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1. A szakdolgozatban vállalt feladat ismertetése
1.1. Bevezetés
A diplomafeladatom keretében egy európai (BMW) hajtáslánccal rendelkező nagy
teljesítményű egyedi gépjármű, Hot Rod alvázszerkezetét fogom megtervezni, ami magában
foglalja a hajtásláncot, (motor, erőátviteli egységeket) tartó alvázkeretet valamint a hozzá
kapcsolódó első és hátsó futóművet, kormányszerkezetet, fékrendszert, felépítményt. A
hajtásláncot, és egyes szerkezeti elemet, mint kész egységet veszek át a BMW termékeiből.
Az alváz tervezésénél, méretezésénél és kialakításánál figyelembe veszem azt a lehetőséget,
hogy a kis sorozatú gyártásnál a megrendelő igényeit figyelembe véve lehetőség legyen
számos motor és sebességváltó felépítmény variáció beépítésére. A tervezés az ide vonatkozó
magyar jogszabályokat és előírásokat követi. A szakdolgozatomban bemutatom mi az a Hot
Rod, röviden ismertetem történetét és irányzatait, valamint elismert alkotóit.
1.2. Az egyedi gépjárműgyártásról általánosan
A XX. század elején még nem volt más lehetőség, mint egyedileg kézzel vagy minimális
gépesítéssel gyártott gépjárműveket vásárolni. Ez 1913-ban változott meg, amikor a
gépjárműgyártásban Galamb Józsefnek köszönhetően megszületett a tömeggyártás. Innentől
kezdve megszületett az olcsó személygépjármű, amit mindenki megvásárolhatott magának.
Ezután is maradtak olyan emberek, akik csak olyan autót vásároltak meg mely az ö
ízlésüknek, elvárásainak megfelelően volt kialakítva, megtervezve, legyártva.
Az elmúlt egy évszázad megmutatta, hogy erre mindig meg van és meg lesz az igény az
emberekben. Hiába a ma már tökéletes minőségű tömeggyártás mégis megmaradtak az igazi
egyedi luxus- vagy utcai versenyautókat gyártó kis cégek, akik még mindig az emberi kézi
munkát részesítik előnyben. Mint például a Rolls Royce, Bugatti, Bentley, Morgan Motor
Campany, Faralli & Mazzanti Auto. Ma már ezek a cégek nem biztos, hogy teljes mértékben
függetlenek valamely nagy autógyártó konszerntől de a gyártás még mindig az emberi
munkára és a felhasznált anyagok minőségére helyezi a hangsúlyt és nem a gyártás
technológiára.
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1.3. Egyedi személygépjármű gyártás Magyarországon a XX. században
A 20. század első éveire Magyarországon is jellemző az egyedi autógyártás, kiemelkedő
tevékenység főként Bánki és Csonka munkáságára jellemző. Bánki ekkor már a műegyetem
professzora, Csonka pedig a műegyetem gépműhelyének irányítója volt. Az első Csonka által
tervezett, teljes egészében Magyarországon előállított gépkocsi (1. kép) 1905. május 31-én
gördült ki a Műegyetem kertjéből, és 2000 kilométeres, sikeres próbautat tett meg. [1]

1. kép
A 20. század második felében is voltak próbálkozások gépjárműgyártásra itthon, ami inkább
törpe autók tervezésére és gyártására korlátozódott. [2] (2;3;4; kép) Egy-két prototípusról még
fellehetők fényképek. [3]

2. kép
Pentelényi János 1946-ban építette első autóját, a Pente 500-ast
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3. kép
Schadek János, Úttörő a Budapesti Ipari Vásáron. 1954.

4. kép
Horváth József, Zappel József, Id. Rubik Ernő
Balra az Alba Regia, jobbra a Balaton törpeautó. 1956.
A karosszérialakatos szakmában eltöltött 20 év alatt sikerült megismerkednem idősebb
szakemberekkel. Volt aki a háború után, mint fiatal szakmunkásként kezdett és elmesélte,
hogy akkor az országban csak járóképes alvázakat importáltak és itt az állami javító
műhelyekben tervezték és gyártották a felépítményeket attól függően, hogy milyen autóra volt
-7Készítette: Soós Károly
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nagyobb szükség, (pl.: mentőautó, tűzoltó, postás stb.). Voltak kollégáim, akik az 50-es 60-as
években kezdtek dolgozni valamelyik AFIT vagy más állami javító cégnél. Ők arról meséltek,
hogy a javító vállalatok között is zajlottak autó versenyek. Egyszemélyes versenyautókat
építettek Wartburg alvázból különböző motorokkal, alumínium karosszériával és a
városligetben voltak versenyek.
Egy részlet az MNASZ honlapjának a Magyar autósport története albumból.
„Az ötvenes évek elején újjáéledtek a hazai gyorsasági versenyek is. Az autójavító vállalatok
sportszerető dolgozói egyre több együléses versenyautót építettek, melyeket Fiat, VW, Aero,
BMW, Lancia motorok hajtottak. Az úttörők közül Kozma Ferenc, Kiss Ferenc, Széles Tibor,
Wimmer András, Bognár László, Demmel Ferenc, Schumits Gábor nemcsak kiváló
versenyzők, hanem nagyszerű kocsitervezők is voltak.
1959. január 24-én adták át rendeltetésének a Széchenyi-hegyi nagyadót és a TV augusztus 2án már egyenes adásban közvetített motorkerékpár és autóversenyt a Városligetből.” [4]
1.4..Egyéni indíttatás a feladatválasztásomban
Azért ezt a feladatot választottam, mert már gyerekkorom óta érdeklődöm az autók iránt
minden téren és formában ezért lettem a karosszérialakatos, mely szakmát azóta, is nagy
szeretettel művelek. Miután elvégeztem a szakmunkásképző iskolát mindig az érdekelt,
hogyan lehetne átalakítani, átformálni és ez által egyedivé tenni a tömeggyártás termékeit
mind külsőleg mind pedig a teljesítmény terén. Mondhatnám, hogy ez a gyerekkori álmom.
Magyarországon sajnos ma már nem sokan foglalkoznak közúti gépkocsi tervezésével és
építésével. Ezért folytattam a tanulmányaimat a Szent István Egyetemen, hogy meg tudjam
valósítani a terveimet. Elképzelésem szerint nem csak egy egyedi autó tervezését, és építését
fogom véghezvinni. Mindezek mellett szeretnék tisztelegni a szakdolgozatommal azon
Magyar mérnökök előtt, akik beírták magukat a gépjárműgyártás világtörténelmébe, mint
konstruktőrök, feltalálók, és gyártók. Mint például Galamb József, Csonka János, Bánki
Donát, Barényi Béla a legifjabb Tárnok Zsolt és még sokan mások.
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2. A Hot Rod
2.1. Mi az a Hot Rod

A Hot Rod-ok régi amerikai autók nagymértékben átalakított változatai, amelyeket nagy
teljesítményű motorokkal szerelnek fel a nagyobb végsebesség és gyorsulás elérése
érdekében. Valójában a szó eredete bizonytalan, egy értelmezés szerint a „hot roadster”
átalakításából származik, melynek jelentése a sebesség fokozásának érdekében átalakított
sportautó. A nyitott sportautók jó választásnak bizonyultak az átalakítás szempontjából a
könnyű szerkezetük miatt.
A Hot Rod-ok amerikai autó csodák. A régi autók ilyen jellegű átépítése, felújítása az
emberek szenvedélyévé, mondhatni nemzeti sporttá vált az USA-ban. Minden ma már
klasszikusnak számító autóból megépített szerkezetnek ezt nevet adták, de különösen a FORD
által 1932-ben piacra dobot V8-as motorral szerelt B és BF modellből épített autókat nevezték
így. A Bonnie és Clyde duó is ilyen autókat használt a bankrablásaiknál. Ezeket az autókat a
teljesítmény fokozása érdekében a tulajdonosaik folyamatosan fejlesztették és szerelték,
ennek egyik módja volt a tömegcsökkentés, ezért minden feleslegesnek ítélt alkatrészt készek
voltak leszerelni róla. A legtöbb Hot Rod minimalista stílusban, alvázra épült, nincs teteje,
oldal üvegei, szélvédője, lökhárítója, sárvédője vagy motorházteteje. A motorokat is
folyamatosan fejlesztették, hogy minél nagyobb teljesítményre legyenek képesek, időnként az
eredeti motort eltávolították és egy korszerűbb, erősebb motort szereltek be. A növekvő
igények és a népszerűség számos különböző stílusú és típusú Hot Rod autókat eredményezett
ezek az irányzatok kiterjedtek a fényezésre és a belsőtér kialakításra.
A Hot Rod építés művészeti alkotásnak tekinthető ezért az építők szívesen állítják ki az épített
autóikat a nagyközönség elé.
A Hot Rod egyszerre műalkotás, alkalmazott művészet és mérnöki remekmű. Az alkotók
törekednek egyedi megjelenést biztosítani az általuk épített gépjárműveknek, és mindig
igyekeznek kifejezésre juttatni az adott műhely ismertető jegyeit. Manapság a Hot Rodokban
alkalmazzák a gépjármű technika csúcs eszközeit, legyen szó, szórakoztató elektronikáról,
erőátviteli szerkezetekről, motorokról, amiket néha nagy autó gyárak fejlesztenek vagy
tuningolnak egy-egy jobb nevű Hot Rod építőnek vagy annak ismert megrendelőjének. [5]
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2.2. A Hot Rod története
2.2.1. Az egyedi autók
Az egyedi építésű autók iránti igény Amerikában az I. világháború előtti időre nyúlik vissza
mikor az autógyárak még nem voltak képesek a tömeggyártásra és így nem tudták kielégíteni
a növekvő igényeket, viszont kész önjáró alvázakat kínáltak eladásra, amik magukba foglalták
a motort, az erőátviteli szerkezetet, az első-hátsó futóművet, a fékrendszert valamint a
kormányművet. Ezekre, az alvázakra a különböző karosszériaépítő műhelyekben a
megrendelő elképzelései és igényei szerint építettek karosszériákat. Ezeket, az egyedi autókat
inkább a tehetősebb emberek rendelték és engedhették meg maguknak. (5. kép)

