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2.  BEVEZETÉS 

2.1 A szakdolgozat témájának ismertetése, célja 

Nyaralásnál, kerékpártúráknál, bármilyen utazásnál, ahol sok holmit szeretnénk 

autónkkal elvinni, alapvető gond lehet a kocsi befogadóképessége. Ezen a problémán 

utánfutóval, tetőcsomagtartóval segítettek régen. Manapság már a csomagok rögzítésének 

olyan sok lehetősége adódik, hogy egy többhetes utazásnál az egész család poggyászát el 

tudjuk helyezni az autóra függesztve, és akár egy kis- vagy kompakt autóval is 

elindulhatunk. Azonban a kerékpárok szállítása még mindig jelentős nehézségeket 

okozhat. Különböző tetőcsomagtartóra, hátsó ajtóra vagy vonóhorogra szerelhető tartókkal 

azonban ez is megoldható. Természetesen kompromisszumokat követel meg a kiegészítő 

tartók használata, de jó minőségű, szakszerűen megtervezett termékekkel ez elviselhető 

mértékű lesz. 

A piacon kapható személygépjárművekre, lakóautókra szerelhető kerékpárszállítók 

vagy nagyon magas áron kínálnak minőségi megoldásokat, vagy megfizethető áron ugyan, 

de olyan kompromisszumokkal teli megoldást nyújtanak a vevők számára, ami egy igényes 

személy számára elfogadhatatlan. 

Szakdolgozatom célja olyan vonóhorgára rögzíthető moduláris kerékpártartó 

tervezése, ami akár 4 kerékpár szállítására is alkalmas lehet. A vevőnek egy alap vázat kell 

megvásárolnia, ami két kerékpár szállítását teszi lehetővé. És a későbbiek során ezt tudja 

bővíteni kiegészítő modulokkal melyek segítségével akár négy kerékpár szállítása is 

lehetővé válik. Így a különböző vevői igények kielégítését is lehetővé teszi a szerkezet. 

 A tervezés során nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a környezetvédelmi és 

gazdaságossági kérdésekre is a megbízhatóság jó minőség és biztonság mellet. Ugyanis a 

járművek külső részén elhelyezett tartó szerkezetek a járművek fogyasztását és ezzel 

arányosan a káros anyag kibocsájtását is jelentősen növelik.  
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2.2  Irodalomkutatás 

Az interneten és a rendelkezésünkre álló nyomtatott irodalomban végzett kutatás során az 

alábbi információkat, már meglévő koncepciókat és a témához kapcsolódó cikket találtam. 

Ezeket az információkat a későbbiek során a követelményjegyzék, és az egyes koncepciók 

tervezése során használom fel.  

2.2.1 Fogyasztásteszt 

A tartók okozta fogyasztásnövekedést az AutoBild című autós magazin is vizsgálta. Az 

általuk közzétett teszt eredménye, mely sok hasznos információt szolgáltat a tartó tervezése 

során, itt olvasható: 

„ Teljes gáz és rakomány – mindkettőtől hamarabb ürül az üzemanyagtank. 

Az AutoBild megvizsgálta, hogy pontosan mennyivel. Viszonylag takarékosnak 

mondott autókat vezettünk padlógázon. 

Itt a nyár, eljött az ideje az utazásnak. Ezzel egy időben az autótervezők 

rémálmuktól gyötörve hemperegnek esténként az ágyukban. A legáramvonalasabb 

karosszériaforma megtalálása érdekében a szélcsatornában eltöltött sok ezer óra után, a 

tulajdonosok a nyaralásra készülve tetőcsomagtartókkal, tetőboxokkal és kerékpártartókkal 

rombolják a designerek izzasztó munkáját. A tetőre aggatott tárolóeszközök és biciklik 

olyan mértékű légellenállást gerjesztenek, mintha fékezőernyőt kötnénk autónk 

után. A tesztünk – amelynek alanya egy Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi volt – 

megmutatta, hogy 160 km/h-s sebességnél a takarékos dízel motor akár 6 literrel többet is 

képes lenyelni, hogyha a tetőt is teljes mértékben kihasználjuk csomagjaink szállítására. 

 

1. ábra A teszt során használt Ford Mondeo 
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A sportbarátok számára természetes, hogy kedvenc kerékpárjukat is viszik 

nyaraláskor. De minél hosszabb a távolság és nagyobb az utazósebesség, annál 

gazdaságtalanabb ez a szórakozási forma. A legrosszabb tesztkörülmények között (160 

km/h, négy kerékpár, tetőbox) öt liternél is több pluszfogyasztást mértünk a 

Mondeoval. Hogyha elengedhetetlen a kerékpárok szállítása, akkor ennek legjobb módja 

az autó hátuljára szerelt tartó alkalmazása. A különbség a két darab tetőcsomagtartóra 

tett, illetve a kocsi hátsó részén rögzített kerékpár szállítása között 2,7 liter 

üzemanyag felhasználás 100 kilométeren, vagyis 30%-nyi eltérés. Jobb a helyzet, ha 

csak a tetőboxot szerelünk a tetőre, 100 km/h-nál 0,26 literrel, 130 km/h-nál 0,35 literrel, 

160 km/h-nál 1,2 literrel befolyásolja rossz irányba a fogyasztást a megnövekedett 

légellenálláson keresztül. 

Sebesség 

(km/h) 

Fogyasztás 

normál 

esetben 

Tető 

box 

Hátsó 

kerékpár-

tartó 

Felső 

kerékpár-

tartó 

Tető box + 

hátsó 

tároló 

Tető box 

+ felső 

tároló 

Tető box + 

felső tároló + 

kerékpárok 

Max 

eltérés 

(%) 

100 6,21 6,47 6,77 7,45 6,98 7,91 8,11 30,60 

130 8,41 8,77 8,97 10,09 9,31 10,46 10,88 29,40 

160 9,71 10,89 10,84 13,55 11,62 14,5 14,82 52,60 

 

Így tesztelt az AutoBild 

A vizsgálatot a Continental oválpályáján végeztük, ami egyébként többek között 

csúcssebességű tesztek helyszíne is. A 2,8 kilométeres pályán lehetőség van folyamatos, 

nagysebességű haladásra. Minden tesztút 14 kilométeres volt, a Mondeo tempomatja 

tartotta a sebességet (100/130/160 km/h). A Modern Drive adatrögzítőjét használtuk a 

pontos értékek rögzítéséhez, segítségével állapítottuk meg a pillanatnyi- és 

átlagfogyasztást, illetve a CO2 kibocsátást. „ 

 

(Forrás: autobild.de) 

 

A cikk által nyújtott információk, a követelmény jegyzék és a különböző koncepciók 
készítése során igen hasznosnak bizonyultak. 
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2.2.2 A nagy „bringaszállító” teszt 

 A kerékpártartók megbízhatóságát vizsgálta, és töréstesztjeit végezte el az ADAC 

német autóklub, a teszt által szolgáltatott információk rávilágítanak a piacon kapható tartók 

problémáira: 

„Az ADAC német autóklub 14 autós biciklitartót tesztelt. A szigorú tesztben 
egyik modell sem kapta meg a nagyon jó minősítést, ugyanakkor egyiket sem találták 
hiányosnak. 

 A vizsgált berendezések közül hat kapott jó minősítést, további hetet a kielégítő 

kategóriába soroltak, egyet az elégségesbe. A vizsgált eszközök közül nyolcat az autó 

hátuljára (vonóhorogra, vagy hátsó ajtóra) kell szerelni, a többit pedig a tetőre. A vizsgálat 

során a fő szempont a biztonság volt.  

 A vonóhorogra  szerelhető Eufab Harry modell (elégséges minősítést kapott) 

például rossz minőségű utakon haladva könnyen elmozdult a helyéről, sőt előfordult, hogy 

az utat is súrolta. Az Atera Strada Sport 3 szintén problémát okozott a rázós 

útszakaszokon. Előfordult, hogy a bringa kilazult, de később, ha megigazították, folytatni 

lehetett az utat.  

 
2. ábra Vonóhorogra erősített kerékpártartó viselkedése hirtelen irányváltoztatáskor 
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 Tesztelték továbbá, hogy 100 kilométer/óra sebességről hirtelen fékezve, hogyan 

viselkednek a kerékpártartók. Csak a Eufab Harry modellnek volt gyenge az eredménye. 

Az ADAC-vizsgálat rámutatott jó néhány alapproblémára is. A bringák nem maradtak 

biztonságosan a tetőn (pl. Eufab Poker), egy idő után meglazultak a tartók és előfordult, 

hogy károsították a tetőt. Az Unitec Maxximum egy hirtelen kormányzási manővernél 

lehet veszélyes.  

 A teszt kiterjedt továbbá arra is, hogyan viselkednek a kerékpártartók a ráfutásos 

baleseteknél 30 kilométer/órás tempónál. A legdrágább modell, a Mont Blanc Discovery 

nem tartotta meg a kerékpárt az autón, így egy balesetnél további biztonsági rizikót jelent a 

bicikli.  

 Az ADAC tesztjében szereplő hátulra szerelhető tartók ára 323 és 545 euró között 

volt. Tetőre szerelhetőket 20-109 euró között kapni. A minőségi tartók drágábbak: 60-327 

euró között mozog az áruk. Végkonklúzió: a jó tartókat meg kell fizetni, ugyanakkor nem 

biztos, hogy a legdrágább a legbiztonságosabb.  

 Amilyen különbségek mutatkoznak az ár tekintetében, olyan változatos a termékek 

minősége is. Sőt, már a csomagolásban is jelentős eltérések mutatkoznak. Néhány modellt 

kompletten összeállítva lehet megvásárolni, másokat pedig a vevőnek kell otthon 

összeszerelnie. Ez azonban nem mindig egyszerű feladat. Ezen kívül természetesen 

3. ábra Vonóhorogra erősített tartó viselkedése 30 km/h-s frontális ütközésnél 
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vizsgálták a tartók minőségét, praktikusságát és különböző helyzetekben a viselkedését. 

Szakemberek nemcsak tesztlaborban, hanem valós körülmények között is vizsgálták, vajon 

extrém helyzetekben mennyire károsodhat a bicikli, illetve az autó. A vizsgált eszközök 

közül a Thule Euro Classic és a Thule FreeRide 530 voltak a legjobbak.  

Hogyan tesztelt az ADAC? 
 

• Felszerelés – mennyi idő alatt, milyen 

biztonsággal lehet összeszerelni? 

• Használati útmutató – egyértelmű, világos, 

benne vannak a biztonsági szempontok? 

• Feldolgozás: anyag, összeszerelés, nehézség 

• Megbízhatóság: extrém körülmények között 

változik-e a szerkezet? 

• Milyen hatással van a vezetésre? 

• Milyen kerekű biciklit lehet felszerelni rá?   

• Mennyire károsítja felszerelése az autót? 

• Mennyire hozzáférhető a csomagtér? 

• Mennyire biztonságos lopási szempontból?  

• Viselkedése átlagos sebességnél? 

• Hirtelen fékezésnél hogyan viselkedik? 

• Törésteszt, ráfutásos baleseteknél hogyan viselkedik? 

Teszt eredmények: 
 
Modell                                                  Ár                                           ADAC-minősítés 
 
Hátulra szerelhető tartók  
Uebler P31                                           529  euró                                 jó            
Thule EuroClassic G5 909                   545  euró                               jó 
Atera Strada Sport3                             522  euró                               jó 
Fabbri Bici exclusiv deluxe 3              539  euró                               jó 
Eckla Ecklafant 3                            371  euró                               kielégítő 
Twinny Load Compact PA                485,50  euró                               kielégítő 
mft black-smiley                              348,90  euró                               kielégítő 
Eufab Harry                                   322,90  euró                               elégséges  
 

(Forrás: http://totalcar.hu/) 

 
 

A teszt eredményei, a követelményjegyzék és a különböző koncepciók készítése során 
nagyon hasznosnak bizonyultak. 

 

 

 

4. ábra Tetőre szerelt tartó meghibásodása 
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2.3 A piacon jelenleg kapható különböző kerékpártartók: 

2.3.1 Hátsó ajtóra szerelhető kivitelek 

Köztes megoldást nyújt a vonóhorogra szerelhető és a tetőre szerelhető megoldások 

között, ha nincs vonóhorog az autón, és fontos az autónk fogyasztása. 3 illetve 5 ajtós 

csapott hátú és kombi autókra szerelhető fel, amelyeken nincs tetőspoiler. Felhelyezést 

követően a tartók 2 füllel kapaszkodnak az ajtó felső oldalán található karosszérianyílásba, 

alul pedig 2 teleszkópos szárral az ajtó alsó élére. A teleszkópos szárak a 4 rögzítő pont 

beakasztása után és a hátsó ajtó lecsukását követően az ajtóra ráhúzzák a tartót, így az 

szinte egyé válik az autóval. A merevséget egy alsó keresztmerevítő és két darab bevonatos 

acélsodrony biztosítja. A felső rész két gumi tappanccsal támaszkodik a hátsó szélvédőre. 

Előnyök: 

• A tető szabadon marad egyéb 
csomagok számára.  

• A tetőre szerelhető 
kiviteleknél egyszerűbben 
szerelhető. 

• A kerékpárok függőleges 
helyzetben szállíthatóak. 

• Az autó fogyasztását nem 
befolyásolják olyan nagy 
mértékben, mint a tetőre 
szerelhető kivitelek. 

Hátrányok: 

• Nehéz rakodhatóság, magasra kell emelni a kerékpárokat. 

• Nem univerzálisak, csak egyes autótípusokhoz jók 

• A csomagtér ajtó nyitása csak a tartó leszerelésével lehetséges. 

• Az ilyen típusú modellek nagy része kitakarja a hátsó lámpákat vagy a hátsó ablak 
kilátását szinte teljes mértékben (és ez jogszabályellenes). 

• A kerékpárok, és az autó számára sem biztonságos az esetleges balesetek 
szempontjából. Már egy apró koccanás is tönkreteheti a kerékpárokat, és az 
autóban is jelentősebb károk keletkezhetnek, ugyanis nem az autó lökhárítója veszi 
fel a hátulról érkező ütközés energiáját. 

5. ábra Hátsó ajtóra szerelhető kerékpártartó 
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 2.3.2 Tetőre szerelhető kivitelek

A tetőre szerelhető kerékpártartók közül két csoportot különböztethetünk meg.  

 Az egyik a silány minőségű, olcsó, igen egyszerű kialakítású szerkezetek, melyeket 

első sorban az alkalmi bringások vásárolnak. 

