
A gepj6rmiivek 0zemi 6s rogzit6 fdkrendszereinek fekszerke-
zetei - a megelldsig tort6n6 fekez6s illetve a rogzites kove-
telm6nye miatt - mechanikus elven mUkddnek. Ez azt jelenti,
hogy a kereket vagy egy azzal allando, kinematikailag merev
kapcsolatban 6l16 tengelyt az er66tvitelben szeraz slrl6d6s-
sal l6trehozott nyomatekkal l€kezik. Ezzel egytittjdr, hogy a
halado gepjarmU mozg6si energi6jet - szinten a s0rl6dessal
- hdve alakiqek.

A mechanikus f6kszerkezetek kialakit6sukat tekintve le-
hetnek:
r dob-,
I t6rcsa- 6s
I szalagfekek.

3.1. Dobf6kes ker6kf6kszerkezetek
3.1.1 . Dobf6kes ker6kf6kszerkezetek fel6pi-
t6se
Koziti gepj6rmuveken egyszero felepit6se es alacsonyabb
dra miatt mindm6ig alkalmazzek a dobfeket. Ezen beliil is az
elmult evtizedek soran a bels6 pof6s dobfekek terjedtek el.
K0ls6 pofes dobf6ket f6leg a vasoti jermuveken alkalmaztak
es alkalmaznak meg ma is. Ott maga a ker6k tolti be a fekdob
szerep6t 6s ahhoz szoritjdk kivtilrdl a rendszerint ket fektus-
kot.

A bels6 pofds dobf6k forg6resze a f€kdob, amelyet ttibbnyire
a kerekagyhoz csavaroznak. Maget a f6kdobot sokszor csak
ket kism6retii csavar kaiti az agyhoz. A fekez6 nyomatek etui-
tel6t ilyenkor az a s0rl6des teszi lehet6v6, mely a kerekek
felszerel6sekor a dob 6s az agy kdzott keletkezik. A kerek-
csavarok vagy ker6kanyek ugyanis nemcsak a kereket, ha-
nem a fekdobot is a kerekagyhoz szoritj6k (3.1. ebra).

A fdkdob rendszerint acelontvenyb6l k6sziil, de eldfordul,
hogy k6tf6le anyagbol gyartj6k. A tercsardsz anyaga lehet
konnyiif6m (pl. LADA g6pkocsik), vagy ac6llemez (pl. OPEL
VECTRA). A f6kdobnak feladata elldt6sdhoz megfeleld szi-
ldrds6ggal kell rendelkeznie, mert fekezds kozben osszetett
ig6nybevetel 6ri. A p6nt es a tercsa talalkozAsanel pl. csava-
r6s, hajlitds 6s h0zes is fell6p egyidejUleg. A hdzast 6s hajli-
tilst nagy sebess6gr6l tortdn6 fekezes eset6n nemcsak a
feke6 okozza, hanem a centrifugalis er6 is. A fekdob az eb-
redd er6k hatasdra nem deformal6dhat szemottevd m6rt6k-
ben. A megfelel6 merevseg 6rdek6ben a t6rcsar6szt bordez-
hatjak is.

A dobnak j6 hutest kell biztositani 06 h6vezetd kepessege
miatt erre a konnydfdm pl. kiv6l6an alkalmas). A szaraz s0r-
lodassal ldtrehozott h6energia kdzvetlen 6s kdzvetett hdter-
hel6s formdjaban veszi igenybe a dobot.
(Az el6bbi a magas h6mers6ktetb6l ad6dd szilerds6gcsdkke-
nest, az utobbi az elter6 hdmersekletfi r6szek elt6r6 h6tagu-
liisabol szdrmaz6 feszrilts6get jelenti.) A dobfek egyik lege-
l6nytelenebb tulajdons6ga egy6bkent 6ppen a h6m6rs6klet
novekedes6hez kapcsol6dik. A fekdob p6ntr6szenek dtmer6-
je ugyanis hosszabb f6kez6sekn6l megn6 - ak6r mm-es
nagysdgrendben is. Ez a fokpofa nem egyenletes felfekvese
miatt mindenkdppen fekhat6s-csokkenessel jdr egyiitt.
Rosszabb esetben azonban (ha a munkahenger lokete vagy
a f6kkulcs emel6se nem el6g a fekpofa felfektetesehez) aker
teljes mUkodeskeptelens6get is okozhat. Fontos kovetelmeny
ezeken t0l a pent, vagyis a sirlddasnak kitett resz kopAsel16-
sdga is. A f6kdobok s0rl6d6 fel0lete a hasznalat sordn kopik,
a kozvetett h6terhel6s miatt berepedezhet, esetleg a hen-
qeralak tozulhat.

A felUlet alakja 6s min6s6ge eszterg6lassal ugyan helyrealli!
hat6, de a szililrdsagcsdkken6s miatt adott az az elmer6,
amely fdle mer nem lehet ut6nmunkelni, il letve az amely folotl
a dobot selejtezni kell. Az utenmunkalasndl belUl kell maradni
az el6irt egytengelyfisegen, ovaliteson es ktpossegon, vala-
mint biztositani kell a megfelelti feliiletmindsdget, valamint
kiegyens0lyozottsdgot.
A dobf6k all6resze a tdbbnyire ac6llemezb6l sajtolt f6ktart6
lemez, mely a hidtesthez vagy tengelycsonkhoz van csava-
rozva. Erre er6sitik illetve csapegyazzak a f6k m{ikodesehez
sz0kseges tovabbi alkatr6szeket (fdkpofekat, munkahen-
gereket, feszitd szerkezetet, temaszt6-, vezet6- 6s utanellito
alkatreszeket). A f6ktart6 lemez 6s a dob - egy kis r6stcil el-
tekintve - zart szerkezetet eredmenyez, aminek megvan az
az el6nye, hogy a dobfek igy kevesbe 6z6keny a kiils6
szennyezddesekre. (Moses vagy vizes iton haladds esetdn
ugyan szemolni kell azzal, hogy a fekszerkezet belsej6be
hatol6 viz csokkenti a f6khatest, de ez az 0n. "vasaldssal"
helyre6llithat6.)

A dobf6k zArtsegab6l hatranyok is ad6dnak:
r hUt6se viszonylag rossz,
r a kopasterm6kek a f6k belsejeben dsszegyUlnek, ahol a

dob 6s a betet kozdtt maradva fokhatAs-csokkendst es
zajt okozhatnak (ez6rt gyakran egyszerii f6ktisztitassal is
.iavithat6 a f6khat6s),

a a szerkezet allapotvizsgalata 6s.iavitasa 6ltal6ban korril-
m6nyesebb,

r a ker6kcsapagyazasbdl ken6anyag kerolhet a fekszerke-
zetDe.

A f6kpofiit kisebb m6ret[ fekeknel acellemezekb6l hegesztik
ossze, melynek k6t fd resze a betetet hordoz6 iv 6s a merevi-
t6 gerinc. A gerincben alakitjak ki a visszah0z6 rug6k, oldal-
vezetd csapok, rdgzit6 f6k feszit6 mechanizmus stb. csatla-
koztatesahoz szilks6ges hornyokat 6s furatokat. A nagyobb
m6retu f6kpof6kat onthetik ac6lb6l vagy ktinnyufembdl. A
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3.'1. 6bra:
Dobf6kkel felszerelt szemdlyggpkocsi ke16kagy
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felfiiggeszt6 furatokba bronzperselyeket sajtolnak 6s a f6k-
kulccsal 6rintkez6 - tehiit kopiisnak kitett - reszre ac6llapket
csavarozhatnak. A f6kpofdkn6l jgen fontos kovetelmeny a
megfelel6 merevs6g. Ha alakjuk a f6kezds sordn. vagy mara-
dand6an deform6l6dik, az a betet felfekves6t 6s ezzel egyutt
a fdkhatdst kdrosan befolyasolja. Ez6ft a f6kpofak alak-
helyesseget fel0jitds ([j bet6t felvitele) el6tt sablonnal kell
ellen6rizni.

A f6kpofekra a bet6t felvihet6 (3.2. iibra):
I szegecsel6ssel (haszonj6rmrivek),
r ragasztassal (szem6lyg6pkocsik).

A ragasztds korszer(bb eljar6snak tekinthetd, mert a bet6t
felfekvdse 6s er6iitadasa a pofenak egyenletes, eg6sz fe-
lillehe kiterjedd, 6s nem visz a bet6tre marad6 fesziilts6get.
Szegecseles eseten a szegecsfejek csokkentik a bet6t hasz-
nelhatd vastagsdget 6s a sirl6dd feliilegy nagys6gat 6s ha a
kop6s - az ellen6rz6s elmuasdasa miatt - el6ri a szegecsek
vonaldt, azok m6ly bardzdet vaghatnak a fdkdobba. A ragasz-
tds technoldgiiija (ragaszt6 r6tegvastags6g, h6merseklet,
szorites ereje 6s id6tartama stb-,) dregabb, bonyolultabb,
tehet javit6miihelyekben iiltal6ban nem foglalkoznak vele. A
szegecselos kainnyebben elvegezhet6. ltt els6sorban a betet
felfektetds6re (beliil16l kifel6 ketl haladni a szegecsel6ssel) 6s

a szegecsfej megfelel6 er6vel torten6 sajtol6s6ra ke!l Ugyelni
(ez6rt celszerU azt g6ppel v6gezni).

A f6kbet6tek anyagenak legfontosabb osszetevdje 6vtize-
dekig az azbeszt volt. Ezt f6mreszelekkel vagy huzallal (pl.
sdrga162), toltS- 6s ken6anyagokkal dsszekeverve, mfigyan-
taval osszeragasztva saltolj6k a megfelel6 meretre 6s alakra.
Az azbesztr6l azonban - kedvez6 tulajdons6gai mellett - kide-
riilt, hogy kop6sterm6ke - r6szecskem6ret6n6l fogva - az
emberi szervezetbe jutva 16kkelt6 hat6s0. Az azbesztmentes
anyagok haszniilata - nem utols6 sorban a tilt6 ren-
delkezesek hatdsara - egyre jobban terjed. Az azbeszt mU-
szalakkal, cellul6z-, aramid-, sz6n-, iiveg-, keritmja- 6s f6m-
sz6lakkal helyettesithet6, vagy a betdtet porkohaszati 0ton
femekb6l 6lliuak el6. A fekbetettel szemben a kovetkez6 ko-
vetelm6nyeket temasztjek:
I a h6m6rs6klet, a felUleti nyomds 6s a cs0sz6si sebesseg

nagys6gara 6z6ketlen strl6ddsi t6nyez6,
I nagy teherbirds (feli i leti nyomAs) es h66lloseg.
I kis bet6f, dob- illetve tarcsakopAs, valamint
r csek6ly zajkeltesi hajlam.

A 3.3. 6bra diagramjai egy azbesztmentes f6kbet6t s0rldd6si
t6nyez6j6nek 6s kop6si sebessdg6nek f0gg6s6t szeml6lteti
az 0zemel6si parameterekt6l.

3.2. ebra:
Szegecsel6ssel €s ragasz€ssal felvihet6 f6kbet6tek {CAROFLEX)



v = 9 m / s

F - sUrl6di isi
t€nye26

v - kop6si sebes.
s6g (egys6gnyi
f6kez6si mun-
k6ra jut6 ko-
piistermek)

p - feliileti nyo.
m6s

v - csrisz6si se-
besseg

u - h6m6rs6klet
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A zajkelt6st egyrdszt okozhatja a kopastermokek (apr6 ke-
meny szemcsek) bet6t es dob koz6 keriildse. Masr6szt elcii-
dezheli az 0n. "stick slip" (akadozva cs[sz6s) jelenseg,
melynek l6nyege, hogy a betet csuszo s0rl6ddsa rovid id6re
iltmegy tapado s0rl6dasba. l lyenkor a betet deformdlddik,
majd 0jra megcs0szva visszanyeri eredeti alakjdt. Azaj ezen
jelenseg periodikus ismetl6d6s6b6l szetmazik.

A fekbetetek kedvezdtlen tulajdonsaga lehet, hogy gyakori kis
fekez6sek soren felilleti r6tegilkb6l a s0rl6doanyag tdvozik,
illetve a kotdanyagok r6szarAnya megndvekszik, igy a betet
feli i lete poliroz6dik, "0vegesedik". Emiatt s0rl6d6si t6nyez6-
jrik csokken, amit cdlszerfi id6nk6nt er6sebb fekezesekkel
(kdzepes h6terhelessel) megszijntetni. A f6kbet6teket -
szennyez6d6s 6s kopes hatasdra v6ltoz6 tulajdons6gaik
miatt tengelyenkdnt egyszerre kell cse16lni.
Uj betetek eset6n gondot okozhat, hogy a s0rl6ddsi tdnyezd
csak egy bizonyos m6rt6kU 6s iddtartamo hdterhel€s
(kondiciondles) uti ln eri el vegleges erteket.
Ez a bet6t anyagdban bekovetkez6 kemiai valtozdsokkal 6s a
kondicion6lSs soren keletkez6 gdzok eltevozds6val magya-
rezhalo.