5. kép
2.2.2. Hot Rod a kezdetek
A Hot Rod története a II. világháború előtti időkre vezethető vissza. A tömeggyártás
megindulásával a polgárságban is egyre nagyobb lett az igény egy autó tulajdonosává válni. A
vízválasztó 1932 volt, amikor a Ford először bevezette a piacra a V8-as motorral szerelt
modelljét, mely végre egy olcsó, könnyű, és akkori viszonylatban erős motorral rendelkező
autó volt. (6. kép)
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6. kép
Az első V8 motorral szerelt Ford Autó
Természetesen köztük is sokan vágytak egy egyedi megjelenésű és nagyobb teljesítményű
autóra. Folyamatosan változattak az autóikon, először csak leszerelték a feleslegesnek ítélt
tartozékokat, lámpát, sárvédőt, esetleg kárpitot, mert persze a lehető legnagyobb sebesség
elérése már akkor is fő szempont volt. Ez volt a mai napig tartó Hot Rod őrület kezdete. (7.
kép)

7. kép
Ford modellből készült Hot Rod
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8. kép
Ford Pick-up Hot Rod
A II. világháború előtt több tényező együttállása vezetett el egy különleges környezet
kialakulásához Dél-Kaliforniában, melyben megszületett a Hot Rod és a hozzá kapcsolódó
életérzés és kultúra. Természetesen a régi mondás itt is beigazolódót „ahol két autó van, ott
verseny is van”. Dél-Kaliforniában már a 30-as években is feltűntek a Hot Rodok, amelyekkel
tulajdonosaik szívesen versenyeztek is. Ezen versenyek népszerűsége folyamatosan nőtt, ami
tovább fokozta az átalakítások és a motor teljesítmény növelésének mértékét, ami olykor már
a biztonság rovására ment. A Hot Rod története pontosan megmutatja, hogy a Hot Rod iránti
növekvő igények hogyan befolyásolták a gyorsasági versenyek egyre növekvő számát és ezek
milyen következményekkel jártak. A versenyre épített Hot Rodok egyre veszélyesebbé
kezdtek válni ezért felvetődőt ezek betiltása is. Eljött az ideje a helyzet kontrolálásának és
szabályozásának. Ezért jött létre 1937-ben Dél-Kaliforniában az Időmérő Egyesület mely
kifinomultabb időmérő rendszert és egységes szabályrendszert alakított ki. Ez nagyban
hozzájárult a Hot Rod autók és versenyek biztonságosabbá, rendezettebbé és rendszeressé
tételéhez. 1941-ben megjelent az első Hot Rod magazin, mely havonta megjelenő
magazinként elsőként számolt be a verseny eredményekről, bemutatta a legjobbnak ítélt Hot
Rodokat és cikkeket közölt, az új biztonsági és gyorsasági rendelkezésekről. (8. kép)
A Hot Rod növekvő népszerűségével egyenes arányban emelkedtek a témához kapcsolódó
szervezetek és magazinok megjelenései melyek a Hot Rod image, népszerűsítetek. [5]
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2.2.3. Hot Rod aranykora

A II. világháború majdnem végett vetett a korai Hot Rod építésnek de a kultúrának és a
szenvedélynek szerencsére nem. A háború vége után az idővel és pénzzel rendelkező
kaliforniai autószerelők újra nagy vágyat éreztek egy-egy álom autó megépítéséhez. Újra
kezdetüket vették az utcai versenyek, melyek még veszélyesebbek lettek és olykor halálos
kimenetelűek voltak. Negatív vélemény kezdett kialakulni a Hot Rodokról illetve felerősítette
az amerikai fiatalokról alkotott rossz képet. A jobb megítélés érdekében 1948-ban
megtartották az első Hot Rod kiállítást Los Angeles-ben. A kiállításnak több mint 10000
látogatója volt, akik itt szembesülhettek a pozitív minőségekkel is úgymint szakmai
hozzáértés, mérnöki munka és biztonságtechnika. Ekkor 1948-ban egy Robert E. Petersen
nevű fiatalember megjelentette a Hot Rod Magazine című újságot, mely nyomtatott formában
is teret adott a rodoknak és customoknak.

9. kép
Ford „B” modell roadster Hot Rod
Az 1938-ban megalakult Dél-Kaliforniai Időmérő Egyesület (SCTA) és az 1951-ben létrejött
Nemzeti Hot Rod szövetség (NHRA) közreműködésével a Hot Rod megítélése pozitív
irányba fordult. (9. kép)
Az

ötvenes

évek

aztán

végképp

lendületet

adott

a

fejlődésnek,

az

aranykor

következményeképp sok Hot Rod elhivatott kezdett hozzá autóépítéshez versenyzés céljából,
míg más építők elsősorban az autó külső megjelenését tartották fontosnak nem a teljesítményt
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országszerte autó kiállításokon mutatták be alkotásaikat. Az aranykorban a Hot Rod építés
fejlődése a részletekre is kiterjedt. Ekkor alakultak ki a ma is ismert fényezési stílusok,
csíkozások, láng motívumok, valamint metál fényezés. Megjelentek a 30-as években gyártott
gépkocsik újra gyártott változatai, replikái. Megjelentek olyan nevek az építők között, mint
Dean Moon, Edelbrock, Iskenderian, esetleg Clay Smith és természetesen George Barris akik
olyan legendákká nőtték ki magukat, melyek különböző termékeikkel a mai napig szerves
részeit képzik az amerikai autók kultúrájának. Legtöbbjük amatőrként kezdte egy garázsban.
A vevők között is megjelentek a sztárok, mint James Dean, Zsazsa Gabor, Jayne Mansfield,
vagy éppen Elvis Presley mind tulajdonosai voltak egy, vagy több épített gépjárműnek. [5]
2.2.4. A Hot Rod mélypontja
A 60-as években kezdődött mikor már a nagy autógyárak is tovább fejlesztett autókat kezdtek
kínálni. Ontották a nagy teljesítményű autókat hatalmas belső térrel, és egyre több luxussal,
mint légkondicionáló, elektromos ülések, ablakemelők, szervokormány stb. Minekután ezek
az autók felülmúlták a Hot Rodokat teljesítményükben és kényelmükben, ráadásul pont a
lényeget, a sebességet lehetett probléma és szerelgetés nélkül megvásárolni a Hot Rod
vonzereje csökkeni kezdett. (10. kép)
Ebbe szólt közbe az 1973-as olajválság, mely megkövetelte az autógyáraktól az üzemanyag
takarékos, kisebb autók gyártását. Ez vezetett a Hot Rod iránti érdeklődés újabb
felvirágzásához. [5]

10. kép
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2.2.5. A Hot Rod újjászületése Street Rod-ként

11. kép
A Hot Rod vonzereje a mai napig tart és magával ragadja az embereket már több évtizede. A
Hot Rod elkötelezett hívei több ezer órát töltenek el autóik átalakításával, folyamatos
fejlesztésével, és újraépítésükkel. A szenvedély része a versenyzés és a kiállítások is.
Néhányan közülük egyszerűen csak azt élvezik, hogy a garázsukban tartanak egy ilyen
műszaki alkotást. [5]

12. kép
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A Hot Rodok a 80-as években külső és belső változásokon mentek át. Már nem a teljesítmény
nagysága a fő és elsődleges cél. Manapság beépítésre kerülnek a régi időkben kidobásra ítélt
dolgok, sőt egyre több luxus került be az autókba. (11;12; kép) Az elektromos ablakemelők,
légkondicionáló berendezések, szórakoztató elektronika, kárpit stb. Az autók úttartása jobb és
mindennapi használatra inkább alkalmas, ezért funkcionálisabbak és biztonságosabbak lettek.
Kialakult a Street Rod, melyeket nem kifejezetten a sebesség és a versenyzés miatt építenek.
A Street Rodok tovább fejlesztett változatai inkább művészi alkotások és kiállításokra
készülnek, csak ritkán vagy egyáltalán nem alkalmasak közúti közlekedésre. Az építő
műhelyekből kamionokon szállítják őket a kiállításokra megőrizvén makulátlan külsejüket.[5]
A növekvő igények kielégítésére az alkatrészgyártók újragyártott alkatrészekkel valamint
replika karosszériákkal próbálják kielégíteni a Hot Rod építő műhelyeket, mivel a klasszikus,
régi autókból már kevés található használható állapotban. Ezek az újragyártott klasszikus
karosszériák vagy alkatrészek a mai kornak megfelelően készülhetnek akár műanyagból,
illetve kevlár vagy szénszál erősítésű műgyantából. A sikerben és olykor rivalda fényben
tündöklő Hot Rod építő műhelyek hátterében meghúzódik egy hatalmas kiszolgáló iparág,
amely legyártja az építéshez szükséges minden alkatrészt mely kinézetre a régi Rodokat idézi,
de mind anyagában mind gyártástechnológiájában, minőségében a mai kor által támasztott
követelményeknek is megfelel. Néha még a nagy autógyártók is feltűnnek, a beszállítók
között, egy-egy hihetetlen teljesítményű motorral. Manapság számtalan Hot Rod építési
irányzat van: Street Rod, Rat Rod, Muscle Car, Supercars. [6] Az ismertebb XXI. Századi
autóépítők, akiken keresztül a világ nagyobb betekintést nyert a Hot Rod építés világába a
televíziós műsoraikon keresztül Boyd Caddyngton, Chep Foose.
A következő oldalon mindkét építő egy-egy híres munkáját mutatom be Boyd Caddyngton
Alumatub nevű autóját (13. kép) Chep Foose Impressium nevű alkotását (14. kép). Mind két
tervező díjat kapott az általuk megálmodott extra kivitelű Hot Rodokért.
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Boyd Caddyngton munkája: Alumatub

13. kép

Chep Foose munkája: Impressium

14. kép
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2.2.6. Hot Rod Amerikán kívül

Európában a Hot Rod építés sokáig csak álom volt, még akkor is, ha az amerikai autózás
fellegvárának számító Svédországban már a hetvenes évek elején is jelent meg a témával
foglalkozó magazin.
Németországban nagymértékű fejlődés következett be. 15 éve még sokszor stílusbizonytalan,
utánfutó hátsólámpával szerelt, V6–os motorral rendelkező rodokat építettek. Mára ezeket
felváltották a minőségi, világszintű Hot Rodok. Mindezek mellett még a korábban említett
„old school” régi iskola irányzat kihívásait is felvették, mely már addig jutott, hogy tudnak
évjárat megkötött, szigorúan a régi stílust visszaadó járművekkel találkozókat rendezni. Itt
semmilyen alkotás nem jut át a bejáraton, melyben olyan alkotóelemek vannak, melyek „túl
újnak” minősülnek. Mindenképpen megemlítendő Japán, hisz a volt császárság területén is jó
néhány fiatalt vonz az ilyen jellegű egyedi autó. Híven a büszke ősökhöz majdnem kizárólag
csak radikális, a régi iskola stílusának megfelelő alkotásokkal jelennek meg a közönség előtt,
legyen az autó vagy motor.