 A második csoport a profi, igen drága és jó minőségű kivitelek, melyeket profi 

kerékpárosok vesznek, akik meg akarják kímélni kerékpárjaikat az út porától, a 

kőfelverődéstől, a sártól. 

 

Előnyök: 

• A tetőn akár 6 kerékpár is szállítható. 

• A vonóhorog szabadon marad utánfutó, vagy lakókocsi számára. 

• Nem takarja ki a hátsó lámpákat, rendszámtáblát. 

• A kerékpárok biztonságosan szállíthatóak, nem koszolódnak annyira mint a 

vonóhorogra, vagy hátsó ajtóra szerelhető kiviteleknél. 

Hátrányok: 

• Bonyolult és balesetveszélyes rakodhatóság, és szerelhetőség. Magasra kell emelni a 

kerékpárokat, és ez egy nehezebb kerékpár esetén gondot okozhat. 

• Szükséges hozzá tetőtartó, tetősín. 

• Az autó fogyasztását drasztikus mértékben növelik. 

• Nem teljesen univerzálisak. 

6. ábra Tetősínre szerelhető kerékpártartó 
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 2.3.3 A vonóhorogra szerelhető kivitelek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vonóhorogra szerelhető kerékpártartók univerzálisak, minden autótípushoz 

használhatóak, ha van vonóhorog az autón. Rögzítései különböző kialakításúak, a nehézkesen 

szerelhető csavaros megoldásoktól, egészen az egyszerű szorító mechanizmussal ellátott 

modellekig. 

 

Előnyök: 

• Alacsonyabb helyzet, és súlypont. Nem befolyásolja az autó kanyarstabilitását. 

• Könnyű és egyszerű rakodhatóság. 

• A tető szabadon marad tetőcsomagtartó számára. 

• Nem befolyásolja jelentős mértékben az autó fogyasztását. 

• Egyes típusoknál a billenthető funkció lehetővé teszi a csomagtér ajtó nyitását. 

Hátrányok: 

• Lakókocsit és utánfutót nem szerelhetünk a vonóhorogra. 

• A hátsó lámpákba betakar, ezért szükség van pótlámpákra. 

• Nehezítheti, akadályozhatja a kilátást hátra felé. 

• Hátra felé tolja az autó súlypontját, far nehéz lesz tőle a jármű, szélsőséges esetben 

(alacsony kategóriás járműveknél) akár nehezebb irányíthatóságot is okozhat. 

 

 

7. ábra Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó 
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2.3.3.1  Karos szorítókötéssel, kerékpárokat a vázon rögzítő szerkezetek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szerkezet a vonóhorog gömbfejére a karos mechanizmus szétnyitása során 

kialakuló szorító erő által létrehozott szorítás, és alakkal zárás rögzíti.  

 

Előnyök: 

• Egyszerű megoldás, könnyen rögzíthető. 

• Kevés alkatrészből áll. 

• Olcsó az előállítása. 

• Nem igényel karbantartást, és szervizt. 

• Kevés helyet foglal 

Hátrányok: 

• Instabil szerkezet. 

• A kerékpárok a rendszámtáblát és a lámpákat egyaránt kitakarják. 

• Csak 2 kerékpár szállítására alkalmas. 

• A kerékpárok a váz felső csövével párhuzamos tengely mentén el tudnak forogni, 

szállítás során mozoghatnak, ami csak egy egyszerű rögzítő pánttal van gátolva. 

• A két karban jelentős feszültségek ébrednek a szorítás következtében, így idővel a 

folyamatos feszültség miatt, illetve az egyéb szállítás során adódó járulékos terhelések 

miatt a tartó stabilitása csökkenhet. 

8. ábra Vonóhorogra erősíthető tartó, karos szorító kötéssel 
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2.3.3.2  Menetes szorítókötéssel, kerékpárokat a vázon rögzítő szerkezetek 

A vonóhorog gömbfeje a szerkezetben elhelyezett két félgömb közé van 

beszorítva. A szerkezetben lévő két félgömb közül az egyik fix, a másikat pedig egy 

csavar meghúzásával tudjuk közelíteni és rögzíteni, illetve oldani. A vonóhorogra 

erősíthető tartók közül a legalacsonyabb árkategóriába sorolható modellek. 

Előnyök: 

• Egyszerű megoldás (kevés alkatrészből áll) 

• Olcsó az előállítása. 

• Nem igényel karbantartást, és szervizt. 

• Kevés helyet foglal, összecsukható. 

• 3 kerékpár szállítására is alkalmas. 

Hátrányok: 

• Instabil szerkezet, a hasonló tartók rossz eredményt értek el az ADAC törésteszten. 

• A kerékpárok a rendszámtáblát és a lámpákat egyaránt kitakarják. 

• A kerékpárok a váz felső csövével párhuzamos tengely mentén el tudnak forogni, 

szállítás során mozoghatnak, ami csak egy egyszerű rögzítő pánttal van gátolva. 

• A két karban jelentős feszültségek ébrednek a szorítás következtében, így idővel a 

folyamatos feszültség miatt, illetve az egyéb szállítás során adódó járulékos terhelések 

(rázkódás) miatt a tartó stabilitása csökkenhet. 

9. ábra Vonóhorogra erősíthető tartó, menetes szorító kötéssel 



  Ipari feladat 

 www.tankonyvtar.hu  Holubán János TÁMOP 412-08-2-A-KMR-2009-0029 

15 

2.3.3.3 Bővíthető kivitelű, kerékpárokat a kerekeknél, és a váznál rögzítő szerkezetek 

 

 

A vonóhorog gömbfejére hasonlóan az előző oldalon tárgyalt szerkezethez két 

félgömb alakú szorítóval van rögzítve. A rögzítést egy csavar biztosítja. A szerkezet bővíthető 

akár 3-4 kerékpár szállítására is alkalmas lehet. Hátsó lámpákkal van ellátva, így 

biztonságosabb. Illetve billenő funkcióval van ellátva, ami lehetővé teszi a csomagtérhez 

férést.  

Előnyök: 

• Minimális karbantartást, és szervizt igényel 

• 3-4 kerékpár szállítására is alkalmassá tehető kiegészítőkkel 

• Stabil szerkezet, a kerékpárok és az autó számára is biztonságosabb az eddig 

tárgyaltaknál 

• A hátsó lámpák jobb láthatóságot biztosítanak 

• Az ADAC töréstesztek alapján megbízható szerkezeteknek bizonyultak. 

Hátrányok: 

• Magas az áruk 

• A kerékpárok a kilátást megnehezítik 

• Nehezebb szerkezetek az eddig tárgyaltaknál 

10. ábra Vonóhorogra erősíthető tartó billenthető funkcióval 
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2.3.3.4  Felső kategóriás modellek 

A vonóhorog gömbfejére hasonlóan két félgömb alakú szorítóval van rögzítve, melyek 

közül az egyik fixen a szerkezet vázához van erősítve és a másikat egy mechanizmus húzza a 

szerkezethez, így biztosítva a rögzítést. A szerkezet bővíthető, 4 kerékpár szállítására is 

alkalmas lehet. Hátsó lámpákkal van ellátva, így biztonságosabb. Illetve billenthető, lehetővé 

téve a csomagtérhez férést.  

Előnyök: 

• Minimális karbantartást, és szervizt igényel. 

• 4 kerékpár biztonságos szállítására is alkalmassá tehető kiegészítőkkel. 

• Stabil szerkezetek, az ADAC törésteszt alapján a legbiztonságosabbak. 

• A hátsó lámpák jobb láthatóságot biztosítanak. 

• Egyszerű szerelhetőség. 

Hátrányok: 

• Nagyon magas az áruk 

• A kerékpárok a kilátást megnehezítik 

• Igen nehéz szerkezetek 

11. ábra Vonóhorogra erősíthető csúcskategóriás tartó 
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 2.4 A termékkonstrukció lehetséges célcsoportja  

 A vonóhorogra szerelhető kerékpártartók számtalan előnyt biztosítanak használóik 

számára kortól, nemtől és életviteltől függetlenül, akár egy családi nyaralásra, akár egy 

kerékpárversenyre indulunk velük. Kialakításuk lehetővé teszi, hogy bárki könnyedén fel 

tudja szerelni őket, hiszen kellően szilárd, de mégis könnyű anyagból készülnek. 

Ezek a kerékpártartók nem csak praktikusak, gazdaságosak is. Ideálisak azok számra, akik 

ügyelnek környezetünk védelmére, hiszen ezek a tartók az autó mögé a vonóhorogra vannak 

szerelve, így szemben a tetőre szerelhető modellekkel, nem jelentenek menet közben jelentős 

aerodinamikai ellenállást, így nem növelik nagy mértékben a jármű fogyasztását.  

 Célom, hogy a tartón, állíthatóságának köszönhetően, gyermek- és felnőtt kerékpárok, 

országúti versenykerékpárok és MTB-ok is, típustól függetlenül elhelyezhetőek és 

biztonságosan szállíthatóak legyenek.  

 Ideális választás a versenysportolóknak, akik gyakran szállítják kerékpárjukat akár 

csak rövidebb távokra. A vonóhorogra szerelhető tartók lényegesen megkönnyítik a dolgukat, 

hiszen nem kell mindig a tetőig emelni a kerékpárokat. Ezen praktikus tulajdonságuk miatt 

szintén előnyös választás a nők, és az idősebb korosztály tagjai számára, így ők is könnyedén 

fel tudják helyezni a kerékpárjaikat a tartóra. 

 Összességében a tartót egy igényes, modern és környezetbarát gondolkodással 

rendelkező vásárlóréteg számára tervezem, akik megengedhetik maguknak és igénylik is, 

hogy hétvégenként, nyaralásokkor és a családi kirándulásokra is biztonságosan és egyszerűen 

magukkal vigyék a kerékpárjaikat. 

 

 2.5  Értékesítési lehetőségek 

 Rendkívül fontos kérdés a termék tervezés utáni életútja, hiszen ez is befolyásolja a 

tervezésre vonatkozó szempontokat. A termék a későbbiekben megvásárolható lehet 

boltokban és az interneten keresztül is, a házhozszállítás lehetőségét biztosítani kell. Illetve 

lehetőség van a termék bemutatására különböző kerékpársporttal kapcsolatos eseményeken is. 

Ezért fontos a tartó külső megjelenése, a design, az egyediség kihangsúlyozása. 

 Értékesítési szempontból fontos, hogy a tartó alap változata, és az egyéb bővítési 

lehetőségek (3. és 4. kerékpár rögzítő modul), külön-külön megvásárolhatóak. 

Fontos piacot jelent még a pót- és cserealkatrészek forgalmazása, szállítása. 
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3. NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG VONATKOZÓ 

JOGSZABÁLYAI 

 A vonóhorogra szerelt kerékpártartón szállított kerékpárok a jármú rakományának 

tekintendők, ezért be kell tartani a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-

BM együttes rendelet 47. §.-ában megfogalmazott, a teherszállításra vonatkozó előírásokat. 

Idézzem az ide vonatkozó részeket: 

„47. § (2) A rakományt a járművön - annak belsejében, illetőleg rakfelületén - úgy kell 
elhelyezni, hogy a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne 
veszélyeztesse. Gondoskodni kell különösen arról, hogy a rakomány 

a) a jármű vezetőjét a szabad kilátásban és a vezetésben, a forgalom többi résztvevőjét 

pedig a jármű fényjelző berendezéseinek észlelésében ne akadályozza;… 

 (6) A járművön túlnyúló rakományt (álló járművön is) legalább 40x40 cm méretű piros 
vagy piros-fehér csíkos zászlóval, illetőleg táblával, éjszaka és korlátozott látási 
viszonyok között ezen felül a hátra kinyúló rakományt piros fényű lámpával és piros 
fényvisszaverővel, az oldalra kinyúló rakományt előre fehér fényű lámpával és fehér 
fényvisszaverővel, hátra piros fényű lámpával és piros fényvisszaverővel meg kell 
jelölni. A rakomány külső széle és a lámpa átvilágított felületének, illetőleg a 
fényvisszaverőnek a külső széle között - vízszintes irányban - legfeljebb 40 cm távolság 
lehet. Az oldalra kinyúló rakomány lámpával és fényvisszaverővel való megjelölése 
mellőzhető, ha a rakomány legszélső pontja a járműnek az azonos oldalon levő 
helyzetjelző lámpájától - vízszintes irányban - 40 cm-nél nincs nagyobb távolságra. 

(7) A gépkocsi hátsó részéhez rögzített rakományt úgy kell elhelyezni, hogy 

a) a gépkocsi hátsó részén elhelyezett világító és fényjelző berendezések és a 

rendszámtábla látható legyen, 

b) a gépkocsi hossztengelye irányában hátrafelé legfeljebb 1 m-re, oldal irányban 
legfeljebb 0,4 m-re nyúljon ki, 

c) a rakomány szélessége 2,5 m-t ne haladja meg, 

d) a rakomány megjelölése feleljen meg a (6) bekezdésben meghatározott 
rendelkezésnek. 

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki 

feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rend. általános biztonságra vonatkozó 

követelményei szerint: „a jármű külső részén és belső terében (vezetőfülke, utastér) 

elhelyezett kinyúló alkatrészeknek és felszereléseknek olyan kialakításúaknak kell lenniük, 

hogy sérülést ne okozhassanak.”. 
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4. KÖVETELMÉNYJEGYZÉK 

A követelményjegyzék összeállítása során figyelembe vettem a vevői igényeket, az 

interneten található illetve újságokban megjelenő cikkek eredményeit, a Nemzeti Közlekedési 

Hatóság kerékpárszállító eszközökre vonatkozó jogszabályait, és a gyártás, gazdaságosság 

környezetvédelem szempontjait. 

Alapkövetelmény: Minden esetben teljesülni kell. 

Szintkövetelmény: Minden esetben teljesülni kell, de  teljesülésének mértéke van. 

Óhaj:   Teljesülése nem követelmény, de törekedni kell rá. 