3.1.2. F 6kpofirk felfiiggesztdse, er6jet6ka,
dobf6k-elrendez6sek
A f6kpofiik felftiggeszt6se igen v6ltozatos (3.4. ebra):
I a gerincen kikepzett ives felillettel tdmaszkodhatnak kd-

zos csaora.
r k0lon-k0ldn csapagyazhatok egy-egy csapra,

3.3. abra
Azbesztmentes f6kbetdt sirl6dasi tdnyez6je 6s kopesi sebessege
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Ezzel a felfut6 f6kpofera hat6 sUrl6d6 e16:
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r lehetnek "Usz6" felfuggesztesuek, amikor vagy egy
mesnak vagy egy - a f6ktart6 lemezre szerelt - sik iitkdzd
feli i letnek temaszkodnak (melyek lehetnek p6rhuzamosal
vagy osszetart6ak).

A felf0ggesztes 6s az elhelyezked6s hatArozza meg, hogy
fekezes soran a fekpofa felfut6 vagy lefut6 lesz. A 3.5. db
ran lethato ket fekpoi6ra "K" miikodtet6 er6 hat. Az egysze
riis6g kedv66rt e pofaknak csak a kozepdre helyezzijnk elm6
letileg pontszerii bet6tet.

A baloldali (felfutd) fekpofa forgiispontj6ra felirt nyomatdk
egyenlet (azzal az egyszen:isit6 feltev6ssel, hogy
b z 2  t ) :
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3.5. Cbra:
A fel- 6s lefut6 f6kpofakra hat6 er6k

Kw

3.7.5bra:
K6ziis csapra felf iiggesztett f6kpofa nyomeseloszlSsa

€s a f6kDofara hat6 er6k

A 3.6. 6br6n a f6kez6 nyomatek fenti osszef0gges szerinti
vdfiozesa figyelhetd meg a strl6desi t6nyez6 fiiggvdny6ben,
azonos mfikodtetd er6 esetdn, fel- 6s lefutd pofara. Mint 16!
hat6 a felfutd pofa egy bizonyos surl6desi tenyezdnel dnza-
r6v6 v6lik, m6sr6szt megfigyelhet6, hogy nagy nyomat6k-
veltozassal reagal a strl6d6si tdnyez6 kisebb veltozesaira is.
Ez k0londsen a fek szennyezddese, tiikritsddese, stb. eset6n
jelent komoly hAtranyt.

Ekkor a f6kpofet gondolatban egy kicsiny e sziiggel elforditva
a radiiilis 6sszenyom6d6s vizsgalataval felirhat6 a bet6t felU-
leti nyom6s6nak eloszlasa. A legnagyobb feliileti nyomds a
vizszintes atmer6ben ad6dik, a keriilet ment6n pedig koszi-
nusz fiiggv6ny szerint alakul:

P = Pmd . cos ct (37.)

A megoszld er6rendszer kdvetkezt6ben a strl6d6 nyomatek
is nagyobb lesz, mint a pontszerfien felfekv6 bet6tn6l. Ez 6gy
is figyelembe vehet6, hogy az eredd nyom6 ("N") 6s s(rl6d6
er6t (p.N) nagyobb sugerra (h = r ' e) helyezziik. "e" erteke

a bet6t teljes felfekv6si szdg6t6l (2 o) fiigg, alakul6sa a 3.9.
ebr6n Idthat6.

A "h" Hvolseg kijelolese utan a "K" m(kodtet6 (3.7. 6bra).
Adott tehet a "K'erd nagys6ga 6s iranya. Az "N" nyom6 es
p.N sirl6d6 er6 ered6je (R) a "C" ponton megy et 6s a viz-
szintessel "p" szoget zer be ("p" - a s0rl6dasi f6lk0pszog:
tgp = p ). Ezzel kijelolhetd az "R" 6s "K" er6k hatitsvonal6nak
metsz6spontja ("D"). Ezen es term6szetesen az "l\.4" forgas-
ponton et kell haladnia a "P" csapreakci6 er6nek. A herom
irany 6s egy nagysag ismeret6ben mar megszerkeszthet6 a
vektor-heromsztig 6s meghatarozhat6 a f6kez6 nyomatek:

M "  = p . N . h (38.)

A fekpofa felfekvdse a val6s6gban term6szetesen nem pon!
szeru. Vizsgeljuk meg tehat az er6j6tekot 0gy, hogy a 3.7.
ebra vezlaten l6that6, kozds csapra temaszkod6 pofaknal
elfogadjuk azt a feltetelezest, mely szerint:
r a pofa 6s a dob alakja 6s m6rete pontos, 6s igy a betdt

teljes hosszan 6rintkezik a dobbal, illetve
I a pofa es a dob abszolot merev testek, azaz a miikddtetd

er6 hatasera csak a betet anyaga deform6l6dik 6s ennek
iisszenyom6ddsa arAnyos a feliileti nyomassal.

A dobf6k szerkezet mokodtetdse (azaz a "K" er6 kifejt6se,)
megval6sithat6:

Ez a f6kpofa tehdt a f6kdobot:

M - .  = P - .  r = 2  K  p , '
1 -  r r

M - . = F - " . r = 2  K  r  r
1 + l

(35.)
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lirt nyomateki

(31.)

nyomatdkkalf6kezi.

Hasonld levezet6ssel a jobboldali (lefutd) fdkpofdra a fdkez6 nyoma-
tek:

(36.)

A felfut6 pofdval tehal - azonos m0kodtet6 er6t feltetelezve -
nagyobb f6kez6 nyomat6k val6sithat6 meg. Ez6rt, ha egy
fekszerkezetben mindket fajta pofa el6fordul, akkor az azo-
nos betdtkopds 6rdek6ben a felfutd bet6tet nagyobb felfekvd
hosszal keszithetik vagy esetleg kisebb er6vel nyomjiik a
dobhoz (pl. elt6r6 6tm6o0 munkahenger dugatty0k a k6t
fdkoofa r6sz6re).
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3.4.6bral
F6kpofak felfiggesz-

t6s6nek m6djai

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
F6loz6nyomat6k F

3.6. abra
F6kez6nyomat€k a s0rl6dasi tdnyez6 f0ggv6ny6ben(34.)



I mechanikusan, vagy
t hidraulikusan.

Mechanikus miik6dtet6ssel riigzit6f6kekn6l, illetve l6gf6-
kes g6pjarmiiveken tal6lkozhatunk. Ha a riigzit6 f6k az egyik
tengely-0zemi dobf6k szerkezeteire hat, akkor olyan feszit6
rudizitot alkalmaznak, mely k6pes a f6kpofakat szetfeszite-
ni. a f6koof6k viszont - ha azokat az iizemi fek munkahenge-
rek mfikodtetik nem hatnak vissza a rudazalla.

A 3.9. abren egy szimplex rendszerd dobfek lethat6, melyen
szaoqatott vonal ieloti a mechanikus rdgzit6fek mr:ikodtetd
tari; i n *art a kerek kozeppontja irdnydban elmozditva a
fekbotdk a dobnak feszti lnek, mikolben a hidraulikus rend-
s/er munkahengerenek dugatty0i kovetik a pof6k mozgesdt.
Mechanikus m(ktidtet6sre van sziiks6g l6gf6k rendszer
alkalmazdsa eset6n is. ltt ugyanis a munkahenger (fek-
kamra) mdretendl foqva nem vihet6 be a dobf6k szerkezet
belsei6be. A probl6ma athidaldsdra legink6bb k6t modszer
terjedi el. Az egyik esetben a munkahengerrel egy emel6kar
kozvetites6vel tengelyt forditanak el. A tengely t0ls6 v6ge a
f6kszerkezetben van, melyen tn. f6kkulcs tal6lhat6, ami
tulajdonk6ppen fekpof6kat szetfeszit6 k6tkari emel6 (3 10'
At'ra).

a

2 a(")
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3.8.6bra:

Az "€" t6nyez6 alakulesa a bet6t teues felfekv6si sziig6nek

3.9 .6bra :
Szimplex rcndszerfi dobf6k hidraulikus 6s mechanikus

mfikiidtet€ssel

3.10. ebra:
F6kkulcsos rendszerii dobf6k mfiktidtetds

A masik m6dszer az 0n. 6kes feszit6s,
m6s hat6sera elmozdul6 dugatty0nld 6kes
tol a fekszerkezetben elhelyezeft f6kpofak koz6.

A hidraulikus mUkaidtet6s munkahengerekkel val6sul
(li isd 3.9. 6bra).

A fekpofek egyik vdgiikdn csapnak, iitkoz6 feloletnek
m5sik f6koof6nak temaszkodhatnak. Ezen esetekben a
pofet rugonak kell az adott feliilethez szoritani. A mesik
iOseg, 6ogy a f6kpofat csapegypersellvel latj6k el 6-s
csapla niiz6k - ez esetben szorit6 rug6 nem kell. A f€
maiik veg6t fekezes kozben a mechanikus feszit6 sz
vagy a hidraulikus munkahenger dugafty0ja nyomja a
fel6: oldott helyzetben a fekpofet er6s visszah0z6 rug6
egy iitkdz6 feliileten. Az 0tk6z6 felulet mechanikus mfil
t6; eset6n maga a f€kkulcs vagy feszit66k. A hidraulikl
munkahenger is felhaszn6lhat6 e celra, de el6fordul,.hogy

t6 lemezbe egy-egy kis csapot szerelnek vagy szq
(3.11. 6bra). Ez a f6kpofa gerincen egy nagyobb
furatba illeszkedik. lgy a f6kpofa 0zemszerfi
s6ges. A csapra pl. rug6i h0znak 6s azt egy elforditassal
rdgzithet6, lemezb6l sajtolt rug6tanyerral megfeszitik. (3.11 a
abra). Ezt a szerkezetet esetenkent egy vezet6 leme;
helyettesitik, amelyet a fektart6 lemezhez szegecselnek
hegesztengk es ennek visszaha.ilitoft resze refekszik a f

fdktart6 lemezen kepeznek ki iitkdztetci alkatreszt (pl. ellithatd
excenter).

A f6kpof6k oldalirAnyo kibilleneset is meg kell akadalyozni
Ebben reszt vesznek a visszah0z6 rug6k 6s az
csapra htlzott fekpofek csap6gyazasai is. Ezen kiv0l a

3.11. abra:
A fdkpofa kibillen6s6t megakad6lyoz6 rug6s szerkezetek

fa gerinc6re.



@
3.12. eblai

Az alaovet6 dobf6k elrendezesek
a. szimplex b. duplex c. du6-duplex d. szervo e. du6-szervo

A fdkpofAk felfuggeszt6s6tdl 6s erdjet6ket6l f0gg6en ot alap-
vet6en ktiliinbiizS dobf6k elrendez6s ismeretes: (3.12. eb-
ra).
I szimplex,
! duplex,
r duo-duplex,
! szervo 6s
I duo-szervo f6k.

A szimplex ker6kf6kszerkezetben ket tengelyesen szim-
metrikusan elhelyezett f6kpofa tal6lhat6. igy abban - figye-
lernbe vdve, hogy mindk6t f6kpofa valamilyen m6don a fek-
tartd lemezhez t6maszkodik - el6re 6s hatramenetben is egy-
egy fef- es lefutd pofa van. A 3.'12-a. ebra szerinti elrende-
z6sben pl. mindig a meneti16ny szerint el6l elhelyezked6 fek-
pofa a felfutd. Az azonos felilleti nyomas 6s ezzel azonos
betetkopds erdek6ben azt a pofel" amely el6remenetben fel-
fut6, nagyobb felfekvd felolettel k6szithetik, vagy ha a felfek-
v6 hossz egyforma, akkor a lefut6 pofara hato mukodtet6 ercit
csdkkenthetik (kisebb dugatty0-atm6r6 a munkahengerben).
Szimplex fek gyakodati kialakitasa lethat6 a 3.13. abriin.

Killdn emlit6st 6rdemel a kulcsos mr:ikddtetes[i, szimplex ke-
rOK6k szerkezet, melynek er6jat6kAt a f6kkulcs dltal a bet6-
tekre k6nyszeritett, gyakorlatilag azonos deformaci6 hat6roz-
za meg. Ennek kdvetkezt6ben a bet6tek felUlet6n 6bred6
s0rldd6 er6, 6s azok kopasa is egyforma lesz (ehhez a fekpo-
fekat felszerelesrlk utdn a kerekagyhoz viszonyitottan korko-
riisre fel kell szabdlyozni). A lefut6 helyzet( f6kpofiin6l az
ilyen f6kszerkezetben nagyobb mr:ikodtetci er6 alakul ki. A
fokkulcs aszimmetrikus terhel6s6b6l adod6 reakci6er6 a fek-
kulcstengely csapagya26sdt terheli.