2.2.7. Hot Rod Magyarországon
Magyarországon is vannak próbálkozások Hot Rod szerelmesei részéről egy-egy autó
megépítésére, de az érvényben lévő műszaki előírások miatt nem sok megépített jármű kap
rendszámot. Különböző autótalálkozókon feltűnik egy-egy, épített jármű, de ezeket inkább
tulajdonosaik építik meg mellőzve mindennemű tervezést, méretezést és számítást.
Az én cégem is kapott ilyen munkára felkérést, amit el is vállaltunk, de alkalmaztuk az eddig
tanultakat majd felkértem egy gyakorló tervezőt és készíttettünk egy szilárdsági méretezést,
hogy az autó biztonsággal közlekedhessen a közutakon. Az átalakítás alapját egy Mahindra
CJ-4 karosszéria alkotta, ami az amerikai Willys Jeep Indiában gyártott változata. A
megrendelő kérése alapján az alvázat és a karosszériát 200mm lerövidítettük az első
tengelyből egy újat készítettünk, mert az első kerékhajtást meg kellet szüntetnünk, mivel az új
motor nem fért be a helyére a differenciálmű miatt. Az átalakítás alatt az eredeti négyhengeres
Ford dízelmotor helyet egy nyolc hengeres amerikai Ford motor került beépítésre
automataváltóval. Az alváz 170mm lett leültetve, az új motor és váltó miatt új padlólemezt és
padlólemez vázat valamint új tűzfalat kellett gyártanunk. Az autó külső megjelenését
fényképek alapján az eredeti II. Világháborús Willys Jeep-nek megfelelően kellett kialakítani.
Ebben a tulajdonos segített oly módon hogy az autóhoz megvásárolt minden olyan alkatrészt,
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ami nem egyezett a Mahindra és a Willys Jeep között, mint például a motorháztető, ülések,
homlokfal, hátsó ajtó. Az átalakítás menete az M2 számú fényképmellékletben található.
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3. Alvázak és karosszériák
3.1. Alvázak és karosszériák kialakításainak főbb szempontjai
Az alváz és a karosszéria a rajtuk lévő kiegészítő szerkezeti elemekkel a gépjármű két fő
részét képezik. Mindkét szerkezetnek önálló, sajátságos rendeltetése van, amit a gépjármű
típusa és alkalmazási területe határoz meg. Gyakran találkozhatunk olyan konstrukciókkal,
amelyeknél a két szerkezet közül az alváz elmarad, ilyenkor ennek a funkcióját teljes
egészében a karosszéria veszi át ezek az önhordó karosszériák. Az alvázat szokás
alépítménynek, a karosszériát pedig felépítménynek is nevezni.
A gépjármű két alapvető feladata, hogy kellő szilárdsága révén felvegye a gépjármű mozgása
közben ébredő statikai és dinamikai igénybevételeket, továbbá lehetővé tegye a vezető és a
szállított személyek vagy tárgyak célszerű elhelyezését és külső környezeti hatásoktól való
védelmét. A két alapfunkción kívül a korszerű gépjárművekkel szemben további
követelményeket támasztunk.

3.1.1. Közlekedésüzemi szempontok
Elsődleges meghatározók a konstrukció kialakításánál a közlekedésüzemi szempontok, mivel
ezek határozzák meg a gépjármű rendeltetését. Az egyéni, a személyszállítási, és
teherszállítási feladatok, és igények igen sokrétűek, ennek megfelelően, ezen igények
kielégítése érdekében igen sokféle alváz- és karosszériatípus alakult ki, ami egyúttal a
gépjárműtípusok sokféleségének kialakulását idézte elő. A különböző gépjárműtípusoknál
különböző követelményeket állíthatunk fel, de vannak olyanok, amelyek általánosíthatók.
Ezek a követelmények a következők lehetnek.
-

Gazdaságosság: olcsó előállítás, egyszerű könnyen gyártható szerkezet, optimális
méret- és térkihasználás, megfelelően hosszú élettartam, kis sajáttömeg, könnyű
szerelhetőség, kis javítási igény, megbízhatóság.

-

Balesetbiztonság: megfelelő alakszilárdság, rugalmasság és deformáció képesség, jól
kialakított és jó kilátást biztosító vezetőtér, rezgés- és zajmentesség, nagyfokú aktív és
passzív biztonságot nyújtson, könnyű ki és beszállást vagy rakodást biztosítson.

-

Kis lég és gördülési ellenállás, ízléses megjelenés és kivitelezés
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3.1.2. A teherviselés megosztása
Ebből a szempontból három eset lehetséges:
-

Differenciál építési mód: a karosszéria kizárólag a saját funkcióval kapcsolatos erőket
és igénybevételeket veszi fel. Ebben az esetben az alapvetően teherhordó szerkezet az
alváz lesz. Ennél a gépjármű építési módnál a gépjármű egyértelműen kettéválasztható
alvázra és felépítményre. Az alváz magába foglalja az összes szerkezeti elemet és
teljesen önjáró és működőképes.

-

Átmeneti-integrált építési mód: „részlegesen önhordó” a karosszéria a gépjárműre ható
erők, és igénybevételek egy részét felveszi, de vannak a gépjárműtesten olyan
szerkezeti elemek, amelyeknek teherviselő tartószerkezeti szerepük van. A
gépjárműtest nem választható szét úgy hogy az alváz önmagában működő képes
maradjon.

-

Önhordó építési mód: a karosszéria önmagában viseli a rá ható statikus és dinamikus
igénybevételeket. Egyöntetűen magába foglalja az összes szerkezeti elemet, valamint a
karosszériát is. Összekapcsolja a különböző fő darabokat.

3.2. A differenciál építési mód
Az alváz a kocsi test függetlenített tartószerkezete, hordozórésze: hordja a gépjármű
sajáttömegét, terhelését, és átadja a futóművekre. Az alváz a felépítményt, a futóművet, a
motort és erőátviteli szerkezetet, kormány művet és a fékrendszert egyetlen egységben
foglalja össze. Biztosítja az egész gépjárműnek a megfelelő merevséget.
Akkor felel meg rendeltetésének, ha a terhelés nyomán nem ébrednek benne a megengedettnél
nagyobb feszültségek és a ráható erők sem maradandó alakváltozást, a fárasztó
igénybevételekből származó repedések vagy törések nem keletkeznek.
Ennek érdekében az alvázszerkezeteket nemcsak statikus, hanem dinamikus erőhatásokra is
méretezik. A kellő szilárdság mellett azonban igen fontos követelmény az alaktartás,
merevség is. Az alvázas, differenciál építési módot elsősorban a nagy terheléséknek kitett
gépjárműveknél alkalmazzák terepjárók, teherautók, speciális felépítményű gépjárművek
valamint újabban a kissorozat gyártású gépjárműveknél különböző anyagokkal párosítva
(alumínium alváz + üveg-, szén- vagy kelvár-szöveterősítésű műgyanta karosszéria)
A gépjármű alvázának kialakítása formája az adott gépjármű rendeltetésének függvénye.
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Itt a karosszériának nincs igazán teherviselő szerepe, csak a saját, a szállítandó személyek, és
az esetleges rakomány tömegét viseli, illetve védelmet nyújt balesetek esetén, valamint a
környezeti hatások, időjárás ellen. A karosszéria általában rugalmasan „gumibakokon”
keresztül kapcsolódik az alvázhoz.
Ilyen építésű személygépjárművek például: Wartburg, az amerikai autók többsége egészen az
1980-as évek végéig, és az európai modellek az 1960-as évekig, jelenleg inkább kis szériás
egyedi gyártás esetén alkalmazzák.
Az alvázkeret használatának előnyei:
-

különböző felépítmények szerelhetők fel az alváz átalakítása nélkül

-

egyszerűbb kivitel

-

a felépítmények tetszés szerint módosíthatók, fejleszthetők

-

olcsóbb és egyszerűbb gyártás technológia

-

nagyobb teherviselés, merevség

Az alvázkeret használatának hátrányai:
-

nagy öntömeg, nehézkesség

-

túl nagy merevség, esteleges balest esetén nincs energia elnyelő zóna

-

kisebb biztonság borulásos balesetek esetén

Az alvázkeret kialításának módjai:
-

létra kialakítású alvázkeret

-

gerinctartós alvázkeret

-

X kialakítású, átlós alvázkeret

3.2.1. Az alvázkeret alkotó elemei

Hossztartók:
Az alvázkereten a legfontosabb szerepe a főleg hajlításra igénybe vett hossztartóknak van.
Ezek hordják a motort, a tengelykapcsolót, a sebességváltót, a tüzelőanyag tartályt, valamint a
kocsiszekrényt, továbbá a rugóbakokon keresztül ezekhez csatlakoznak a rugók, valamint az
első hátsó vészhárítók. A főtartók ellenállását úgy növelik, hogy az igénybevételek helyén a
szelvényt betétlemez segítségével szekrényes tartónak képezik ki.
Kereszttartók:
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A főtartókat kötik össze és merőlegesek a hossztartókra vagy a kereszttartók átlósan,
keresztezik egymást. Többször megtaláljuk mindkettőt ugyanazon az alvázon.
A kereszttartók csak kis mértékben vannak hajlításra igénybe véve, fő feladatuk a főtartók
összefogásán kívül a statikus és dinamikus csavaró igénybevételek felvétele.
Különös gondosságot igényel az alvázaknál a kereszttartók keresztmetszetének megválasztása
és a bekötés elkészítése. A bekötés megfelelő méretezése és elkészítése különösen akkor igen
lényeges, ha lemezből sajtolt kereszttartókról van szó.
Túlzottan merev csatlakozási pontok esetén ugyanis a torzulás megakadályozása
következtében „gátlásos csavarás” vagy más néven „hajlító-csavarás” lép fel. [10]