Követelmény Prioritás 

A tartó maximálisan 1000 mm-t lóghat ki az autó 
hossztengelye mentén hátrafelé. 

alap 

A tartó oldal irányban az autó szélétől oldalanként  
maximum 400 mm-t lóghat ki. 

alap 

EU szabványos vonóhorogfejre erősíthető legyen. alap 

A tartó megfeleljen az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes 
rendelet szabályainak. 

alap 

Annak érdekében, hogy a tartó ne ütődjön a talajhoz (pl.: 
fekvőrendőrön való át-, illetve parkolóházba történő lehajtás 

esetén sem), a tartó szállítás közbeni állapotának legalacsonyabb 
pontja a talajtól legalább 250 mm-re legyen.  

alap 

A csomagtér ajtó felszerelt kerékpárok esetén is nyitható legyen. alap 

A tartó alkalmas legyen minél több különböző típusú kerékpár 
(22”-26” MTB, 26”-28” Országúti kerékpárok) szállítására 

egyaránt. 
szint 

A tartó alkalmas legyen különböző kialakítású vázzal 
rendelkező kerékpárok szállítására 

(női ↔ férfi, robosztus down hill  ↔ országúti). 
szint 

A tartó kialakítása legyen moduláris, bővíthető, így alkalmassá 
téve azt 2-4 kerékpár szállítására. 

szint 

A tartó a moduláris kialakítása révén egyszerűen átalakítható 
legyen egy dobozzá, amit használható egyéb csomagok 

szállítására. 
szint 

Geometria, 
kivitel 

Lehetőleg minél több termék legyen azonos, elő gyártmány, 
félkész termék vagy késztermék szinten. 

szint 
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A szerkezet tömege kerékpárokkal együtt ne haladja meg a 
vonóhorog megengedhető függőleges terhelhetőségét 
(vonóhorog típusától függően maximum 50-80 kg). 

alap 

Erők 

A szerkezet ne befolyásolja jelentősen a gépjármű stabilitását, 
légellenállását, vezethetőségét. 

szint 

Könnyű, merev, megbízható anyagok, például könnyűfémek 
vagy műanyag kompozitok használata 

szint 

Minimális mennyiségű környezetszennyező anyag használata. szint 

A környezet viszontagságainak (eső, savas-eső, hó, nap) 
ellenálló anyagok használata, például saválló könnyűfémek vagy 

műanyagok esetleg bevonatos acélok. 
alap 

Anyag 

Egymás mellé szerelt különböző anyagok egymástól könnyedén 
szétszerelhetőek legyenek újrafelhasználás céljából. 

szint 

Szállítás közben, a kerékpárok a tartóról, véletlenszerű külső 
behatás (pl.: rossz minőségű út, fekvőrendőr, hirtelen fékezés) és 

rázkódás esetén se essenek le. 
alap 

Menet közben ne mozogjanak a kerékpárok, és a szerkezet se. szint 

A tartó átlagos a közlekedésben előforduló szituációk esetén ne 
okozhasson kárt az autóban. 

alap 

A tartó kritikus közlekedési helyzetekben (baleset, koccanás) se 
rontsa a jármű balesetbiztonsági tulajdonságait. 

szint 

A tartó legyen ellátva lopás gátló szerkezettel, ami 
megakadályozza a tartó eltulajdonítását. 

óhaj 

A kerékpárok rögzítésén legyen valamilyen lopás-gátló 
szerkezet. 

szint 

Legyen ellátva hatósági előírásoknak megfelelő hátsó 
lámpákkal, irányjelzőkkel. 

alap 

A gépjármű rendszámtáblája legyen a szerkezetre erősíthető. alap 

Biztonság 

A tartó ne tegye teljesen lehetetlenné a hátra kilátást az autóból. alap 

Ár 
A tartó ár/érték aránya versenyképes legyen a konkurens 

termékekkel szemben. 
alap 

Tárolás Használaton kívül összecsukva kis helyen elférjen. szint 
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A kerékpárokat maximum 1 méter magasságig kelljen emelni. szint 

A tartó általános, hobby célokra legyen használható. alap 

A tartó gépjárműre szerelése ne igényeljen speciális szaktudást. 
Gyorsan pár mozdulattal minél egyértelműben fölszerelhető 

legyen. 
alap 

A tartó használata, a járműre történő rögzítése, a kerékpárok 
elhelyezése, elvégezhető legyen egy személy által. 

szint 

A gépjárműre szerelés lehetőleg ne igényeljen külön 
alkatrészeket, szerszámokat. 

óhaj 

A kerékpárok rögzítése gyors és egyszerű legyen. szint 

Ergonómia, 
használat, 

szerelhetőség 

A tartó -20 °C és +45 °C közötti környezeti hőmérséklet 
tartományban legyen használható.  

 

A tartó megbízható legyen, és a gyártó legalább 4-5 év garanciát 
vállalhasson rá. 

szint 

Megbízhatóság 
A tartó a kerékpárok rögzítése illetve szállítása során semmilyen 
kárt ne tegyen a kerékpárokban (pl.: ne karcolja össze azokat). 

alap 

Minél kisebb gyártási idő. szint 

Összeszerelés során szabványos szerelőszerszámok 
alkalmazhatóak legyenek. 

óhaj 

Minél több szabványos elem használata (zártszelvény, cső, rúd 
anyagok, DIN vagy MSZ ISO kötőelemek). 

óhaj 

Gyártás 

Geometriák lehető legegyszerűbb kialakítása. óhaj 

Komoly karbantartást ne igényeljen. szint 

A szükséges karbantartások otthon elvégezhetőek legyenek, ne 
kelljen külön szervizbe vinni a terméket. 

szint Karbantartás 

Könnyen tisztítható legyen. óhaj 

A termék külseje, mérete és alakja sugalljon megbízhatóságot, a 
kerékpárok biztonságos szállíthatóságát, és egyben esztétikus jó 

megjelenést. 
szint 

Design 

Különböző színekben lehessen gyártani, a vevői igényeknek 
megfelelően. 

óhaj 
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5. FUNKCIÓ ANALÍZIS 
 

A          A’ 

E          E’ 

I          I’ 

 

Bemenő oldal   Kimenő oldal 
Anyag 

-  - 
Energia 

Helyzeti energia   Helyzeti energia 

Bemenő rezgések   Kimenő rezgések 

Információ 

- - 

Összfunkció:  Kerékpárok személygépjármű vonóhorgán történő szállítása. 

Részfunkciók: Szerkezeti stabilitás. 

   Kerékpárok szállítása. 

   Tartó elhelyezése, rögzítése. 

    Kerékpárok pozícionálása. 

   Kerékpárok rögzítése. 

   Csomagtér nyithatóságának biztosítása. 

   Rendszámtábla és világító berendezések üzemeltetése. 

Elemi funkciók: Teherviselő elemek összekapcsolása, rögzítés. 

   A szerkezet rögzítése a vonóhorgon. 

   Tartó rögzítése 6 szabadságfokának elvételével. 

   Kerékpárok rögzítése 6 szabadságfokuk elvételével. 

   Modulok csatlakoztathatóságának biztosítása. 

Személygépjármű 
vonóhorgára rögzítve, 2-4 

kerékpár biztonságos 
szállítása 
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6. MEGOLDÁSOK KERESÉSE AZ EGYES RÉSZFUNKCIÓKHOZ 

6.1 Vonóhorogra rögzítő szerkezet  
 ( A tartó elhelyezése és rögzítése 6 szabadságfokának elvételével) 

Mivel a vonóhorog méreteiben csak a gömbfej mérete egyforma (Ø 50mm) és az 

autó lökhárítójától sem mindig egyforma távolságra van a gömbfej, ezért csak magán a 

gömbfejen, illetve a vonóhorog szárán, egy minimális hosszon, történhet a tartó rögzítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megoldandó probléma Megoldás lehetőségek 

Csavarorsós szorító kötéssel. 

Karos mechanizmussal. 

Rugós mechanizmussal. 
Vonóhorgon való rögzítés. 

Hidraulikus szorítással. 

12. ábra A Közlekedés és Postaügyi Minisztérium gépkocsira felszerelhető vonó fejre vonatkozó 
szabványából. 
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s

Adatok :

m 70kg

l 0,4m

R 0,025m

(acél acél) 0,08 0,28 0,15

N összeszorítóerő

F surlódásierő

=

=

=

µ − = − ⇒

=

=

A feladat tehát egy gömbfelületen, és egy a gömbfelületből 
kiálló száron 6 szabadságfok megkötése. 

 A xy sík a talajjal párhuzamos sík, y az autó hossztengelyével 
párhuzamos, x pedig az autó hossztengelyére merőleges irány, z a 
függőleges irány. 

 A szabadságfokok közül az x és y tengelyek körüli elfordulás 

ellen nem csak a gömbfelületen ébredő súrlódó erővel, hanem egy 

merev, alakkal záró kapcsolattal is gátolni kell a szerkezetet. Mivel 

ezen elfordulásoknak van leginkább kitéve a szerkezet, kanyarodáskor, 

fékezéskor és szélsőséges terhelési esetekben is. Elmozdulások ellen a 

gömbfelületből adódóan minden irányban alakkal záró kötéssel van 

megfogva a szerkezet. 

 6.1.1 A kiindulási ötlet 

A rögzítő szerkezet alap koncepciójának kidolgozása során, a 

piacon kapható megoldások elemzését követően saját ötleteket és 

koncepciókat állítottam fel. Lényegében mindegyik szerkezet két 

vagy három gömbfelülethez igazodó elemből áll és ezeket A és B 

pontokban közelítjük egymáshoz. Valamilyen mechanizmus, szorító 

csavar vagy egyéb szerkezet révén a felülethez nyomjuk. Így szorító 

erőt és súrlódást létrehozva a felületek között.  

 6.1.2 A terhelés meghatározása 

 A rögzítő szerkezet statikus terhelésének meghatározásához egy modellt állítottam fel. 

Melyben a terhelés tömegközéppontja a vonóhorog gömbfejének középpontjától 0,5m-re 

található. A terhelést 70kg-nak vettem fel. A tartó kerékpárokkal együttes - célul kitűzött - 

össztömegéből kiindulva. 

 

 

 

 

13. ábra A gömbfej és 
koordinátarendszere 

14. ábra A kiindulási modell az 
alapkoncepciókhoz 

15. ábra A terhelések meghatározása 
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s2 R F l m g

2 R N l m g

2 0,025 0,15 N 0,5 70 9,81

N 45,8kN !!!4,6tonna!!!

⋅ ⋅ = ⋅ ⋅

⋅ ⋅µ ⋅ = ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅

= ≈

  A számítás eredményeként, már statikus 

 terhelési esetben is, a tartó csak súrlódással 

 történő  rögzítéséhez,  még viszonylag 

 nagy súrlódási tényező esetén is (szem előtt 

tartva, hogy a vonóhorog gömbfejét zsírozni szokták), több mint 4 tonna összeszorító erőre 

lenne szükségünk. Ekkora szorító erőt ilyen kis méretek esetén alapvetően csak különleges 

áttételekkel, vagy hidraulikus szorítással érhetünk el.  

 Ezért a szerkezet terheléseit két részre bontom. Alakkal záró kötéssel 5 

szabadságfokot, súrlódással pedig csak a Z tengely körüli elfordulást szeretném gátolni. 

 

 6.1.3  Megoldási koncepciók 

1. /a Mechanizmus csavarorsós szorító kötéssel: 

 Az alap koncepcióból kiindulva, a két felület 

közül az egyiket (A) fixen rögzítjük, míg a másikat 

(B) egy menetes kapcsolattal közelítjük a gömbfejhez.  

 A csavart kézi erővel hajtjuk be. Erre két 

lehetőség van. Az egyik hogy adunk külön szerelő 

kulcsot a szerkezethez (amit a követelményjegyzékben foglaltak alapján előnytelennek 

ítéltünk meg). A másik lehetőség, hogy tervezünk a szerkezetre egy hajtókart. A menetnek 

mindenképpen önzárónak kell lennie.  

Hátránya hogy bonyolult felszerelni, és hosszabb időt igényel a csavar behajtása, mint 

egy karos mechanizmus rögzítése. 

1./b Csavarorsós mechanizmus 3 részből álló szorító fejjel:  

 A szerkezet rögzítését 3 gömbcikk alakú felület végzi. A felső 

félgömb alakú alkatrészt a vonóhorogra illesztjük, majd a két negyed 

gömb alakú felületet rázárjuk a gömbfejre. A felső csavar meghúzásával  

A, B és B’ pontokat  közelítjük egymáshoz. A csavar meghúzásával 

rögzítjük a szerkezetet. A két alsó felület felfekszik a vonóhorog 

csonkjára is, így egy alakkal záró kapcsolatot hoz létre.  

Előnye hogy a csak szorító kötéssel (a súrlódás által) csak a Z 

tengely körüli elfordulás van gátolva. Illetve, hogy csavarorsós 

szerkezettel igen nagy erőt lehet kifejteni. 

16. ábra Csavarorsós mechanizmus A 

17. ábra Csavarorsós 
mechanizmus B 
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2

Menetemelkedésszöge :

P 1,75
tan 0,05127 2,94

d 10,863
α = = = ⇒ α = °

⋅ π ⋅ π

csa var

1

2

3

Adatok (M12x1,75menet esetén) :

M 12Nm(kézierő)

F ?

?

?

d 9,853mm

d 10,863mm

d 12mm

0,18

60

P 1,75mm

Σ

≈

=

ρ =

α =

=

=

=

µ=

β = °

=

csa var2
csa var

2

csa var

2

Md
M F tan( ) F

d2 tan( )
2

M 12000 Nmm
F 8400 N

d 10,863
tan(2,94 11,74)tan( )

22

Σ

= ⋅ ⋅ α ⋅ρ ⇒ =

⋅ α + ρ

= = ≈

⋅ +⋅ α + ρ

Asúrlódási félkúpszög :

0,18
tan 0,208 11,74

60
cos cos

2 2

µ
ρ = = = ⇒ ρ = °

β

Önzárásfeltétele :

teljesülα < ρ ⇒

Csavarorsós szerkezetek szorító erejének meghatározása: 

   

  

 

 

 

 

A számítás alapján egy a szerkezet arányaihoz igazodó méretű (M12-es) méretű 

csavar-orsóval kézi erővel 8400N nagyságú erő állítható elő. Szerkezettől és az esetleges 

áttételektől függően ez az erő megegyezik a szorító erővel, amivel a gömbfejet szorítjuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 18. ábra Ábra csavarorsós szerkezet egyik lehetséges kialakítása 
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1

2

Adatok :

F 120N

l 0,4m

l min 0,05m

=

=

=

1 2

1

2

F l l F

F l 120 0,4
F 960 N

l 0,05

Σ

Σ

⋅ = ⋅

⋅ ⋅
= = =

2. Hidraulikus szorítóval működő szerkezet:  

  Ebben az esetben a csavarmenet helyett egy 

hidraulikus egység, a személygépjárművek fék vagy 

kormányrásegítő szervóihoz hasonló szerkezet, 

valósítaná meg a szorító erőt.  