El6remenet

El6remenet

3.14. ebra:
Hidraulikus mfikiidtet€sfi, duplex 6s du6duplex rendszerfi 6kes

f6k gyakorlati kialakitdsa

A duplex frtk (3.12.b. abra) f6kpof6it kdz6ppontosan szim-
metrikusan fiiggesztik fel 6s veftozatlanul a f6ktart6 lemezre
szerelt csapnak vagy iitkdzd feliiletnek tiimaszkodnak. El6-
remenetben mindket f6kpof6juk felfut6, hetramenetben lefut6.
Alkalmazesuk tobbnyire hidraulikus mUkodtet6ssel perosul.
Szem6lyg6pkocsikn6l regebben eltalenosan elterjedt megol-
das volt a mells6 kerekek duplex, a hats6k szimplex fekkel
tort6n6 felszerel6se. Ezzel biztosithatd a nagyobb dinamikus
terhel6sU mells6 tengely er6sebb fekezdse. Duplex ill. du6-
duplex fek gyakorlati kialakitasa l6that6 a 3.14. ebten.

Du6.duplex f6kn6l (3.'12.c. abra) - hidraulikus rendszer
eseten - k6t kett6s mr:ikddesr:i munkahengert alkalmaznak
(3.14. e*a). Ezeken, vagy a f6ktart6 lemezen a fekpofdk
mindk6t v6g6nek r6sz6re titkoz6 feliileteket alakitanak ki.
Ezzel el6rhet6, hogy a szerkezet mindket irdnyban duplex
fekk6nt viselkedjen , azaz k6t felfut6 f6kpof6ja legyen. Hasz-
nelata p6ldeul akkor c6lszer(, ha egy j6rm( osszes tengely6t
duplex fdkkel kivenjek elletni. Ekkor h6tranyos volna a hetra-
menetben mutatkoz6 erds f6khates csokken6s. A du6-duplex
f6k megval6sithat6 s0ritett leveg6 mUkodtetessel is. Erre
mutat p6ldat a 3.15. aba. A du6-duplex mdkod6sm6dot az
6kpely6s nyom6tagok mindk6t iranyi elmozdul6si lehet6sege
biztositja. A vezet6csap szerepe kett6s, egyr6szt megakad6-
lyozza a nyom6tag elfordulesat, mAsreszt mindk6t irdnyban
k6pes azt egy bizonyos axi6lis elmozdul6s utan megtemasz-
tani.
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El6remenet

' l  .Ker6kfdkhenger
2- Fdkpofa {primer}
3 - Fdkpola (szekunder)
4.Temaszt6csap
5" F6ktart6 lemez 4 5

3.'13. dbra:
Szimplex rendszer0 f6k gyakorlati kialakitisa



vezet6csaD
3.15. Cbra:

Sgritett leveg6 maikiidtel6sii, du6duptex rendszerai 6kes f6k
gyakorlati kialakltasa

Fekezeskor a kett6s miikdd6s0 munkahenger a fekp
szetfesziti, melyek a dobhoz 6rve - a s0rt6dds hat6s
elfordulnak. Ennek kdvetkezt6ben a menetrenv szerinti
f6kpofa feltamaszkodik az iitkoz6fetiitetre, ed mukodt,
tulajdonkeppen a menetirany szerinti els6 f6kpofa v6(
dllii6csavaron (tamaszt6csapon) kereszti.il. A munkah
illtal kifejtett er6 - a hatuls6 f6kpofa eset6ben - a r6vir
kar miatt csak kis mortekben j6rul hozze a pofa dobhoz
tas6hoz. A du6-szervo f6k miikddose mindk6t forgasirat
azonos, tehet mind el6re-, mind hetramenetben mindkd
pofa felfut6 jelleg( lesz.

A szervof6k (3.12.d. dbra) mfikddese el6remenetben a
szervoeval megegyezik. Hetramenetben azonban szil
fekkent viselkedik. llyen etrendezes gyakortati kialak
mutatja a 3.17. ebra. A fekpof6k fels6 vegeit a munkahl
alatt elhelyezett visszahiz6 rugd tartja alaphelyzetbel
alul elhelyezett ket visszahlz6 rug6 k6ziil a menetir6ny
rinti els6- ('primef) f6kpofa vissza-huzd rugoja gyeng6bt
a hets6- ("szekunde/') f6kpofe6. Ennek kdvetkeztdben
maszt6csap hezban elhelyezett tiimaszt6csapok kdz0l a
kunder fekpofa fel6li, h0velyenek tercsas r6sz6vel a hC
0tkdzik (mikdzben a primer atlftotarcsa 6s a haz kdzott h
van). El6remenetben a primer fekpofa, a fekdob elerese
a s0rl6das hatesera elfordul, miikodtetve ezzel - a tama
csapon kereszttil - a szekunder fekpofet.

El6remenetben tehet mindk6t fekpofa fetfut6 je eget n
Hdtramenetben torten6 fdkez6skor a szekunder f6kol
hat6 surl6d6er6 ugyan igyekszik elforditani a pofat, de I
a tamaszt6csap mdr fel0tkiizik a hezra, ez6rt a szeku
pofa nem kepes mokddtetd er6t atadni a primer pof6nak
hdt ebben az esetben csak a szekunder pofa mutat f€
jelleget.A du6.szervo f6k (3.12.e.6bra) mindk6t i16nyban azonosan

viselkedik, s m6g a duplex f6kn6l is hat6sosa6b lehet. Ennek
az elrendezosnek a gyakorlati kialakitesa lathat6 a 3.16. eb-
ran. Miikodese a kdvetkez6: alaphelyzetben a f6ktart6-
lemezen kialakitott vellba akasztott visszah0z6 rug6k a f6kpo-
fekal a munkahengerek felett elhelyezett iitkdz6feliiletekhez
szoritj6k. A fekpofAk alul egy 6ttitd csavar kiizvetitdsevel
egymAsnak tamaszkodnak. Az itt elhelyezett rug6 az allitd
csavarnak szoritja a f6kpofdkat, mdsr6szt a fogazott csavar-
fejhez szorulva nem engedi az allitdcsavart elfordulni.

El6remenet

I . Primer tdkpofa
2 - Ker6ktdkhenger
3 - Szekunder f6kDofa
4. Ut6niillit6 hiively
5 - Temaszt6csaD
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3.17.6brai
Szervo rendszerg f6k gyakorlati kialakltrsa

6 . Tdmaszt6caap h{z
(utendlllt6 csavar)

7 . Szekunder 6llit6tdrc!
I - Primer 6llft6tdrcsa
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3.16. dbra:

Du6-szervo rendszerfi f6k gyakorlati kialakit6sa
I . Ker6kfdk.munkahenger
2-4 . F6kpola
3 - T6maszt6hiively

5 - Menetes temaszl6csao
6 - Fogazott, menetes

6ll it6hiively
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A 3.'18. dbrdn az 0n. bels6 6tt6tel segitsegevel osszeha-
sonlithat6 a kiilonboz6 kereKekszerkezetek hatesossega. A
bels6 attetel a fekszerkezet Sltal el6dllitott egys6gnyi m0k6d-
tet6 er6re iut6 s0rl6d6 er6:

Surl6d6 er6 (3e.)

3.19.ebra:
K6zi ul5nallitds szab6lyoz6 excenlerrel

MUkddtet6 erd

Mint ldthatd, a sirl6d6 er6 rasegit6 hatesdt kiakn6z6 f6k-
ekendez6sekkel (szervo 6s duplex fekek) nagy bels6 6tt6te-
lek val6sithat6k meg. H6trenyos tulajdonsega azonban ezek-
nek a fekeknek, hogy kis strldddsi tenyez6 veltozesra is je-
lentds bels6 ett6tel veltozassal reagelnak. Ez megneheziti
peldeul a k6t oldal kozitfti megengedhet6 elt6r6sre vonatkoz6
eldirdsok teljesit6s6t, elszennyezddds, vagy t0lhev0les ese-
t6n pedig drasztikus fekhatas cscikken6st okoz. Ezeft az ilyen
f6kszerkezetek alkalmazdsa csokken6 tendenciet mutat.

Ker6kf6kszerkezetek bels6 att€tele
1 . szervo
2 - duplex

3 - szimplex
4 - t6rcsa

3.1.3. F6kpof6k utdnSllit6sa
A hasznalat soren - f6leg a fekbetet kopeseb6l ad6ddan - a
fdkpofa 6s a dob kdzotti, ill. a f6kbet6t 6s a foktarcsa h6zag
niivekszik. Ezert azt id6nk6nt cs6kkenteni vagy folyamato-
san 6lland6 szinten kell tartani. A tflzottan nagy h6zag a mii-
kddtet6 munkahengernek - hidraulikus f6krendszerndl a fd-
fdkhengernek is - feleslegesen nagy loket6t, vagy a f6kkulcs
feleslegesen nagy elfordulasiit emeszti fel.
Ezael:
I n6 az id6k6sedelem,
I esetleg nem is mukodtethet6 a f6k (k0lonosen a f6kdob

felmeleged6se utdn).

A f6kpofa ut6nallitesa v6gezhet6:
I k6zi dllit6szerkezettel,
I automatikus allit6szerkezettel, ezen bel0l

- fokozatosan,
- fokozatmentesen.

A k6zi ut6n6llitSs egyik legelterjedtebb formaja a f6ktart6
lemezbe akad6 illesztesr:i tengellyel szerelt excenter (3.19.
6bra). Ez a f6kpofa iitkdz6 fel0letekent szolgiil oldaskor.

Amennyiben a fekpofiikat k0lon kiilon csapokra egyazzek
llgy az excentrikus csapok elforditeseval tj fekpofa beszere-
Ese eset6n biztosithat6 a bet6tek egyenletes felfekvese
(3.20. 6bra). lgy a bet6t gyorsabban hozzakopik a dobhoz, 6s
a kezdeti fekhatds is kiel6git6 lesz. Mag6t a h6zag6llitast
azonban ebben az esetben is kiiliin szerkezettel (excenteres
0tkijz6fel0let, 6llithat6 fekkar, stb.) oldj6k meg.

3.2O. ebral
Excentercsapos kaizpontosit6 szerkezet

' l - excenter 3.ell i t6csap
2 . togzit6 anya

(A pontszer[ien felfekv6 pofa f6kez6 nyomat6ka azonos m0-
kddtet6 er6 eset6n kisebb. Ez6rt nagyobb m6ret( f6kszerke-
zetekn6l nemcsak a fent emlitett beallitdst vegezhetik el, ha-
nem a beszerel6s el6tt vagy ut6n a f6kpofat - specielis f6kpo-
la felszab'lyoz6 g6pen - a dobnak megfelel6 sugarura sza-
belyozzak.\

A fek utandllit6st hideg f6kn6l kell v6gezni, mert akkor a leg-
kisebb a h6zag. (A meleg f6ken beallitott h6zag a dob leh0l6-
sekor "eltunhet".) A hezagot lehet6seg szerint minimelisra kell
allitani, de el kell keriilni a legcsekelyebb sUrl6diist is, mert ez
- f6leg felfut6 pofitnitl - er6s melegedeshez, betetkopiishoz
vezethet.

Kozi ut6nellitasra v6gezhet6 a szervo vagy du6-szervo rend-
szerfi dobf6kek t6maszt6csapjainak iillftotarcs6ival. Duo-
szervo rendszer[i dobfek temaszt6csapj6t mutatja a 3.21.
6bra. Az allitas sorAn, csavarh0z6val - a f6ktart6 lemezen
kialakitott szerel6nyil6son keresztiil - elforditjuk a pala$jen
fogazott allit6hiivelyt (anyat), mely a menetes nid elmozdit6-
siival ndveli vagy csdkkenti a fekpofak hezaget. Az ellit6ter-
csa elfordul6s elleni biztositas6t a visszahUz6 rug6 vegzl.

3.21.'b.a'.
Du6-szervo f6k

K6zi utenellitoval - az el6bbihez hasonl6 mddon - a hidrau-
likus munkahengerek is felszerelhetdk (3.22. ebra).



3.22. ebrai
Duplex rendszerU hidraulikus dobfek munkahenger k6zi h6zag

utenellit6 szerkezettel
1-All it6sapka 4. Fogazott€rcsa
2- Ker6kf6khenger 5- Csavarhiz6
3 - Menetes csap horonnyal

Fekkulcsos mUkddtetds eset6n, ahol a f6kpofdk iitkoz6-
felulet6t maga a fekkulcs kepezi, az utenellit6 berendezdst a
f6kkulcsot elfordit6 mechanizmusban helyezik el. Az esetek
tobbsegeben a f6kkulcs tengely 6s a fekkar kozott biztosita-
nak ellitesi lehet6s6get (3.23. ebra). Az 6llitAs soren a fek-
kulcs elforditdseval kozelitik a fekpofakat a dobhoz, igy a
munkahenoer kihasznalt lokete csokken.

A k6zi ubnii l l i t6s hetranya, hogy
a bedllitds pontossaga nehezen ellen6rizhetd,
ha az utanellitast elmulasztjak, az kiilonosen a fekdob
erds felmeleged6se eset6n balesetvesz6lyes helyzetet te-
remthet,
legfekekn6l az uten6llit6s sziiksdgessdge a ped6lon, a
vezetd iiltal nem 6z6kelhet6.