3.2.2. Az alváz rendszerek anyagai
Az alvázkeret anyaga nagy szilárdságú acéllemez, amiből melegen hengerléssel, vagy hidegen
hajlítással, sajtolással, állítanak elő különböző méretű és alakú nyitott vagy zárt szelvényeket.
-

„C; I; L; U; Z” profilú nyitott szelvények

-

Különböző átmérőjű csövek

-

Különböző nagyságú négyzet vagy téglalap keresztmetszetű zárt szelvények

Ezeket, a szelvényeket régen szegecskötéssel rögzítetek egymáshoz, de a hegesztési technika
fejlődésével ma már egyre többször találkozhatunk hegesztett alvázkeretekkel.
3.3. Átmeneti-integrált építési mód

Az alvázas és az önhordó megoldás közötti átmenet a részlegesen önhordó szerkezet. Itt a
nagyobb statikus és dinamikus igénybevételeket és egyéb erőhatásokat szintén az alépítmény
viseli, de itt már a karosszéria is felveszi a gépjárműre ható erők és igénybevételek egy részét.
Az alépítmény és a karosszéria között itt a rögzítési mód már a nagyobb merevséget biztosító
csavar kötés gumibakok nélkül. Ennek a megoldásnak két változata van a kapcsolt és a
padlóvázas építési mód. Ezt az építési módot az 50-es évek körül alkalmazták az autó gyártó
cégek.

3.3.1. Kapcsolt építési mód

Az önálló alváz részben megmarad, de már nem foglal magába minden szerkezeti elemet.
Ehhez rögzítik a karosszériát, ami már viszont önhordó jelleggel épült.
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A rögzítés módja merev, csavar vagy hegesztett kötés. A személygépkocsi építésben korábban
általános volt ez az építési mód.
Ilyen építésű személygépjármű például: TRABANT
A mai korszerű önhordó gépjárműveknél részegységenként újra megjelent ez a típusú építés,
mert egyes első kerék meghajtású modelleknél a keresztbe beépítet motort és erőátviteli
szerkezeteket, valamint az első futóművek alsó felfogatását egy „bölcső” vagy „H” keret
biztosítja. Ilyen „bölcső” vagy keret megtalálható a középmotoros vagy elöl elhelyezkedő
motorral rendelkező hátsó vagy négy kerékhajtású nagyobb utazási komfortot biztosító
személygépjárműveknél hátul is. Magukban foglalják a hátsó futómű alsó és felső
lengőkarjait, a differenciálművet illetve a közép- vagy farmotoros gépjárművek esetén a
motort és az erőátviteli szerkezetet is. Itt a karosszériához való rögzítés már nem merev,
hanem a tartó keretbe helyet foglaló fém házas gumi, rezgéscsillapító elemeken (szilen-blokk)
keresztül csavarral történik.
Ilyen építésű személygépjármű például: LAMBORGINI, VW PASSAT, BMW 3; 5; 6; 7-es
sorozatok.

3.3.2. A padlóvázas építési mód
Itt már nem található meg a hagyományos értelemben vett alváz, helyette a járműnek
vékonyfalú csövekből vagy vékony lemezből épített tartószerkezete van. Ez szintén
járóképessé tehető de már nem minden esetben található meg rajta minden szerkezeti egység,
mert egy része már a karosszériában foglal helyet. A padlóváz és a karosszéria rögzítése is
minden esetben merev kapcsolat általában csavar kötést alkalmaznak.
Ilyen építésű személygépjármű például: VOLKSWAGEN „bogár” család, CITROĚN CX
2000, 2200

3.4. Önhordó építési mód
Az önhordó karosszériák esetében nincs külön kialakított teherviselő szerkezet, itt a
karosszéria vagy felépítmény viseli a statikai és dinamikai terheléseket és foglalja magában az
összes szerkezeti elemet. Az önhordó karosszériák elterjedésének oka, hogy jóval könnyebb,
mint egy alvázzal rendelkező gépjármű, valamint a megfelelő merevség mellett kialakíthatók
az utastér határain kívül a passzív biztonságot szolgáló biztonsági gyűrődési zónák., amelyek
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nagy részben elnyelik az ütközés energiáit ezzel megvédve a gépjárműben utazókat mind a
külső mind pedig a belső sérülésektől. Az önhordó karosszériák kialakításakor különösen
gondot okoznak azok a helyek, ahol az erőhatások koncentráltan működnek, például
futóművek befogásánál, motorfelfüggesztésénél. További problémaként jelentkezik, hogy a
vékonyfalú tartószerkezeteknél az igénybevételek hatására más, másodrendű járulékos
igénybevételek illetve deformációk is keletkezhetnek, például nyomás hatására a kihajlás
mellett elcsavarodás, dudorodás, ráncolódás is felléphet. Ezért az önhordó karosszéria alkotó
elemei úgy vannak kialakítva, hogy vékony kb. 1-1,5 mm vastagságú acéllemezből különböző
nyitott szelvényeket, profilokat alakítanak ki hidegen hajlítással, sajtolással, domborítással így
az acél felkeményedik ezek a főtartó elemek, hossz és kereszttartók merevítők. A nagyobb
felületű alkatrészeknek, mint például a fenéklemezeknek különböző formájú, alakú
bordázattal fokozzák a merevségét. A héj elemek felületi merevségét díszként is szolgáló élek
kialakításával és a felületek ívelésével érik el. (15. kép)
Az önhordó karosszéria ezekből, az elemi alkatrészekből van összeállítva úgy, hogy a belső
vázakból, ami akár több rétegű is lehet, valamint a külső héj elemekből hegesztéssel bonyolult
keresztmetszetű zárt szelvényeket képeznek. Amelyek térbeli összetett kiterjedésű
szerkezetként kialakítják a gépjármű formáját, karosszériáját valamint egy térbeli
tartószerkezetet. Az önhordó karosszériák kialakításán belül is beszélhetünk integrál és a
korszerűbb differenciál építésmódról.

15. kép
Személygépkocsi önhordó karosszériája
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„A megfelelő profil kialakítás és a nagy szilárdságú acélfajták biztosítják a könnyű önhordó
biztonsági utasfülkét. A kocsiszekrény eleje kiegészítve a biztonsági profilokkal frontális
ütközés esetén egy energiaelnyelő zónát képez és egyidejűleg a bennülőket is védi.” [7]
3.4.1. Az integrál önhordó építésmód
Ez a régebbi építésmód az alváz kiváltása után alkalmazták a személygépjármű iparban. Az
integrál építésmódnak az alapelve, hogy lehetőleg minél kevesebb elemből kell a karosszériát
kialakítani és összeállítani, ezért az alkotóelemek jóval vastagabb lemezekből készülnek a
megfelelő merevség elérése érdekében. Viszont ez a kialakítás nem kedvez a biztonságnak,
mivel nem vagy csak nagyon nehezen lehet kialakítani a biztonsági gyűrődési zónákat.
Ilyen építésű személygépjármű például: FIAT 124; LADA vagy az akkoriban tervezett autók
nagy része.

3.4.2. A differenciál építésmód
A ma is használatos önhordó karosszéria építésmód jellemzője, hogy a kész szerkezetet soksok kisméretű külön darabból, több egyszerű vagy már összehegesztett bonyolult tartóelemből
állítják össze. Itt az alkalmazott lemezek vastagsága 0,8 – 2,5 mm között van.
A rögzítés már nem csak pont-, vagy vonalhegesztéssel történik, hanem kétkomponensű
korszerű ragasztó anyagokkal, ami nagyban hozzájárul a karosszéria „rugalmasságához” a
nem maradandó alakváltozás nagyobb mértékű viseléséhez. Ez az építésmód lehetővé teszi a
megfelelő biztonsági gyűrődési zóna kialakítását, mivel az alkotó elemek kisméretűek és
különböző vastagságúak így a gépjármű külső felületeitől az utastér felé haladva csökkenteni
tudjuk azt a fajta rugalmasságot, ami az ütközési energia elnyeléséhez szükséges, viszont
ezzel párhuzamosan tudjuk fokozni azt a merevséget, ami ahhoz szükséges, hogy az utastér
mimnél kisebb mértékben torzuljon ezzel is védve az utasokat.
Az önhordó építésmód előnyei:
- viszonylag kis öntömeg
- csavaró jellegű terhelések jobb viselése
- korszerűbb anyag felhasználhatóság
- nagyobb passzívbiztonság,
- karosszéria „rugalmasság”
- bonyolult formavilágú karosszéria is kialakítható
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Az önhordó építésmód hátrányai:
-

bonyolult gyártás és tervezés, magas gyártási költség

-

bonyolultság és nehézkes javíthatóság

-

fokozott korrózió veszély a zárt lemez szelvények miatt

A következő táblázatban (1. táblázat) különböző szempontok szerint összehasonlítom az
előzőekben leírt és részletesen bemutatott különböző gépjárműgyártási módokat. A táblázat
segítségével megmutatom milyen szempontok miatt választom az alvázas építési módot a
jelen tervezési feladat megoldásához, valamint miért választanám, mint esetleges gyártó ezt a
fajta, gyártási módozatot egy lehetséges kis sorozatgyártású gépjármű kivitelezése esetén.
3.5. A gépjármű építésmódok összehasonlítása bemutatott szempontok alapján
○ Egyedi gyártás esetén kedvezőbb tulajdonsággal rendelkező építésmód
● Egyedi gyártás esetén kedvezőtlenebb tulajdonsággal rendelkező építésmód
Gépjármű építésmódok