 Ennél a megoldásnál nagy előnyt jelentene, 

hogy nem emberi erővel (kézzel) állítanánk be a 

szorítást, hanem egy szabályozó szelep segítségével 

minden egyes rögzítésénél ugyanakkora erővel rögzíthetnék a szerkezetet.  

 Hátránya, hogy nem túl helytakarékos megoldás, ami jelentősen növelné a 

többletterhelést és a költségeket is (munkahenger, olajszivattyú, szabályozó egység, 

olajtartály… stb.) .  

3./a Mechanizmus keresztben elhelyezett karos 

szorítással: 

 Ez a koncepció egy egyszerű karos mechanizmuson 

alapszik. Lényege, hogy A és B pontok közelítését és ezzel a 

szorító erőt úgy valósítjuk meg, hogy a hozzájuk kapcsolt 

karokat egy fix forgáspont körül (G pont) elmozdítjuk (mint 

egy harapófogónál, azzal a különbséggel, hogy itt a karok 

nem keresztezik egymást).  

C pont függőleges irányú mozgatásával a karok 

elfordulnak a forgáspont körül, így A és B pontokat közelítjük 

egymáshoz, míg azok fel nem fekszenek a gömbfelületen. Az 

így kifejtett oldalirányú feszítő erő szorítja a vonóhorogra a 

szerkezetet. C pont E pontban történő rögzítésével a szerkezet 

összes szabadságfokát rögzítettük. 

 Hátránya, hogy a szerkezet oldhatóságának 

biztosításából adódóan l2 kar hosszmérete túlságosan nagy 

ahhoz, hogy jelentős mértékben meg tudja többszörözni a befektetett erőt. 

A szerkezet által kifejthető összeszorító erő: 

19. ábra Hidraulikus működtetésű szorító egység 

20. ábra Karos szorító mechanizmus 
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1

Adatok :

F 120N

l 0, 4m

l min 0,03m

=

=

=

1

1

F l l F

F l 120 0,4
F 1600 N

l 0,03

Σ

Σ

⋅ = ⋅

⋅ ⋅
= = =

 3./b Csuklós-karos mechanizmusok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az első mechanizmus egy karos szerkezet, melynek a leghosszabb karjának húzásával 

és lenyomásával CD kart elfordítjuk D pont körül. A és B pontokat közelítjük egymás felé. A 

kar teljes lenyomásával a két felület közé szorítjuk a vonóhorog fejét. Ezzel egy felületek 

közötti súrlódó erőt hozunk létre, ami rögzíti a szerkezetet. 

A második szerkezet egy szögemelő mechanizmussal ellátott szerkezet. A hosszabbik 

kar lenyomásával a rövidebbik kar által felerősített erőt visszük át a gömbfelületre. 

 

 

 

 

 

 

 

Előnyük, hogy a nagy erőkar miatt nagy összeszorító erőt tudunk kifejteni. A kar 

vízszintes helyzetben történő reteszelése után a szerkezet stabilan van rögzítve a vonóhorog 

gömbfején. Kedvező tulajdonsága, hogy egyszerűen és gyorsan rögzíthető, és mindig kellő 

erővel tudjuk a kapcsolódó felületeket összeszorítani.  

A szerkezet által kifejthető összeszorító erő: 

 

21. ábra Csuklós karos mechanizmus A 

22. ábra Csuklós karos mechanizmus B 
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1

2

3

Adatok :

F 120 N

l 0,4m

l 0,025m

l 0,03m

l 0,03m

=

=

=

=

=

1 B

B
1

B 2 3

B 2

3

F l l F

F l 120 0,4
F 1920 N

l 0,025

F l l F

F l 1920 0,03
F 1920 N

l 0,03

Σ

Σ

⋅ = ⋅

⋅ ⋅
= = =

⋅ = ⋅

⋅ ⋅
= = =

4. Fogazott íves – karos mechanizmus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alábbi koncepció egy hosszabb karból, és a kar által kifejtett nyomatékot felerősítő 

szerkezetből áll. A nyomatéksokszorozó szerkezet két fogazott ívből áll. A fogaskerekekhez 

hasonló módon változtatja meg és erősíti fel hosszabbik kar nyomatékát, és hasznosítja a 

gömbfej rögzítéséhez.  A keresztben elhelyezett rugós szerkezettel többlet energiát vihetünk a 

rendszerbe, így növelve az összeszorító erőt. Azonban ebben az esetben a záró karra oldáskor 

is jelentős (rugó) erő hat, megnehezítve a használatot. A szerkezet hátránya, hogy a rugó 

elhagyása esetén is igen bonyolult a gyártása, a fogazott ívek megmunkálása.  

 

A szerkezet által kifejthető összeszorító erő: 

 

 

 

 

 

 

 

23. ábra Fogazott íves-karos mechanizmus 
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1

2

3

4

Adatok :

F 120 N

l 0,4m

l 0,025m

l 0,3m

l 0,2m

40 50

=

=

=

=

=

β = ° − °

( )

( )

k 2 1

1
k

2

k

F l l F

F l 120 0,4
F 1920N

l 0,025

cos 45 sin 45 F F

F cos 45 sin 45 1920N 960N

Σ

Σ

⋅ = ⋅

⋅ ⋅
= = =

°⋅ °⋅ =

= °⋅ °⋅ =

( )

( )

( )

A 'B '

A 'B ' 3 4 ' 3

A 'B ' 3 4
'

3

F F

F l l F l

F l l
F

l

960N 0, 3 0, 2
1600N

0,3

Σ

Σ

Σ

=

⋅ + = ⋅

⋅ +
= =

⋅ +
= =

5. Önzáró mechanizmus 

A Marmon kannákon használatos önzáró mechanizmus alapötletét felhasználva 

készítettem el az alábbi koncepciót. A mechanizmus lényegében egy karból és mindkét 

oldalon egy-egy fülből áll. A kar lenyomásával a fülek beakadnak a szerkezet ellendarabjába, 

és a mechanizmus rázáródik a gömbfejre. 

 Előnye, hogy igen egyszerű, olcsó megoldás. 

 

 

 

 

 

 

 

A szerkezet által kifejthető összeszorító 

erő: A és B pont lentebb helyezése esetén: 

 

 

 

24. ábra Marmon kanna 25. ábra A Marmon kannából átalakított szorító mechanizmus 

26. ábra A mechanizmus terhelései és a reakció erők 
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1

2

3

Adatok :

F 120 N

l 0,4m

l 0,03m

l 0,012m

l 0,025m

30

=

=

=

=

=

β = °

( )

( ) ( )

D 1

D
1

D

3 2 D 3

3 2 D

3

F l l F

l F 0,4 120
F 1600N

l 0,03

cos30 F cos30 1600 1385N

l l cos F l F

l l cos F 0,025 0,012 cos30 1600N
F 2050N

l 0,025

Σ

Σ

⋅ = ⋅

⋅ ⋅
= = =

°⋅ = °⋅ =

+ ⋅ β⋅ = ⋅

+ ⋅ β⋅ + ⋅ °⋅
= = =

6. Görgős szorító mechanizmus: 

  

 

 

 

 

 Ez a mechanizmus egy hosszabb karból (l) és egy rövidebb kar (l1) végén lévő 

görgőből áll. A hosszabbik kar lenyomásával a görgőt nekifeszítjük a gömbfejre támaszkodó 

elemnek. A szerkezetben lévő rugó a kar nyitott állapotában hátrahúzza a szorító fejet, így 

lehetővé téve a felszerelését. A szerkezet megoldható lenne hasonlóan az önzáró Marmon 

kannákon használt mechanizmushoz, és önzáróvá tehető a görgő elhagyásával és a rövidebbik 

(l1) kar megfelelő szögbe állításával. Azonban ennek hátulütője lehet, hogy a felhasználók 

jelentős része függőleges irányban lefelé nagyobb erővel képes nyomni a szerkezetet, mint 

emelni. Így zárás után a nyitás nehézkessé válhat. Ezért célszerű egy görgővel nyomni a 

szerkezetet, és a hosszabbik kart reteszelni. 

 A szerkezet által kifejthető szorító erő: 

 

 

 

 

 

 

27. ábra Görgős szorító mechanizmus 

28. ábra A mechanizmus erőviszonyai 
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A szorító szerkezetek értékelése: 

1. táblázat Vonóhorogra rögzítő szerkezetek értékelése 

Az értékelés alapján döntve a kiválasztott szerkezet tehát a 6-os szorító mechanizmus. 

 A mechanizmus modellezése során az alap koncepcióból kiindulva, első lépésként a 
szerkezet működését, és főbb geometriai méreteit alakítottam ki CATIA V5 R19 tervező 
rendszerrel. A mechanizmus mozgásának szimulációjához a DMU KINEMATICS modult 
használtam.  
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 Súly [ηi] 0 … 10 10 8 8 7 9 - - 

1. 
Csavarorsós 

mechanizmusok 
10 4 6 4 5 253 5. 

2. 
Hidraulikus 

szorítóval működő 
szerkezet 

10 2 2 5 1 176 6. 

3. 
Karos 

mechanizmusok 
6 9 8 8 8 316 3. 

4. 
Fogazott íves-karos 

mechanizmusok 
6 5 7 8 6 266 4. 

5. Önzáró mechanizmus 6 8 7 8 9 317 2. 
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Görgős szorító 
mechanizmus 

8 8 7 8 8 328 1. 

29. ábra Egy lehetséges továbbfejlesztett megoldás a 6-os szorító mechanizmusra 
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 6.1.4 A szerkezet fejlesztésének lépései 

 A továbbiakban a szerkezetet költséghatékonyság, és az alapvető gyárthatóság 

szempontjából kell továbbfejleszteni.  

 A szerkezetben lévő görgő elhagyása az elsődleges továbbfejlesztési lépés. A görgő és 

a csapágyazása egy további elem a szerkezetben, ami drágítja és bonyolultabbá teszi a 

szerkezetet. Helyette két ívesen csatlakozó felületet alakítok ki, melyek a mozgás során, 

egymáson csúsznak végig. A továbbfejlesztés során a szerkezet két fő alkatrészével a két 

szorító elemmel, melyek a gömbfejet fogják közre, az a célom, hogy legalább elő-gyártmány 

szinten legyenek azonosak. Ezzel optimalizálva a szerkezet költségeit, és a gyárthatóságot.  

 Három különböző szóba jöhető technológia nyújthat megoldást a kérdésre: 

  - CNC maróval gyártott elemek 

  - Lemezalakító eljárásokkal (lemezhajlítás, mélyhúzás)  

  - Öntészeti eljárással (viaszmintás precíziós öntéssel, esetleg kokilla öntéssel) 

6.1.4.1  CNC maróval gyártható termék 

 CNC maróval történő gyártás esetén is 

megvalósítható a közel azonos elő-gyártmányok 

előállítása. A belső (gömbfej felőli) felületük 

azonos, a hátoldalukat azonban különböző 

módon kell elkészíteni, így minimum két befogás 

szükséges alkatrészenként a gyártáshoz. A 

technológia igen költséges nagy sorozatok 

esetén, ugyanis egy CNC maró óradíja a 8-10 ezer forint +áfa / óra körül van.  

 

 A két elem 

megmunkálása után a két 

oldalsó falat kell az első 

elemhez hegeszteni. Majd a 

perselyt a belső elemhez, a 

furatokat központosítani és a 

terméket összeszerelni. 

 

A magas költségek és a nagyobb önsúly miatt más technológiák vizsgálata mellett döntök. 

31. ábra CNC technológiával készíthető termék 

30. ábra CNC technológiával készülő alkatrészek 
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6.1.4.2  Lemezalakító eljárásokkal (lemezhajlítás, mélyhúzás) gyárható termék  

 

 Második esetben mindkét alkatrészt lemez-megmunkálási technológiával készítem el. 

Mindkét vonóhorgot szorító alkatrész gömb felülete szimmetrikus elhelyezés esetén, 

készülhet ugyanazzal a mélyhúzó szerszámmal, és utólagos vágással illetve hajlítással. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 Ebben az esetben, ahogy azt az ábra (33. ábra) is mutatja, ha a füleket mely körül a 

belső szorító egység elfordul, a helyükön hagyjuk a belső alkatrész felső részéből, anyagot 

kell eltávolítani, különben a szerkezet nagyon nehezen lenne nyitható.  

 

  

Mivel ez egy kényszermegoldás, és plusz megmunkálással jár, ezért a fülek áthelyezése, és a 

szorító rész átdolgozása mellett döntöttem. 

32. ábra A módosítási lehetőségek 

33. ábra Lemez alkatrészek kialakítása, és a belső alkatrész kivágása 
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 Ha az elemeket nem 

szeretném utólag kivágni és 

módosítani, akkor a nyitás 

forgásközéppontját (eredetileg A 

pont) kénytelen vagyok az elemek 

fölé helyezni, a feleket 

szimmetrikusan elválasztó síkba 

(B pont). Csak ebben az esetben 

valósítható meg, hogy a szerkezet 

nyíló részének belső 

gömbfelületének legfelső pontja 

által leírt pálya (34-es ábrán 

pirossal jelölt pályagörbe) a 

mozgás során tangenciálisan 

érintse a vonóhorog gömbfejét, és 

így a szerkezet a felületek ütközése nélkül nyitható legyen. 

 A nyitás forgáspontjának áthelyezésével együtt járt a záró egység és a rögzítő kar 

átalakítása is. Ebben az esetben a záró egységet is lemezből alakítottam ki (8mm-es 

falvastagsággal). 

  

 Kritikus lehet az alkatrész csapjának igénybevétele (nyírás és felületi nyomás). A 

csapot előzetesen 12mmes átmérővel készítem el. A 7. Fejezetben a koncepció szilárdságtani 

vizsgálatai során ellenőrzöm, és ha szükséges utólag módosítom. 

  

 

34. ábra A nyitás forgásközéppontjának áthelyezése 

35. ábra Záró egység lemezterítéke, és a kész alkatrész 
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 A gyártás során első lépésként megfelelő méretre vágott lemezből mélyhúzással 

kialakítják a gömbfelülethez illeszkedő félgömb alakú részeket. Ezután lézervágó géppel a 

lemezből kivágják a hajlításhoz szükséges lemezalkatrészeket (37. ábra), majd lemezhajlító 

géppel a szükséges formájúra és méretűre hajlítják őket (36. ábra). 