6llit6 csavarok csak a dugattytkkal egyiitt hajthat6k be
elfordulas ellen biztositott menetes 6llit6 h0velybe (a
gattyrir 6s a csavar egym6shoz k6pest nem fordulhat el).
dugatty0nak a csavarhoz viszonyitva a biztositd gyrjrri
elmozdul6st enged tengelyiranyban. (Az "S" h6zag
0gy vSlasztjdk meg, hogy az iizemelds soran el6fordu16
gules hatas6ra ne kitvetkezzen be ut6nellitAs.) Ha a f€
h6zagenak drteke l0ll6pi az "S" t6volsitg 6s a
emelkedes felenek osszeg6t, akkor a rugalmas deformAcid
kepes - tengelyirenyban felhasitott - vekonyfal0 h0velyb6l,
megfeleld nagyseg0 erd hatdsera az ellit6csavar
tel kujebb ugrik. A kialakul6 er6viszonyok miatt a
rugd nem k6pes az ellenkez6 irAnyo ellitasra.
Hason16 fokozatos utiin6llitd szerkezet elhelyezhetd a
fa 6s a f6ktart6 lemez koz6 is (3.25. abra). Az abr6n
fureszmenetes 6llit6hiivelvt 6s csavart ekkor a oofa
hez, illetve a f6ktart6 lemezhez egy-egy csukl6val kbtik,
lyek egyben megoldjik az elfordules (elallit6d6s,) elleni
tositest is. Az egyik csukl6 furata nagyobb etmerqr.i mint
csap, melyre h0zz6k - itt ez a kiilonbs6g lesz az "S"
Utenallitas akkor kovetkezik be ha a oofa elmozdulasa
haladja az "S" hezag es a menetemelked6s egyOttes 6rta
Ugyancsak a fenti elven mfikodik a korabban bemutatott
szervo elrendezesU, 6kes feszit6sr:i f6kszerkezet
utdn6llit6 berendez6se (3. 1 5. 6bra),

A hidraulikus munkahenger fokozatmentes
ut6n6llit6sra is felhasznalhat6 (3.26. ebra).

3.26. Cbra:
Szimplex rendszerg hidraulikus dobf6k munkahenger

mentes automatikus ut6n6llit6 szerkezettel
I -Csap 5-Sr i r l6d6gy f i r f i
2 - Biztosit6 gy0rii 6 - Karmantyis tiimites
3-T,rcsa 7 " Timaszt6gyfirii
4 - Dugattyr.i
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Ezert, es mivel a nemzetkozi fekel6iriisok ezt a legtobb jdr-
mr:ikateg6rieban kdtelezdve teszik, napjainkban a f6kszerke-
zeteket iiltalilban automatikus ut6nellit6 szerkezetekkel l6tidk
el.

A 3.24. ebftn egy gepkocsi ker6K6k szerkezetenek hidrauli-
kus munkahengere l i i thatd. Ebben fokozatos automatikus
utSn6llit6 szerkezetet helyeztek el.

3.24. ebrci
Szimplex, vagy du6-duplex mfikiiddsfi hidraulikus dobf6k

munkahenger fokozatos automatikus
utAn,llit6 szerkezettel

Alaphelyzetben a fekpofiikat a visszah026 rug6 a munkahen-
ger dugattyuinak tiimasztja, amelyek a tamaszt6er6t az ellit6
csavarokon keresztiil a menetes allit6 hrivelvnek adiek 6t. Az

i , ,

l i r
t lr-
I 1 - csiga
l-- 2 . zer6csavar

,.- 3 - goly6
ll I 4-csiqakerek

[u\" 
s - zsiioszem

3.23. 'brc
K6ziall i t i isU f6kkar

2
?

4
5

3.25. abra:
F6kpofa 6s fdktart6 lemez kaiz€ szerelt fokozatos automatikus

2 - Fdktart6 lemez
3 - Fogazott rod

4. UtdnCll i t6 h0vely
5. Tart6csap
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A munkahengerbe az ('1) csapra sajtolt felhasitott sirl6d6
gy0rijt (5) csak a megfelel6 nagysegt folyadeknyomds k6-
pes elmozditani, a visszah026 rug6 nem.

A f6kpofa es a dob koz6tti h6zag megnovekedesekor a folya-
ddknyomes nem csak a dugatty[t, (4) hanem a s0rt6do gyfi-
riit is kifel6 mozditja a munkahengerbdl, csiikkentve ezzel a
hezag erteket. (A dugatty0 6s a gyfirU az "S" h6zagt6l ette-
kintve csak egyiitt mozoghat.)

A 3.27. 6bft1n ism6t egy olyan szerkezet ldthat6, amely a
fekpofa 6s a f6ktart6 lemez kozott fejti ki hatiset, de ez mar
fokozatmentes, tehAt folyamatos utenellit6st biztosft.

A fdktart6 lemezbe csapot (1) szegecselnek, amely a fekpofa
gerincebe szerelt hiivelybe nytlik. Amig a fdkpofa 6s a dob
Uvolsdga kisebb, mint az ebr6n felt0nteteft "S" h6zag, addig
a hilvely a f6kpof6val egyiitt mozog. Ha a t6vots6g megn6, a
hiivery fekezeskor fel0tkdzik a csapon. A f6kpofa a s0rt6do
gy(jn:jk (4) kdziil kijjebb csUszik. (A fekpofa gerinc6n a hitvety
reszore ovdlis nyiliist alakitottak ki.) A megfelel6 sUrlod6 er6-
rdl- melyet a fekpofa visszahtz6 rug6 nem k6pes legy6zni -
a (3) rugd gondoskodik.

Fokozatmentes mfikodesti automalikus ut6nallitd berendezes
kialakithatd a rdgzit6f6k szerkezet felhasznalasdval is. Erre
mutal pelddt a 3.28. 6bra.
A fdkpofdkat (4,7) ahlz6tug6 (5) dllitja vissza. A f6kpofdval
egyijtt mozdul el az utdn6llit6 forgAspontja (9).
Ha nagy a h6zag a fekpofa 6s a fekdob kdzdtt az utendllit6
kilincsnyelve (11) fordit a kilincskereken (3). Ha a h6zag
megfeleld a kilincsnyelv a kilincskerek fogark6ban mozdul
csak el. A kilincskerek (3) elforditAsa miatt az utan6ttit6 cs6-
Ml(2) kifel6 mozdul az utdndllitd csavar (1).

A l6gf6kberendez6sekben rohamosan terjed6 automatikus
utdndllitasri f6kkarok egyik lehetsoges kivitelet mutatja a
3.29. dbra.
Fdkobesi helfzetben a f6kkar allitdvilldjanak (7) als6 sz6ra
feltemaszkodik a fix csapon (2). Amennyiben a fokezds soren
az dllltOvilla fels6 szdra nem 6ri el a fix csapot, nem tortenik
utdndllites (a villa k6t szeranak a csap dtmerdjevel csokken-
tet tevolsega hasonl6 szerepet j6tszik mint a kordbban be-
mulatott szerkezetek 'S" hezaga). Ha megndvekszik a f6k-
szerkezet hezaga, akkor a bef6kezds sordn a fix csap elfor-
dilja a vill6t, m6gpedig a n6gyszdg-keresztmetszetU rugo (3)
tekercselesevel egyezd iranyba, es a rugo szabadonfutokent
vbelkedve megengedi a tengelykapcsotd hiively (4) etfordu-
l6sdt az 6llit6hrlvelyhez (5) viszonyitva. Fekotdirskor, miutdn
a lix pont ism6telten a villa als6 6l6re t6maszkodik, a rugo az
elbntetes forgasirany hates6ra megfesziil mind a tengely-
kapcsold htivelyben, mind pedig az dllit6 gyfirUben, 6s a sfr-
lodd er6 dltal elfordul a csigatengely (6), vagyis megtdrtonik
az ulendllit6s.
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3.28.Abra:
Automatikus ut6nSll i t6s! f6kkarok

A f6kkar elmozdul6sa a f6kez6s folyamdn k6t jettemz6
szakaszra bonthat6 (3.30. abra).:
I a pofdk 6s a f6kdob kozdtti hezag athidaldsdra, (C+Cc)
r a fekszerkezet rugalmas deformaciojdb6l adodo elmozdu-

li isra (E).
Ezert felmerii l t annak sziiksegess6ge, hogy az automatikus
f6khezag utin6ll it6 csak a t6nyteges h6zagot es ezdltal a
bet6tek kopdsat vegye figyelembe mr:ikodese sordn, mig a
rugalmas deform6ci6, melynek mert6ke frigg a fekez6s er6s-
s6g6t6l, ne gyakoroljon hat.ist a miikddesere. Ezt vatositia
meg a 3.31. 5br6n lathat6 f6kkar.

Erre a szerkezetre is jellemz6, hogy bizonyos elfordulds tar-
tomAnyban az 6ll6reszt k6pez6 gyurU (1) nem gyakorol befo-
ly6st a fogaslecre (2). Az ut6n6ll itas, a fogaskerek (3) 6s az

J
automatikus

4
?
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3.27.6bra'.
Fokozatmentes aulomatikus f6kpofa-hdzag utrnillit6 szerkezet

1-Csap 5 - Tircsa
2 - F6ktarl6 lemez 6 - Biztosit6 gyiirii
3 -Rug6  7 -H i i ve l y
4 - Slr l6d6 tdrcsa 8.F6koofa

io6sz3t

710 6  1 1

3.28. eb6'.
Riigzit6fek rudazatban elhelyezett utSnil l i t6 berendez6s

t  I  t  eves l
1- Utdn5ll i t6 csavar 7-F6kDofa
2 - Utin6l l i t6 cs6 8 - Fekmunkanenoer
3 - Ki l incsker6k 9 - Forgdspont
4 - Fdkpofa 10 - Horog
5 - Hiz6rug6 1'1 - utdndl l i t6 ki l incs nyelve
6 - Emel6kar



allit6gyufl:i (4) kozott megval6sitott szabadonfut6 miatt - itt is
a f6k6idds v6g6n val6sul meg. Lenyeges k0l6nbs69 azonban,
hoqv a t6kbet6l h6zag elttjnese utiin a csiga (5) 6s a csigake-
rek-i6) kdzott megn6vekedett erd hatiisera a csiga jobbra
mozilul, a csiga 6J az 6llit6 gyurii kozotti alakzer6 kapcsolat
meosziinik. etert a fekkar elmozdulesanak ez a szakasza
nin;s hatdssal az utenellitesra

3.2,
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3.31.6bra:
HALDEx f6kkar
I - Atl6r6sz
2 . Fogaslec
3 - Fogasker6k
4. Allft6gy(r(
5 .  Cs iga
6. Csigakerek

A fekek utenallites6nak m6sik problemaja a h6tagulesb6l
ad6d6 h€zagvdltozes. Ezetl az automatikus utAnellitdkal
|:rgy meretezii, hogy finom fokozatokban mUkodjenek Me$
r6!zt - ahogyan azt minden megoldesn6l hangsulyoztuk - a
f6kpofeknak megengednek egy alapelmozdulast, melyen
beliil az utenallit6 nem m0kddik.
Nem szabad megfeledkezni ugyanis a fdkdob h6t6gulastr6l
Ez is noveli a h6tagot a fdkdob 6s a fekpofa kozdtt. A f6kd0b
lehUlese utan azoiban az nem szorulhat re a fdkpofaka
Csdkkenthet6 az alaphezag enek, ha az uten6llit6 berende
zes olvan szerkezeti elemmel egesziil ki, amely a f6kszerke
zet felmeleged6sdt ez6kelve kiiktatja azt.

A 3.32. ebr6n az Opel Vectra gepkocsik hetsd dobf6kszerk$
zete lethat6. Ebben az esetben a 3.28 efua kapcsan m6l
bemutatott ut6n6liit6 szerkezet eg6sz0l ki az Un. termo'
kliosszel. A k6t k0ldnboz6 hdt6gulasi egyiitthat6.i0 lemezbd
meqhailitott termoklipsz a h6mers6klet noveked6senek hata'
sdr; 6zetnyilik, ezzel megakaddlyozza az automatikus
utenallit6 mijkddeset. A f6kbetotcsere alkalmdval ajanlatos a
termokliDszeket is kicserdlni. Ezt figyelembe kell venni a fdk'
pofek megrendel6s6n6l.

3.2. T6rcsaf6k szerkezetek
A tercsaf6k az so-es 6vek vdgdn indult h6dit6 0tj6ra, amakol
a CITROEN DS 19 tipus! szemelygepkocsi mells6 kerekein
eldszdr keriilt alkalmazasra sorozatgyadas0 gepkocsin. i,4a
m6r a legtbbb szemelygepkocsi mells6 kerekeit t6rcsafdkek
fekezik. iNagysebesseg0 szemdlyaut6kndl a haG6kat is)
HaszonjermUveken is egyre gyakrabban taldlkozhatunk ez'
zel a s2erkezettel, kis 6s kozepes m6retkateg6rieban elsd
sorban hidraulikus, a nehez j6rmuvekn6l pedig novekvd
m6rtekben sijritett leveg6s m[ikodtetessel.