Alvázas

Félig önhordó

építésmód

építésmód

Biztonság

●

●

○

Konstrukció

●

●

●

○

○

●

○

●

●

○

●

●

○

●

○

●

●

○

○

○

Elbíráló szempontok

Önhordó építésmód

bonyolultsága
A konstrukció gyártás
technológiai igénye
A karosszéria
variálhatósága
Konstrukció kissorozatú
gyárthatósága
Gyártási

○

költsége
Fejleszthetőség
Újítások bonyolultsága
Javíthatóság

1. táblázat
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4. Tervezet felépítmény fajták
Az előző fejezetben tárgyaltak szerint az egyedi vagy kis sorozatú gyártásnál a felépítmények,
motor- és hajtáslánc variálhatósága miatt valamint a gyártási költség alacsony szinten tartása
végett a szakdolgozatom témájaként egy alvázkeretet fogok megtervezni.
Ebben a fejezetben az alvázra felépíteni szándékozott karosszéria típusokat csak
felsorolásszerűen kívánom jellemezni.
Erre két okból van szükség:
1. Az engedélyeztetési eljárásnál a műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az összes
karosszéria kivitelt, valamint a beépítésre szánt motorok és hajtásláncok variációit.
Természetesen ott műszaki tervekkel, számításokkal kell dokumentálni az egyes
karosszéria változatok szilárdsági, biztonsági és egyéb műszaki paramétereit.
2. A szakdolgozatomban inkább csak tájékoztatási jelleggel szeretném bemutatni és
röviden jellemezni a karosszéria változatokat.
•

Kétüléses roadster
Nyitott utasterű karosszéria, oldal- és hátsó üvegezés és kárpittető nélkül
Komplett karosszéria önsúlya: 520 kg
Személyek súlya: vezető 75 kg, utas 65 kg, poggyászsúly: 250 kg
Összesen: 910 kg

•

Kétüléses kabriolet
Nyitott utasterű karosszéria, oldal- és hátsó üvegekkel és felhajtható kárpittetővel
Komplett karosszéria önsúlya: 670 kg
Személyek súlya: vezető 75 kg, utas 65 kg, poggyászsúly: 250 kg
Összesen: 1060 kg

•

Kétüléses keménytetős
Zárt utasterű karosszéria
Komplett karosszéria önsúlya: 635 kg
Személyek súlya: vezető 75 kg, utas 65 kg, poggyászsúlya: 250 kg
Összesen: 1025 kg
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Négyüléses keménytetős
Zárt utasterű karosszéria
Komplett karosszéria önsúlya: 670 kg
Személyek súlya: vezető 75 kg, utasok 3x65 kg, poggyászsúly: 200 kg
Összesen: 1140 kg

•

Kétüléses keménytetős, pick-up
Zárt utasterű karosszéria, nyitott rakfelülettel, három oldalán fix oldalfal a hátulján
lenyíló ajtó
Komplett karosszéria önsúlya: 645 kg
Személyek súlya: vezető 75 kg, utas 65 kg, raksúly: 300 kg
Összesen: 1085 kg

•

Kétüléses zárt-dobozos
Zárt utas- és raktér egymástól biztonsági fallal elválasztva
Komplett karosszéria önsúlya: 670 kg
Személyek súlya: vezető 75 kg, utas 65 kg, raksúly 300 kg
Összesen: 1210 kg

Természetesen az áruszállításra alkalmas kivitelek inkább csak megjelenésükben, mint sem
funkciójukban hasonlítanak a megnevezésükre.
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5. A beépítésre szánt motorok és váltok műszaki paraméterei
Mint a bevezetésben leírtam a szerkezeti egységeket a BMW által gyártott motorok és
hajtáslánc egységei képeznék. Azért döntöttem e típus mellet, mert szerkezeteik magas
fejlesztési és gyártási minőséget képviselnek. Motorjaik nagyteljesítmény mellet is kis káros
anyag kibocsátással rendelkeznek, összehasonlítva egy hasonló teljesítményű amerikai
motorral szemben. A másik szempont, hogy egy esetleges kis sorozatgyártás mellett az
alkatrészellátás és beszerzés egyszerű, valamint értékesítés esetén, Európa területén kiépített
szerviz háttér áll a vevő rendelkezésére.
A beépítésre szánt motorokat, váltókat és hajtásláncokat egy adott BMW modellből veszem át
és ezek műszaki paramétereit, veszem alapul a tervezési feladatban is. [8]
A műszaki adatokat a következő táblázatok tartalmazzák. (2;3;4;5; táblázat)
5.1. BMW E38 típusú autó szerkezeti elemeinek műszaki adatai

Motor típusa:

528I

Hengerelrendezés, hengerek száma:

Soros 6

Motorbeépítés:

Hosszába

Lökettérfogat (cm³):

2793

Furat/löket (mm):

84/84

Sűrítési viszony:

10,2

Hengerenkénti szelepszám:

4

Szelepvezérlés típusa:

DOHC

Teljesítmény (LE (kW) /1 min)

193 (142)/5500

Nyomaték (Nm / 1 min)

280/3500

Hajtás:

Hátsó kerék

Motor tömege:

158 kg

Kézi váltó fokozatai, (tömege):

5 (54 kg)

Automata váltó fokozatai, (tömege)

5 (62 kg)

2. táblázat
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Motor típusa:

535 I

Hengerelrendezés, hengerek száma:

V 8

Motorbeépítés:

Hosszába

Lökettérfogat (cm³):

3498

Furat/löket (mm):

78.9/84

Sűrítési viszony:

10,0

Hengerenkénti szelepszám:

4

Szelepvezérlés típusa:

DOHC

Teljesítmény (LE (kW) /1 min)

235 (173)/5700

Nyomaték (Nm / 1 min)

320/3300

Hajtás:

Hátsó kerék

Motor tömege:

238 kg

Kézi váltó fokozatai, (tömege):

5 (64 kg)

Automata váltó fokozatai, (tömege)

5 (72 kg)

3. táblázat
Hengerelrendezés, hengerek száma:

V 8

Motorbeépítés:

Hosszába

Lökettérfogat (cm³):

3982

Furat/löket (mm):

80/89

Sűrítési viszony:

10,0

Hengerenkénti szelepszám:

4

Szelepvezérlés típusa:

DOHC

Teljesítmény (LE (kW) /1 min)

286 (210)/5800

Nyomaték (Nm / 1 min)

400/4500

Hajtás:

Hátsó kerék

Motor tömege:

242 kg

Kézi váltó fokozatai, (tömege):

6 (72 kg)

Automata váltó fokozatai, (tömege)

5 (72 kg)

4. táblázat
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Motor típusa:

540 I

Hengerelrendezés, hengerek száma:

V 8

Motorbeépítés:

Hosszába

Lökettérfogat (cm³):

4398

Furat/löket (mm):

82,7/90

Sűrítési viszony:

10,0

Hengerenkénti szelepszám:

4

Szelepvezérlés típusa:

DOHC

Teljesítmény (LE (kW) /1 min)

286 (210)/5400

Nyomaték (Nm / 1 min)

440/3600

Hajtás:

Hátsó kerék

Motor tömege:

248kg

Kézi váltó fokozatai, (tömege):

6 (72 kg)

Automata váltó fokozatai, (tömege)

5 (72 kg)

5. táblázat
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6. Magyarországon az egyedi autóépítésre vonatkozó törvények és
jogszabályok
Ebben a fejezetben a Magyarországon érvényben lévő egyedi vagy kis sorozatgyártású közúti
gépjárművekre vonatkozó törvényeket és jogszabályokat említem meg. Valamint leírom az
engedélyeztetés menetét és követelményeit.
A fejezet megírásában segítségemre volt a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési
Felügyelőségének egyik munkatársa.
Siska Zoltán
Mechatronikai mérnök
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság
Közúti Jármű Főosztály, Buda-körzeti Járművizsgáztatási Osztály
Munkacsoport koordinátora

Konzultációnk alatt elmondta, hogy milyen törvények és jogszabályok vonatkoznak az egyedi
és kis sorozatgyártású közúti gépjárművek gyártására és, hogy milyen ügymeneten kell
átesnie a gépjárműnek mielőtt forgalomba, helyeznék. A Felügyelőség honlapjáról letöltésre
került az ügymenet leírása. Amelyeket be is mutatok. [9]
6.1. Egyedi és kissorozatú gyártással létrehozott járművek
Az egyedi és kis sorozatú gyártás (a továbbiakban együtt: kis sorozatú gyártás) útján
létrehozott járművekre az előzetes összeépítési engedélyt - igazgatási szolgáltatási díj
ellenében, kérelemre - a közlekedési hatóság adja ki.