 

 

 Az elemeket ezután egy hegesztő sablonba befogjuk és a 

csatlakozásukhoz szükséges perselyeket felhegesztik rájuk (38-es ábra). Ezután az elemeket 

felület kezeljük, esetleg hő kezeljük a választott eljárásokkal. És utána a csapok furatait 

központosítjuk, újra fúrjuk a megfelelő méretűre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. ábra A felhegesztett perselyek 

37. ábra A lézervágott lemezalkatrészek hajlítás előtt 

36. ábra A meghajlított lemezalkatrészek 
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 A szerkezet terhelés 

szempontjából is optimálisabb az 

előzőeknél, mert, ahogy az ábrán 

is látható, D pont B pontnál jóval 

lentebb került (hosszabb lett az l2 

szakasz), így a D pontba kifejtett 

erő a C pont körüli elfordulás 

miatt és az erőkarok ideálisabb 

arányából adódóan jóval nagyobb 

reakció erőt hoz létre B pontban.  

  

 Illetve, mivel a szerkezetet feszítő erő a központi csapot (E pont), mely körül a kar és a 

szorító elem elfordul, szemből terheli, ezért a karszerkezetre nem hat csavaró nyomatékkal, 

így a terhelés hatására a kar nem nyílik fel. Azonban a szállítás közbeni dinamikus hatások 

miatt mégis szükség van a kar biztosítására, de ebben az esetben ez a reteszelés alapvetően 

csak biztosító szerepet tölt be, és nem terheli statikus esetben jelentős feszítő erő. 

 

 

39. ábra A szerkezet terhelései 

40. ábra A lemezalakító eljárásokkal készülő szorító szerkezet modellje 
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6.1.4.3  Öntészeti eljárással (viaszmintás precíziós öntéssel, esetleg kokilla öntéssel) 

 

 A szerkezet gyártása során első sorban döntő érv a gyártástechnológia költsége. A 

lemezalakító eljárások (mélyhúzás, hajlítás, hegesztés) mellett a legelterjedtebb, illetve nagy 

szériák (2000-3000 darab) esetén költséghatékony eljárás lehet az öntés. 

 

 Precíziós öntés esetén két 

mestermintára van szükség az elemek 

gyártásához, kokilla öntés esetén pedig két 

öntőformára van szükség. Az eljárás előnye 

a mélyhúzáshoz képest az, hogy ebben az 

esetben nincs szükségünk az alkatrészek 

utólagos hegesztésére. A perselyeket is az 

alkatrészekhez önthetjük, és az 

utómunkálatok során csak a furatokat kell 

központosítani. 

 

 

 

 

A mélyhúzással és az öntéssel gyártott megoldások közül első sorban a gyártók által kapott 
árajánlatok alapján választunk a gyártás során. 

41. ábra Öntött alkatrészek 

42. ábra Az öntéssel készülő szorító szerkezet modellje 
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6.1.4.4  A kar rögzítése 

 A kar rögzítésére első sorban biztonsági okokból van szükség, kátyús, hepehupás 

útszakaszokon, vagy egy fekvő rendőrön való áthaladás során az egész szerkezetet rögzítő kar 

meglazulhat, és a szerkezet lebillenhet a vonóhorogról. Ennek a megakadályozása érdekében 

egy rögzítő szerkezetet használok.  

 A szerkezetnek könnyen zárhatónak és a felhasználó által 

könnyen oldhatónak kell lennie, azonban egyéb külső behatásokkal 

szemben ellenállónak. A VIEBAHN német gyártó készít rugós reteszelő 

termékeket (42-es ábra).  

 A rugós rögzítő elemet a cső kar végére hegesztik, olyan módon 

hogy a 45°-os szögben levágott retesz levágott része csatlakozhasson a 

zártszelvényben lévő furathoz. A markolat (43-as ábra szürke alkatrész) 

egy csappal csatlakozik a rugós rögzítő reteszhez, és a cső karon laza 

illesztéssel szabadon csúszik előre, hátra. A csap mozgását a csőben 

készített hosszanti furat, mintegy mozgáspályaként, korlátozza. 

 A nyitásnál a felhasználó a karos szerkezet mögött áll, megfogja 

a markolatot és előre felé (az autó felé) eltolja, ezzel oldotta a kötést, és egy felfelé irányuló 

mozdulattal a szerkezet nyithatóvá válik. 

 Zárásnál a kart egyszerűen lefelé kell tolni, és a rögzítő elem automatikusan bepattan a 

furatba. 

 

43. ábra A kar biztosítása 

44. ábra Viebahn rugós 
reteszelő 

45. ábra A kar nyitásának lépései 
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 6.2 A csomagtér ajtó nyithatósága 

 

Megoldandó probléma Megoldás lehetőségek 
Tartó mozgatása az autó hossztengelye mentén hátra felé. 

Tartó billentése hátra felé. Csomagtér ajtó nyithatósága. 

Tartó mozgatása egy csukló körül, kihajtva az autó mellé. 

 

 A tartók kialakítása során központi kérdés, hogy milyen módon oldható meg a 

csomagtér ajtó nyithatósága. A csomagtérhez jutást, és a csomagtér-ajtó nyithatóságát első 

sorban a tartón lévő kerékpárok akadályozzák. Így a kerékpárokat valamilyen irányban el kell 

távolítani a járműtől. Ez alapvetően három féle módon valósítható meg. Oldalra kihajtható 

szerkezettel, lebillenthető vagy hátrafelé elhúzható szerkezettel. 

 

 6.2.1 Oldalra kihajtható kivitel: 

Az oldalra kihajtható kivitelű tartót egy 

karos mechanizmus segítségével a jármű oldala 

mellé el lehet fordítani, így lehetővé téve a 

hozzáférést a jármű csomagteréhez.  Hátránya, 

hogy egy robosztus többcsuklós mechanizmusra 

van szükség, aminél a csuklók és csapok 

kialakítása és szilárdságtani méretezése kritikus 

kérdés. Mindemellett a felhasználók könnyedén 

megrongálhatják vele az autójuk oldalát, illetve 

parkolóban akár a mellettük parkoló járművet is.  

Előnye, hogy ez a koncepció valóban megoldja 

a csomagtérhez férés kérdését. Ugyanis az egész 

tartót elmozdítja a jármű mellé, így jelentős 

mennyiségű helyet biztosít a tulajdonos számára. 

 

46. ábra Oldalra kihajtható kivitelű tartó 



  Ipari feladat 

 www.tankonyvtar.hu  Holubán János TÁMOP 412-08-2-A-KMR-2009-0029 

41 

 6.2.2 Billenthető kivitel: 

A billenthető típusú tartók egyszerűbbek az oldalra kihajthatóknál. Az ilyen tartókkal 3+1 

vagy 2+2 kerékpár szállítása esetén azonban ügyelnünk kell α szög megválasztására, ugyanis 

túlságosan lapos szög esetén L távolság nem lesz elegendő, és így nem férünk a 

csomagtérhez. Túlságosan nagy α szög esetén pedig nehéz elemelni a tartót, illetve a 3. vagy 

4. kerékpár valamely része akár le is érhet a földre. A szerkezet gázrugók felszerelésével 

továbbfejleszthető. Azonban a gázrugókhoz nehézkes meghatározni a pontos terhelést. 

Kerékpárok nélküli nyitás esetén balesetveszélyes is lehet. 

 6.2.3 Elcsúsztatható kivitelben: 

Egy a személygépjármű hossztengelye mentén hátra felé  elmozdítható tartó is kényelmes 

megoldást jelenthet a csomagtér ajtó nyithatóságára.  Az alap váz, mely két kerékpárt képes 

szállítani, könnyedén bővíthető egy vagy két plusz kerékpár szállítására alkalmas 

egységgel, amik nem befolyásolják a tartó elmozdíthatóságát. A kiegészítő egységek 

(hátsó világító egység és a plusz 

kerékpár modulok) csatlakozása 

egyforma, ez a gyártást és a 

felhasználást is megkönnyíti. Ha 

nem csak két kerékpárt 

szeretnénk szállítani, akkor a tartó 

alap váza és a hátsó világító 

egység közé csak egyszerűen 

beillesztjük a szállítandó 

kerékpárok számának megfelelő 

47. ábra A billenthető kivitelű tartó 

48. ábra A hátrafelé elhúzható kivitelű tartó és a bővíthetősége 
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modult. 

A csomagtér nyithatóságát megvalósító koncepciók értékelés: 

2. táblázat csomagtér nyithatóságát megvalósító koncepciók értékelése 

 Az értékelés alapján döntve az elcsúsztatható kivitelt választom. Ehhez szükség lesz 
valamilyen lineáris mozgást biztosító szerkezetre: 

6.2.3.1  A tartó hátrafelé mozgatásának lehetőségei:  

A lineáris mozgatás megoldható sikló vagy gördülő csapágyakkal, lineáris 
vezetékekkel, görgőkkel, lineáris teleszkópos csúszkákkal… Stb. 

Több különböző gyártó (BoschRexroth, SKF, IGUS, Chambrelan) termékeit és a különböző 

megoldásokat vizsgálva az alábbi megoldások bizonyultak a legmegfelelőbbnek a tartóhoz: 

1. Gördülő csapágyakkal ellátott vezetékek: 

A lineáris vezetékek e fajtái a mi tervezési feladatunkhoz nehézkesen használhatóak. 

Ugyanis nehézkes ilyen módon egy teleszkópos szerkezetet létrehozni, ami elég hosszan meg 

van vezetve, nem lóg, stabilan tartja a szerkezetet, és elég hosszú úton lehet vele a tartót 

mozgatni.  
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49. ábra Gördülő csapágyakkal ellátott vezetékek, és mozgástartományuk 
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 A nehézséget első sorban az okozza, hogy a vezető sín túl lógna a tartón ahhoz, hogy a 

mozgó egység (a kerékpárokkal) teljes hosszon hátra tudjon gördülni (45-ös ábra). Ha a 

vezető sín nem hosszabb a tartónál, a mozgató egység hosszát elveszítjük a teljes 

mozgástartományból. 

 

2. Görgős vezetékek: 

 A görgős vezetékek geometriai 

problémái alapvetően megegyeznek a 

gördülő csapágyas megoldáséval. 

Hátránya, hogy a szerkezet rögzítései 

pontjai közel vannak egymáshoz, így a 

terhelések (Fm) sokkal nagyobb karon 

hatnak teherviselő elemekre, a rezgések 

csillapítását is külön alkatrészekkel kell 

megoldani, és bonyolult a szerelése is. 

 

3. Függesztett görgős vezeték: 

 A függesztett görgős vezetékeket 

első sorban kapukhoz, és különböző 

tolóajtókhoz használják. Azonban az 

egyes alkatrészek felhasználásával a 

kerékpártartóhoz is átalakítható lehet a 

szerkezet. Előnye, hogy kültéri használatra 

van kifejlesztve, így időjárás álló. 

Azonban a szerkezet csak bonyolult átalakítással lenne használható. Ezek a szerkezetek 

alapvetően függesztett állapotban tartják a terhet. Számunkra viszont a tartó felső részét (a 

kerékpárokat) kellene mozgatni. Összességében egy függesztett kivitelű kerékpártartó esetén 

jól használható lenne.  

52. ábra Függesztett görgős vezeték elemei 

50. ábra Görgős vezeték lehetséges koncepciója 

51. ábra Függesztett görgős vezeték lehetséges koncepciója 
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4. Lineáris kör keresztmetszetű vezetékek és csúszó csapágyak: 

Az IGUS cég (www.igus.com) által gyártott DryLin® 

R lineáris siklócsapágyak alapját rendkívül kopásálló 

polimerek képezik, amelyeket kifejezetten a lineáris 

technológiához fejlesztettek ki. A méretek 

kompatibilisek a szabvány golyóscsapágyakéval. A 

speciális geometria robusztusságot garantál még 

szélsőséges környezetekben is. Szennyeződésekkel 

szemben ellenálló, és anyaga időjárás álló. Kenést 

nem igényelnek, önkenőek, és nagy sztatikus 

teherbírással rendelkeznek. 

 Mivel a szerkezet elemei nem tartalmaznak 

gördülő alkatrészeket, és nagy pontosságúak, ezért a 

rázkódásokkal szemben ellenálló lenne a szerkezet. 

Hátrányuk a magas ár, és a szerelés szükségessége.  

Egy lehetséges koncepció:  53. ábra Az IGUS cég termékei 

54. ábra Egy lehetséges lineáris csúszka, az IGUS cég termékeiből összeállítva 
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5.  Lineáris teleszkópos csúszkák 

A Chambrelan cég (www.chambrelan.com) által gyártott teleszkópos csúszkák széles 
választékban állnak rendelkezésre. Mind méretben (150-2000mm) mind pedig terhelhetőség 
(akár 2000kg) szempontjából. Anyagukat tekintve acél, rozsdamentes acél és alumínium 
csúszkák közül választhatok. A tartó mozgatásához szóba jöhető általam választott termék a 
következő.  

 

 A választott teleszkópos vezeték (ST 509-es típus) 400mm hosszú, mozgás tartománya 

415 mm, ami azt jelenti, hogy a kerékpárokat az autótól 415mm távolságra tudjuk hátra felé 

elmozdítani. Ez a szélesség elegendő helyet biztosít a csomagtartóhoz féréshez. 

 A szerkezet maximális lehajlása (melyet a gyártó garantál) teljes terhelésnél (ami 120 

kg/pár) nyitott állapotban a teljes hosszának az 1%-a, ami megfelelő a szerkezethez. 

 Opcionálisan lehet rendelni a vezetékhez a végállásaiban rögzítő egységeket. Ezek 

hasonlóak az íróasztalok kihúzható klaviatúra fiókjain található szerkezetekhez. Hátrahúzott 

állapotban (ekkor a jármű mindenképpen áll) ez a megoldás elegendő számunkra, zárt 

állapotban azonban extra biztosító elemet építek a szerkezetbe. 

 A megoldás hátránya a magas befektetési költsége, azonban ezt az alacsonyabb 

szerelési költségek és a hosszabb mozgástartomány kompenzálja. 

55. ábra Teleszkópos csúszka (CHAMBRELAN) 
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 A lineáris mozgatási lehetőségek értékelése: 

3. táblázat A lineáris mozgatási lehetőségek 

 Az értékelés alapján döntve a 4-es Lineáris teleszkópos csúszkák használata mellett 

döntöttem. 