C - Kivenatos
holti616k

Co- Koprs miatt
megn6ve-
kedett holt-
jrt6k

E - F€kezesi de-
formAci6

3.30.6bra:
F€kkar elmozdu16s a f6kezds sor6n

DJ$6'I-"€

3.32. dbra:
ODol Vectra hdts6 dobf6kj6nek termoklipsze

1 - Automaiikus utrnallit6 csaive 5 ' Visszahiz6 rug6

t
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3.2.1. T6rcsaf6kek iiltal6nos fe16pit6se
A telies kiirgyorf felaileten f6kez6, mechanikus miikddtete-
s[ tdrcsafekek mezdgazdasAgi 6s 6pitd ipari jerm(veken
fordulnak el6.
Egy lehetsdges ehendez6se a 3.33. 6br6n lathat6.

3.33. ebra:
Toljos kdrgyfi rfi fel elen

f6kez6, k6flercsas, mecha-
nikus mfik6dtet6s0 t6k

Miikddteldsekor a kozdpen elhelyezett t6rcsa elforditesanak
hatdsdra a m0kddtet6 golydk a tarcsakat a dob oldalfalaihoz
szoritjdk. Kialakitdsa elk6pzelhet6 tiibbt6rcses kivitelben 6s
hidraulikus mokodtet6ssel is. Bonyolult fel6pitese 6s a dob-
fekhez hasonld z6rt szerkezete miatt ez a megoldds kdzlti
jermgveken nem terjedt el szeles kdrben.
A mai tdrcsafekek dltal6ban szegmens feliileten hatnak, k6t
oldalrdl, a kerekkel egy0tt forg6 t6rcs6ra. A f6knyereg kia-
lak dsatdl f09g6en herom elrendezessel talelkozhatunk:
I fix nyerges (3.34. a. abra),
r 0szdnyerges (3.34.b. ebra),
r billen6nyerges (3.34. c. dbra).

3.3,1.6bra:
Szegmens felailetre hat6 tercaaf6k viltozatok

Fix nyerges tircsaf6knel a nyeregszerkezetet a tengely-
csonkra vagy hajt6mthAzta csava(ozzek Ebben helyezik el a
k6t fekbet6tet a tarcsahoz szotild 24 munkahenoert a du-
gatty0kkal.

Az risz6nyerget a f6k 6ll6r6sze k6t csappal, parhuzamos
vagy fecskefarok vezetekkel vagy ezek kombindci6jeval ve-
zeti. A vezet6csapok a tengelycsonkra (hajt6mghezra) van-
nak felszerelve.
Az egy vagy ket dugattyot, vagy s0ritett leveg6 mfikddtetds
eseten a miikddtet6 mechanizmust a t6rcsa egyik oldalara
helyezik el. A masik oldali betetet a mfikodtet6s reakci6ereje
szoritja a nyereg kdzvetit6s6vel a tarcsehoz. Az elrendez6s
el6nye a miikddtet6 elemek sz6menak csdkken6se 6s a kis
ker6koldali helysziiks6glet, ami p6ldAul negativ korm6nyle-
gordul6si sugdr eseten elengedhetetlen. Hetrenykent jelent-
kezik, hogy a vezetes csekely s0rl6das6t (lehet6leg a teljes
elettartamra) biztositani kell, kUliinben az egyik oldali fekbetdt
nagyobb mUkddtet6 er6vel iizemel (ami csokkenti a fekhat6st
6s jaruEkos terhel6seket hoz l6tre p6ld6ul a kerekcsapagy-
ban). Tov6bbi hetenya az 0sz6nyerges f6knek, hogy hajla-
mos lehet a rezgesekre, a zajkeltesre 6s karbantadasigdnye-
sebb, mint a fix nyerges.

A billen6nyerges tercsaf6ket kis meretei miatt elsdsorban
motorker6kparokon haszneljek. A h6zba 6pitett dugattyU(k) itt
is csak az egyik oldali betdtet szoritjak kozvetlenol a tercsii-
hoz, mig a reakci6erd igyekszik a nyerget a f6kt6rcsa sikiaval
parhuzamos vezetdcsap koriil elforditani, ami altal megtorte-
nik a mesik oldali bet6t tercsahoz szoritasa is.

A tercsaf6keknek szAmos el6nye van a dobf6k szerkeze-
tekkel szemben:
I fel6pitese egyszerobb, kevesebb alkatr6szb6l 6ll,
r eltaleban konnyebb, egyszerfibb az 6llapotvizsgiilata,

karbantadasa 6s javitasa,
r l6nyegesen jobb a hfitese, amely a menetsz6l hozz'veze-

t6s6vel 6s a tArcseba k6szitett jaratokkal tov6bb javitha-
t6,

r a h6tagulas kevess6 befolyasolja a mUk6d6s6t (mele-
gedeskor ugyanis az izemi h'zag kis mert6kben csdk-
ken(!), hiszen itt mindossze a tarcsa vastagsegeval ara-
nyos h6tegules jelentkezik),

I a kis h6t69ules miatt a betet 6s a t6rcsa k6zdtt csak kis
h6zagot kell tartani, melynek kdvetkezt6ben a fek mukd-
d6sbe lepese gyors es csak kis munkahenger loketet
ig6nyel,

r ontisztuldsa igen j6, hiszen a f6kbetetpor 6s a beker0lt
szennyez6d6sek eltavozhatnak a l6nyeg6ben nyitott
szerkezetb6l,

r 6[aleban nem fordul el6 kendanyag szennyez6s.

Mindezen el6nytik mellett meg kell emliteniink n6hany
hdtrenyos tulajdonsag6t is:
r a betet fel0lete a dobfekhez viszonyitva kicsi, ez6rt fel0leti

nyomesa es h6terhel6se l6nyegesen nagyobb, (ami taib-
bek kdzott dra96bb6 teszi a betet anyag6t, es valamelyest
rdvidebb6 a futasteljesitm6nyet)

I hidraulikus mukddtet6s eset6n a munkahenger a betet
kdzvetlen kozeleben van, ez6rt a f6ffolyad6k nagyobb
h6mers6kletre hevolhet (6s ennek megfelel6en magasabb
forraspont0 folyadek sz0ks6ges). Ebb6l a szempontb6l
el6nyds az tsz6nyerges t6rcsaf6k, melyn6l az egyik oldali
- eleve rosszabb hftesfi -bet6t nem melegiti kcizvetlenol
a folyad6kot.

r a tarcsafeknel ugyanakkora f6kez6nyomat6k el6r6s6hez
lonyegesen nagyobb mUkodtet6 er6 sziikseges (v,t!. 3.18.
ebra: ):

Mre t=2 Fr . r 'P r  (40)
ahol:
FN : a t6rcsat a betetre szorit er6,
p:as0rl6desi tenyez6,
r : a bet6t kozepes elhelyezkedesi sugara.
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Ez6rt nagyobb dugattyi ehdr6 sz0ks6ges 6s 6ltaleban
vakuumos fekrAsegit6t is kell alkalmazni. SUritett leveg6
eset6n pedig nagy etetelu mechanizmust kell kialaklta-
ni. A dobfekekn6l ezzel szemben herom t6nyez6 is m6r-
s6kelte a mgkodtetd er6t:
r a fekpofa forgaspontj6t6l a lehetd legtdvolabb hat a

miik6dtet6 er6.
I az iv menten megoszl6 nyom6er6 miatt az ered6

strl6d6 nyomat6k a ponlszeru felfekveshez viszo-
nyitva megn6,

r megfelel6 kialakitessal maga a s0rl6d6 er6 is fel-
haszn6lhat6 a fekpofa dobhoz szorit6s6ra.

r El6z6 tulajdonsega (nagy m0kodtet6 er6igeny) 6s szer-
kezeti okok miatt is rtigzitd fekkent val6 alkalmaz6sa kd-
r0lm6nyes. Vagy ktiliin rdgzft6 fekszerkezetet kell kia-
lakitani, vagy a mechanikus mUkddtet6 szerkezetet -
megteremtve ezzel a tdmitetlenseg lehet6seg6t - a
munkahenge(ek) belsejebe kell vezetni (3.36. 6bra),
pneumatikus mUkddtetes eseten pedig a rug6er6-tarol6s
munkahenger m6rete okozhat problemdt.

r Szemelygepkocsi tArcsafekekn6l a dugattyo visszah0-
zesat 6s a hezag utanellit6st eltalaban a dugaftyU tomi-
t6 gyiirujere bizzAk. lgy viszont viszonylag lass! a fek-
oldes.

r A t6rcsaf6k k0ls6 hatesoknak, szennyez6d6snek kiteve
m(kitdik. Pl. a viz meg.ielen6se a tArcsdn - igaz csak
6tmenetileg, de - csdkkenti a fekhatast.

3.2.2. Hidraulikus tSrcsaf6kek konstrukci6s
kialakit6sa
A f6knyergek anyaga
Hagyomdnyosan 96mbgrafitos ac6liintv6nyb6l k6sztilnek. A
s0lycsokkent6s miaft azonban egyre szelesebb kiirben al
kalmaznak aluminium dtviizeteket, melyek 20-35 %-kal le-
hetnek konnyebbek. Lonyeges, hogy melegszildrdsaguk
220 "C-n6l sem csokkenhet jelentds mertekben. Nem szabad
megfeledkezni a ktinnyfif6m f6knyereg 6s az acelb6l k6szilt
f6kbetet alaplap kozdtti kontaktkorr6zi6 vesz6lyer6l sem-
Ez6rt enn6l a felfekv6 feliiletn6l gyakran rozsdamentes ac6l
bet6teket alkalmaznak, melyek a mechanikai igenybevetelnek
is j6l ellenellnak. Az acelontuenytdl elt6r6 a rugalmassagi
modulusza, ezert az ontvenyek kialakitdsa is elter6 (mere-
viGs sziiks6ges).

A fdknyergek 6s a f6kbet6tek kitzaitti h6zag
Egyeb tenyez6k mellett alapvetden meghatarozza a ker6k-
fekszerkezet zajszintj6t, kiilbnosen a csikorgdst. A fektdrcsa
tangencielis vagy 6rint6 iriinydban szokesos 6rt6ke
0.3-0.6 mm.

UtAn6llit6s
A hidraulikus mfikodtet6su tarcsafekek h6zag ut6nallitesa
mindig automatikus. A legegyszerubb megoldas, ha erre a
c6lra a munkahenger dugattyfjera szorosan rAfeszi.il6 tdmit6
gyUrut hasznaljak fel (3.35.a. abra).
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3.35. abra:
Tarcsafdkek hdzag utdnrlllt sa:

a. tatmlt6 gyorgvel b. s0rl6d6 gy0r0vel

A dugattyU n6h6ny tized millimeteres elmozdulesa eseten I
tapad6 surlddes nem szfinik meg a gytt (1) 6s a dugatty{
(2) kdzi5tl, aminek kdvetkezt6ben a tiimitd gy0ru defor
mal6dik. A fekezes uten a gy0ru termeszetesen visszanyel
eredeti alakiat es ezzel visszahlzza a dugattyot kiinduld
helyzet6be. (A titmito gy0rf teh6t betolti a visszah0z6 rugd
szerep6t is.) Ha a betetkop6s miatt a betet es a tarcsa kdzd[
h6zag megn6, a dugattyi egy bizonyos elmozdulas uten ml
nem k6pes tovebb hajlitani a t6mit6gy0rut, hanem kisse ld
csoszik bel6le. Ezzel megtdrtenik az utenalllt6s.
Nagyobb t6rcsafekeknel s0rl6d6 gyorus utenallit6 si
hasznelnak. A 3.35.b. 6bran lethat6 meooldasnal a
ra csavarozott lemez (3) mgkddik visszahuz6 rug6kent.
lemez egy bizonyos deformAci6 ut6n kepes a s0rl6d6
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(4) a csapdl (5) lejjebb hlzni. Ezzel a dugattyri
kiizelebb keriil a tercsahoz. lgy megt6rt6nik a m
hezag csiikkent6se.
Bendix rendszer0 ut6n6llit6 szerkezet figyelhet6 meg a
Abren. Az risz6nyerges t6rcsaf6k beteteinek utendll
bizhatn6k itt is egyediil csak a tdmit6 gy0rfire.
ut6n6llit6 szerkezetet 6pitettek be azonban azert, hogy
betetkopds ne ndvelje a rdgzitd fek m6kiidtet6 csap
elmozdulasat. F6kezeskor ugyanis a dugatty0 (15) a ny
t6rcsa (11) es a goly6s talpcsapagy ('12) kdzvetit6sgvel
mAst gyakorol a meneles alllt6hiivelyre (13). Mivel a
nem iinzerd, a hiively letekeredik a mukodlet6 csapr6l. A
rug6ra k6t okb6l is sz0ksdg van:
r tekercselesi irenyenal fogva a h0velyt csak

engedi a csapr6l,
I a f6kez6s befejez6sekor lehet6ve teszi, hogy a

gy(r0 (3) 0,4...0,6 mm-rel visszahizza a dugatty0t.