Kis sorozatú gyártással
- a járműtípus sorozatgyártásának előkészítéseként (prototípus, „null-széria”),
- a többlépcsős gyártás befejezéseként teljes jármű, illetőleg
- a gyártó által előkészített és az összeépítő részére átadott dokumentáció és technológia
alkalmazásával - e célra készült egyedi karosszéria (alváz) felhasználásával - kialakított
egyedi jármű (ún. „kit-car”) hozható létre.
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Járművet kis sorozatú gyártással közúti járműgyártó tevékenységet folytató egyéni vállalkozó
és gazdálkodó szervezet hozhat létre.
A kis sorozatú gyártás engedély kiadása a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM és a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletek alapján történik.
Az engedélyt a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal adja ki.
Az engedély kiadását írásban kell kérni.
A kis sorozatú gyártás iránti kérelemhez csatolni kell a közúti közlekedésről szóló törvény
szerint szakértői tevékenység folytatására járműtervezés műszaki szakterületen jogosult
szakértő által ellenjegyzett műszaki dokumentációt az alábbi tartalommal:
1. A fődarabok (motor, váltómű, kormányberendezés, futóművek, alváz vagy önhordó
kocsiszekrény, felépítmény) típusának és főbb műszaki adatainak leírása.
2. A fődarabok beépítésének műszaki leírása, a csatlakozási pontok részletrajzai, illetve
típusbizonyítvány nélküli járműtípushoz tartozó fődarabok felhasználása esetén számításokkal
kiegészített részletrajzai.
3. A fődarabok beépítésének összeállítási rajzai.
4. A jármű fő méreteit tartalmazó rajz.
5. A tervezett méret, tömeg és tengelyterhelés adatok üres és terhelt állapotra.
6. A jármű kormányozhatóságára vonatkozó adatok.
7. A jármű rugózására, felfüggesztésére, gumiabroncsaira vonatkozó adatok.
8. A fékberendezés elvi felépítésének sémája, az alkalmazott szerkezetek típusának leírása.
9. Az egyes fékrendszerek (üzemi, biztonsági, rögzítő) hatásosságára vonatkozó számítások.
10. Az elektromos berendezések kapcsolási vázlata, az alkalmazott szerkezetek típusának
leírása.
11. A világító és fényjelző berendezések elhelyezését tartalmazó rajz.
Az egyedi összeépítési engedély egyedi forgalomba helyezési engedélynek, a sorozat
összeépítési engedély sorozat forgalomba helyezési engedélynek minősül, amelyek időbeli
hatálya a kiadásuktól számított egy év.
A kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni az eljárási díjat, amely a közúti
járművek

forgalomba

helyezésével

és

forgalomban

tartásával,

környezetvédelmi

felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos
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egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet alapján a
járműtípus sorozatgyártásának előkészítéseként (prototípus, „null-széria”) létrehozott jármű,
ill. a gyártó által előkészített és az összeépítő részére átadott dokumentáció és technológia
alkalmazásával - e célra készült egyedi karosszéria (alváz) felhasználásával - kialakított
egyedi jármű (ún. „kit-car”) összeépítése esetében 175.900 Ft, a többlépcsős gyártás
befejezéseként létrehozott teljes jármű esetében 25.600,- Ft.
6.2. Típusjóváhagyás, általános forgalomba helyezés
Belföldi üzembenntartás céljából csak olyan típusú jármű gyártható vagy hozható be
külföldről, amelyre a közlekedési hatóság - típusjóváhagyás keretében típusvizsgálat alapján,
illetőleg a külföldön kiadott típusjóváhagyó okmány honosításával - típusbizonyítványt
(általános forgalomba helyezési engedélyt) adott ki.
Az Európai Közösségek tagállamának illetékes hatósága által valamely járműtípusra kiadott
„EK típusjóváhagyó okmány” alapján a közlekedési hatóság a gyártó, illetőleg a forgalmazó
kérelmére - típusvizsgálat nélkül - típusbizonyítványt (Általános Forgalomba-helyezési
Engedélyt) ad ki.
A típusbizonyítványok kiadása a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990.
(IV. 12.) KöHÉM és a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának
műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletek alapján történik. A
típusbizonyítványt

a

Nemzeti

Közlekedési

Hatóság

Közúti

Gépjármű-közlekedési

Hivatal adja ki. A típusbizonyítvány kiadását írásban kell kérni.
A típusvizsgálatot a típusbizonyítvány kérelmezőjének költségére, a kérelmező által
rendelkezésre bocsátott dokumentumok figyelembevételével a közlekedési hatóság, illetve külön jogszabályban meghatározott esetben - a közlekedési hatóság által meghatározott
tartalommal a típusvizsgáló engedélyezésének részletes eljárási szabályait, a típusvizsgálóval
kötendő hatósági szerződés tartalmát meghatározó külön kormányrendeletben meghatározott
tanúsító szervezet (a továbbiakban: típusvizsgáló) végzi.
A típusbizonyítvány kérelmezője köteles egy - a járműtípushoz tartozó, vizsgálatra alkalmas
állapotú - járművet díjmentesen
- a típusvizsgálat elvégzéséhez a típusvizsgáló rendelkezésére bocsátani, valamint
- a járműtípus konstrukciós jellemzőinek részletes megismerése céljából a közlekedési
hatóságnak bemutatni.
A kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni az eljárási díjat.
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járművek

forgalomba

helyezésével

és

forgalomban

tartásával,

környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó
tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI.
29.) GKM rendelet alapján 178.900,- Ft.
Az így már típusjóváhagyással rendelkező gépjármű ezután megkaphatja a későbbi
azonosításához és műszaki vizsgáztatáshoz szükséges alvázszámot melyben bizonyos
karaktereknek a jelentéseit, leírom.
Az alvázszám jelölését a 3739-1983 ISO szabály írja elő, ami világszabvány.
Az alvázszám három részre tagolható:
1. Az első szakasz megjelölése WMI:
1.-3. karakter: a gyártó országra vonatkozó kód Magyarországon gyártott autók első
betűje: T
2. A második szakasz megjelölése VDS az autó típusra vonatkozó kódok
4.-6. karakter: járműtípus leíró jelölés
7.-9. karakter: gyártói kódok
10. karakter: gyártási év

3. A harmadig szakasz megjelölése VIS az autó megkülönböztetésére szolgáló kódok
11.-17. karakter: az autó típus sorozat száma
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7. Tervezési feladat
7.1. A tervezést megelőző feladatok
A tervezés megkezdése előtt összegyűjtöttem azokat az adatokat, amelyre a szerkesztési és
méretezési feladat elvégzéséhez szükségem volt. Az alváz megszerkesztésénél egy
könnyedebb formát alakítottam ki mint a régebbi létra alvázak. Erre két okból volt szükség
egyrészről mert az első fotóművek független kerék felfüggesztést kaptak kereszt
lengőkarokkal, másrészről az önsúly csökkentés volt a cél. Mivel egy már legyártott autó
motorját és hajtásláncát, és hátsó futóművét használom fel az alváz tervezéséhez, ezért az
adott autó típus e szerkezeteinek befogó méreteinek adatait konkrét mérésekkel, határoztam
meg. Első lépésként a BMW E38 típusú autó alján a rögzítési pontok leméretezése közben a
helyszínen több szabad kézzel rajzolt vázlatot készítetem. Ezután két A3-as rajzlapot
összeragasztva egy műszaki rajz keretein belül 1:6 méretarányban megrajzoltam az általam
elképzelt alvázat a főbb méretekkel. A kicsinyítés miatt több nagyobb méretarányú rajzot
készítettem azokról a részekről, amelyek összetettségük miatt nagyobb kidolgozást
igényeltek. A kézi rajzok elkészítése után történt a számítógépen történő végleges szerkesztés
és méretezés.

7.2. A tervezés alatt alkalmazott tervezést támogató számítógépes programok
•

A szerkesztési és rajzolási feladatokat AutoCAD 2004 magyar nyelvű változatán
készítetem el.

•

A méretezési feladatokat az AxisVM 11 végeselem programmal készítettem el. A
program oktatási verzióját az Inter CAD Kft.–től lehet igényelni, felső oktatási
intézmények tanulóinak, a diploma-munka elvégzésére.

A szerkesztési, méretezési és modellalkotási feladatban egy gyakorló mérnök segített, aki a
mindennapokban használja mindkét tervezéstámogató programot.
Konzulensem
Jurkievicz Tibor
Okleveles Építő mérnök
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7.3. A tervezési feladat
A tervezési feladat alatt a magyarországi előírásokat vettem figyelembe. [10] A feladatban a
statikai terheléseket szimmetrikusan helyeztem el az alvázon, tehát a motor és a hajtáslánc
beépítésénél a klasszikus autóépítési módot választottam. A motor, váltómű, és a
differenciálmű az alvázba, hosszirányban és annak tengelyvonalában lett beszerkesztve. A
motor az alváz elejében foglal helyet hozzá közvetlenül kapcsolódik tengelykapcsolón
keresztül a váltómű, innen a hajtást kardántengely adja át a differenciálműnek majd a
független kerékfelfüggesztés miatt a differenciálmű két féltengelyen keresztül közvetíti
tovább a kerekekre. [11]
A statikai váz rúdelemekből áll a terheket koncentrált és megoszló terhelésként teszem a
modellre. A függőleges támaszokat a lengéscsillapító rögzítési helyén, a vízszintes
támaszokat a futómű lengőkarok bekötési helyén veszem fel. A számítás folyamán vizsgálom
a kanyarodás és a fékezés együtt hatását oly módón, hogy a kanyarodás esetén a kanyar
középpontja felé mutató centripetális vízszintes erőket csak a külső kerekre veszem fel, az
értékét a gumi és az aszfalt közötti súrlódási együtt ható maximumával számolom értéke:
μ=0.8. A fékezésnél figyelembe vettem a fékerő szabályzó működését a támaszokat az első és
a hátsó tengely kerekei között 2/3, 1/3 arányban megosztottam meg.
Az alváz csavarását két külön modellben vizsgáltam a terhek szimmetrikus elhelyezkedése
miatt először a bal első keréknél lévő támaszokat nem vettem figyelembe, a második esetben
pedig a bal hátsó keréknél jártam el ugyanígy.
7.4. Anyagminőségek
Felhasznált lemezek és idomacélok: S355 JR MSz EN 10027 szerint.
A felhasznált anyagminőségét leíró táblázat az M1 mellékletben.
7.5. Varratminőségek
Sarokvarratok és tompavarratok esetében: II. oszt. Az MSz 6442-1979, illetve az MSz 6442:
1979/I.M:1983 szerint.
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7.6. Szelvények

MSz EN 10025 szerint
A választott szelvények a teherviselési jellemzőit, lásd M1 számú mellékletben.
7.7. Terhek
7.7.1. Önsúly jellegű terhek
7.7.2. Hasznos terhek
7.7.3. Fékezésnél fellépő terhek
7.7.4. Kanyarodás esetén fellépő terhek
7.7.5 Csavarás
A felvett terhek nagyságát, irányát és megoszlását, grafikus megjelenítését, lásd M1 számú
mellékletben.