 
56. ábra A Teleszkópos csúszka modellje 

  

A beépítésük lehetséges kialakításait a 6.4-es fejezetben a tartó vázgeometriájának kialakítása 
során tárgyalom. 
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 Súly [ηi] 0 … 10 10 8 8 7 9 - - 

1. 
Gördülő csapágyas 

vezetékek 
8 7 7 6 8 306 2. 

2. Görgős vezetékek 7 7 7 7 7 294 4. 

 
Függesztett görgős 

vezeték 
8 7 7 6 7 297  

3. 
Lineáris kör 
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6.3 A teherviselő elemek kialakításának lehetőségei 

Megoldandó probléma Megoldás lehetőségek 
Profilos szelvény 

 Cső 
Lemez 

Laminált kompozit 
Miből? 

Öntött műanyag 
Hegesztés 

Csavarozás 
Szegecselés 

A kerékpárokat 
tartó alap keret 

kialakítása. 

Hogyan? 

Ragasztás 

 A teherviselő elem a tartó esetében az alap keret, a tartó váza, ami a rögzítő kötésén 

keresztül kapcsolódik, a személygépjármű vonóhorgához. Feladata a tartó részegységeinek 

tartása, és szükség esetén a kerékpárok és a szerkezet eltávolítása a járműtől a csomagtér 

nyithatóságának érdekében.  

 Fontos kérdés, hogy hogyan rögzítjük egymáshoz a vázat tartó elemeket. Az 

összeszereléshez valamilyen kellően masszív, egyszerűen kivitelezhető kötés felel meg. A 

vázat célszerű szabványos elemekből (zártszelvény, cső, lemez) összeállítani az egyszerűség 

és a költségcsökkentés érdekében. 

4. táblázat Lehetséges teherviselő elemek értékelése 

 Az értékelés alapján döntve, a szerkezet vázának kialakításához hegesztett 

szelvényeket, és/vagy hegesztett cső szerkezeteket célszerű alkalmazni. 

Ssz. Szempont Tömeg Megbízhatóság Merevség Ár ∑ ηi·αj Helyezés 

  Súly [ηi] 0 … 10 7 10 9 8 - - 

1 Hegesztett szelvény 6 8 9 8 267 1. 

2 Hegesztett cső 6 8 8 7 250 2. 

3 Hegesztett lemez 5 8 7 7 234 4. 

4 Csavarozott szelvény 6 8 8 6 242 3. 

5 Ragasztott lemez 6 6 6 5 204 8. 

6 Szegecselt lemez 5 8 7 6 226 6. 

7 Öntött műanyag 7 8 6 5 223 7. 
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Laminált kompozit  8 8 8 3 232 5. 
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6.4 A tartó vázgeometriájának kialakítása 

 A tartók vázgeometriájának kialakításakor minél könnyebb és stabil szerkezetet kell 

kialakítani.  A tartó két részből áll. Az egyik rész az alap keret rögzíti a tartót a 

vonóhoroghoz, a másik rész pedig a kiválasztott teleszkópos vezetékkel kapcsolódik az 

alaphoz, és rögzíti a kerékpárokat. 

 A szerkezetet vázának kialakításához hegesztett szelvényeket és hegesztett cső 

szerkezeteket használtam.  

 Első lépésként a teleszkópos 

csúszka beépíthetőségének lehetőségeit 

vizsgáltam meg. A teleszkópos csúszkát 

lehetőség szerint úgy kell beépíteni, hogy 

a szállítás közben (zárt állapotban) 

felverődő sár, szennyeződés, esővíz ne 

károsíthassa, ne szennyezhesse össze 

nagymértékben a szerkezetet. Törekedni 

kell a beépítés során arra, hogy lehetőleg 

ne lógjon ki a szerkezet az alap vázból, 

azzal egybe épített egység legyen, mely a 

vázon belül található, ezzel növelve a 

szerkezet esztétikai értékét.  

 Illetve a legfontosabb szempont, 

hogy a terhelések és gazdaságos 

anyagfelhasználás szempontjából is ideális megoldást találjunk.  

 A felsorolt szempontok szem előtt tartásával a „B” verzió mellett döntök. A „B” 

megoldás esetében két U profilos szelvényre van szükségünk, melyek méretei igazodnak a 

teleszkópos vezeték méreteihez (60x30 mm és 55x20 mm-es 2mm-es falvastagsággal). Ezek 

szabványos méretű szelvények, így 6m-es kiszerelésben vásárolhatóak. 

 A tartó vázát, illetve a modulokat alkotó szelvények kialakításához célszerű ugyan 

ilyen típusú szelvényeket használni. A tartó vázának kialakítását a kerékpárok geometriai 

méreteihez igazítva kell elkészíteni. 

57. ábra A teleszkópos csúszka lehetséges beépítési módjai 
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 A tervezés során figyelembe kellett venni a követelményjegyzékben foglaltakat, 

miszerint a tartó  

• maximálisan 1000 mm-t lóghat ki az autó hossztengelye mentén hátrafelé. 

• oldal irányban az autó szélétől oldalanként  

maximum 400 mm-t lóghat ki. 

• legalacsonyabb pontja talajtól legalább 250 mm-re legyen szállítás közben. 

• alkalmas legyen minél több különböző típusú kerékpár (22”-26” MTB, 26”- 28” 

Országúti kerékpárok) szállítására egyaránt. 

• tömege kerékpárokkal együtt ne haladja meg a vonóhorog megengedhető függőleges 

terhelhetőségét (vonóhorog típusától függően maximum 50-80 kg). 

• Az 57-es ábrán látható koncepciók a tervezés lépéseit mutatják be. 

 „A” esetben az alap kereten keresztben elhelyezett kerékpártartó sínek egyszerű 

egyenes V keresztmetszetű szelvények. A tartó alap kerete ebben az esetben a kerékpárok 

tengelytávjával megegyező szélességű. És problémás a rögzítő kar nyitása is, mert csak 

hátrahúzott állapotban lehetséges, megnehezítve a felszerelést. 

 „B” esetben a két oldalsó csúszó elemet nem a kerékpártartó sínek kötik össze, hanem 

egy U alakú keretet készítettem. Ez tartja a kerékpárokat és a teleszkópos vezetékekkel az 

alap kerethez csatlakozik. A kerékpártartó sínek nincsenek összekötve, ezzel megoldva a kar 

nyithatóságának problémáját.  

58. ábra A tartó váz kialakításának lépései 
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 „C” esetben „A” és „B” koncepció tanulságaiból és az 56-os ábrán bemutatott 

teleszkópos vezeték beépítési módjából kiindulva a kerékpárokat tartó síneket a szerkezet 

oldalához hegesztjük, és meghajlítjuk, annak érdekében, hogy a kerekekhez igazodjanak. 

 A következő lépésben az egyszerűbb gyárthatóság érdekében a kerekpárokat tartó 

síneket Ø 30mm-es csövekre cseréltem le, a kerekhez idomuló elemeket pedig műanyag 

alkatrészekkel helyettesítem. A tartó alapját a súlycsökkentés érdekében keskenyebb 

(400mm) szélesre készítem: 

 

 

 

 

 

 

 Az így kialakított szerkezet problémája, hogy a legalsó pontja nem felel meg a 

követelmény jegyzékben foglaltaknak, és túl alacsonyan van. Ezért a szerkezet első két 

csatlakozó zártszelvényét 20°-os szögben levágtam. Így a szerkezet legalacsonyabb pontja 

sincs a vonóhorog szára alatt (a jármű terhelésétől függően legalább 250mm-rel a talaj felett 

van). 

 A szerkezet geometriai méretei a követelmény jegyzékben foglaltaknak eleget tesznek, 

a rajzi dokumentációban részletesen szerepelnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. ábra Az elsődleges vázmodell 

60. ábra A véglegesített vázmodell 
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6.5 Kerékpárok rögzítése a tartóra 

Megoldandó probléma Megoldás lehetőségek 
Kerekek alsó részénél (A pont)I 

A váz felső részénél (B pont) 
Kerékpárok rögzítése 

a tartón. 
A kerekek felső részénél (C pont) 

 Kerékpárok rögzítése során az elsődleges kérdés, hogy milyen típusú kerékpárok 

szállítására fogják alkalmazni a tartót és, hogy a különböző típusú kerékpárokat hogyan, és 

hol lehet rögzíteni.  

 A szóba jöhető kerékpárok:.  

 A trekking avagy túra kerékpároknak 

kényelmes vázgeometria, csomagtartó és súlyos 

csomagok elhelyezésére alkalmas váz a jellemzője.  

Vázgeometriája stabil és kényelmes, magas építésű, 

erős vázzal. Nagy átmérőjű kerekek, kevéssé 

ballonos, országúti vagy futóbordás mintájú 

gumikkal szerelt.  

 A Mountain-bike-ok elsősorban hegyes 

terepre, földutakra, ösvényekre való. Különleges 

tulajdonságai mind vázgeometriájában, mind 

felszereltségében mutatkoznak meg. Tengelytávja 

hosszú, a hátsó kerék hátrább kerül a kerékpárostól 

a jobb kapaszkodás érdekében. Hajtóműve az 

akadályokon átjutás érdekében magasabbra kerül. 

Váza biztonsági okokból alacsony. 

 Országúti, magyarul versenykerékpár. 

Az első kifejezetten sportolásra tervezett 

kerékpárfajta. Nagy átmérőjű kerekek 

nagynyomású, vékony gumikkal. Erősen hajlított 

kos-kormány, mely erősen előrehajló, minimális 

légellenállású testtartást biztosít a különleges 

vázgeometriával együtt. Minimális tömeg. Rövid 

tengelytáv. 

62. ábra  
A különböző kerékpárok és rögzítési pontjaik 

61. ábra A véglegesített vázmodell 
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 ’A” esetben a kerekek alsó részénél és 

valamely kerék felső részénél rögzítjük a kerékpárt. 

Hátsó kerék rögzítésénél útban lehet a csomagtartó és 

a sárvédő, az első kerék pedig nem elég stabil, hogy 

itt rögzíthessük az egész kerékpárt. 

 „B” esetben a kerekek alsó részénél és a váz 

felső részénél rögzítjük a kerékpárokat. Ebben az 

esetben a kerékpár tömegközéppontjától kellően távol 

vannak a rögzítési pontok, kellő stabilitást biztosítva. 

Problémás lehet a nem szabványos vázzal rendelkező 

valamint női kerékpárok rögzítése, de ez egy 

szabványos kerékpár váz adapterrel kiküszöbölhető. 

 „C” esetben a kerekek alsó résznél és a váz 

alsó részénél rögzíthetőek a kerékpárok. A rögzítő 

egység állítható szögben és magasságilag, annak 

érdekében, hogy minden típusú kerékpár esetén 

alkalmazható legyen. Problémát jelenthet, ha kézi pumpa vagy kulacstartó van a kerékpárra 

szerelve, illetve a kerékpárok jelentős részénél itt vannak elvezetve a váltók bowdenjei is. 

 5. táblázat Kerékpár rögzítési lehetőségek értékelése 
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Rögzítés a kerekek alsó 
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kerék felső részénél 

6 7 7 6 6 268 2. 
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Rögzítés a kerekek alsó 
résznél és a váz alsó 

részénél 
7 7 6 6 7 279 3. 

63. ábra Kerékpárok rögzítésének lehetőségei 
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6.7 A modulok és összekapcsolásuknak lehetőségei 

 A modulok szerkezeti felépítése során célszerű ugyanazokat a szerkezeti elemeket 

használni, amiket már az alap tervezése során használtunk, mind gazdaságossági mind pedig 

gyárthatósági szempontok miatt.  

 A modulok és a rendszámtáblát, világító berendezéseket tartó egység csatlakozó 

pontjait ugyan olyanra tervezem, annak érdekében, hogy modulok nélkül, vagy csak egy 

modul használatával is ugyanolyan egyszerűen fel lehessen szerelni a rendszámtábla tartó 

egységet. 

 Mindezen szempontok és a fent említett feltételek figyelembevételével készítettem el a 

kerékpárokat tartó modulokat. Mindkét tartóra szerelhető modell teljes mértékben egyforma. 

  

64. ábra Az alap modell és a kiegészítő modulok 

65. ábra A kerékpártartó modul 
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 A modulok összekapcsolásának 

tervezése során elemeztem a több különböző 

koncepciót és figyelembe vettem a fent említett 

szempontokat.  

 Az első megoldási változatok egymásba 

csúszó szelvényekre, vagy csövekre épültek, 

azonban ezekhez külön biztosítást kell 

tervezni. És az alap keretet is jelentős 

mértékben módosítani kell.  

 Szóba jöhetnek kereskedelmi 

forgalomban lévő, gyorsszorító, összekötő 

elemek. Ezek közül azonban megfelelő 

méretben, árkategóriában és céljainknak 

megfelelő megoldást nem találtam.  

 

 Egy az előzőeknél sokkal egyszerűbb, 

költséghatékonyabb és kisebb tömegű 

megoldást jelent, ha a szelvények oldal, és a 

szelvényeket egy egyszerű lemezzel kötöm 

egymáshoz. Az összekötő lemezt (melyből 

modulonként kettő van, szimmetrikusan, 

mindkét oldalon) a modulokhoz hegesztik, a 

másik oldali csatlakozáshoz pedig (mind az 

alap kereten, mind a modulokon) egy 

egyszerű kapupánt csavart hegesztenek. 

Olyan módon, hogy a zártszelvényt átfúrják 

és a csavart a belső oldalon hegesztik meg, 

hogy a varrat ne akadályozza a lemezt a 

zárásban. A lemezben lévő csatlakozó 

kivágást 20°-os szögben késztjük el.  

 A szárnyas anyát, előzőleg a csavarra 

hajtjuk, így a hegesztés után a csavaron 
68. ábra A modulok összekapcsolásának modellje 

66. ábra A modulok rögzítésének kezdeti megoldásai 

67. ábra Kereskedelmi forgalomban lévő összekapcsoló elem 
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marad, ezáltal nem hagyható el. Feladata egyfajta „plusz” biztosítás és rázkódás elleni 

védelem. 

 A csatlakozásnál két egység kapcsolódik, a csatlakozandó (plusz) és az, amelyikhez 

csatlakoztatjuk (mínusz) (61-es ábra).  