A menetes huvely beepitesevel teh6t a r6gzit6 f6k mul
rendszere is automatikus uten6llltas0v6 velt. A rdgzitd
0tja igy legfel.iebb csak a huzalok ny0l6sa miatt

Fix 6s 0sz6nyerges konstrukci6
A kompakt epitesu szem6lygdpkocsikn6l (a telies
egys6g a menetiranyra merdlegesen az els6 fut6m0
elhelyezve) a f6kezesere vonatkoz6 hat6s6gi el6ir6sok
ldban csak etl6s f6kkiir feloszt6ssal teliesithet6k. F6l

I

I

Szem6lyg6pkocsi hats6 ker6k t6rcaaf6k szerkozoto
1 - F6knyereg,
2 - Porv6d6 gy0r0,
3 - Tiimlt6gy0r0,
4 - Csapt6mit6 gy0rg,
5 - Teny6rrug6,
6 - Porv6d6 sapka,
7 - Persely,
8 - Ratgzit6fdk feszit6csap,

'10 . H6zagutdnrlllt6
11 - Nyom6i6rcaa,
l2 - Goly6s talpcsapdgy,
l3 - Menetes p€rcely,
14- Rug6,
15 - Dugatttyo

kozben a gepkocsi stabilitasa ekkor negativ k(
lesi sugarral val6sithat6 meg. Az ilyen fut6m0
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a fekt6rcsdt a lehet6 legbeljebb kell elhelyezni a kerektdrcsd-
ban. Ezt akad6lyozn6 a f6knyefegben kialakitott munkahen-
ger. A negativ kormenylegordii l6si sugar0 futomuvek elen-
gedhetetlen tartoz6ka tehdt az 0sz6nyerges kerekf6kszerke-
zet. Enn6l a dugattyri csak az egyik f6kpofdt szotitja tA a
fekti ircsiira. A masikat a munkahengerben 6bred6 reakci6er6
az elmozdul6 feknyereg segits6gevel nyomja neki. Ennek a
megold6snak termikus el6nye is van, hiszen a menetsz6lt6l a
kerokbrcsa eltal legnagyobb m6rt6kben learnydkolt munka-
henger hagyhat6 el.

Az 0sz6nyerges fdkszerkezet hAtranyai :
I Fekoldeskof az elasztomer tdmit6gyUru nemcsak a du-

gattyit kell visszamozditsa, hanem a nyeregszerkezetet
is. A tdmitdgyiirU rugalmassaga azonban korl6tozott.

r Fekold6s uten ez6rt nagyobb a visszamaradd fdkez6-
nyomatek

a Ezael magyaazhat6 a nagyobb ozemi h6mers6klet 6s a
k6t f6kbet6t (kiils6 6s bels6) kop6sa sem egyenletes

Az egyenletesebb bet6tkopasok el616se 6rdek6ben:
t a nyereg vezet6elemen6l meg kell akad6lyozni a korrozi-

dt, hogy az ne g6tolja annak visszamozdulSsdt
I meg kell akadalyozni a nyereg vezetdelemenek rugalmas

deformaci6jet.

Az rlsz6nyerges konstrukci6 megval6sftesiinak neh6zs6-
gei:
A nyereg tdbb szabadsagfoka miatt nem egyszeru azt kifo-
g6stalanul megtervezni.
I A vezetdelemnel elker0lhetetlen az i l leszt6si h6zag, ez6ft

rez6s riton zdrgdsre hajlamos.
r A vezetdelem r6szdre rendszerint kev6s hely 6ll rendel-

kez6sre, ez6rt nem egyszerU azt megfelel6 szil6rds,rg0ra
kialakitani.

! Nagy fekezdnyomatok eset6n bizonyos konstrukci6kndl
nagy bels6 fesziilts6gek ldpnek fel, ez6rt a fekez6nyo-
mAsnak csak kisebb henyada fordit6dik a f6kpofak fektar-
csdra szoritesera.

I Az lszdnyerges konstrukcio tdbb szabadsagfoka miatt
hajlamosabb a rezg6sekre 6s a csikorg6sra, ami a f6kpo-
feknal alkalmazott csil lapitdelemekkel csokkenthet6.

Annel optim6lisabb riszonyerges konstrukci6 alakithato ki,
minel kisebbek az er6k, azaz min6l kisebb a fekez6nyomds,
6s a dugattyii6tm6r6. Ezek pedig a g6pkocsi ossz gordtil6td-
megdvel azaz a sziiks6ges f6kezciteljesitm6nnyel ardnyosak.

0sszetoglalva:
Az [sz6nyerges konstrukci6 kb. 48 mm dugattyiiltmer6ig
minden nehezseg n6lkrl l sikeres megoldAsi lehet. 48 es
54 mm kdzdtti dugatty0iitmer6k eset6n a konstrukt6r komoly
nehezsegekkel kell megk0zdjon, ha kitart az [sz6nyerges
kivitel mellett. 54 mm felett csak kiilonleges, kiv6teles ese-
tekben talelkozhatunk ezzel a megolddssal, melynel a fekpo-
fak feltetleniil "h0zottak" kell legyenek.

Usz6nyerges tarcsaf6k
Az el6z6 szakaszban dsszefoglalt konstrukcios neh6zs69ek
ellenere szemelygepkocsiknal az tszonyerges brcsafekek
szdleskdrfien elterjedtek. Ezzel talalkozunk a Ford Fiestdt6l a
BMW 5-6s sorozataig a legkrilonbdz6bb g6pkocsi t ipusokban
6s geposztelyokban.

Konstrukci6s valtozatai:
r iikdlnyerges
I keretesnyerges

ITT Teves i ikti lnyerges t6rcsaf6k (3.37. Sbra)
Elnevezese onnan ered, hogy a feknyereg okolk6nt fogja
kdzre a fekpofekat es a f6kt6rcsdt. Az elmozdulast gyakran
ket a nyereg oldalan elhelyezett rozsdamentes acelotvozetb6l
keszitett vezet6csap biztositja. Ezeket a szennyez6desekt6l
gumitiimit6ssel 6vjak, 6s olykor rugalmas elemek biztositj6k a

visszamozditds6t. A kedvez6bb siklasi tulajdonsagok 6s a
zajhatas csokkentdse 6rdek6ben teflonperselyt is alkalmaz-
nak. A k6t vezet6csap a fut6muhoz nagyszilardsdgti csava-
rokkal rogzitett kerthez kapcsolja az elmozdul6 nyerget. Erre
a keretre tAmaszkodnak a fekbetetek, melyeken f6kez6skor
jelent6s er6k 6brednek. Az all6r6sz szimmetrikus, "u" alakhoz
hasonlit6 kialakitAsU, az6rt mert ekkor kokil laban onthet6. Ez
a gy6rtestechn0169ianak kedvez6 alakmegvelaszt6s sajnos
viszonylag nagy rugalmas alakvdltoz6kokat eredmenyez f6-
kezes kozben.

dllitd szerkezetet
isndl a dugattyrl-
(jzd rug6k6nt. A
a s0rl6d6 gyfirut
Ityo alaphelyzete
r megnovekedett

retd meg a 3.36
ek utanallit6sat
/Urfire. Menetes
r azdrt, hogy a
dtetb csap (10)
i (15) a nyom6-
vetit6s6vel nyo-
. Mivel a menet
t csapr6l. A (14)

1 2

6

8
1 0

1 1

ITT Teves Usz6nyerges konstrukci6
"h0zott" t6kpofakkal

1 - 0sz6nyereg
2 - DugattyU
3 - Dugattyri tiimit6s
4. Porv6d6 gumi
5 - Vezet6csap gumigyair[
6 - Teflon csIsz6hiively
7 - L6gtelenit6 csavar
8 - F6kbet6t
9 - Rug6fiilek, melyek a

f6kpofit a dugattyihoz
kapcsoljak

10 - F6kbet6t
11 - F6kbet6t alaplap

kalapecs fej v6gz6.
d6ssel

12 - Rozsdamentes ac6l
vezet6csapok

13 - A116 keret, melyre a
f6kpofiik tiimasz-
kodnak

'14 - Rug6
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3.38. rbra:

ITT Teves 0sz6 keresztnygrg€s tercsaf6k Mercedeshez

t - Riigzit6csavar, melynek klszereldse elegend6
ahhoz, hogy a t6knyereg az ebrrn megrajzolt
m6don felbillnthet6 legyen

2 - F6knyereg
3 . Vozet6csap, mely a fixen riigzitett kerethez (1'l)

k6pest lehet6v6 teszi a nysreg elmozdul&dt
4 - Gumit6mit6s
5 - A dugattyi t6mit6gyairiiis
6 - Dugatty6
7 " H6v6d6 lemez
8 - H6v6d6 lemez
I - F6kpofarug6, mely a f6kpofa ziirg6s6t akadalyozza meg
10. SUrl6d6bet6t
11 - A fut6mfihaiz raigzitett keret, melyre

a fdkbet6tek timaszkodnak

b

z6rt keret segitsegevel a masik oldali f6kpofdkat a f6kt6f.
cs6ra szoritja. A keret 6s a tartd kOzdtti illesztesi h6zag0l
ethidal6se16l rug6 gondoskodik.

A i6rcsaf6k kiizepes s0rl6dasi atm6r6j6nek tovabbi
l6se
A g6pkocsik vegsebess6ge az ut6bbi avekben egyre
kedett, mikiizben a kerekek morete csdkkent. Ezert sajnos

helyet hagyni a nyeregszerkezetnek. Az effektiv sol
6tm6r6t igy 15 o/o-al lehet ndvelni, a fekez6teljesitmeny
22 o/o-al lesz nagyobb. A fektercsa konstrukci6ja viszont
nyolultt6 es dreg6va velik. Ac6llemez harangra 6ntik 16 a
s6 h(tdlaDatozassal is ellatoft fekt6rcset. llven az ITT T
FR 2 tipusielii ker6kf6kszerkezete, mellyel az Audi V8
kocsikn6l tal6lkozhatunk.

A f6knyereg elhelyez6s6nek hatdsa a
z6sra 6s a tengelycsonk terhel6s6re

A fekmunkahenger l6gtelenitesenek megkdnnyitese
ben a feknyerget a ker6k forgestengelye el6tt vagy
helyezik el.'lgy a l6gtelenit6cs;vart i muntairengdi legfeir
pontjan lehet elhelyezni. A f6knyereg hel}rzete befolyesolja
kerokcsapagyat 6s a tengelycsonkot terhel6 er6ket:
a dinamikus ker6kterheles: Foo
a f6ker6, mely a ker6k ker0leten hat:
a fekt6rcsa kozepes s0rbdesi
etmordjen hat6 ker0leti er6:

Ft = ! ' '  Fo

ahol: px az (tfellilet menetiranyba es6 tapadasi
t6nyez6je

rdin a gumiabroncs dinamikus gdrdtil6si
sugara

rh a f6ktArcsa kozepes s0rl6dasi 6tmer6je

Az iikiilnyerges konstrukci6 kedvez6tlen tulajdonsegai:
I A fekbetetek vastagsega nehezen ellen6rizhet6 mert a

nyereg azokat takatja. Ez a h{teny elekkomos kopesjel-
z6vel kikiiszdbdlhet6.

I A fekbetetek cserej6hez a nyeregszerkezetet le kell sze-
relni, illetve a csappal megvezetett esetben az egyik veze-
tdcsap rogzit6csavarjAnak kiszerelese utdn a mesik k6rul
a fdknyereg kibillenthetd. (3.38. 6bra)

Keretesnyerges f6kszerkezet (3.39.-3.41. Ab'a)
E16nyei:
l' Az adott keroktdrcsa belsej6ben a feknyereg megfelel6

szilardsegahoz sz0ks6ges meret korlatozza a kiizepes
sidddesi atm6rdt. A z6rt keret szilards6gilag kedvez6bb
forma, mint a nyitott "U" alakzal, ezerl annel vekonyabb
lehet es nagyobb hely marad a f6ktercsa sz6mAra.

I Kedvez6bb lehet6segi vannak a negativ korm6ny-
leg6rdiil6si sugAr kialakitesdnak.

! Ktinnyebben hozzefefink a f6kbet6tekhez, nem kell a
nyerget leszerelni, vagy kibillenteni.

r A hidraulika munkahenger a keretr6l leszerelhet6, igy
annak javitasa kdnnyebben elvegezhet6.

I A fekszerkezet tart6j6t tixen a fut6miire csavarozzek. Erre
tdmaszkodnak fel a f6kpofek, valamint cs0szk6k segitse-
g6vel megvezeti a keretet. Utdbbira szerelik fel a munka-
hengert, melyben a f6kez6skor keletkez6 reakci6er6 a

feKarcsa atmer6jet is cstikkenteni kellett, mik6zben nag
fdkezd teljesitm6nyre lenne sz0kseg. Az ellentmondas
oldhat6 fel, ha fek6rcsat a feknyereg belnk6l fog.ia et (
ebra). Ekkor nem kell a ker6Kercsa 6s a feKercsa k

3.40. dbra:
A f6kpofekat a f6ktar.

csera szorit6 er6l

1 - A fut6mgh6z
riigzitett tart6
vezeti meg a

Q keretet.' 3 - Keret
,la 6s 4b . A fdkpofdl

sUrl6d6bet6tiei
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Kerdkcsapdgy hCz

3.42. abta
Ha a felt6rcsAt a nyereg beliilr6l fogia kiizre 15 %.al nagyobb

lehet az effektiv sirl6desi etm6r6

Az erdk kiiziil meghateroz6 szerepe van a fektarcsa kiizepes
s[rl6d6si etmer6jen fekez6skor 6bred6 sirl6d6 er6nek.