7.8. Teherkombinációk

A teherkombinációk variánsait, lásd M1 számú mellékletben.

7.9. Eredmények

7.9.1.Fékezés és kanyarodás teherkombináció eredményei
7.9.1.1. Elmozdulások
7.9.1.2. Összehasonlító feszültségek
7.9.2. Csavarodás teherkombináció eredményei
7.9.2.1. Bal első kerék felfüggesztéseinek megtámasztása nélkül
7.9.2.1.1. Elmozdulás
7.9.2.1.2. Összehasonlító feszültségek
7.9.2.2. Bal hátsó kerék felfüggesztéseinek megtámasztása nélkül
7.9.2.2.1. Elmozdulás
7.9.2.2.2. Összehasonlító feszültségek
A számított eredmények részletezését és grafikus ábrázolását, lásd M1 számú mellékletben.
A tervezés alatt felvet terheknek és teherkombinációknak a választott szelvények a méretezés
alapján, megfelelnek.
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8. Összefoglalás
Szakdolgozatom témája egy Hot Rod alváz tervezése. A dolgozatomban bemutattam a Hot
Rod autó építési stílus kialakulását, történetét és irányzatait. Munkám során szembesültem
azzal a ténnyel, hogy kevés az alváztervezéssel foglalkozó magyar nyelvű szakirodalom és
ezek többsége régi kiadású és nehezen fellelhető. A dolgozat írása alatt az is világossá vált,
hogy egy ilyen autó magyarországi forgalomba helyezése nagyon nehézkes, körülményes és
költséges. Az viszont pozitív élmény, hogy a megkeresett belső és külső konzulensek milyen
lelkesen segítettek a feladat megoldásában, ezt külön köszönöm nekik. Útmutatásaik nélkül
nem tudtam volna megírni a dolgozatomat. Kutatásaim alatt kiderült, hogy Magyarországon is
van igény Hot Rod gyártására. Vannak vállalkozó szellemű emberek, akik próbálkoznak ilyen
típusú autók gyártásával, de mikor megkerestem őket segítség reményében kiderült, hogy
mellőznek minden tervezési és méretezési eljárást így segíteni sem tudtak
Úgy érzem sikerült egy nagyon érdekes témát választanom, ami engem és még sok más ember
érdeklődését is felkeltette. Rám nagyon inspirálóan hatott és úgy érzem, hogy a gyerekkori
álmom megvalósítása felé vitt.
A munkám ideje alatt sok nehézséggel találtam szemben magam, de az útmutatásoknak
köszönhetően sikeresen fejeztem be a dolgozat megírását. A tervezési feladat megkezdésekor
tudatosult bennem, hogy az általam vállalat téma nagyon összetett és komplex. Ettől
függetlenül úgy érzem, hogy a feladatot sikerült maximálisan megoldanom. Az is biztos, hogy
egy ilyen egyedi autó tényleges gyártása előtt a szilárdságtani, dinamikai méretezéseken túl
azt is meg kell vizsgálni, miként viselkedne egy egyedi építésű autó egy estleges baleseti
helyzetben a mostani korszerű autókkal szemben. Meg kell találni annak a módját, miként
lehet kialakítani az alvázon hasonló energiaelnyelő zónákat, mint ami már a korszerű önhordó
karosszériákon megtalálható, valamint az utasok védelmében arra is megoldást kell keresni,
miként lehet egy alvázas gépjármű utasfülkéjének szilárdságát növelni. Azonban ezeknek a
vizsgálatoknak és modellalkotásoknak és az ezekből készített tanulmányoknak a terjedelme
jelen pillanatban nagyságrendekkel meghaladja a szakdolgozatom és lehetőségeim határait.
Számomra jó útmutatással szolgál a munkáságom, mert irányt mutat, hogy milyen egyéb
feladatokat kell még megoldanom a közeljövőben ahhoz hogy munkám ezen területén
nagymértékű sikereket érjek el.
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9. Summary of my thesis
The topic of my thesis is designing a chassis of a Hot Rod. In my work I introduced the origin
and history of Hot Rod style, and its schools. During my work I realized that it is very
difficult to find Hungarian special literature connected to designing chassis and they are not
so up to date. I also faced the fact that the negotiability of these cars are uneasy, and
expensive. On the other hand I had a very positive experience with my external and internal
consultants who were very enthusiastic about helping me. I would like to thank for that.
Without their guidance I could not have done it. During my work it turned out that there is a
demand for producing Hot Rods in Hungary as well. There are some enthusiastic people who
try to produce these kind of cars. I visited them in the hope that they could give me some help,
but they could not help me, because they ignore any kind of planning and sizing procedure.
I feel that I could choose a very interesting topic that arouse my and many other people’s
interest. It was extremely inspiring for me and I feel that it has taken me closer to achieve my
childhood dream.
During my work I faced a lot of difficulties, but thanks to my guidance I managed to finish
my topic succesfully. When I started to plan I realized that my chosen topic is quite
complicated and complex. Apart from that I think I could solve it very well. It is sure that
before the actual pruduction of such uniqe cars besides the statics and dynamic sizing you
have to study how would an individally designed car behave in an incidental accident in
contrast to todays modern cars. You have to find the way how to form similar energy
occlusive zones on the chassis to those can be found on modern self-supporting chassis. In
order to protect the passangers we have to find the right solutions how the strenght of the
passanger cabin can be increased on a vehicle chassis.
However, the extent of these studies and works and the resulting model exceed my thesis and
my possibilities. This study is a great guidance for me because it gives me the direction on
what other remaining tasks need to be solved in the near future in order to work in this area
and achieve high levels of success.
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M1
Terhelési, számítási és eredmény melléklet
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7.4. Anyagminőségek
Felhasznált lemezek és idomacélok: S355 JR MSz EN 10027 szerint.

7.5. Varratminőségek
Sarokvarratok és tompavarratok esetében: II. oszt. Az MSz 6442-1979, illetve az MSz 6442:
1979/I.M:1983 szerint.

7.6. Szelvények
MSz EN 10025 szerint

A választott szelvények a méretezés alapján megfelelnek.
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7.7. Terhek
7.7.1. Önsúly jellegű terhek
Biztonsági tényező: g Gf=1.35 g Ga =1.00
Dinamikus tényező: ψ=1.5
A méretezett szerkezet önsúlyát az Axis-VM 11 program automatikusan számolja.
Önsúly:

Karosszéria: GK = 670 kg x g=6700 N=6.7 kN
A karosszéria, mint megoszló terhelésként terheli az alvázat
m gK =6.7 kN/(2x2.39 m+1.04 m)=1.151 kN/m
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Motor:

M1 melléklet

GM =248 kg x g=2480 N=2.48 kN

A motor 10 ponton van rögzítve az alvázhoz GM1 =2.48 kN/10=0.2480 kN

Váltómű:

GV = 72 kg x g=720 N=0.72 kN

A váltó 10 ponton terheli az alvázat G V1 =0.72 kN/10=0.072 kN
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Motortartó bölcső: GMB =6.72 kg x g= 67.62 N=0.07 kN
A motortartó bölcső 6 ponton terheli az alvázat G MB1 =0.07 kN/6=0.011

Hátsó futómű bölcső: G HFB =28.2 kg x g=282 N=0.29 kN
A hátsó futómű bölcső 4 ponton terheli az alvázat G HFB1 =0.29 kN:4=0.0725 kN
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Differenciálmű: GD =32.5 kg x g=325 N= 0.33 kN
Differenciálmű 4 ponton terheli az alvázat GD1 =0.33 kN:4=0.0825 kN

Üzemanyag tartály súlya: GÜT=118.5 N= 0.19 kN
Az üzemanyag tartály 2 pontban terheli az alvázat G ÜT1 =0.19 kN:2=0.095 kN

(üzemanyag tartály térfogata 65l=65dm3=0.065m3)
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Üzemanyag súlya: GÜ =730kg/m3 x 0.065m3 x g= 474.5 N=0.48 kN
Az üzemanyag súlya 2 pontban terheli az alvázat G Ü1 =0.48 kN:2=0.24 kN

Kormánymű: G K =7.2 kg x g=72 N= 0.08 kN
A kormánymű 2 ponton terheli az alvázat G K1 =0.08 kN:2=0.04 kN
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Hűtők (víz, klíma): G H =18 kg x g=180 N= 0.18 kN
A hűtők 2 pontban terhelik az alvázat G H1 =0.18 kN:2=0.09 kN

7.7.2. Hasznos terhek
Biztonsági tényező: g Q =1.50 Dinamikus tényező: ψ=1.50
Személyek súlya: Q SZ =(1x75kg + 3x65kg) x g= 2700 N= 2.7 kN
A szállítható személyek súlya, mint megoszló terhelésként terheli az alvázat
q SZ1 =2.7 kN:(2x2.39 m+1.04 m)=0.4639 kN/m
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Szállítható súly (raksúly): Q R =2000 N= 2 kN
A raksúly, mint megoszló terhelés terheli az alvázat
q R1 =2 kN:(2x2.39 m+1.04 m)=0.5830 kN/m

7.7.3. Fékezésnél fellépő terhek
A lassulás értéke a=5 m/s2
F Gyi =m i x a=Gi /g x a
FQyi =Q i /g x a
Karosszéria: -5.80 kN
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Motor: -2.40 kN

Váltó: -0.35 kN
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Motortartó bölcső: -0.05 kN

H. Futómű bölcső: -0.04 kN
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Differenciálmű: -0.40 kN

Üzemanyagtartály: -0.47
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Üzemanyag: -1.20 kN

Kormánymű: -0.20 kN
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Hőtök (víz, klíma): -0.45 kN

Személyek: -2.30 kN
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Raksúly: -1.70 kN

7.7.4. Kanyarodás esetén fellépő terhek
Az aszfalt és a gumiabroncs közötti súrlódási tényező: µ=0.8
F Gxi =µ x Gi
FQxi =µ x Q i
Karosszéria: 0.93 kN
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Motor: 0.38 kN

Váltó: 0.06 kN
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Motortartó bölcső: 0.01 kN

H. Futómű tartó bölcső: 0.01 kN
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Differenciálmű: 0.06 kN

Üzemanyagtartály: 0.08 kN
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Üzemanyag: 0.19 kN

Kormánymű: 0.03 kN
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Hűtök (víz klíma): 0.07 kN

Személyek: 0.37 kN
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Raksúly: 0.27 kN

7.7.5 Csavarás
Az elcsavarodás vizsgálatánál csak az önsúly és hasznos terhek alapértékeit veszem
figyelembe.
Csavarás I. variáns a bal első keréknél nincs megtámasztás
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Csavarás II variáns a bal hátsó keréknél nincs megtámasztás

7.8. Teherkombinációk

Mértékadó tehercsoportosítások
Kanyarodás és fékezés
Σγ Gf x ψ x G i +Σγ Q x ψ x Q i
Elcsavarodás
Σγ Ga x Gi
Teherkombináció a kanyarodás és fékezés kölcsönhatására
Név
Típus
1 1. Tk ULS|ULS (teherbírási határállapot)
2 2. Tk ULS|ULS (teherbírási határállapot)

1
2

1
2

1
2

1
2

h. futómű bölcső
2,03
2,03
raksúly
2,25
0

differenciálmű
2,03
2,03

önsúly
2,03
2,03

üzemanyag tartály
2,03
2,03

fék karosszéria
fék motor
fék váltó
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25

fék differenciálmű
2,25
2,25
fék raksúly
2,25
0

fék üzemanyag tartály
2,25
2,25

kanyar karosszéria
2,25
2,25

karosszéria
motor váltó
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
üzemanyag
2,03
2,03

kanyar motor
2,25
2,25

kormánymű
hötők
2,03
2,03
2,03
2,03

fék motortartó bölcsö
2,25
2,25

fék üzemanyag
2,25
2,25
kanyar váltó
2,25
2,25

motortartó bölcsö
2,03
2,03
személyek
2,25
0,63

fék h. futómű bölcső
2,25
2,25

fék kormánymű
2,25
2,25

fék hötők
2,25
2,25

fék személyek
2,25
0,63

kanyar motortartó bölcsö
2,25
2,25
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2

1
2

kanyar h. futómű bölcső
2,25
2,25
kanyar kormánymű
2,25
2,25

M1 melléklet

kanyar differenciálmű
2,25
2,25

kanyar hötők
2,25
2,25

kanyar üzemanyag tartály
2,25
2,25

kanyar személyek
2,25
2,25

kanyar raksúly
2,25
2,25

kanyar üzemanyag
2,25
2,25

Megjegyzés

Teherkombináció az elcsavarodásra
Név
Típus
1 1. Tk ULS|ULS (teherbírási határállapot)
2 2. Tk ULS|ULS (teherbírási határállapot)

1
2

1
2

h. futómű bölcső
1,00
1,00
raksúly
1,00
0

differenciálmű
1,00
1,00

önsúly
1,00
1,00

karosszéria
motor váltó
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

üzemanyag tartály
1,00
1,00

üzemanyag
1,00
1,00

motortartó bölcsö
1,00
1,00

kormánymű
hötők
1,00
1,00
1,00
1,00

személyek
1,00
0

Megjegyzés

7.9. Eredmények
7.9.1.Fékezés és kanyarodás teherkombináció eredményei
7.9.1.1. Elmozdulások
e x irányú elmozdulások

ex

max =3.54

mm; l y=2170 mm vízszintes megtámasztások távolsága

l y/e x =612.994 tehát az alváz x irányú eltolódása megfelel!
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e y irányú elmozdulások

ey

max =3.24

mm; l z =505 mm torony függőleges magassága

l z /e y =155.864 tehát az alváz y irányú eltolódása megfelel!
e z irányú elmozdulások

ez

max =-6.45

mm; l y=2570 mm a függőleges megtámasztások távolsága

l y/e z =398.449 tehát az alváz z irányú eltolódása megfelel!
- 24 Készítette: Soós Károly

Diplomamunka tárgya: Önhordó alváz tervezése

M1 melléklet

7.9.1.2. Összehasonlító feszültségek
Rúdelem összehasonlító feszültség: 80x40x6.3 méretű téglalap alakú zárt szelvényben

σ ö min,max =√(σ x 2+σ y 2+3τ xy 2)
σö

min,max =

23.23 kN/cm2; σ H = 35.5 kN/cm2 S335 JOH anyag határfeszültsége

kihasználtság: n= σ ö

min,max /

σ H =0.6543 -> 65.4%

Rúdelem összehasonlító feszültség: első futómű szelvényeiben

σö

min,max =

23.35 kN/cm2; σ H = 35.5 kN/cm2 S335 JOH anyag határfeszültsége

kihasználtság: n= σ ö

min,max /

σ H =0.6577 -> 65.7%
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Rúdelem összehasonlító feszültség: hátsó futómű kalap-profilokban

σö

min,max =

19.93 kN/cm2; σ H = 35.5 kN/cm2 S335 JOH anyag határfeszültsége

kihasználtság: n= σ ö

min,max /

σ H =0.5614 -> 56.1%

Rúdelem összehasonlító feszültség: 33x3.2 méretű cső szelvényekben

σö

min, max =

17.23 kN/cm2; σ H = 35.5 kN/cm2 S335 JOH anyag határfeszültsége

kihasználtság: n= σ ö

min, max /

σ H =0.4853 -> 48.5%
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7.9.2. Csavarodás teherkombináció eredményei
7.9.2.1. Bal első kerék felfüggesztéseinek megtámasztása nélkül
7.9.2.1.1. Elmozdulás
e x irányú elmozdulások

ex

max =0.717

mm; l y=505 mm torony függőleges magassága

l y/e x =704.323 tehát az alváz x irányú eltolódása megfelel!
e y irányú elmozdulások

ey

max =2.068

mm; l z =505 mm torony függőleges magassága

l z /e y =244.197 tehát az alváz y irányú eltolódása megfelel!
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e z irányú elmozdulások

ez

max =

6.214 mm; l y=2730 mm a függőleges megtámasztások távolsága

l y/e z =439.330 tehát az alváz z irányú eltolódása megfelel!
7.9.2.1.2. Összehasonlító feszültségek
Rúdelem összehasonlító feszültség: 80x40x6.3 méretű téglalap alakú zárt szelvényben

σö

min,max =

7.51 kN/cm2; σ H = 35.5 kN/cm2 S335 JOH anyag határfeszültsége

kihasználtság: n= σ ö

min,max /

σ H =0.2115 -> 21.1%
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Rúdelem összehasonlító feszültség: első futómű szelvényeiben

σö

min,max =

26.65 kN/cm2; σ H = 35.5 kN/cm2 S335 JOH anyag határfeszültsége

kihasználtság: n= σ ö

min,max /

σ H =0.7498 -> 74.9%

Rúdelem összehasonlító feszültség: hátsó futómű kalap-profilokban

σö

min,max =

8.97 kN/cm2; σ H = 35.5 kN/cm2 S335 JOH anyag határfeszültsége

kihasználtság: n= σ ö

min,max /

σ H =0.2526 -> 25.2%
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Rúdelem összehasonlító feszültség: 33x3.2 méretű cső szelvényekben

σö

min,max =

9.40 kN/cm2; σ H = 35.5 kN/cm2 S335 JOH anyag határfeszültsége

kihasználtság: n= σ ö

min,max /

σ H =0.2647 -> 26.4%

7.9.2.2. Bal hátsó kerék felfüggesztéseinek megtámasztása nélkül
7.9.2.2.1. Elmozdulás
e x irányú elmozdulások

ex

max =23.25

mm; l y=505 mm torony függőleges magassága

l y/e x =21.72 tehát az alváz x irányú eltolódása megfelel!
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e y irányú elmozdulások

ey

max =2.969

mm; l z =1040 mm a vízszintes megtámasztások távolsága

l z /e y =350.286 tehát az alváz y irányú eltolódása megfelel!
e z irányú elmozdulások

ez

max =60.651

mm; l y=2730 mm a függőleges megtámasztások távolsága

l y/e z =45.011 tehát az alváz z irányú eltolódása megfelel!
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7.9.2.2.2. Összehasonlító feszültségek
Rúdelem összehasonlító feszültség: 80x40x6.3 méretű téglalap alakú zárt szelvényben

σö

min,max =

32.94 kN/cm2; σ H = 35.5 kN/cm2 S335 JOH anyag határfeszültsége

kihasználtság: n= σ ö

min,max /

σ H =0.9278 -> 92.7%

Rúdelem összehasonlító feszültség: első futómű szelvényeiben

σö

min,max =

29.03 kN/cm2; σ H = 35.5 kN/cm2 S335 JOH anyag határfeszültsége

kihasználtság: n= σ ö

min,max /

σ H =0.8177 -> 81.7%
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Rúdelem összehasonlító feszültség: hátsó futómű kalap-profilokban

σö

min,max =

12.64 kN/cm2; σ H = 35.5 kN/cm2 S335 JOH anyag határfeszültsége

kihasználtság: n= σ ö

min,max /

σ H =0.3560 -> 35.6%

Rúdelem összehasonlító feszültség: 33x3.2 méretű cső szelvényekben

σö

min,max =

18.15 kN/cm2; σ H = 35.5 kN/cm2 S335 JOH anyag határfeszültsége

kihasználtság: n= σ ö

min,max /

σ H =0.5112 -> 51.1%
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A tervezés alatt felvet terheknek és teherkombinációknak a választott
szelvények a méretezés alapján, megfelelnek.
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