 A pluszos rész végét 20°-os szögben levágjuk és lezárásként egy gumírozott lemezt 

hegesztünk rá (61-es ábra narancssárga alkatrész). A lemez 1,5mm és a rajta lévő gumi réteg 

pedig 4mm vastag. A mínuszos részre egy 20°-os szögben hajlított lemezt hegesztünk. A 

gumírozott rész felfekszik a hajlított lemezen. Így a szerkezetet az önsúlyából adódó terhelés 

is biztosítja, és az esetleges leugrás ellen csavar nélkül is biztosítva van. A gumírozott lemez 

pedig csillapítja a rezgéseket. 

 

 

 Az esetleges balesetek, és a hatályos jogszabályok megsértésének elkerülése érdekében 

a termék kereskedelmi forgalomba helyezése során fel kell hívni a felhasználók figyelmét 

arra, hogy maximum 2 modullal egészíthetik ki az alap tartót (maximum 4darab kerékpár). 

Illetve, hogy a tartó terhelhetősége ne haladja meg az előírt 60kg-ot (4 kerékpár esetén 

~15kg/kerékpár). 

69. ábra Az alap keret és a modulok 
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6.8 A koncepció 

  Az egyes részfunkciókat ellátó egységek koncepcióit összeépítve készítettem el 

a szerkezet modelljét. Az összeállítás lépéseit az alábbi morfológiai táblázat mutatja: 

6. táblázat Morfológiai táblázat 
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 Az tartó elkészült modelljét, és működése: 

 

 A tartó felszerelése során első lépésként nyitott vonóhorogra rögzítő szerkezettel a 

vonóhorogra kell helyezni a tartót, majd a rögzítő kar lezárásával a szerkezetet a vonóhorgon 

rögzíteni kell. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 A tartó rögzítése után a világító berendezés csatlakozóját az autó elektromos 

hálózatához csatlakoztatjuk, majd a kerékpárokat a tartóra helyezzük, és rögzítjük. 

 Ha a kerékpárok felszerelése után a csomagtérhez szeretnénk férni, akkor az alapkeret 

reteszelő egységének oldását követően a kerékpárokat és a tartó egy részét hátrafelé el tudjuk 

húzni a járműtől mintegy 420mm-re.  

 

 

70. ábra A tartó felszerelésének lépései 

71. ábra A tartó felszerelt kerékpárokkal,  és a tartó elhúzhatósága a csomagtér nyithatósága érdekében 
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 Ha nem csak két kerékpárt szeretne magával vinni a kerékpárszállító tulajdonosa, 

bármikor, akár már két felszerelt kerékpár esetén is, bővítheti a szerkezetet egy vagy két 

modullal (69-es ábra). 

 

 

 Annyit kell csupán tennie, hogy a tartót hátra húzza, a rendszámtáblatartó és világító 

egységet leszereli, a helyére illeszti az első modult (és a másodikat, ha szükséges) és a végére 

újra elhelyezi a világító egységet. 

 A rendszámtáblatartó és világító egység elektromos vezetékét egy egyszerű spirálozott 

kábelből célszerű kialakítani. Ugyanis a modulok miatt körülbelül 360mm-el hosszabb 

vezetékre van szükség. Ez a közel 1 méteres teljes hosszon egy spirálozott vezetékkel 

megvalósítható.  

72. ábra A kerékpárszállító és a hozzá kapcsolódó kiegészítő modulok 

73. ábra 3 illetve 4 kerékpárt szállító tartó 
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7. A KONCEPCIÓ SZILÁRDSÁGTANI VIZSGÁLATA 

  

 7.1  Szilárdságtani ellenőrzés (Analitikus számítások) 

 A szerkezet statikus terhelése statikus terhelési esetben két részből tevődik össze. A 

terhelés első része a kerékpárok és a tartó tömegéből adódó súlyterhelés. Ezt a 

követelményjegyzékben előzetesen meghatározottak szerint 70 kg-nak vettem fel. A szerkezet 

terhelésének másik része a szorító szerkezet összeszorító erejéből adódó terhelés. A rögzítő 

kar lezárása során kifejtett emberi erőt 120N-nak vettem fel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A szerkezet kritikus keresztmetszete, szilárdságilag kritikus alkatrésze a záró szerkezet 

belső szorító alkatrésze. Az alkatrész szilárdságtani vizsgálata során a terheléseket a korábban 

említett két csoportra bontom és külön-külön vizsgálom az alkatrész viselkedését az egyes 

terhelések esetén. 

A kerékpárok súlyterheléséből átadódó nyomaték: 

( ) 0b 1b 2b 3b
b b1 b2 b3 b4

l l l l 0,8
M F F F F 70 9,81 275Nm

2 2

⋅ ⋅ ⋅   
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =  

  
 

 

A zárás során a felhasználó által kifejtett erő: 

 kP 120 N (felületen megoszló terhelés)=   

 

A felső csap terhelése: 

 b
Mb

M 275 Nm
F 6550 N

0,042 0,042 m
= = =  

 

74. ábra A szerkezet terhelései 

75. ábra A vizsgált alkatrészre ható erők 
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A gömbfej tövénél ébredő várhatóan kritikus terhelés: 

 

Mb KR

KR

KR

F 0,042m 0,029m F

6550 N 0,042m 0,029m F

F 9486 N

⋅ = ⋅

⋅ = ⋅

=

 

A csapok ellenőrzése: 

 A választott anyag:  C45  eHR 500MPa=  

A csapok igénybevétele: nyírás és felületi nyomás  

A felső csap: 

 Felületi nyomás:  

A csapot terhelő erő: MbF 6550 N=   oldalanként: MbF
3275N

2
=  

Mb Mb
min

meg fal

0,5F 0,5F 3275
P d 2,04mm

v d P v 400 4⋅

= ⇒ = = =
⋅ ⋅

 

 Nyírás: 

Maximális nyíróerő: Mb
max

F
V 3275N

2
= =  

max Mb Mb Mb
min2 2

meg

V F 2 8 F 8 F4 4 8 3275
d 3,3mm

3 A 3 d 3 d 3 3 250

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
τ = = ⋅ = ⇒ = = =

⋅π ⋅ ⋅π ⋅ τ ⋅ π ⋅ ⋅ π
 

A felső Ø8mm-es csap tehát tökéletesen megfelel. 

Az alsó csap  

 Felületi nyomás:  

A csapot terhelő erő: also KRF F 9486 N≈ =  (a függőleges irányú 240N terhelést a karról 

elhanyagolhatónak tekinthetjük a 9500 N terheléshez mérten. Oldalanként: KRF
4743N

2
=  

KR KR
min

meg fal

0,5F 0,5F 4743
P d 2,96mm

v d P v 400 4⋅

= ⇒ = = =
⋅ ⋅

 

 Nyírás: 

Maximális nyíróerő: Mb
max

F
V 3275N

2
= =  

max KR KR KR
min2 2

meg

V F 2 8 F 8 F4 4 8 4743
d 4,01mm

3 A 3 d 3 d 3 3 250

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
τ = = ⋅ = ⇒ = = =

⋅ π ⋅ ⋅ π ⋅ τ ⋅ π ⋅ ⋅ π
 

Az alsó Ø12 mm-es csap tehát tökéletesen megfelel. 

eH
meg

R 500
P 400MPa

1,25 1, 25
= = =

eH
meg

R 500
250MPa

2 2
τ = = =
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1

2

3

Adatok :

F 120 N

l 0,4m

l 0,05m

l 0,015m

l 0,035m

10

=

=

=

=

=

β ≈ °

( )

( ) ( )

D 1

D
1

D

3 2 D 3

3 2 D

3

F l l F

l F 0,4 120
F 960N

l 0,05

cos10 F cos10 1600 945N

l l cos F l F

l l cos F 0,03 0,015 cos30 960N
F 1070N

l 0,035

Σ

Σ

⋅ = ⋅

⋅ ⋅
= = =

°⋅ = °⋅ =

+ ⋅ β⋅ = ⋅

+ ⋅ β⋅ + ⋅ °⋅
= = =

 A szerkezet 5 szabadságfoka alakkal záró 

kapcsolattal van megkötve. Csak a függőleges irányú Z 

tengely körüli elfordulása van az összeszorító erő által 

biztosított súrlódással megkötve.  

 Ez a fellépő súrlódási erő (Fs) a felületeket 

összeszorító erőkből adódik, azonban az érintkező 

felületek nagyságától nem függ. A felületek nagysága 

egyedül az adott felületen fellépő feszültségértékeket 

befolyásolja. 

 A vonóhorog gömbfején a tartó saját tömegéből 

adódó terhelés és a kar összeszorítása által létrehozott 

szorító erő kelti a súrlódási erőt. 

 Az önsúly által létrehozott nyomatékterhelés (Mb) 

két erő komponensre bontható, melyek a gömbfejet terhelik. Az egyik az FMb ami húzó 

igénybevételként fog fellépni a külső rögzítő elem alsó 

részén (ábrán pirossal jelölt rész), a másik erőkomponens 

pedig az ellen tartó , (FKR) a gömb szárát terhelő erő. 

 A kar által létrehozott összeszorító erőt egy egyszerűsített modellel helyettesítettem. A 

záró elem, és a belső szorító elem érintkező felületei ugyanis íves felületek. Ezeket az íves 

felületeket a számítások során 10°-os β szögben érintkező felületekkel helyettesítettem. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Az összeszorítás ereje, és az ellentartó nyomaték: 

 

76. ábra A súrlódási erőt létrehozó 
erőkomponensek 

77. ábra A kar összeszorító ereje 

( ) ( )Z KR MbM F F F r 1070 6550 9486 0,15 0,025 64NmΣ= + + ⋅µ ⋅ = + + ⋅ ⋅ =
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Ez azt jelenti, hogy a kerékpárokkal együtt 1,5 m széles tartó egyik sarkán fellépő ~10kg statikus terhelés 

hatására mozdulna el a szerkezet. 

7.2  Szilárdságtani ellenőrzés (VEM analízis) 

 7.2.1  A vizsgálat szerkezet 

 A vizsgálat célja a kerékpártartó kritikus részegységének, a vonóhorogra rögzítő 

szerkezet belső részegységének a vizsgálata. A terhelési modell, és a mérnöki tapasztalat 

alapján a kritikus keresztmetszeteket megjelöltem az alábbi ábrán, ezeken a területeken 

várható magas feszültségi érték:  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 A szerkezet vizsgálata során ALGOR S19 SP1 véges elemes rendszert használtam. 

 

 7.2.2  Statikus véges elemes analízis 

 A véges elemes analízis során a szerkezet terheléseit az első esetben összetett 

kontaktproblémaként próbáltam kezelni. Ez azonban nem vezetett jó megoldásra. A 

problémát az jelentette, hogy túlságosan sok alkatrész érintkezik egymással, és az egyes 

alkatrészek közötti kontaktkapcsolatot a program nem tudta kezelni, és a futtatások során 

folyamatosan hibaüzeneteket küldött, mivel a szerkezetnek túl sok le nem kötött 

szabadságfoka volt. 

  

 Következő lépésként a 

szerkezetet két részre bontottam, 

a kar zárására (1.), és a 

kerékpárok súlyából adódó 

terhelésre (2.). 

78. ábra A vizsgálandó alkatrész 

79. ábra A terhelések komponensei 
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7.2.2.1  A modell felépítése 

 1. A kar zárása 

 A modell egyszerűsítése után a kiválasztott alkatrész (3) vizsgálatához meghagyott 

alkatrészek a kar (6), a záró elem (2), a belső szorító alkatrész (3), és a vonóhorog (1). Ezeket 

az elemeket az előre meghatározott eredő erőértékkel terhelem. 

 
80. ábra A vizsgált modell 

 2. A kerékpárok súlyterhelése 

 A modell egyszerűsítése után a kiválasztott alkatrész (3) vizsgálatához meghagyott 

alkatrészek a külső szorító alkatrész (5), a záró elem (2), a belső szorító alkatrész (3), a 

terhelést átadó zártszelvény (5) és a vonóhorog (1). Ezeket az elemeket az előre 

meghatározott eredő erőértékkel terhelem. 

 

  

81. ábra A vizsgált modell 
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 7.2.2.2  Alkatrészek közötti kapcsolatok  

 Az alkatrészek közötti kapcsolatok definiálásakor, a kapcsolódó alkatrészek között 

olyan felületpárokat definiálunk, melyek a szerkezet működése során érintkezhetnek 

egymással. Az egyes alkatrészek között két féle kapcsolatot definiáltam, az egyik a Bonded 

(mereven kötött kapcsolat) a csőkar (6) és a záró elem (2) közötti kapcsolat. A másik 

kapcsolat a Surface (felületi érintkezési kapcsolat) a külső (4) és a belső (3) szorító alkatrész 

érintkezése a vonóhoroggal (1), és a záró elem (2) érintkezése a belső szorító alkatrésszel (3). 

 Mivel az alkatrészek egymáshoz képest elmozdulnak, a felületi érintkezések során az 

érintkező felületekhez célszerű súrlódási tényezőt megadni (µ=0,1). 

 7.2.2.3  Peremfeltételek 

 A peremfeltételek a vizsgált modell szabadságfokait tudjuk megkötni. Lényegében 

olyan elmozdulást vagy elfordulást gátló peremfeltételeket definiálunk a modellen, amik a 

szerkezet valós viselkedése során is fellépnének. A peremfeltételek lényegében a valós modell 

elhanyagolásait hivatottak pótolni, illetve esetenként a program biztos futását, az 

egyértelműséget, a modell stabilitását segítik elő. 

 Mivel mind geometriailag mind terhelések szempontjából a modell teljesen 

szimmetrikus, ezért fél modellt vizsgálok. És a peremfeltételek megadása során ZX síkra 

szimmetrikusan az összes elmetszett alkatrészt Y szimmetria peremfeltétellel látom el. 

 Fix megfogást mindkét modell esetében a vonóhorog (1) végére helyeztem. 

 A furatok felszínét furatonként Joint Browser paranccsal egy közös csomópontba 

kötöttem össze, az összekötő elemeket modellezési szempontból közel végtelen merev Rigid 

elemekként modelleztem. Az elemek közös csomópontjának szabadságfokait pedig Y 

szimmetrikusan kötöttem meg. 

  

 

82. ábra Peremfeltételek az 1-es modellhez 
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 A 2-ik modell peremfeltételei megegyeznek az első modell peremfeltételeivel. 

Egyedül a külső szorító alkatrészt (4) és a belső szorító alkatrészt (3) összekötő csap furatánál 

különbözik. 