A f6knyereg elhelyez6s6nek lehet6s6gei
(3.43. ibra)

Tangelycsonk miig6 szerelt f6knyereg
Fekezeskor a fiigg6legesen mutat6 ker6kterhel6ssel 6ppen
ellentetes irdny[, a a fektercsa kiizepes s0rl6d6si atm6den

hat6 er6. A k6t er6 ered6je a tengelycsonkot, illetve a csape-
gyazast csak kisebb m6rt6kben terheli.
Er6s fekezeskor, j6 tapadesit6nyezdju 0ton a csapagy 6s a
tengelycsonk terhelese a normal 6rt6k k6tszerese lehet! Nem
lehet eltekinteni viszont az ered6 er6 iranyanak hirtelen meg-
vdltoz6siitdl. Bdr ez a hates csak rovid id6re l6p fel, de befo-
lyasolja az alkatr6szek 6lettartamet, tovebb6 lengesekhez 6s
zajk6pzdd6shez vezethet. A fut6mii reszegysegeket ez a
megoldes terheli legkevesbe, ezei ezzel taldlkozunk leg-
gyakrabban.

4a 4b

I " A futdmfihiiz
raigzitett tart6

2 - Rug6 (a tart6 6s a
keret kiizaifti h6za-
got egyenliti ki)

3 - Kerel
4a-4b-Fekbete tek

5. Fdkpoftk biztosit6"
csapra

6-Af6kpofakziirg6s6t
megakadelyoz6
rug6

7 . Vezet6horony
I - Csrlsz6r6sz

9a-gb-Akere te t
megvezet6 feliiletek

10 - Felfekv6 felailet

10 9b 3.41. Sbta'.
0sz6 keretesnyerges f6kszerk€zet

F6knyereg a ten-
gelycsonk maigaitt

F6knyereg a ten.
gelycsonk el6tt

<-- Menetirany

K€t qldalt szim-
melrikusan elhe.
lyezett f6knyer.
gek

3.€. ebra:



ll Ket egym6ssal szemben elhelyezett f6knyereg
Ennel a megoldilsnal a legkedvez6bb az erdhatas. A ket f6k-
nyeregnel 6bred6, a fekt6rcsa k6zepes s[rl6desi 6tmerqen
hat6 er6k megkozelitdleg azonos nagysegiak 6s ellentetes
irany0ak. Hirtelen fdkez6skor nagy tapaddsi tenyez6 eseten a
terheld erd csak 60-70 o/-kal lesz nagyobb. Bar dinamikailag
ez a megoldes kedvez6, a kerekenkdnt k6t f6knyereg felsze-
relase jelentds tobbleikoltseget okoz, ilyen megoldessal ez6rt
csak a fels6bb geposztelyban ta16lkozunk, peldeul Mercedes
600 els6 ker6kf6kszerkezet.

Ha a f6knyereg a tengelycsonk el6tt van
A fugg6legesen felfeld mutat6 kerekterhel6ssel azonos ir6nyu
a f6kez6skor a f6kt6rcsa kdzepes sirl6diisi eh6riij6n hat6
er6. Jd tapad6si t6nyez6j0 0tfel0leten fdkez6skor a terhel6erd
el6rheti az alapterhel6s negyszeresdt is. A nagy mechanikai
igenybevetelek miatt csak ritkan alkalmazziik.

F6kbet6tek
A fekbeteteknek szAmos nem teljesen exakt m6don megfo-
galmazhat6 tulajdonsiiga van. Vizsgiilatukra 1981-ben fogad-
tak el nemzetkozi szabv6nyt (DlN/lSO 63'13 6s a 6315).

T6rcsaf6k rtigzit6f6kkel (3.44. iibra)
Ha a tercsaf6kkel rogzit6f6kez6st is kell v6gezni, akkor a
fekbetetek - melyek jelent6s mertekben kopnak - 6s a veges
m0kodtet6 0ttal rendelkez6 k6zif6k mechanizmus kiizd auto-
matikus utAnSllit6t kell beszerelni, mint pl- a Bendix t6rcsa-
feknel (a 3.36. ebra), melyet a Citroen tdbb tipus6nel is al-
kalmaznak- A masik megoldes - amit pl. a Mercedes hasz-
nel - a f6ktercsa ki0blos6d6 r6szebe egy kis dobfek szerke-
zet beszerelese a f0ggetlen felfiiggeszt6sr:i hajtoft hats6 fu-
t6mUn6l.

T6rcsaf6k bet6tek kopesa
F6kez6s kiizben a f6kbeteteknek telies fel0let0kdn.
tesen kell felfek0dnitik. Ha a feliileti nyomAs bizonyos h(
ken megnOvekszik, ott helyi tulmelegedes l6p fel, ami c
kenti a tapad6si tenyezdt es fokozottabb 6s egyenl6tlen
t6tkooes idn l6tre. Eov feknvereo konstrukci6s i6saq€t6tkopes jdn l6tre. Egy feknyereg konstrukci6s j(
alapjan d6nthet6 el, hogy mennyire egyenletes a
feltileti nyomasa.
A f6kbet6t acel alaplapjera (3) fekszik fel a dugatty0 (4)
abra). A munkahengerben l6trejdv6 nyomas hatasera k
16 F- muktidtetder6 szoritia re a f6kbet6tet (2\ a tekte16 F. muktidtetder6 szoritja re a f6kbet6tet (2) a f6l
(1). Ennek hatesara a f6ktarcsa feliileten Fsl kertileti
erd alakul ki. F6kez6s kdzben a fekbetdt sz6le a
Hmaszkodik fel, ezort oft egy m6sik Fsz s0rl6doerd
Mindket s0rl6d6er6 a bet6t kdz6ppontjara vonatko
nyomatekot fejt ki. Az Fs1 er6karja az abren bejeldlt "b"| 9 l l ^ | . , z I s 1 g | v ^ o | l a o . o u | q | | v c J g | v | l U I

sAg, Fs2 -6 pedig a betetszelesseg fele. A ket nyomatek
nos irenyban billenteni a fdkbet6tet, ami az abren ber
egyenl6tlen feliileti nyomds kialakulesahoz vezet. Ha a
pen 6bred6 edeket 100 %-nak tekinti0k. a f6ktarcsa
nak megfelel6en annak egy meghatarozott pontjaval
talalkoz6 oqvnevezett felfut6 sz6l6n ez az 6rtek 1italalkoz6 ogynevezett felfut6 sz6l6n ez az 6ftek 132
masik lefut6 sz6l6n pedig 68 %-nyi lesz. Ez ferde kop
6s emiatt rovidebb 6lettartamhoz vezel.

Ezt a hatrenyt taibbf6le konstrukci6s megold6ssal
batlhetik ki:

r A dugattyi kiiz6ppontjdnak eltolesa a f6kbet6t
pontjdhoz k6pest (3.46. eb'al Az"a" tAvolsag mi
kai iisszefuggesek segits6g6vel meghaterozhat6. Pl.:
mm betetvastagseg, 90 mm betethossz p = 0,4
s0rl6dasi t6nyez6 eseten, ha a fekpofa es a
kdzotti s0rl6desi tenyez6 p = g,'1 a fekbetet
dugattylhoz kepest a = 4,6 mm -re kell ethelyezni.
meszetesen a bal 6s a jobboldali f6knyeregndl a
szimmetria miatt ellentetes irAnyban. Ez a gyartest
dregitja 6s csak nagy sz6ri6knel lesz kifizet6d6.

r A dugattyu felfekv6 feliilet6nek
A gyakorlatban is sz6leskdr0en alkalmazzek a 3.47.
ran lathatO megoldest. A dugattyi azon feliiletdt,
f6kbetet ac6l alaplapie'a felfekszik a felfuto oldalon
hdny tized millimdternyi l6pcs6t marnak be. Ezaltal
l6dik a mukddtetderO hatervonala a bet6tkozeDDo
k6pest. A bemarAst tapasztalati ertekek alapjan
ki. Enn6l a megoldasn6l a bal 6s a jobboldali
kezetek azonos kialakites0ak lehetnek. A dugatty0
rasdt kell a fekt6rcsa forgdsir6ny6nak megfelel6en
szimmetrikusan egy sablon segits6g6vel beallitani.
Opel - 3.48.6bra).

I

9  5  4  1 16 7  9 5

'l - R6gziz6csavar
2 - F6knyereg
3 - Dugatty0
4 . Ker6ktart6

12 20 16',t5

8 - Raigztt6anya
I . Foltengelycsuk-

16 kiils6 harang 20. Fdkpota
ll - Takar6lEmez 24 - Rug6

5. Ker6kagy csap6gyazis l2 - F€kt6rcsa
6. Homokinetikus f6l- 14 - l l lesztdcsaD

tengelycsukl6
7 . Tengelycsonk

15. Ker€kagy
16 . Biztosit6 gy0rg

3.44. ebla
Tercsaf6k szerkezet a raigzit6 f€kez6s c6U5ra szervo ellende.

z6sii dobfdkkel kieg6szitve
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3.47. ebra'.
Bemart l6pcs6 a dugatty[ felfekv6 feliilet6n

A f6kpofa fels6 feliilet6nek 6thelyez6se a f6knyergen
(3.49.6bra)
A f6kbet6t alaplemez6t kalapacs alakt v6gz6d6ssel k€-
szitik, mely (6) feliileten fekszik fel a f6knyeregre. Ezzel a
kialakitdssal a f6kpofa hozotte velik 6s ez6rt a kozeppont-
j6hoz viszonyitva a tercsara merdleges s0rl6d6er6k bil-
lent6 nyomateka ellent6tes iriiny0 lesz. Emiatt egyenlete-
sebb feliileti nyom6s eloszles alakulhat ki. A kozepehez
k6pest a k6t sz6l6n a feliileti nyomas elt6rese a szokesos
geometriai kialakitas mellett r 3,6 %. Ezt a megoldest
leggyakrabban az ITT Teves alkalmazza (pl.: a Ford g6p-
kocsikndl).

I A f6kpofet ket kiilitnbttz6 atm6r6ifi dugattyf szoritja a
f6ktarcsera (3.50. 6bra)
Ezt a megoldast elsdsorban nagyobb fekez6teljesitme-
nyek eset6n, kiilondsen kisteheraut6knal hasznal.iak. A
fekbetet felfut6 sz6le fel6l helyezik el a kisebb etm6r6j0
dugattyit. Az etmer6k aranya matematikai osszef0gge-
sekkel hat6rozhat6 meg. A szabvanyos 6rt6kekre tort6n6
felkerekites utan sz6ria aut6kn6l pl.: s38lo42 mm-es, ver-
senyaut6knel 0361044 mm-es dugattyuetm6r6kkel taliil-
kozhatunk.

A f6kpofrik zajcsdkkent6 szendvicse
A kival6 h6-, hang-, rezg6s-szigetel6, 6s j6 tapad6si tenyez6-
j azbeszl, amikor m6g dkkelt6 hatesat nem ismertek fel
idealis alkot6eleme volt a f6kbet6teknek. Az azbesztet helye!
tesitd femszemcs6k tobb szempontb6l is kedvez6tlenol meg-
veltoztattek a fekbet6tek tulajdonsagait. Az azbesztmentes
f6kbet6tek jobban koptatjak a f6Karcsat, a mechanikai rez-
g6sek es a zaj csillapitasa rosszabb, h6vezet6ssel nagyobb
h6mennyiseg jut el a betet anyagen keresztiil a dugattyrihoz
6s igy a fekfolyadekhoz is. A keros hatesok csdkkentese 6r-
dek6ben az ig6nyesebb fekbet6tek h6tulj6n gumibevonatok,
6s kUlonbdz6 alak0 lemezk6k jelentek meg.

A f6kszerkezetek fejleszt6s6nek els6dleges feladata a lehet6
legnagyobb f6kez6 teljesitm6ny el6r6se min6l nagyobb
megbizhat6seg mellett. Kulcsfontossagu a f6kt6rcsa 6s a
f6kbet6t kdziitti tapad6si t6nyez6. A biztonseg 6s menetdi-
namika szempontjdb6l mesodlagos jelent6segu a f6kez6si
zaj. A kdrnyezetv6delmi el6irasok 6s a vev6i elvAresok
szigorodesa miatt viszont egyre tdbb figyelmet kell erre is
forditani. A kifejlesztett ker6kfekszerkezetek zajcsokkent6s6t
bermunkdban erre specializel6dott cegek vegzik. Legjelent6-
sebb ezek kdzril a sv6d Rubore c6g.

A mege1626 vizsgelatok:
Az osszehasonlit6 m6r6sekhez az adott g6pkocsi futdmfive-
nek leng6karjaival rogzitik a pr6bapadra a tengelycsonkot,
kerekagyat, a f6ktarcseval, 6s feknyerget. A vizsgalat soren
ak6r hisz fekbet6t garnit0rat is elkoptatnak. A kont6nerben
kialakitott vizsgal6hely alkalmas arra, hogy a speci6lis zaj 6s
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rezgesmer6 berendezesekkel -20 +50 "C kdmyezeti h6mer-
sekleten, 0-99 o/o telatlv nedvessegtartalom mellett'vallass6k" a fekszerkezeteket.