 Mivel ebben a vizsgált esetben a záró elem (2) folyamatosan zárt állapotban van, ezért 

az említett csap körül a belső szorító alkatrész (3) nem fordulhat el. Így a két alkatrész közös 

furatának felületeit egy közös pontba kötöttem össze a korábban említett Joint Browser 

paranccsal, és a közös pont szabadságfokait kötöttem meg Y szimmetrikusan. 

 
83. ábra Peremfeltételek a 2-es modellhez 

 7.2.2.4  A véges elemes háló 

 A véges elemes analízisek végeredményét jelentős mértékben befolyásolja a véges 

elemes háló elemeinek mérete, és típusa (Tetrahedra, Brick). Minél kisebb elemeket 

használunk a hálózás során, annál pontosabb végeredményt kapunk, azonban a háló sűrítése a 

pontosabb elemek használata a számítás időigényét növeli. 

85. ábra Véges elem háló az 1-es modellhez 84. ábra Véges elem háló a 2-es modellhez 
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 A hálózás során az ALGOR automatikus hálógenerálóját használtam, 

alapértelmezetten Brick elemeket alkalmaztam.  

 

 A kar zárásának modellezése során problémás terület volt az érintkező felületek 

feszültségeloszlása (a problémát részletesen az eredmények fejezet alatt tárgyalom), ezért 

ezen a területen hálófinomítást alkalmaztam 1mm-es elemmérettel. A többi alkatrészt 2 mm-

es átlagos elemmérettel hálóztam be. 

 

Háló típusa Különböző típusú elemekből (tetrahedra, Pyramid, Wedge, Brick) felépülő 
háló 

Elemek száma 54928 

  Tetrahedra Pyramids Wedges Bricks 

Elemek száma 18306 9496 2485 24641 

  

  

 A kerékpárok súlyterhelésének modellezése során a belső szorító alkatrész (3) 

terhelése volt a legkritikusabb, ezért az alkatrész hálójának elemméretét 1,5mm-re, a külső 

szorító egység (4) és a záró elem (2) hálójának elemméretét pedig 2mm-re állítottam be. A 

többi alkatrész átlagos elemmérete 5 mm. 

  

Háló típusa Különböző típusú elemekből (tetrahedra, Pyramid, Wedge, Brick) felépülő 
háló 

Elemek száma 41798 

  Tetrahedra Pyramids Wedges Bricks 

Elemek száma 16609 8228 1882 12912 

7.2.2.5  Anyagjellemzők  

 A vizsgálat során az ALGOR anyagtáblázatából választott AISI 1005 típusú acélt 

használtam miden alkatrészhez.  

  Poisson tényezője 0,29;  

  Rugalmassági modulusa 200000 N/mm2 ;  

  Sűrűsége 7872 kg/m3. 

 

87. ábra 2-es modell hálózási statisztikája 

86. ábra 1-es modell hálózási statisztikája 
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7.2.2.6  Terhelések 

 A kar zárásának modellezése során a kar (6) végére fél modell miatt a terhelés felét, 

azaz 60N nagyságú felületen megoszló erőt, függőlegesen (-Z) irányban  

 

 
88. ábra 1-es modell terhelése 

 A kerékpárok súlyterhelésének modellezése során az 5-ös tételszámú zártszelvény 

végén található csomópontokat Joint Browser paranccsal a korábban említett módon egy 

pontba kötöttem össze, és erre a pontra meg tudtam adni a kiszámított terhelés felét, azaz 

138Nm nyomatékot. 

  

  

89. ábra 2-es modell terhelése 
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7.2.2.7  Eredmények 

 1-es modell a kar zárása 

  Elmozdulások: 

 A kar zárása során fellépő elmozdulások jelentéktelenek a modell szempontjából. Az 

elmozdulások maximális értéke 0,000365 mm.  

 A kar zárása során fellépő maximális feszültség érték 1600 MPa. Ez az érték csak 

lokálisan a két érintkező alkatrész felületén nagyon kis területen lép fel. A program nem tudta 

kezelni a problémát, a valóságban ezen a területen az anyag elérné folyáshatárát, 

deformálódna és ezzel egy időben folyamatosan nőne a felfekvő felület, így csökkentve a 

felületi terhelést, a feszültségcsúcsot. A fent említett okok miatt ez az érték megengedhető 

ilyen kis területen.  

 A jobb láthatóság érdekében a skálát 300 MPa értéknél korlátoztam. 

 

 

 

 

 

90. ábra 1-es modell elmozdulásai 

91. ábra 1-es modell feszültségeloszlása 
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2-es modell a kerékpárok súlyterhelése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A 2-es modell vizsgálata során első esetben mindkét alkatrészt 4mm vastag lemezből 

modelleztem. Azonban ebben az esetben a záró elem (2) és a belső szorító alkatrész (3) 

érintkező felületén és a vonóhorog környékén meg nem engedhetően nagy feszültség értékeke 

jelentkeztek. Ezért a belső szorító alkatrészt 6 mm vastag lemezből modelleztem. 

92. ábra 2-es modell elmozdulásai 

93. ábra 2-es eset feszültségeloszlása 
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 A 2-es modell esetén a várt eredményt kaptuk. Eltekintve a kis területeken megjelenő 

kiugró feszültségcsúcsoktól. Ezen kiugró értékeket a korábban már említett felületek közötti 

felfekvési problémák okozták. A valóságban az alkatrész „bekopna” és egy két használatot 

követően ez a probléma megszűnne.  

  

7.2.3  A vizsgálat összefoglalása 

  

 Összességében megállapítható, hogy az elvégzett analízis eredményei a várt 

eredményeket jól tükrözik, eltekintve a lokális csúcsfeszültségektől melyek a véges elemes 

analízis közelítéseiből adódnak. A valóságban ilyen kis területen akár az anyag folyása is 

megengedhető. Egy jól megválasztott utólagosan hő kezelt acél alkatrész esetén ezek az 

értékek (2,5 szeres biztonsági tényezőt használva a dinamikai behatások számítására) 

megengedhetőek. 

94. ábra A 2-es modell feszültségeloszlása, és a kritikus területek 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS (SUMMARY) 

8.1 A tervezési feladat összefoglalása 

 A tervezési feladat célja olyan vonóhorgára rögzíthető moduláris kerékpártartó 

tervezése, ami a jelenlegi piacon található termékek közötti rést tölti be. Ugyanis a piacon 

napjainkban kapható személygépjárművekre, lakóautókra szerelhető kerékpárszállítók vagy 

nagyon magas áron kínálnak minőségi megoldásokat, vagy megfizethető áron ugyan, de olyan 

kompromisszumokkal teli megoldást nyújtanak a vevők számára, ami egy igényes személy 

számára elfogadhatatlan. 

 Összességében a tartót egy igényes, modern és környezetbarát gondolkodással 

rendelkező vásárlóréteg számára terveztem, akik megengedhetik maguknak és igénylik is, 

hogy hétvégenként, nyaralásokkor és a családi kirándulásokra is biztonságosan és egyszerűen 

magukkal vigyék a kerékpárjaikat. 

 A kezdeti irodalomkutatás keretében az interneten és a rendelkezésemre álló 

nyomtatott irodalomban található információkat, koncepciókat és meglévő modelleket 

vizsgáltam meg. Jártam a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál, és információkat gyűjtöttem a 

kerékpártartókra vonatkozó, hatályban lévő jogszabályokról is. 

 Mindezek alapján határoztam meg a tervezés fő irányvonalát és készítettem el a 

követelményjegyzéket, hogy világossá váljon, milyen kritériumoknak kell a tartónak 

megfelelnie.  

 A következő szakaszban a tartó funkcióit vizsgáltam meg. Majd az egyes funkciókat 

ellátó részegységek megvalósíthatóságának lehetőségeit vizsgáltam. Az irodalomkutatás során 

szerzett információk és a követelményjegyzék alapján saját ötleteket és koncepciókat 

készítettem. Az egyes koncepcióknak kapcsolódniuk kellett egymáshoz, és az egyes 

részegységeket e kapcsolatok figyelembevételével készítettem el. 

 A szerkezet központi egysége a vonóhorogra rögzítő szerkezet. A különböző 

koncepciók értékelése és a legjobbnak vélt kiválasztása után a geometriai méreteket kellett 

megalkotni a gyárthatósági feltételek figyelembevételével. Az elkészített kinematikailag 

működő modell, több gyártási technológiával is készülhet. Alapvetően lemezalakító és 

öntészeti technológiák használatát célszerű választani, melyek közül első sorban a darabszám 

és az egyes gyártóktól kapott árajánlat alapján kell dönteni. 

 A tartó geometriai kialakítása során központi kérdés volt, hogy milyen módon oldható 

meg a csomagtér ajtó nyithatósága felszerelt tartóval. Ez alapvetően három féle módon 

valósítható meg. Oldalra kihajtható szerkezettel, lebillenthető vagy hátrafelé elhúzható 
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szerkezettel. Az értékelés alapján a hátrafelé elhúzható szerkezet mellett döntöttem, és 

választottam ki a hozzá szükséges alkatrészeket. Majd ehhez igazítottam a váz geometriai 

kialakítását. 

 A tartó vázának kialakításához kiválasztottam a szükséges teherviselő elemeket (acél 

szelvények, csövek), és ezek egymáshoz kapcsolási módját (hegesztés). 

 A kerékpárok tartóhoz történő biztonságos rögzítésének lehetőségeit vizsgálva 

megállapítottam, hogy a legmegbízhatóbb megoldást esetünkben az jelenti, hogy a váz felső 

részénél és a kerekeknél rögzítem a kerékpárokat. Az egyes rögzítési pontokhoz a műanyag 

alkatrészek modelljeit csak funkcionális modell szintjén készítettem el, melyet a későbbiek 

során (MSc-képzés keretin belül) továbbfejleszthetek, és részleteiben elkészíthetek.  

 Végül a modulokat készítettem el, és a világító és rendszám táblatartó egységet. A 

modulok alap kerethez és egymáshoz történő kapcsolásának lehetőségeit megvizsgáltam, és 

egy biztonságos és költséghatékony megoldás mellett döntöttem. 

 Ez után következett a tartó szilárdságtani vizsgálata. Melyhez analitikus módon 

megkerestem a szerkezet kritikus keresztmetszetét. A számítások és a mérnöki tapasztalat 

alapján is ez a rögzítő résznél található. A tartó ezen részének egyszerűsítése után készítettem 

egy véges elemes modellt, és ALGOR S19 SP1 véges elemes modellező rendszerrel 

készítettem egy analízist. 

 A tervezés során CATIA V5 R19 tervező rendszert használtam mind a modellezés, 

mind a kinematikai problémák megoldása mind pedig a rajzkészítés során. 

 

8.2 Továbbfejlesztési lehetőségek 

  

 A tervezett kerékpártartó egyes elemeinek (első sorban a műanyag alkatrészek) 

gyártáshelyes elkészítésére szakdolgozatom keretében sajnos nem volt elég időm, ezeket az 

elemeket csak funkcionális modell szintjén készítettem el. Ezek gyártáshelyes, pontos 

elkészítését és a szerkezet optimalizálását a költségek és a tömeg csökkentése céljából a 

Mester Képzés keretin belül szeretném elkészíteni. A vonóhorgot rögzítő szerkezet gömbfejen 

felfekvő felületeinek optimalizálását, a kontakt viselkedés problémáit is vizsgálni kell a 

későbbiekben. Továbbá a szerkezet összetettségéből adódóan a véges elem analízis során 

alkalmazott egyszerűsítések helyett is szeretnék egy pontosabb véges elemes vizsgálatot 

készíteni a szerkezetre ható rezgések és egyéb külső dinamikai behatások vizsgálatára 

(baleset, kátyús útszakasz, nagy sebességű kanyarodás).  
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8.3 The summary of the design task: 

 

 The aim of the design task is to plan a so kind of towbar mounted modular bike 

carrier, that fills the market gap of those products which can be found on the market 

nowadays. Since those available bike carriers which can be fixed on cars or campers on the 

market today provide high quality solutions on a very high price or we can buy them on an 

affordable price with a lot of compromises what is not acceptable for a demanding person.   

In fact I have designed this bike carrier for that demanding, modern and environmentally 

friendly costumer class  who can afford and who need to carry their bike safely with them at 

the weekends, during their holidays and on family trips as well. 

 During my initial literature research I examined those informations, conceptions and 

existing models which can be found on the internet and in printed literature . I have visited 

and inquired The National Transport Authority and collected information about the existing 

law concerning bike carriers. 

 On this basis, I have determined the main guide-line of the design and prepared the 

requirement list to make clear which criterions should be met by the bike carrier. 

In the next period I investigated the functions of the bike carrier. Than I tested the possibile 

achievements of the component funcitons. By the informations and requirement list that I got 

during the literature research I could make my own ideas and conceptions. Every conception 

had to be connected to each other and I have designed all the particular components by taking 

these connexions into my consideration. 

 The central unit of the bike carrier is a towbar mounting mechanism. After the 

assessment of the different conceptions I have chosen the best one. Then I had to design the 

geometrical measures considering the conditions of the manufacturability. 

The kinematical modell can be produced by using different manifacturing technologies. 

Basically it is advisable to choose sheet metal forming and steel founding technologies but the 

choice, first of all, should be made by the number of pieces and by the price offer that is given 

by the producers. 

 During the geometrical design of the bike carrier it was a central question, that how 

can be solved the opening of the boot of the car when the bike carrier is on. It has three 

solutions: we can use a bending mechanism, tilting mechanism or a linear slipping 

mechanism. According to my assessment I decided on the linear slipping mechanism and 

chose its necessary components. Then I adjusted the geometrical design of the frame to this. 
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 I chose the required bearing elements for the frame of the bike carrier (welded steel 

hollows). 

 Studying the possibilities of the safe fixing of the bikes to the bike carrier I determined 

that the most relible solution is to fix the bikes at the top of the bicycle frame and at the 

wheels. I have prepared the models of the plastic components to every fixing point but just on 

the level of the functional model and I am going to develop it further during the Master 

Training. 

At last I have designed the additional units  like lighting and number plate holding units, the 

second and third bike carrier units. The connecting part of the modules is a safe and cost 

efficient soluion. 

 Then I made the stress calculation of the bike carrier. First I was searched the critical 

part of the model according to the loading. By the calculations and the engineering 

experiences this part can be found at point of the towbar mounting mechanism. After this I 

made a simplified model for the finite elements analysis. To make this analysis I used the 

ALGOR S19 SP1 FEA software. 

 During the whole design  I worked with the CATIA V5 R19 to solve the modelling 

tasks and the kinematical problems and to make the drawings as well. 
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