10 - 12 bar fajlagos f6kbet6t feloleti nyom6s, 6s 50 - 350'C
kiizotti tartomanyban merik a fekez6si zaj indexet. Ez annak
a m6r6sz6ma, hogy hdsz f6kezdsb6l a zajszint h6nyszor ha-
ladja meg a 67 dB cs0csedeket. A kritikus fiekvenciatartG
m6ny 6 - 10 kHz kozott van. A fekszerkezet zajszintj6re vo-
natkoz6an jelenleg meg nincs kidolgozott szabveny, csak
SAE ajanl6s. Eszerint kisebb kell legyen a zajszint
76 - 77 dB-n61.

A zalcsiikkent6 szendvlcs kivelaszl6sa
A meresek 6s a tiibb 6vtizedes tapasztalatok alapj6n kuliin-
boz6 zaicsokkent6 szendvicseket koszitenek. Ezeket hidegen
ragasl6ssal, vagy melegen vulkanizalessal 1692ltik a fekbe-
tdt hatsd f6m alaplapjara. Az igy kieg6szltett fekpofAkkal is-
met mereseket v6geznek. Az ezt kovet6 iisszehasonlltesok
alapj6n vSlaszthat6 ki a l€hat6sosabb zajcs6kkento szend-
vics. A zajcsiikkenles hatasossaga mellett a megoldas kiv6-
lasztdsat nagymert6kben befoly6solja az el66llitasi er is.

Univerziilis zaicsdkkent6 megoldas nincs, hiszen az alkate
szek elt6r6 meretei 6s alakjai, nemk0l6nben anyagai miatt a
f6kszerkezet egyes alkatr6szeinek onlengesszamai nagyon
eltgr6ek lehetnek. A zajcsdkkent6 szendvicsszerkezetek egy-
r6szt szigetel6 r6tegk6nt fejtik ki kedvezd hatasukat mes-
reszt pedig elhangoljek a f6kbet6t onlengesszamal

A zajcsokkent6s termeszetesen nem mehel a f6kbetet vas-
tags6genak rovds6ra, hiszen a betetcsere peri6duside.iet a
temszemcsek miatti intenzivebb kopes ellen6re igyekeznek
ndvelni. TehAt a f6kbetet vastagsega nem csdkkentheto. Ez-
zel magyarazhat6, hogy a RUBORE zajcstikkent6 szend-
vicsek vastagsaga annak ellen6re hogy igonyesebb esetek-
ben 6-7 r6tegb6l is allhat, vastagsega nem haladia meg az
egy millimetert.

Nagyon lenyeges a za.icsdkkent6 szendvics dsszenyom6si
szil6rdsega, mely 10 pm/10 MPa kiiriili kell legyen az6n,
hogy ne befolyasolja kedvez6tleniil a fekez6si folyamatot. A

fekbetotek zajcsdkkentesdhez nem kdz6nseges, hanem
240 "C-ot is elvisel6 nitrilgumit hasznalnak.

N6h6ny zajcatikkent6 szsndyics 3zerkezete:
I Guml . f6m r6tsgg szsndvics:

A f6m 6rintkezik a munkahenger dugatty0iaval.
I F6m - guml - f6m r6teg0 szendvlca:

Az acollemezek kdzdtt 0,'14 mm vastag gumir6teg
Oldoszerrel nem vihet6 fel a gumir6teg, mert az ac€
mezek kiiziil nem tud eftevozni az olddszer. Ez6rt azt
ac6llemezek kiize vulkaniza|jak.

I Guml - iivegsziivet . gumi r6tog0 szendvlcs:
Ez a legjobb zajcsokkenl6 hatAsU es legolcs6bb
dAs.
Ac6llemez, guml, 6s iivcgsziivet kombln6cl6ja:
Guml - f6m - gumi r6teg6 szendvlcs:
Alkot6elemei:0,14 mm-es gumir6teg, 0,4 mm
ac6llemez, 6s 0,14 mm-es gumir6teg.
0.68 mm.

I 3 gumi, 6s 3 roadamentes ac6llemezb6l ell6
vica:
A hat reteg iisszvastagsaga 0,84 mm. tunerikai
csikhoz alkalmazzak.

I Gumi - 0vegsz6vet - guml - pollfiber komblneci6

A zajcaaikkenld 3zendvlca riigzit6se a f6kbot6tre:
I Melagon:

A f6kbet6t ac6l he apjet ragaszt6 reteggel kenik be,
helyezik fel a zaicsdkkent6 szendvicset, melyet
h6mersekleten ravulkanizelnak. Ez a m6dszer
t6 k6test biztosit, olcs6, de csillapfto hatasa kisebb.

I Hldeg kait63sol:
A hideg ragaszt6anyag j6l kdt, de a kdtesszilerds
olyan megbizhat6, mint a ravulkaniz6lt r6tegnek.
t6 ha6sa iobb.

Evento 60 mllll6 f6kbet6tet latnak el a RUBORE c69
csiikkent6 anyagaival.

I
I

3.2.3. Sfi ritett leveg6s miikiidtet6sii
tiircsaf6kek

mgvek k6r6ben is. Ez sokaig csak hldraulikus
sel volt elkepzelheto, arni tdbb probl6met vet fel:
r nagyobb ossztiimegekn6l (5-7,5 t felett) eleve

bonyolultabb kombine[ (hidropneumatikus) f6l
I p6tkocsin nem alkalmazhat6,
r a relatlve nagy hdfelszabadules miatt

ket tdmaszt a konstrukci6val, illetve a
szemben.

Ezert ahhoz, hogy a tarcsafdk komolyabb szerephez
haszoni6rmoiparban meg kellett alkotni a s0rltett levegd
kddtetoso t6rcsafeket, megpedig Ugy, hogy tov6bbra is
kalmazni lehessen a jeratos fekkamramereteket 6s
ci6kat, illeve ns kellien megemelni a szokasos ny
teket. A s0ritett leveg6 mfikodtet6sii tarcsafekek a
ad6d6an:
I lsz6nyerges kiviteluek (a kerekoldalon nincs hely a

kamra szAmera),
I nagy eft6t6l0 (13..16) muk6dtet6 mechanizmust

maznak (melynek ugyanakkor hatert szab a
rendelkezesre 6116 l6kete).

A fdkszerelveny 9yan6k (IUCAS, PERROT) el6szor ol)
szerkezetekkel probelkoztak, melyek kamraelhelyezeso
kulcsos mUktidteteso dobfek6hez hasonl6 (3.51. 5bra).

Az er6k hate-
slra a t6kbe-
l6ten klalaku-
16 feliileti
nyomAs

I-l
i_l
H

. 1- F6kt rcsa
E | 2 - F6kbet6t' 

"t | 3 - F6tbet6t ataptap -

I 4 - Dugattyrl' 5 - F6knyersg

3.50. ebra:
A f6kpofa felfekv6 teliilet6ngk 6thely€268€ a

kalaprcafejhez hasonlit6 klalakit6ssal

Kedvezd tulaidonsagai miatt (ld. 3.2. fejezet) a tervez6k
ta keresik a tercsaf6k alkalmazdsi lehetdseoeit a hasz

f6kkamra a fekkar (3.52. dbra - 1) tengely€t (2) elfor
(2,3,4) elemekb6l 6116 golyos emebpalya segltsogevel
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ja a kamraoldali betetet (8) a tiircsehoz. A tololdali bet6tet
(11) a fektart6ba (18) csavarozott, tdmitett vezetdcsapokra
egyazott nyereg ('10) hizza a mUkodtet6s reakci6erejevel a
tercsdra. A fdk integr6lt, intelligens utilniillit6berendez6ssel
rendelkezik, mely az utan6lliteshoz csak a betetek es a tar-
csa kdztitti h6zagot veszi figyelembe, a felfektet6s ut6ni de-
form6ci6t nem.

A fenli konstrukci6 k6t h6trdnyos tulajdons6ggal is rendelke-
ztK:
I k6nyes pontja a fekkartengely tdmit6s6r6l gondoskodo

tiimitdgy rii,
I a megval6sithat6 kamrapozici6k dltal6ban nem teszik

lehet6ve a hiitso tengelyre tdden6 be6pit6st, killondsen
kett6s fekhenger egyidejii alkalmazasitval.

Ez6rt napjainkban egyeduralkod6ve valnak azok a konstruk-
ci6k, melyekn6l a kamrahelyzet axielis (3.53. 6bra), illetve
bizonyos v6ltozatoknel radi6lis (3.54. dbra). Ennek az Uj
tdrcsafdkgenerdcionak legsikeresebb tagja a KNORR tercsa-
fdk (amely pl. a Mercedes Actros valamennyi kereket f6kezi).
A konstrukcid legfontosabb jellemz6i:
I Kdt vezetdcsapra egyazott 0sz6nyereg az egyik csapndl

bronzpersellyel, a mesiknSl gumipersellyel vezetve. Ez
egyrdszt egyszerfibbe teszi a deformeci6k 6s h6tegulesok
felv6telet es ezzel egyenletes fekhatest, illetue a vezet6s-
nek hosszabb elettartamot biztosit, miisr6szt egyszerUbb6
leszi a karbantartdst.

a A nyeregszerkezetre kdzvetlenol felszerelhet6 fekkamra
(16). lgy a kamra 6s a f6k kdzott egyetlen, gyarkorlatilag
nyugv6 tomit6sre van sziiks6g.

a K6t nyom6taggal (9) szoritott kamraoldali bet6t, ami
egyenletes bet6tkopast eredmenyez (ld. m6g 3.50. 6bra).

I Intelligens automatikus utdnallit6 berendez6s (3.55. ebra),
mely a deformeci6s ldketet az utandllitasnel nem veszi fi-
gyelembe. (A benne talalhat6 goly6s tengelykapcsolo a
bet6tek felfekvese ut6n a megniivekedett axielis er6 hat6-
sera sz6tkapcsol6dik.)

I Lanchajt6ssal szinkronizdlt utenellites a ket nyomotag
r6sz6re (3.53. ebra - 10).

I V6ghelyzeti vagy folyamatos, potenciom6teres (3.56. eb-
ra) bet6tkop6sjelz6. Ut6bbi az eleklronikus fekrendsze-
rekkel val6 egyottmfikod6sben (ld. 8.3. fejezet) jdtszik
fontos szereDel.

A sUritett leveg6 mukddteteso t6rcsafekek a kovetkez6 6vek-
ben mind a haszongepjarmovek, mind a p6tkocsik gyitrtasd-
ban vdrhat6an hatterbe szoritjdk a n6hdny 6ve m6g egyedu-
ralkoddnak szemit6 dobfekszerkezeteket. Ezt a kovetkez6
el6nyos tulajdonsdgaiknak kdszonhetik:
I A h6terhel6st6l kevesse fugg6 fekhates, ami l6nyegesen

noveli a haszonjermUvek kozleked6sbiztonseg6t.
I Az iizemeltetes sordn hossz0 tevon is egyenletes f6ker6

(ld. m6g 3.18. dbra), ami sok bosszisagt6l 6s kiadest6l
kimeli meg az 0zemeltet6ket.

I A dobfekek6vel ma mer dsszemdrhet6 bet6l6lettartamok
6s az egyre csokkend beszez6si er, mely gazdasagossd
is teszi az alkalmaz6st.

r Kiveb kompatibilitasuk az elektronikus rendszerekkel
(ABS-ASR, EBS), ami reszben abbdl adddik, hogy a
konstrukci6t a viszonylag kis bels6 att6tel miatt eleve ig6-
nyesen kellett kialakitani (pl. kis hiszterdzis volt csak elfo-
gadhat6), mesr6szt az elektronikus rendszerek eltal ta-
masztott kovetelmenyeket az ut6bbi 6vekben mer hianyta-
lanul figyelembe tudtak venni a tervez6sn6l (pl. kop6sjet-
z<i integr6l6sa).

I - F6kkar
2 . F6kkaF

tengely
3 - Goly6k
4 . Nyom6-

gyfirfi
5 - Ut6n6llit6

anya
6 - Dugattyi
7 - Nyom6lap
8 . F6kbet6t
I - T6m-

csapSgy
10 - F6knyereg
'l I - F6kbetdt
12 - Nyom6ru96
13 - Utinell it6

hiively
l4 - Csap
l5 - UttnSllit6

gyiitr
16 - Rug6
17 - Nyom6rug6
18 - F6ktart6

3.52.6bra:
PERROT 100/1600 V-G lercsaf6k fel6pit6s
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3.51.6bra:
PERROT 1000/1600 V-G SUritett
leveg6 mfikiidtet6sU 16rcsaf€k
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1 - F6knyereg
3 - F6k6rcsa
4 - F6kbet6t
5 - Nyeregcsapegyazes
6 - Emel6kat
7 - H i d

9 - Menetes ors6 nyom6taggal
10 - Lanc
12 - Ut6nrllit6 mfikiidtet6 csap
13 - Utdn6ll it6 hiively
'14 - Goly6
1 5 .  R u g 6
'16 - F6kkamra

16 .- '

4 3 4

Siiritett leveg6 miikiidtet6s0 t6rcsaf6k axi6lis kamrahelyzettel (KNORR SB 7000)
3.53. ebra:


