KSZERKEZETEK
A gepj6rmiivek0zemi 6s rogzit6 fdkrendszereinekfekszerkezetei - a megelldsigtort6n6 fekez6s illetve a rogzites kovetelm6nyemiatt- mechanikuselven mUkddnek.Ez azt jelenti,
hogy a kereket vagy egy azzal allando, kinematikailagmerev
kapcsolatban6l16tengelyt az er66tvitelbenszeraz slrl6d6ssal l6trehozottnyomatekkall€kezik. Ezzel egytittjdr, hogy a
halado gepjarmUmozg6si energi6jet- szinten a s0rl6dessal
- hdvealakiqek.
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A mechanikusf6kszerkezetekkialakit6sukattekintve lehetnek:
r dob-,
I t6rcsa-6s
I szalagfekek.
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3.1.Dobf6kesker6kf6kszerkezetek
fel6pi3.1.1. Dobf6kesker6kf6kszerkezetek
t6se

le

Koziti gepj6rmuveken
egyszerofelepit6sees alacsonyabb
dra miattmindm6igalkalmazzek
a dobfeket.Ezenbeliilis az
elmultevtizedeksorana bels6pof6sdobfekekterjedtekel.
K0ls6pofesdobf6ketf6lega vasotijermuvekenalkalmaztak
megma is. Ott magaa ker6ktoltibe a fekdob
es alkalmaznak
ket fektusszerep6t6s ahhozszoritjdkkivtilrdla rendszerint
kot.
A bels6pofdsdobf6kforg6reszea f€kdob,amelyetttibbnyire
Mageta f6kdobotsokszorcsak
a kerekagyhoz
csavaroznak.
ket kism6retiicsavarkaitiaz agyhoz.A fekez6nyomateketuitel6t ilyenkoraz a s0rl6desteszi lehet6v6,mely a kerekek
felszerel6sekor
a dob 6s az agy kdzottkeletkezik.A kerekcsavarokvagy ker6kanyekugyanisnemcsaka kereket,haszoritj6k(3.1.ebra).
nema fekdobotis a kerekagyhoz
k6sziil, de eldfordul,
A fdkdob rendszerintacelontvenyb6l
hogy k6tf6leanyagbolgyartj6k.A tercsardszanyagalehet
konnyiif6m(pl. LADAg6pkocsik),vagyac6llemez(pl. OPEL
VECTRA).A f6kdobnakfeladataelldt6sdhozmegfeleldszimertfekezdskozbenosszetett
ldrds6ggalkell rendelkeznie,
pl. csavaig6nybevetel
6ri. A p6ntes a tercsatalalkozAsanel
A hdzast6s hajlir6s,hajlitds6s h0zesis fell6pegyidejUleg.
tilst nagy sebess6gr6ltortdn6fekezeseset6nnemcsaka
er6 is. A fekdobaz ebfeke6 okozza,hanema centrifugalis
szemottevdm6rt6kredd er6k hatasdranem deformal6dhat
bordezben.A megfelel6merevseg6rdek6bena t6rcsar6szt
hatjakis.
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3.'1.6bra:
Dobf6kkelfelszereltszemdlyggpkocsi
ke16kagy

ugyanhelyrealli!
A felUletalakja6s min6s6geeszterg6lassal
miatt adott az az elmer6,
hat6, de a szililrdsagcsdkken6s
illetveaz amelyfolotl
amelyfdlemernemlehetut6nmunkelni,
kell.Az utenmunkalasndl
belUlkellmaradni
a dobotselejtezni
ovalitesones ktpossegon,valaaz el6irtegytengelyfisegen,
valamint
mint biztositanikell a megfeleltifeliiletmindsdget,
kiegyens0lyozottsdgot.
sajtoltf6ktart6
A dobf6kall6reszea tdbbnyireac6llemezb6l
van csavalemez,mely a hidtesthezvagy tengelycsonkhoz
a f6k m{ikodesehez
rozva.Erreer6sitikilletvecsapegyazzak
sz0ksegestovabbi alkatr6szeket(fdkpofekat,munkahengereket,feszitdszerkezetet,
temaszt6-,vezet6-6s utanellito
A f6ktart6lemez6s a dob - egy kis r6stcilelalkatreszeket).
tekintve- zart szerkezeteteredmenyez,aminekmegvanaz
az el6nye,hogy a dobfek igy kevesbe6z6keny a kiils6
(Mosesvagy vizes iton haladdsesetdn
szennyezddesekre.
ugyan szemolnikell azzal, hogy a fekszerkezetbelsej6be
hatol6viz csokkentia f6khatest,de ez az 0n. "vasaldssal"
helyre6llithat6.)

A dobnakj6 hutestkell biztositani06 h6vezetdkepessege
miatterrea konnydfdmpl. kiv6l6analkalmas).A szarazs0rhatranyokis ad6dnak:
lodassalldtrehozotth6energiakdzvetlen6s kdzvetetthdter- A dobf6kzArtsegab6l
r
hUt6se
viszonylag
rossz,
vesziigenybea dobot.
hel6sformdjaban
ahol a
a f6k belsejebendsszegyUlnek,
(Az el6bbia magash6mers6ktetb6l
ad6ddszilerds6gcsdkke-r a kopasterm6kek
betet
kozdtt
maradva
fokhatAs-csokkendst
es
dob
6s
a
elter6
hdmersekletfi
r6szek
elt6r6
h6tagunest,az utobbiaz
is
zajt okozhatnak(ez6rtgyakranegyszeriif6ktisztitassal
jelenti.)A dobfekegyiklegeliisabolszdrmaz6feszrilts6get
a f6khat6s),
.iavithat6
l6nytelenebb
tulajdons6gaegy6bkent6ppen a h6m6rs6klet
korrilallapotvizsgalata
6s.iavitasa
6ltal6ban
kapcsol6dik.
A fekdobp6ntr6szenek
dtmer6- a a szerkezet
novekedes6hez
m6nyesebb,
je ugyanishosszabbf6kez6sekn6lmegn6 - ak6r mm-es
ken6anyagkerolheta fekszerkefelfekvese r a ker6kcsapagyazasbdl
nagysdgrendben
is. Ez a fokpofanem egyenletes
zetDe.
jdr egyiitt.
miatt mindenkdppenfekhat6s-csokkenessel
loketevagy
Rosszabb
esetbenazonban(ha a munkahenger
aker A f6kpofiit kisebb m6ret[ fekeknel acellemezekb6lhegesztik
a f6kkulcsemel6senemel6ga fekpofafelfektetesehez)
teljesmUkodeskeptelens6get
is okozhat.Fontoskovetelmeny ossze, melynek k6t fd resze a betetet hordoz6 iv 6s a mereviezekent0l a pent,vagyisa sirlddasnakkitettreszkopAsel16- t6 gerinc.A gerincbenalakitjakki a visszah0z6rug6k,oldalsdgais. A f6kdoboks0rl6d6fel0letea hasznalatsordnkopik, vezetd csapok, rdgzit6 f6k feszit6 mechanizmusstb. csatlaesetlega hen- koztatesahozszilks6ges hornyokat 6s furatokat. A nagyobb
a kozvetetth6terhel6smiatt berepedezhet,
m6retu f6kpof6kat onthetik ac6lb6l vagy ktinnyufembdl. A
qeralak
tozulhat.

-

felfiiggeszt6furatokba bronzperselyeketsajtolnak 6s a f6kkulccsal6rintkez6- tehiit kopiisnak kitett - reszre ac6llapket
csavarozhatnak.
A f6kpofdkn6l jgen fontos kovetelmeny a
megfelel6merevs6g.Ha alakjuk a f6kezds sordn. vagy maradand6andeform6l6dik,az a betet felfekves6t6s ezzel egyutt
a fdkhatdstkdrosan befolyasolja. Ez6ft a f6kpofak alakhelyessegetfel0jitds ([j bet6t felvitele) el6tt sablonnal kell
ellen6rizni.
A f6kpofekraa bet6t felvihet6 (3.2. iibra):
I szegecsel6ssel
(haszonj6rmrivek),
r ragasztassal
(szem6lyg6pkocsik).
A ragasztdskorszer(bb eljar6snak tekinthetd, mert a bet6t
felfekvdse6s er6iitadasa a pofenak egyenletes, eg6sz felillehekiterjedd,6s nem visz a bet6tre marad6 fesziilts6get.
Szegecseles
esetena szegecsfejekcsokkentika bet6t hasznelhatdvastagsdget6s a sirl6dd feliilegy nagys6gat6s ha a
kop6s- az ellen6rz6selmuasdasa miatt - el6ri a szegecsek
vonaldt,azokm6ly bardzdetvaghatnaka fdkdobba.A ragasztds technoldgiiija(ragaszt6 r6tegvastags6g, h6merseklet,
szoritesereje 6s id6tartama stb-,) dregabb, bonyolultabb,
tehetjavit6miihelyekben
iiltal6ban nem foglalkoznakvele. A
szegecselos
kainnyebbenelvegezhet6.ltt els6sorbana betet
(beliil16lkifel6 ketl haladnia szegecsel6ssel)6s
felfektetds6re

a szegecsfejmegfelel6er6vel torten6 sajtol6s6rake!l Ugyelni
(ez6rt celszerUazt g6ppel v6gezni).
A f6kbet6tek anyagenak legfontosabb osszetevdje 6vtizedekig az azbeszt volt. Ezt f6mreszelekkelvagy huzallal (pl.
sdrga162),toltS- 6s ken6anyagokkaldsszekeverve,mfigyantaval osszeragasztvasaltolj6ka megfelel6meretre 6s alakra.
Az azbesztr6lazonban- kedvez6 tulajdons6gaimellett- kideriilt, hogy kop6sterm6ke - r6szecskem6ret6n6lfogva - az
emberi szervezetbejutva 16kkelt6hat6s0. Az azbesztmentes
anyagok haszniilata - nem utols6 sorban a tilt6 rendelkezesek hatdsara - egyre jobban terjed. Az azbeszt mUszalakkal,cellul6z-, aramid-, sz6n-, iiveg-, keritmja- 6s f6msz6lakkal helyettesithet6,vagy a betdtet porkohaszati 0ton
femekb6l 6lliuak el6. A fekbetettel szemben a kovetkez6 kovetelm6nyekettemasztjek:
I a h6m6rs6klet,a felUletinyomds 6s a cs0sz6si sebesseg
nagys6gara 6z6ketlen strl6ddsi t6nyez6,
I nagyteherbirds(feliiletinyomAs)es h66lloseg.
I kis bet6f, dob- illetvetarcsakopAs,valamint
r csek6lyzajkeltesihajlam.
A 3.3. 6bra diagramjaiegy azbesztmentesf6kbet6t s0rldd6si
t6nyez6j6nek6s kop6si sebessdg6nek f0gg6s6t szeml6lteti
az 0zemel6siparameterekt6l.

an helyrealli!
z az etmet6,
z amelyfoloft
I kellmaradni
ssagon,vataget, valaminl
rjtoltf6ktart6
z van csavan0kdd6s6hez
munKahenes utandllit6
kis rdst6lel( megvanaz
eny a k0ls6
ad6s esetdn
et belsej6be
"vasaldssal"

ilnek,ahol a
dkkenest6s
isztitdssalis
lebankorula fdkszerke6l hegesztik
)s a mereviugdk,oldalstb. csatlaA nagyobb
/iifdmbdl.A

3.2.ebra:
Szegecsel6ssel
€s ragasz€ssalfelvihet6f6kbet6tek{CAROFLEX)

F - sUrl6diisi
t€nye26
v - kop6si sebes.
s6g (egys6gnyi
f6kez6simunk6ra jut6 kopiistermek)
p - feliileti nyo.
m6s
v - csrisz6sisebesseg
u - h6m6rs6klet

FeliiletinyomSs

--

60 N/cmz---=90N/cm2

-.-

-= 120N/cm2
v= 12 rn/s

v=9m/s

200 2s0.c300

Feliileti nyom6s

N/cmz---=

90 N/cm2-.-

-= l20N/cm2
12 .nJs

v=6nvs
0,6
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3.3.abra
Azbesztmentes
f6kbetdtsirl6dasi tdnyez6je6s kopesisebessege
A zajkelt6st egyrdszt okozhatja a kopastermokek(apr6 kemeny szemcsek) bet6t es dob koz6 keriildse. Masr6szt elciidezheli az 0n. "stick slip" (akadozva cs[sz6s) jelenseg,
melynekl6nyege,hogy a betet csuszos0rl6ddsarovid id6re
iltmegy tapado s0rl6dasba.llyenkor a betet deformdlddik,
majd 0jra megcs0szvavisszanyerieredeti alakjdt. Azaj ezen
jelenseg periodikusismetl6d6s6b6lszetmazik.
A fekbetetekkedvezdtlentulajdonsagalehet, hogy gyakori kis
fekez6sek soren felilleti r6tegilkb6l a s0rl6doanyagtdvozik,
illetve a kotdanyagok r6szarAnyamegndvekszik,igy a betet
feliiletepoliroz6dik,"0vegesedik".Emiatts0rl6d6sit6nyez6jrik csokken, amit cdlszerfi id6nk6nt er6sebb fekezesekkel
(kdzepes h6terhelessel) megszijntetni. A f6kbet6teket szennyez6d6s6s kopes hatasdra v6ltoz6 tulajdons6gaik
miatt tengelyenkdnt
egyszerrekellcse16lni.
Uj betetek eset6n gondot okozhat, hogy a s0rl6ddsitdnyezd
csak egy bizonyos m6rt6kU 6s iddtartamo hdterhel€s
(kondiciondles)
utiln eri el veglegeserteket.
Ez a bet6tanyagdbanbekovetkez6kemiaivaltozdsokkal
6s a
kondicion6lSs
soren keletkez6gdzok eltevozds6valmagyarezhalo.

3.1.2.F6kpofirkfelfiiggesztdse,
er6jet6ka,
dobf6k-elrendez6sek
A f6kpofiik felftiggeszt6se igen v6ltozatos(3.4. ebra):
I a gerincen kikepzett ives felillettel tdmaszkodhatnakkdzos csaora.
r k0lon-k0ldn
csapagyazhatok
egy-egycsapra,

nl

lehetnek "Usz6" felfuggesztesuek, amikor vagy egy H
tC
mesnakvagy egy - a f6ktart6 lemezre szerelt- sik iitkdzd
p6rhuzamosal
(melyeklehetnek
feliiletnektemaszkodnak
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 n
riis6g kedv66rte pofaknakcsak a kozepdrehelyezzijnkelm6 ll
n
letilegpontszerii bet6tet.
r

t"

A baloldali (felfutd) fekpofa forgiispontj6ra felirt nyomatdk
egyenlet(azzal az egyszen:isit6feltev6ssel,hogy
bz2 t):
2 K r+F"1 r=Fn1r

Ebb6t:

- r F"r
=F"r
1,l-,iilr",*'
-

2K

(s1.)

p2)
(33.)

Ezzel a felfut6 f6kpofera hat6 sUrl6d6e16:
2K]u
,-F

(s4.)

n

-

w

((

K

a

3.4.6bral
F6kpofakfelfiggeszt6s6nekm6djai

((
c

3.7.5bra:
K6ziiscsaprafelfiiggesztettf6kpofanyomeseloszlSsa
€s a f6kDofarahat6 er6k

A 3.6. 6br6n a f6kez6 nyomatekfenti osszef0ggesszerinti
vdfiozesafigyelhetdmeg a strl6desit6nyez6fiiggvdny6ben,
azonosmfikodtetder6 esetdn,fel- 6s lefutdpofara.Mint 16!
hat6 a felfutdpofa egy bizonyossurl6desitenyezdneldnzar6v6 v6lik, m6sr6sztmegfigyelhet6,
hogy nagy nyomat6kveltozassal
reagala strl6d6sitdnyez6kisebbveltozesaira
is.
Ez k0londsena fek szennyezddese,
tiikritsddese,
stb.eset6n
jelentkomolyhAtranyt.
Ekkora f6kpofetgondolatban
egy kicsinye sziiggelelforditva
a radiiilis6sszenyom6d6s
vizsgalataval
felirhat6a bet6tfelUleti nyom6s6nak
eloszlasa.A legnagyobbfeliiletinyomdsa
vizszintesatmer6benad6dik,a keriiletment6npedigkoszinuszfiiggv6nyszerintalakul:

3.5.Cbra:
A fel- 6s lefut6f6kpofakrahat6er6k

P = Pmd . cos ct

Ezaf6kpofa
tehdta f6kdobot:
K p,'
M-=
. P - .r = 2
1-rr

(35.)

nyomatdkkalf6kezi.

)r vagy egytt - sik iitkdzd
16rhuzamosak

Hasonld
levezet6ssel
a jobboldali (lefutd)fdkpofdraa fdkez6 nyomatek:

K
M-.=F-".r=2 r r

(36.)

1+l

za meg,hogy
sz.A 3.5.eblt. Az egyszeelm6/ezz0nk
lirt nyomateki

pofdvaltehal- azonosm0kodtet6
Afelfut6
er6tfeltetelezve
f6kez6nyomat6kval6sithat6meg. Ez6rt, ha egy
nagyobb
fekszerkezetben
mindketfajta pofa el6fordul,akkoraz azonosbetdtkopds
6rdek6bena felfutdbet6tetnagyobbfelfekvd
hosszal
keszithetikvagy esetlegkisebber6vel nyomjiika
(pl. elt6r66tm6o0 munkahenger
dobhoz
dugatty0ka k6t
fdkoofa
r6sz6re).

(37.)

A megoszlder6rendszerkdvetkezt6ben
a strl6d6 nyomatek
is nagyobblesz,minta pontszerfien
felfekv6bet6tn6l.Ez 6gy
is figyelembevehet6,hogyaz ereddnyom6("N")6s s(rl6d6
er6t (p.N) nagyobbsugerra(h = r ' e) helyezziik."e" erteke
a bet6tteljesfelfekv6siszdg6t6l(2 o) fiigg, alakul6saa 3.9.
ebr6nIdthat6.
A "h" Hvolsegkijeloleseutan a "K" m(kodtet6(3.7. 6bra).
Adottteheta "K'erd nagys6ga6s iranya.Az "N" nyom6es
p.N sirl6d6 er6 ered6je(R) a "C" pontonmegyet 6s a vizszintessel"p" szogetzer be ("p" - a s0rl6dasif6lk0pszog:
tgp = p ). Ezzelkijelolhetd
az "R" 6s "K" er6khatitsvonal6nak
("D").Ezen es term6szetesen
metsz6spontja
az "l\.4"forgaspontonet kell haladniaa "P" csapreakci6er6nek.A herom
irany6s egy nagysagismeret6benmar megszerkeszthet6
a
vektor-heromsztig
6s meghatarozhat6
a f6kez6nyomatek:

(31.)
M "= p . N . h

0
0,2
F6loz6nyomat6k

(34.)

0,4

0,6

0,8

1

F

3.6.abra
F6kez6nyomat€k
a s0rl6dasitdnyez6f0ggv6ny6ben

(38.)

A fekpofafelfekvdsea val6s6gbanterm6szetesen
nem pon!
szeru.Vizsgeljukmeg tehat az er6j6tekot0gy, hogy a 3.7.
ebra vezlatenl6that6,kozds csapratemaszkod6pofaknal
elfogadjuk
azt a feltetelezest,
melyszerint:
r a pofa 6s a dob alakja6s m6retepontos,6s igy a betdt
teljeshosszan6rintkezika dobbal,illetve
I a pofaes a dob abszolotmerevtestek,azaza miikddtetd
er6 hataseracsak a betetanyagadeform6l6dik
6s ennek
iisszenyom6ddsa
arAnyosa feliiletinyomassal.
(azaza "K" er6 kifejt6se,)
A dobf6kszerkezetmokodtetdse
megval6sithat6:

I
t

vagy
mechanikusan,
hidraulikusan.

a

Mechanikus miik6dtet6ssel riigzit6f6kekn6l, illetve l6gf6kes g6pjarmiivekental6lkozhatunk.Ha a riigzit6 f6k az egyik
tengely-0zemidobf6k szerkezeteirehat, akkor olyan feszit6
rudizitot alkalmaznak,mely k6pes a f6kpofakat szetfesziteni. a f6koof6k viszont - ha azokat az iizemi fek munkahengerek mfikodtetik nem hatnak vissza a rudazalla.
A 3.9. abrenegy szimplexrendszerddobfeklethat6,melyen
szaoqatott vonal ieloti a mechanikus rdgzit6fek mr:ikodtetd
tari;i n *art a kerek kozeppontja irdnydbanelmozditvaa
fekbotdka dobnak fesztilnek,mikolben a hidraulikusrenddugatty0ikovetika pof6kmozgesdt.
s/er munkahengerenek
Mechanikus m(ktidtet6sre van sziiks6g l6gf6k rendszer
alkalmazdsaeset6n is. ltt ugyanis a munkahenger(fekkamra) mdretendl foqva nem vihet6 be a dobf6k szerkezet
belsei6be.A probl6maathidaldsdralegink6bbk6t modszer
terjedi el. Az egyik esetben a munkahengerrelegy emel6kar
kozvetites6veltengelyt forditanak el. A tengely t0ls6 v6ge a
f6kszerkezetben van, melyen tn. f6kkulcs tal6lhat6, ami
tulajdonk6ppenfekpof6kat szetfeszit6 k6tkari emel6 (3 10'
At'ra).

3.10.ebra:
F6kkulcsosrendszeriidobf6kmfiktidtetds

3.11.abra:
rug6sszerkezetek
A fdkpofakibillen6s6tmegakad6lyoz6

2 a(")
0

60

120

180

3.8.6bra:
Az "€" t6nyez6alakulesaa bet6tteuesfelfekv6sisziig6nek

A masikm6dszeraz 0n. 6kes feszit6s,
m6shat6seraelmozdul6dugatty0nld6kes
f6kpofakkoz6.
elhelyezeft
tol a fekszerkezetben
val6sul
munkahengerekkel
A hidraulikusmUkaidtet6s
(liisd3.9.6bra).

A fekpofekegyik vdgiikdncsapnak,iitkoz6feloletnek
Ezen esetekbena
m5sikf6koof6naktemaszkodhatnak.
pofetrugonakkell az adottfeliilethezszoritani.A mesik
latj6kel 6-s
iOseg,6ogy a f6kpofatcsapegypersellvel
csaplaniiz6k - ez esetbenszorit6rug6nemkell.A f€
feszit6sz
maiik veg6tfekezeskozbena mechanikus
nyomjaa
dugafty0ja
munkahenger
hidraulikus
vagya
a fekpofeter6svisszah0z6rug6
fel6:oldott helyzetben
mfil
egy iitkdz6feliileten.Az 0tk6z6feluletmechanikus
t6; eset6nmaga a f€kkulcsvagy feszit66k.A hidraulikl
e celra,de el6fordul,.hogy
is felhaszn6lhat6
munkahenger
alkatreszt(pl.ellithatd
fdktart6lemezenkepeznekki iitkdztetci
excenter).

3.9.6bra:
6s mechanikus
dobf6khidraulikus
rcndszerfi
Szimplex
mfikiidtet€ssel

A f6kpof6koldalirAnyokibillenesetis meg kell akadalyozn
Ebben reszt veszneka visszah0z6rug6k 6s az
is. Ezenkiv0la
csaprahtlzottfekpofekcsap6gyazasai
t6 lemezbeegy-egykis csapotszerelnekvagy szq
(3.11.6bra).Ez a f6kpofagerincenegy nagyobb
lgy a f6kpofa0zemszerfi
furatbailleszkedik.
s6ges.A csaprapl. rug6i h0znak6s azt egy elforditassa
(3.11a
megfeszitik.
lemezb6lsajtoltrug6tanyerral
rdgzithet6,
abra).Ezt a szerkezetetesetenkentegy vezet6leme;
amelyeta fektart6lemezhezszegecselnek
helyettesitik,
reszerefekszika f
es ennekvisszaha.ilitoft
hegesztengk
fa gerinc6re.

El6remenet

@

3.12.eblai
Az alaovet6dobf6kelrendezesek
a.szimplexb. duplex c. du6-duplexd. szervo e. du6-szervo

Itet6s

il\6I
,zerkezetek

I

l(sordna nyo:it6szerkezelet

I val6sulmeg
lfletnekvagy
lekbena f6kA mdsiklehek el 6s sajAt
:ell.A fekpofa
rit6szerkezet
mja a f6kdob
26rug6tartja
(usm(kodte{ hidraulikus
)rdul,hogya
t (pl.dllithat6
akaddlyozni.
az dnalban
ivula f6ktarzegecsehek
bb dtmerE(
zgasalehetelforditessaI
ritik.
(3.11.a.
i lemezfiillel
selnekvagy
zik a fekpo-

felfuggeszt6s6tdl
6s erdjet6ket6lf0gg6en ot alapA fdkpofAk
vet6enktiliinbiizS dobf6k elrendez6s ismeretes:(3.12. ebra).
I szimplex,
! duplex,
r duo-duplex,
! szervo6s
I duo-szervo
f6k.
A szimplex ker6kf6kszerkezetben ket tengelyesen szimmetrikusan
elhelyezettf6kpofa tal6lhat6. igy abban - figyelernbevdve,hogy mindk6tf6kpofa valamilyen m6don a fekt6maszkodik- el6re 6s hatramenetbenis egytartdlemezhez
egyfef-es lefutdpofa van. A 3.'12-a.ebra szerintielrendepl.mindiga meneti16ny
szerintel6l elhelyezked6
fekz6sben
pofaa felfutd.Az azonos felilleti nyomas 6s ezzel azonos
erdek6benazt a pofel" amely el6remenetbenfelbetetkopds
fut6,nagyobbfelfekvdfelolettel k6szithetik,vagy ha a felfekv6hosszegyforma,akkor a lefut6 pofara hato mukodtet6ercit
(kisebbdugatty0-atm6r6
csdkkenthetik
a munkahengerben).
Szimplex
fekgyakodatikialakitasalethat6a 3.13.abriin.
Killdnemlit6st6rdemela kulcsos mr:ikddtetes[i,szimplex kerOK6kszerkezet,melynek er6jat6kAta f6kkulcs dltal a bet6gyakorlatilagazonos deformaci6hat6roztekrek6nyszeritett,
za meg.Ennek kdvetkezt6ben a bet6tek felUlet6n 6bred6
s0rldd6
er6,6s azok kopasa is egyforma lesz (ehhez a fekpofekatfelszerelesrlk
utdn a kerekagyhozviszonyitottankorkoriisrefel kell szabdlyozni).A lefut6 helyzet( f6kpofiin6l az
ilyenf6kszerkezetben
nagyobb mr:ikodtetcier6 alakul ki. A
fokkulcs
aszimmetrikusterhel6s6b6ladod6 reakci6er6a fekkulcstengely
csapagya26sdtterheli.
El6remenet

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

45

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

El6remenet

3.14.ebra:
Hidraulikusmfikiidtet€sfi,duplex6s du6duplexrendszerfi6kes
f6k gyakorlatikialakitdsa

A duplexfrtk (3.12.b.abra)f6kpof6itkdz6ppontosan
szimmetrikusan
fiiggesztikfel 6s veftozatlanul
a f6ktart6lemezre
szereltcsapnakvagy iitkdzdfeliiletnektiimaszkodnak.
El6mindketf6kpof6jukfelfut6,hetramenetben
remenetben
lefut6.
perosul.
Alkalmazesuk
tobbnyirehidraulikus
mUkodtet6ssel
Szem6lyg6pkocsikn6l
regebbeneltalenosanelterjedtmegoldas volt a mells6kerekekduplex,a hats6kszimplexfekkel
tort6n6felszerel6se.
Ezzelbiztosithatd
a nagyobbdinamikus
mells6tengelyer6sebbfekezdse.
Duplexill.du6terhel6sU
duplexfekgyakorlati
kialakitasa
l6that6a 3.14.ebten.
Du6.duplexf6kn6l (3.'12.c.abra) - hidraulikus
rendszer
eseten- k6t kett6s mr:ikddesr:i
munkahengert
alkalmaznak
(3.14.e*a). Ezeken,vagy a f6ktart6lemezena fekpofdk
mindk6tv6g6nekr6sz6retitkoz6 feliileteketalakitanakki.
Ezzelel6rhet6,
hogy a szerkezetmindketirdnybanduplex
fekk6ntviselkedjen
, azaz k6t felfut6f6kpof6jalegyen.Hasznelatap6ldeulakkorc6lszer(,ha egyj6rm(osszestengely6t
duplexfdkkelkivenjek
elletni.Ekkorh6tranyos
volnaa hetramenetbenmutatkoz6
erdsf6khatescsokken6s.
A du6-duplex
f6k megval6sithat6
s0ritett leveg6 mUkodtetessel
is. Erre
mutatp6ldata 3.15.aba. A du6-duplex
mdkod6sm6dot
az
6kpely6s
nyom6tagok
mindk6t
iranyielmozdul6si
lehet6sege
biztositja.A vezet6csapszerepekett6s,egyr6sztmegakad6lyozzaa nyom6tagelfordulesat,
mAsresztmindk6tirdnyban
k6pesazt egy bizonyos
axi6liselmozdul6s
utanmegtemasztani.

Fekezeskora kett6s miikdd6s0munkahengera fekp
szetfesziti,melyeka dobhoz6rve - a s0rt6ddshat6s
elfordulnak.
Ennekkdvetkezt6ben
a menetrenvszerint
f6kpofafeltamaszkodik
az iitkoz6fetiitetre,
ed mukodt
tulajdonkeppen
a menetiranyszerintiels6 f6kpofav6(
dllii6csavaron(tamaszt6csapon)
kereszti.il.A munkah
illtal kifejtetter6 - a hatuls6f6kpofaeset6ben- a r6vi
j6rul hozzea pofadobhoz
kar miattcsakkis mortekben
tas6hoz.A du6-szervo
f6k miikddosemindk6tforgasira
azonos,tehetmindel6re-,mindhetramenetben
mindk
pofafelfut6jelleg( lesz.

A szervof6k(3.12.d.dbra)mfikddeseel6remenetben
a
szervoevalmegegyezik.Hetramenetben
azonbanszil
fekkent viselkedik.llyen etrendezesgyakortatikialak
mutatja
a 3.17. ebra.A fekpof6k
fels6vegeita munkah
alatt elhelyezettvisszahiz6 rugd tartja alaphelyzetb
alul elhelyezettket visszahlz6rug6 k6ziil a menetir6n
rintiels6-('primef) f6kpofavissza-huzd
rugojagyeng6b
a hets6-("szekunde/')f6kpofe6.Ennekkdvetkeztdbe
maszt6csap
hezbanelhelyezetttiimaszt6csapok
kdz0la
kunderfekpofafel6li,h0velyenektercsasr6sz6vela hC
0tkdzik(mikdzbena primeratlftotarcsa
6s a haz kdzotth
van).El6remenetben
a primerfekpofa,a fekdobelerese
a s0rl6dashateseraelfordul,miikodtetveezzel- a tama
csaponkereszttil- a szekunderfekpofet.

El6remenetben
tehet mindk6tfekpofafetfut6je eget n

vezet6csaD Hdtramenetben
torten6 fdkez6skora szekunderf6ko

3.15.Cbra:
Sgritettleveg6maikiidtel6sii,
du6duptexrendszerai
6kesf6k
gyakorlatikialakltasa

A du6.szervof6k (3.12.e.6bra)mindk6ti16nybanazonosan
viselkedik,s m6g a duplexf6kn6lis hat6sosa6blehet.Ennek
az elrendezosnek
a gyakorlatikialakitesalathat6a 3.16. ebran. Miikodese a kdvetkez6: alaphelyzetben a f6ktart6lemezenkialakitottvellba akasztottvisszah0z6rug6k a f6kpofekal a munkahengerekfelett elhelyezett iitkdz6feliiletekhez
szoritj6k. A fekpofAk alul egy 6ttitd csavar kiizvetitdsevel
egymAsnaktamaszkodnak. Az itt elhelyezett rug6 az allitd
csavarnak szoritja a f6kpofdkat,mdsr6szta fogazott csavarfejhez szorulva nem engedi az allitdcsavartelfordulni.

hat6surl6d6er6ugyanigyekszikelforditania pofat,de I
a tamaszt6csap
mdr fel0tkiizika hezra,ez6rt a szeku
pofanem kepesmokddtetder6t atadnia primerpof6na
hdt ebbenaz esetbencsak a szekunderpofa mutatf€
jelleget.

El6remenet
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3.16.dbra:
Du6-szervo rendszerfi f6k gyakorlati kialakit6sa
I . Ker6kfdk.munkahenger
5 - Menetestemaszl6csao
2-4 . F6kpola
6 - Fogazott,menetes
3 - T6maszt6hiively
6llit6hiively

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

6 . Tdmaszt6caap h{z
(utendlllt6 csavar)
7 . Szekunder 6llit6tdrc!
I - Primer 6llft6tdrcsa

-l

ler a fekpofakat A 3.'18.dbrdnaz 0n. bels6 6tt6tel segitsegevelosszehaidas hatdsarahatesossega.
A
sonlithat6
a kiilonboz6kereKekszerkezetek
nyszerintih6tsd bels6attetela fekszerkezet
Sltalel6dllitottegys6gnyim0k6dis mukodtet6set tet6er6reiut6s0rl6d6er6:
ikpola vegzi az
Surl6d6er6
A munkahenger
(3e.)
n-arovider6MUkddtet6
erd
fadobhozszoria sirl6d6 er6 rasegit6hatesdtkiakn6z6f6ktforgdsirAnyban Mintldthatd,
(szervo6s duplexfekek)nagybels66tt6teekendez6sekkel
en mindk6tf6kmeg.H6trenyostulajdonsega
lekval6sithat6k
azonbanezekneka fekeknek,
hogykis strldddsitenyez6veltozesrais jelentdsbels6ett6telveltozassalreagelnak.Ez megneheziti
Enetben
a du6peldeul
a k6toldalkozitftimegengedhet6
elt6r6srevonatkoz6
)nbanszimplex
vagy t0lhev0leseseteljesit6s6t,
elszennyezddds,
lati kialakftasdl eldirdsok
pedigdrasztikus
fekhatascscikken6st
okoz.Ezeftaz ilyen
a munkahenger t6n
f6kszerkezetek
alkalmazdsa
csokken6tendenciet
mutat.
helfzetben.Az
nenetirdny
szegyeng6bb
mint
tkeztdben
a taok kdziila szez6vela h6znak
rzkdzotth6zao
)b elereseut6;
| - a tdmaszt6jellegetmutat.
der f6kpofara
,ofdt,de mivel
t a szekunder
rrpofenak.
Ter mutalfelfutd

3.19.ebra:
K6ziul5nallitdsszab6lyoz6excenlerrel

3.2O.ebral
Excentercsapos
kaizpontosit6
szerkezet
'l - excenter
3.ellit6csap
2 . togzit6 anya

Ker6kf6kszerkezetek
bels6att€tele
3 - szimplex
4 - t6rcsa

1 . szervo
2 - duplex

(A pontszer[ien
felfekv6pofaf6kez6nyomat6kaazonosm0kddtet6er6 eset6nkisebb.Ez6rtnagyobbm6ret(f6kszerkezetekn6lnemcsaka fent emlitettbeallitdstvegezhetikel, hanema beszerel6s
el6ttvagyut6na f6kpofat- specielisf6kpo- a dobnakmegfelel6sugaruraszag6pen
la felszab'lyoz6
belyozzak.\

A fek utandllit6sthidegf6kn6lkell v6gezni,mertakkora legkisebba h6zag.(A melegf6kenbeallitotth6zaga dob leh0l6sekor
"eltunhet".)
A hezagotlehet6segszerintminimelisra
kell
A hasznalat
soren f6lega fekbetetkopeseb6lad6ddan a
a legcsekelyebb
sUrl6diist
is, mertez
fdkpofa
6sa dobkdzotti,ill. a f6kbet6t6s a foktarcsah6zag -allitani,de el kellkeriilni
betetkopiishoz
niivekszik.
Ezertazt id6nk6ntcs6kkentenivagy folyamato- f6legfelfut6pofitnitl er6s melegedeshez,
vezethet.
san6lland6
szintenkelltartani.A tflzottannagyh6zaga mii- hidraulikusf6krendszerndl
kddtet6
munkahengernek
a fdv6gezhet6a szervovagydu6-szervorendfdkhengernek
is - feleslegesen
nagyloket6t,vagya f6kkulcs Koziut6nellitasra
t6maszt6csapjainak
szerfi
dobf6kek
iillftotarcs6ival.Duofeleslegesen
nagyelfordulasiit
emesztifel.
szervo rendszer[idobfek temaszt6csapj6t
mutatjaa 3.21.
Ezael:
- a f6ktart6lemezen
6bra.
Az
allitas
sorAn,
csavarh0z6val
I n6azid6k6sedelem,
keresztiil- elforditjuka pala$jen
I esetleg
nemis mukodtethet6
a f6k (k0lonosena f6kdob kialakitottszerel6nyil6son
(anyat),
fogazott
allit6hiivelyt
melya menetesnid elmozdit6felmeleged6se
utdn).
siival ndvelivagycsdkkentia fekpofakhezaget.Az ellit6terrug6vegzl.
csaelfordul6s
ellenibiztositas6t
a visszahUz6
Af6kpofa
ut6nallitesa
v6gezhet6:
I k6zidllit6szerkezettel,
I automatikus
allit6szerkezettel,
ezenbel0l
- fokozatosan,
- fokozatmentesen.

3.1.3.F6kpof6kutdnSllit6sa

A k6ziut6n6llitSsegyik legelterjedtebb
formajaa f6ktart6
lemezbe
tengellyelszereltexcenter(3.19.
akad6illesztesr:i
6bra).
Eza f6kpofaiitkdz6fel0letekent
szolgiiloldaskor.
3a
np h{z
csavar)
6llit6t6rcsa
itercsa

Amennyiben
a fekpofiikatk0lon kiilon csapokraegyazzek
llgyazexcentrikus
csapokelforditeseval
tj fekpofabeszere3.21.'b.a'.
Eseeset6nbiztosithat6a bet6tek egyenletesfelfekvese
Du6-szervof6k
(3.20.
6bra).lgya bet6tgyorsabban
hozzakopik
a dobhoz,6s
a kezdeti
fekhatdsis kiel6git6lesz. Mag6ta h6zag6llitast
(excenteres K6ziutenellitoval- az el6bbihezhasonl6mddon - a hidrauazonban
ebbenaz esetbenis kiiliin szerkezettel
0tkijz6fel0let,
6llithat6fekkar,stb.)oldj6kmeg.
(3.22.ebra).
likusmunkahengerek
is felszerelhetdk

6llit6 csavarok csak a dugattytkkal egyiitt hajthat6k be
elfordulas ellen biztositott menetes 6llit6 h0velybe (a
gattyrir6s a csavar egym6shoz k6pest nem fordulhat el).

dugatty0naka csavarhozviszonyitvaa biztositdgyrjrri
(Az "S" h6zag
elmozdul6stenged tengelyiranyban.
0gy vSlasztjdkmeg, hogy az iizemelds soran el6fordu16
gules hatas6rane kitvetkezzenbe ut6nellitAs.) Ha a f€

h6zagenakdrteke l0ll6pi az "S" t6volsitg 6s a

3.22.ebrai
DuplexrendszerU
hidraulikus
dobfekmunkahenger
k6zih6zag
utenellit6szerkezettel
1-Allit6sapka
4. Fogazott€rcsa
2- Ker6kf6khenger
5- Csavarhiz6
3 - Menetescsap horonnyal

FekkulcsosmUkddtetdseset6n, ahol a f6kpofdk iitkoz6felulet6tmagaa fekkulcskepezi,az utenellit6berendezdst
a
f6kkulcsotelfordit6mechanizmusban
helyezikel. Az esetek
tobbsegeben
a f6kkulcstengely6s a fekkarkozottbiztosita(3.23.ebra).Az 6llitAssorena feknak ellitesilehet6s6get
kulcs elforditdseval
kozelitika fekpofakata dobhoz,igy a
munkahenoer
kihasznalt
loketecsokken.

i,,

emelkedesfelenek osszeg6t, akkor a rugalmas deformAcid
kepes - tengelyirenybanfelhasitott - vekonyfal0h0velyb6l,

megfeleldnagyseg0erd hatdseraaz ellit6csavar
tel kujebbugrik.A kialakul6er6viszonyok
miatta
rugdnemk6pesaz ellenkez6
irAnyoellitasra.
Hason16fokozatos utiin6llitd szerkezet elhelyezhetda
fa 6s a f6ktart6 lemez koz6 is (3.25. abra). Az abr6n

fureszmenetes
6llit6hiivelvt6s csavartekkora oofa
hez, illetve a f6ktart6 lemezhez egy-egy csukl6val kbtik,
lyek egyben megoldjik az elfordules (elallit6d6s,)elleni

tositestis. Az egyik csukl6furata nagyobbetmerqr.imint
csap, melyre h0zz6k - itt ez a kiilonbs6g lesz az "S"

Utenallitasakkorkovetkezikbe ha a oofa elmozdulasa
haladjaaz "S" hezages a menetemelked6s
egyOttes
6rta
Ugyancsak
a fentielvenmfikodika korabbanbemutatott
szervoelrendezesU,
6kesfeszit6sr:i
f6kszerkezet
(3.15. 6bra),
utdn6llit6
berendez6se

lir

tl

r-

I
l-,.I
ll
[u\"

1 - csiga
2 . zer6csavar
3 - goly6
4-csiqakerek
s - zsiioszem

2
?

4
5

3.23.'brc
K6ziallitiisU
f6kkar
A k6zi ubniillit6shetranya,hogy
I
I

pontossaga
a bedllitds
nehezen
ellen6rizhetd,
ha az utanellitastelmulasztjak,
az kiilonosena fekdob
erdsfelmeleged6se
eset6nbalesetvesz6lyes
helyzetetteremthet,
legfekekn6laz uten6llit6ssziiksdgessdge
a ped6lon,a
vezetdiiltalnem6z6kelhet6.

Ezert, es mivel a nemzetkozifekel6iriisok ezt a legtobb jdrmr:ikateg6rieban
kdtelezdveteszik, napjainkbana f6kszerkezeteket iiltalilban automatikusut6nellit6szerkezetekkell6tidk
el.

3.25.abra:
F6kpofa6s fdktart6lemezkaiz€szereltfokozatosautomatikus
2 - Fdktart6lemez
3 - Fogazottrod

4. UtdnCllit6h0vely
5. Tart6csap

A hidraulikusmunkahengerfokozatmentes
(3.26.ebra).
ut6n6llit6sra
is felhasznalhat6

A 3.24. ebftn egy gepkocsi ker6K6k szerkezetenekhidraulikus munkahengereliithatd.Ebben fokozatos automatikus
utSn6llit6 szerkezetet helyeztekel.

3.24.ebrci
Szimplex,
vagydu6-duplex
mfikiiddsfi
hidraulikus
dobf6k
munkahenger
fokozatos
automatikus
utAn,llit6szerkezettel

3.26.Cbra:
Szimplexrendszerg
hidraulikus
dobf6kmunkahenger
mentesautomatikusut6n6llit6szerkezettel
I-Csap
5-Srirl6d6gyfirfi
2 - Biztosit6gy0rii 6 - Karmantyistiimites
Alaphelyzetben
a fekpofiikat
a visszah026
rug6a munkahen3-T,rcsa
7 " Timaszt6gyfirii
ger dugattyuinak
4 - Dugattyr.i
tiimasztja,amelyeka tamaszt6er6t
az ellit6

csavarokon
keresztiila menetesallit6hrivelvnek
adiek6t. Az

s

p

c
n
h
'k

-

rajthatdkbe az
lvelybe (a dufordulhatet). A
)sito gyuraj "S"
h6zag ertekot
lldfordu16
h6ta) Ha a fekpofa
es a menets deform6ci6ra
rli hLivelyb6t,
a
,/aregy menet1a vtsszahuz6
lzhetda fekpoz ebrdnldthat6
r pofa gerjnc66valkdtik,meles,)ellenibiztm6r6j(mint a
az "S" h6zag.
ozduldsa
megl,tittes6rtdk6t.
emUtatott
duoet automatikus

A munkahengerbe
az ('1) csapra sajtolt felhasitott sirl6d6
gy0rijt (5) csak a megfelel6 nagysegt folyadeknyomdsk6peselmozditani,
a visszah026rug6 nem.
A f6kpofaes a dob koz6tti h6zag megnovekedesekora folyaddknyomes
nem csak a dugatty[t,(4) hanema s0rt6dogyfiriit is kifel6mozditja a munkahengerbdl,csiikkentve ezzel a
hezagerteket.(A dugatty0 6s a gyfirU az "S" h6zagt6l ettekintvecsakegyiitt mozoghat.)

4
?

automatikus
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2
1

3.27.6bra'.
Fokozatmentes
aulomatikus f6kpofa-hdzag utrnillit6 szerkezet
1-Csap
5 - Tircsa
2 - F6ktarl6 lemez
6 - Biztosit6 gyiirii
3-Rug6
7-Hiively
4 - Slrl6d6 tdrcsa
8.F6koofa

J

io6sz3t

A 3.27.6bft1nism6t egy olyan szerkezet ldthat6, amely a
fekpofa6s a f6ktart6 lemez kozott fejti ki hatiset, de ez mar
fokozatmentes,
tehAtfolyamatosutenellit6stbiztosft.

A fdktart6
lemezbe
csapot(1) szegecselnek,
amelya fekpofa
gerincebe
szerelthiivelybenytlik. Amig a fdkpofa6s a dob
Uvolsdga
kisebb,mintaz ebr6nfelt0nteteft"S" h6zag,addig
a hilvely
a f6kpof6val
egyiittmozog.Ha a t6vots6gmegn6,a
hiivery
fekezeskor
fel0tkdzika csapon.A f6kpofaa s0rt6do
gy(jn:jk
(4)kdziilkijjebbcsUszik.(A fekpofagerinc6na hitvety
reszore
ovdlisnyiliistalakitottakki.)A megfelel6sUrlod6er6rdl- melyet
a fekpofavisszahtz6rug6nemk6peslegy6znia (3)rugdgondoskodik.
Fokozatmentes
mfikodestiautomalikus
ut6nallitdberendezes
kialakithatd
a rdgzit6f6kszerkezetfelhasznalasdval
is. Erre
pelddt
mutal
a 3.28.6bra.
(4,7) ahlz6tug6 (5) dllitjavissza.A f6kpofdval
Afdkpofdkat
egyijtt
mozdul
(9).
el az utdn6llit6
forgAspontja
Hanagya h6zaga fekpofa6s a fekdobkdzdttaz utendllit6
(11) fordit a kilincskereken
kilincsnyelve
(3). Ha a h6zag
megfeleld
a kilincsnyelv
a kilincskerek
fogark6ban mozdul
(3) elforditAsa
csakel.A kilincskerek
miattaz utan6ttit6
cs6Ml(2)kifel6
mozdul
az utdndllitd
csavar(1).
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3.28.eb6'.
Riigzit6fek
rudazatban
elhelyezett
utSnillit6berendez6s
t I t evesl

1- Utdn5llit6csavar
2 - Utin6llit6 cs6
3 - Kilincsker6k
4 - Fdkpofa
5 - Hiz6rug6
6 - Emel6kar

7-F6kDofa
8 - Fekmunkanenoer
9 - Forgdspont
10 - Horog
1'1- utdndllit6 kilincs nyelve
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A l6gf6kberendez6sekben
rohamosan
terjed6automatikus
utdndllitasri
f6kkarok egyik lehetsogeskiviteletmutatjaa
3.28.Abra:
3.29.
dbra.
Automatikusut6nSllit6s!f6kkarok
Fdkobesi
helfzetbena f6kkarallitdvilldjanak
(7) als6 sz6ra
feltemaszkodik
a fix csapon(2).Amennyiben
a fokezdssoren A f6kkar elmozdul6saa f6kez6sfolyamdn k6t jettemz6
azdllltOvilla
fels6szdranem 6ri el a fix csapot,nemtortenik szakaszrabonthat6 (3.30.abra).:
(a villak6t szeranaka csapdtmerdjevel
utdndllites
csokken- I a pofdk6s a f6kdobkozdttihezagathidaldsdra,
(C+Cc)
tet tevolsega
hasonl6szerepetj6tszikmint a kordbbanbe- r a fekszerkezetrugalmasdeformaciojdb6ladodo elmozdu'S"
mulatott
szerkezetek hezaga).Ha megndvekszik
a f6kliisra(E).
szerkezet
hezaga,akkora bef6kezdssordna fix csapelfor- Ezertfelmeriiltannak sziiksegess6ge,hogy az automatikus
diljaa vill6t,m6gpedig
a n6gyszdg-keresztmetszetU
rugo(3) f6khezagutin6llit6 csak a t6nyteges h6zagot es ezdltala
tekercselesevel
egyezdiranyba,es a rugoszabadonfutokent bet6tek kopdsat vegye figyelembemr:ikodese
sordn, mig a
vbelkedve
megengedi
a tengelykapcsotd
hiively(4) etfordu- rugalmasdeform6ci6,melynekmert6kefrigg a fekez6ser6sl6sdt
(5)
az6llit6hrlvelyhez viszonyitva.Fekotdirskor,
miutdn s6g6t6l,ne gyakoroljonhat.ist a miikddesere.Ezt vatositia
alixpontism6telten
a villaals66l6ret6maszkodik,
a rugoaz meg a 3.31.5br6nlathat6f6kkar.
elbntetes
forgasirany
hates6ramegfesziilmind a tengelykapcsold
htivelyben,
mindpedigaz dllit6gyfirUben,
6s a sfr- Erre a szerkezetreis jellemz6,hogy bizonyoselforduldstarlodder6dltalelfordula csigatengely
(6), vagyismegtdrtonik tomAnybanaz 6ll6resztk6pez6gyurU(1) nem gyakorolbefoazulendllit6s.
ly6sta fogaslecre(2). Az ut6n6llitas, a fogaskerek(3) 6s az
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miatt- itt is
szabadonfut6
(4) kozottmegval6sitott
allit6gyufl:i
azonban,
k0l6nbs69
Lenyeges
meg.
val6sul
v6g6n
a f6k6idds
hoqva t6kbet6lh6zagelttjneseutiina csiga(5) 6s a csigakeerd hatiiseraa csiga jobbra
rek-i6) kdzott megn6vekedett
kapcsolat
mozilul,a csiga6J az 6llit6gyuriikozottialakzer6
a
szakasza
ez
elmozdulesanak
a
fekkar
etert
meosziinik.
az utenellitesra
nin;shatdssal

A tel
S0 tr
fordt

Esv

I
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C - Kivenatos
holti616k
Co- Koprs miatt
megn6vekedettholtjrt6k
E - F€kezesideformAci6

3.32.dbra:
ODolVectrahdts6 dobf6kj6nektermoklipsze
5 ' Visszahiz6 rug6
1 - Automaiikusutrnallit6 csaive
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3.30.6bra:
F€kkarelmozdu16sa f6kezdssor6n

m6sik problemajaa h6tagulesb6l
A fekek utenallites6nak
az automatikusutAnellitdkal
Ezetl
h€zagvdltozes.
ad6d6
mUkodjenekMe$
|:rgymeretezii,hogyfinomfokozatokban
-a
hangsulyoztuk
r6!zt- ahogyanazt mindenmegoldesn6l
melyen
f6kpofeknakmegengednekegy alapelmozdulast,
beliilaz utenallit6nemm0kddik.
ugyanisa fdkdobh6t6gulastr6l
Nemszabadmegfeledkezni
Ez is novelia h6tagota fdkdob6s a fekpofakozdtt.A f6kd0b
lehUleseutan azoiban az nem szorulhatre a fdkpofaka
az alaphezagenek,ha az uten6llit6berende
Csdkkenthet6
zes olvanszerkezetielemmelegesziilki, amelya f6kszerke
ez6kelvekiiktatjaazt.
zetfelmeleged6sdt
A 3.32.ebr6naz OpelVectragepkocsikhetsddobf6kszerk$
zete lethat6.Ebbenaz esetbena 3.28 efua kapcsanm6l
bemutatottut6n6liit6szerkezeteg6sz0l ki az Un. termo'
lemezbd
kliosszel.A k6t k0ldnboz6hdt6gulasiegyiitthat6.i0
hata'
noveked6senek
a h6mers6klet
termoklipsz
meqhailitott
sdr; 6zetnyilik,ezzel megakaddlyozzaaz automatikus
a
ajanlatos
alkalmdval
A f6kbetotcsere
utenallit6mijkddeset.
is kicserdlni.Ezt figyelembekellvennia fdk'
termokliDszeket
pofekmegrendel6s6n6l.

3.2.T6rcsaf6kszerkezetek
3.31.6bra:
HALDExf6kkar
I - Atl6r6sz
2 . Fogaslec
3 - Fogasker6k
4. Allft6gy(r(
5. Csiga
6. Csigakerek

A tercsaf6kaz so-es6vekvdgdnindulth6dit60tj6ra,amakol
mells6kerekein
a CITROENDS 19 tipus! szemelygepkocsi
gepkocsin.i,4a
sorozatgyadas0
eldszdrkeriiltalkalmazasra
mells6kerekeitt6rcsafdkek
m6r a legtbbbszemelygepkocsi
a haG6katis)
fekezik.iNagysebesseg0szemdlyaut6kndl
ez'
is egyregyakrabbantaldlkozhatunk
HaszonjermUveken
elsd
kis 6s kozepesm6retkateg6rieban
zel a s2erkezettel,
sorban hidraulikus,a nehez j6rmuvekn6lpedig novekvd
sijritettleveg6sm[ikodtetessel.
m6rtekben

t

Fix nyerges tircsaf6knel a nyeregszerkezetet
a tengelycsonkravagyhajt6mthAztacsava(ozzekEbbenhelyezikel a
miikddtete- k6t fekbet6teta tarcsahozszotild 24 munkahenoert
A telieskiirgyorf felailetenf6kez6, mechanikus
a dus[ tdrcsafekek
mezdgazdasAgi
6s 6pitd ipari jerm(veken gatty0kkal.
fordulnak
el6.
Az risz6nyergeta f6k 6ll6r6szek6t csappal,parhuzamos
Egylehetsdges
ehendez6se
a 3.33.6br6nlathat6.
vagy fecskefarokvezetekkelvagy ezek kombindci6jeval
ve(hajt6mghezra)
zeti. A vezet6csapok
a tengelycsonkra
vannakfelszerelve.
Az egy vagy ket dugattyot,vagy s0ritettleveg6mfikddtetds
esetena miikddtet6mechanizmust
a t6rcsa egyik oldalara
helyezikel. A masikoldalibeteteta mfikodtet6sreakci6ereje
szoritjaa nyeregkdzvetit6s6vel
a tarcsehoz.Az elrendez6s
el6nyea miikddtet6elemeksz6menakcsdkken6se6s a kis
ker6koldalihelysziiks6glet,
ami p6ldAulnegativkorm6nylejelentgordul6sisugdresetenelengedhetetlen.
Hetrenykent
(lehet6leg
kezik,
hogy
a
vezetes
csekely
s0rl6das6t
a
teljes
3.33.ebra:
elettartamra)
biztositanikell,kUliinbenaz egyikoldalifekbetdt
Toljos kdrgyfirfi fel elen
nagyobbmUkddtet6
er6veliizemel(amicsokkentia fekhat6st
f6kez6,k6flercsas,mecha6s jaruEkosterhel6seket
hoz l6tre p6ld6ula kerekcsapagynikus mfik6dtet6s0t6k
ban).Tov6bbihetenya az 0sz6nyerges
f6knek,hogy hajlamosleheta rezgesekre,
a zajkeltesre6s karbantadasigdnyesebb,minta fix nyerges.
Miikddteldsekor
a kozdpenelhelyezettt6rcsaelforditesanak
golydka tarcsakata dob oldalfalaihoz A billen6nyergestercsaf6ketkis mereteimiatt elsdsorban
hatdsdra
a m0kddtet6
haszneljek.
A h6zba6pitettdugattyU(k)
itt
Kialakitdsa
szoritjdk.
elk6pzelhet6
tiibbt6rcseskivitelben6s motorker6kparokon
a tercsiihidraulikus
mokodtet6ssel
is. Bonyolultfel6pitese6s a dob- is csakaz egyikoldalibetdtetszoritjakkozvetlenol
igyekszika nyergeta f6kt6rcsasikiaval
fekhezhasonld
z6rtszerkezetemiattez a megolddskdzlti hoz,mig a reakci6erd
parhuzamos
vezetdcsap
koriil elforditani,ami altal megtortejermgveken
nemterjedtel szeleskdrben.
A maitdrcsafekek
dltal6banszegmensfeliiletenhatnak,k6t nika mesikoldalibet6ttercsahozszoritasais.
oldalrdl,
a kerekkel
egy0ttforg6 t6rcs6ra.A f6knyeregkia- A tercsaf6keknekszAmosel6nyevan a dobf6kszerkezelakdsatdl
f09g6en
heromelrendezessel
talelkozhatunk:
tekkelszemben:
I fixnyerges
(3.34.a. abra),
I fel6piteseegyszerobb,
kevesebbalkatr6szb6l
6ll,
r 0szdnyerges
(3.34.b.ebra),
r eltalebankonnyebb,egyszerfibbaz 6llapotvizsgiilata,
r billen6nyerges
(3.34.c. dbra).
karbantadasa
6s javitasa,
jobb a hfitese,amelya menetsz6lhozz'vezer l6nyegesen
t6s6vel6s a tArcsebak6szitettjaratokkaltov6bbjavithat6,
r a h6tagulaskevess6befolyasoljaa mUk6d6s6t(melegedeskorugyanisaz izemi h'zag kis mert6kbencsdkken(!),hiszenitt mindosszea tarcsavastagsegeval
arajelentkezik),
nyosh6tegules
I a kis h6t69ulesmiatta betet6s a t6rcsak6zdttcsak kis
h6zagotkell tartani,melynekkdvetkezt6ben
a fek mukdd6sbe lepesegyors es csak kis munkahengerloketet
ig6nyel,
r ontisztuldsaigen j6, hiszena f6kbetetpor6s a beker0lt
szennyez6d6sekeltavozhatnaka l6nyeg6bennyitott
szerkezetb6l,
r 6[alebannemfordulel6 kendanyag
szennyez6s.

3.2.1.
T6rcsaf6kek
iiltal6nosfe16pit6se

ff:
pszo
rz0rug6
16rudazat
t m€netes

h6tigutdsb6l
rutdndllit6kat
idjenek.Mdssflyoztuk- a
rlest,melyen
6t6guHse16t.
dtt. A fdkdob
) tekpot'kta.
litoberendea fdkszerketbf6kszerke€pcsanmar
[n. termoi0 lemezb6l
s€nekhat6automatikus
I ajdnlatos
a
vennia f6k-

6ra,amikor
;6 kerekein
ocsin. Ma
6rcsafekek
b6kat is.)
natunkezabanels6I ndvekvd

3.3,1.6bra:
Szegmens
felailetrehat6tercaaf6kviltozatok

Mindezenel6nytik mellettmeg kell emliteniinkn6hany
hdtrenyostulajdonsag6tis:
r a betetfel0letea dobfekhezviszonyitvakicsi,ez6rtfel0leti
nyomesaes h6terhel6sel6nyegesennagyobb,(ami taibbekkdzottdra96bb6teszia betetanyag6t,es valamelyest
rdvidebb6
a futasteljesitm6nyet)
I hidraulikusmukddtet6seset6n a munkahengera betet
kdzvetlenkozelebenvan, ez6rt a f6ffolyad6knagyobb
h6mers6kletre
hevolhet(6s ennekmegfelel6en
magasabb
forraspont0folyadeksz0ks6ges).Ebb6l a szempontb6l
el6nydsaz tsz6nyergest6rcsaf6k,melyn6laz egyikoldali
- eleverosszabbhftesfi -bet6t nem melegitikcizvetlenol
a folyad6kot.
r a tarcsafeknelugyanakkora
f6kez6nyomat6k
el6r6s6hez
lonyegesen
nagyobbmUkodtet6
er6 sziikseges(v,t!.3.18.
ebra:):
(40)
M r et = 2 F r . r ' Pr
ahol:
FN: a t6rcsata betetreszoriter6,
p:as0rl6desitenyez6,
r : a bet6tkozepeselhelyezkedesi
sugara.

Ez6rtnagyobbdugattyiehdr6 sz0ks6ges6s 6ltaleban A dugattyUn6h6nytized millimeteres
elmozdulesa
esetenI a f .
vakuumosfekrAsegit6t
is kellalkalmazni.
SUritettleveg6 tapad6surlddesnemszfinikmega gytt (1) 6s a dugatty{oa
eset6npedignagyetetelu mechanizmust
kell kialaklta- (2) kdzi5tl,aminek kdvetkezt6bena tiimitd gy0ru defor ger
ni. A dobfekekn6l
ezzelszembenheromt6nyez6is m6r- mal6dik.A fekezesuten a gy0rutermeszetesen
visszanyelgec
s6keltea mgkodtetd
er6t:
eredeti alakiat es ezzel visszahlzza a dugattyotkiinduldzel
r a fekpofaforgaspontj6t6l
(A titmitogy0rf teh6t betoltia visszah0z6rugdf6k
a lehetdlegtdvolabb
hat a helyzet6be.
miik6dtet6er6.
szerep6tis.) Ha a betetkop6s
miatta betetes a tarcsakdzd[ az
I az iv mentenmegoszl6nyom6er6miatt az ered6 h6zagmegn6,a dugattyiegy bizonyoselmozdulasutenml ]Iq
strl6d6 nyomat6ka ponlszerufelfekveshezviszo- nem k6pestovebbhajlitania t6mit6gy0rut,
hanemkisseld kefl
nyitvamegn6,
csoszikbel6le.Ezzelmegtdrtenik
az utenalllt6s.
n6n
r megfelel6kialakitessalmaga a s0rl6d6er6 is fel- Nagyobbt6rcsafekeknel
s0rl6d6gyorusutenallit6si
haszn6lhat6
a fekpofadobhozszorit6s6ra.
hasznelnak.
A 3.35.b.6branlethat6meooldasnal
a
r El6z6tulajdonsega
(nagym0kodtet6er6igeny)6s szer- ra csavarozottlemez (3) mgkddikvisszahuz6rug6kent.
kezetiokokmiattis rtigzitdfekkentval6alkalmaz6sa
kd- lemezegy bizonyosdeformAci6
ut6n kepesa s0rl6d6
r0lm6nyes.Vagy ktiliin rdgzft6fekszerkezetet
kell kia- (4) a csapdl (5) lejjebbhlzni. Ezzela dugattyri
lakitani,vagy a mechanikusmUkddtet6szerkezetetkiizelebbkeriila tercsahoz.lgy megt6rt6nik
am
megteremtveezzel a tdmitetlenseglehet6seg6t- a hezagcsiikkent6se.
munkahenge(ek)belsejebekell vezetni (3.36. 6bra), Bendixrendszer0ut6n6llit6szerkezetfigyelhet6meg a
pneumatikus
mUkddtetes
esetenpediga rug6er6-tarol6s Abren.Az risz6nyergest6rcsaf6k beteteinekutendll
munkahenger
m6reteokozhatproblemdt.
bizhatn6k itt is egyediil csak a tdmit6 gy0rfire.
r Szemelygepkocsi
tArcsafekekn6l
a dugattyovisszah0- ut6n6llit6szerkezetet6pitettekbe azonbanazert, hogy
zesat6s a hezagutanellit6steltalabana dugaftyU
tomi- betetkopdsne ndveljea rdgzitd fek m6kiidtet6csap
I
t6 gyiirujerebizzAk.lgy viszontviszonylaglass! a fek- elmozdulasat.
F6kezeskor
ugyanisa dugatty0(15) a ny
oldes.
t6rcsa(11)es a goly6stalpcsapagy('12)kdzvetit6sgvel I
r A t6rcsaf6kk0ls6hatesoknak,
szennyez6d6snek
kiteve mAstgyakorola menelesalllt6hiivelyre(13). Mivela
m(kitdik.Pl. a viz meg.ielen6se
a tArcsdn- igaz csak nemiinzerd,a hiivelyletekeredik
a mukodlet6csapr6l.A
6tmenetileg,
de - csdkkentia fekhatast.
rug6rak6tokb6lis sz0ksdgvan:
r tekercselesiirenyenalfogva a h0velytcsak
engedia csapr6l,
3.2.2.HidraulikustSrcsaf6kekkonstrukci6s
I a f6kez6sbefejez6sekor
lehet6veteszi, hogy a
kialakit6sa
gy(r0 (3) 0,4...0,6mm-relvisszahizzaa dugatty0t.
A f6knyergekanyaga
Hagyomdnyosan
ac6liintv6nyb6l
k6sztilnek.A A meneteshuvelybeepitesevel
teh6ta r6gzit6f6k mul
96mbgrafitos
rendszereis automatikus
uten6llltas0v6
velt.A rdgzitd
s0lycsokkent6s
miaft azonbanegyre szelesebbkiirben al
kalmaznakaluminiumdtviizeteket,melyek20-35 %-kal le- 0tja igy legfel.iebbcsak a huzalok ny0l6sa miatt
hetnek konnyebbek.Lonyeges, hogy melegszildrdsaguk
jelentdsmertekben.
220"C-n6lsemcsokkenhet
Nemszabad
megfeledkezni
a ktinnyfif6mf6knyereg6s az acelb6lk6szilt
f6kbetet alaplap kozdtti kontaktkorr6zi6
vesz6lyer6lsemEz6rtenn6la felfekv6feliiletn6lgyakranrozsdamentes
ac6l
bet6teketalkalmaznak,
melyeka mechanikai
igenybevetelnek
is j6l ellenellnak.Az acelontuenytdl
elt6r6 a rugalmassagi
modulusza,ezert az ontvenyekkialakitdsais elter6(mereviGs sziiks6ges).
A fdknyergek6s a f6kbet6tek kitzaittih6zag
Egyebtenyez6kmellettalapvetdenmeghatarozza
a ker6kfekszerkezet
zajszintj6t,kiilbnosena csikorgdst.
A fektdrcsa
tangencielis vagy 6rint6 iriinydban szokesos 6rt6ke
0.3-0.6mm.
UtAn6llit6s
A hidraulikusmfikodtet6sutarcsafekekh6zag ut6nallitesa
mindigautomatikus.
A legegyszerubb
megoldas,ha erre a
c6lraa munkahenger
dugattyfjeraszorosanrAfeszi.il6
tdmit6
gyUruthasznaljak
fel (3.35.a.abra).
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3.35.abra:
Tarcsafdkekhdzagutdnrlllt sa:
a. tatmlt6gyorgvel b. s0rl6d6gy0r0vel

hats6 ker6kt6rcaaf6kszerkozoto
Szem6lyg6pkocsi
1 - F6knyereg,
'10. H6zagutdnrlllt6
2 - Porv6d6gy0r0,
3 - Tiimlt6gy0r0,
11 - Nyom6i6rcaa,
4 - Csapt6mit6gy0rg,
l2 - Goly6stalpcsapdgy,
5 - Teny6rrug6,
l3 - Menetesp€rcely,
6 - Porv6d6sapka,
14- Rug6,
7 - Persely,
15 - Dugatttyo
8 - Ratgzit6fdk
feszit6csap,

Fix 6s 0sz6nyergeskonstrukci6
(a telies
A kompaktepitesuszem6lygdpkocsikn6l
egys6ga menetiranyramerdlegesenaz els6 fut6m0
elhelyezve)
a f6kezeserevonatkoz6hat6s6giel6ir6sok
ldban csak etl6s f6kkiir feloszt6ssalteliesithet6k.F6l
kozbena gepkocsistabilitasaekkornegativk(
lesi sugarralval6sithat6meg.Az ilyenfut6m0

zduldsaeset6n

a fekt6rcsdt
a lehet6 legbeljebbkell elhelyeznia kerektdrcsd-

A kedvez6bbsiklasi tulajdonsagok6s a
visszamozditds6t.

lr, 6sa dugattyu ban.Eztakad6lyozn6a f6knyefegbenkialakitottmunkahen- zajhatas csokkentdse 6rdek6ben teflonperselyt is alkalmazlit6 gyfirg defoF ger.A negativkormenylegordiil6si
sugar0 futomuvekelentesenvisszanyeri gedhetetlen
tartoz6katehdt az 0sz6nyergeskerekf6kszerkeugattyItkiindut6 zet.Enn6la dugattyri csak az egyik f6kpofdt szotitja tA a
visszah026
rugd fektiircsiira.
6bred6reakci6er6
A masikata munkahengerben
s a tArcsakozotti az elmozdul6
feknyeregsegits6gevelnyomjaneki. Ennek a
)zdul6sutenm6r megold6snak
a
termikusel6nyeis van, hiszena menetsz6lt6l
hanemkiss6 ki- kerokbrcsa
eltallegnagyobbm6rt6kbenlearnydkoltmunkads.
henger
hagyhat6
el.
dllitdszerkezetet
isndla dugattyrl- Az0sz6nyerges
fdkszerkezethAtranyai:
(jzdrug6k6nt.A
I Fekoldeskof
az elasztomertdmit6gyUrunemcsaka dua s0rl6d6gyfirut
gattyit kell visszamozditsa,hanem a nyeregszerkezetet
Ityoalaphelyzete
rugalmassaga
azonbankorl6tozott.
is.A tdmitdgyiirU
r megnovekedett r Fekold6suten ez6rt nagyobb a visszamaradd fdkez6retdmega 3.36
ek utanallit6sat
/Urfire.Menetes
r azdrt,hogy a
dtetb csap (10)
i (15) a nyom6vetit6s6vel
nyo. Mivela menet
t csapr6l.
A (14)
sak letekeredni
hogya tdmir6
ugatty0t.
i fekmukodtet6
\ rdgzit6fekkar
I ndvekedhet.

csavanak. A k6t vezet6csapa fut6muhoznagyszilardsdgti
rokkal rogzitett kerthez kapcsolja az elmozdul6 nyerget. Erre
a keretre tAmaszkodnaka fekbetetek, melyeken f6kez6skor
"u" alakhoz
jelent6ser6k 6brednek.Az all6r6szszimmetrikus,
az6rt mert ekkor kokillabanonthet6.Ez
hasonlit6kialakitAsU,
sajnos
kedvez6 alakmegvelaszt6s
a gy6rtestechn0169ianak
eredmenyezf6viszonylagnagy rugalmasalakvdltoz6kokat
kezes kozben.

nyomatek
a Ezaelmagyaazhat6a nagyobb ozemi h6mers6klet6s a
k6tf6kbet6t(kiils6 6s bels6) kop6sa sem egyenletes
Az egyenletesebb
bet6tkopasokel616se6rdek6ben:
t a nyereg
vezet6elemen6l
meg kell akad6lyoznia korrozidt,hogyaz ne g6toljaannakvisszamozdulSsdt
I megkellakadalyozni
rugalmas
a nyeregvezetdelemenek
deformaci6jet.
Az rlsz6nyergeskonstrukci6 megval6sftesiinak neh6zs6gei:
A nyeregtdbb szabadsagfokamiatt nem egyszeru azt kifog6stalanul
megtervezni.
I A vezetdelemnel
az illeszt6sih6zag,ez6ft
elker0lhetetlen
rez6sritonzdrgdsrehajlamos.
r A vezetdelem
r6szdre rendszerint kev6s hely 6ll rendelkez6sre,
ez6rtnem egyszerUazt megfelel6szil6rds,rg0ra
kialakitani.
! Nagyfekezdnyomatokeset6n bizonyos konstrukci6kndl
nagybels6fesziilts6gek ldpnek fel, ez6rt a fekez6nyomAsnak
csakkisebbhenyadafordit6dik a f6kpofakfektarcsdraszoritesera.
I Az lszdnyergeskonstrukcio tdbb szabadsagfoka miatt
ami a f6kpo6s a csikorg6sra,
hajlamosabb
a rezg6sekre
csokkenthet6.
feknal
alkalmazott
csillapitdelemekkel
riszonyergeskonstrukci6alakithatoki,
Anneloptim6lisabb
minelkisebbekaz er6k,azaz min6l kisebb a fekez6nyomds,
6s a dugattyii6tm6r6.
Ezek pedig a g6pkocsi ossz gordtil6tdardnyosak.
megdvel
azaza sziiks6gesf6kezciteljesitm6nnyel

12
6
8
10
11

0sszetoglalva:
Az [sz6nyergeskonstrukci6 kb. 48 mm dugattyiiltmer6ig
minden
nehezseg
n6lkrllsikeres megoldAsilehet. 48 es
54 mmkdzdttidugatty0iitmer6keset6n a konstrukt6rkomoly
kell megk0zdjon, ha kitart az [sz6nyerges
nehezsegekkel
kivitelmellett.54 mm felett csak kiilonleges, kiv6teles esetekbentalelkozhatunk
ezzel a megolddssal,melynel a fekpofakfeltetleniil
"h0zottak"kell legyenek.
Usz6nyerges
tarcsaf6k
Az el6z6szakaszbandsszefoglaltkonstrukciosneh6zs69ek
ellenereszemelygepkocsiknal
az tszonyerges brcsafekek
elterjedtek.Ezzel talalkozunka Ford Fiestdt6la
szdleskdrfien
g6pkocsitipusokban
BMW5-6ssorozataig
a legkrilonbdz6bb
6sgeposztelyokban.

1 - 0sz6nyereg
2 - DugattyU
3 - Dugattyritiimit6s
4. Porv6d6gumi
5 - Vezet6csapgumigyair[
ITTTevesiiktilnyergest6rcsaf6k(3.37.Sbra)
6 - TefloncsIsz6hiively
Elnevezese
onnan ered, hogy a feknyereg okolk6nt fogja
7 - L6gtelenit6
csavar
kdzrea fekpofekates a f6kt6rcsdt.Az elmozdulastgyakran 8 - F6kbet6t
keta nyeregoldalanelhelyezettrozsdamentesacelotvozetb6l 9 - Rug6fiilek,melyeka
f6kpofit a dugattyihoz
keszitett
vezet6csapbiztositja.Ezeket a szennyez6desekt6l
kapcsoljak
gumitiimit6ssel
6vjak,6s olykor rugalmaselemek biztositj6ka

Konstrukci6s
valtozatai:
r iikdlnyerges
I keretesnyerges

jes meghajt6
futdmuel6tt
ldirdsokeftaldk.Fekez6s
nanylegdrd0ialakitdsehoz

ITTTeves Usz6nyergeskonstrukci6
"h0zott" t6kpofakkal
10 - F6kbet6t
11 - F6kbet6talaplap
kalapecs fej v6gz6.
d6ssel
12 - Rozsdamentesac6l
vezet6csapok
13 - A116keret,melyre a
f6kpofiik tiimaszkodnak
'14- Rug6

z6rt keretsegitsegevel
a masikoldalif6kpofdkata f6kt6f.
cs6raszoritja.A keret6s a tartdkOzdttiillesztesih6zag0l
ethidal6se16l
rug6gondoskodik.

456

b
910
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3.38.rbra:
ITTTeves0sz6 keresztnygrg€s
tercsaf6kMercedeshez
t - Riigzit6csavar,
melynekklszereldseelegend6
ahhoz,hogy a t6knyeregaz ebrrn megrajzolt
m6donfelbillnthet6legyen
2 - F6knyereg
3 . Vozet6csap,
mely a fixen riigzitettkerethez(1'l)
k6pest lehet6v6teszia nysregelmozdul&dt
4 - Gumit6mit6s
5 - A dugattyi t6mit6gyairiiis
6 - Dugatty6
7 " H6v6d6lemez
8 - H6v6d6lemez
I - F6kpofarug6,mely a f6kpofaziirg6s6takadalyozza
meg
10. SUrl6d6bet6t
11 - A fut6mfihaizraigzitettkeret,melyre
a fdkbet6tektimaszkodnak

A i6rcsaf6kkiizepess0rl6dasiatm6r6j6nektovabbi
l6se
A g6pkocsikvegsebess6ge
az ut6bbiavekbenegyre
kedett,mikiizbena kerekekmoretecsdkkent.Ezertsajnos
feKarcsaatmer6jetis cstikkentenikellett,mik6zbennag
fdkezdteljesitm6nyre
lenne sz0kseg.Az ellentmondas
oldhat6fel, ha fek6rcsata feknyeregbelnk6lfog.iaet (
ebra). Ekkor nem kell a ker6Kercsa6s a feKercsak
helyet hagyni a nyeregszerkezetnek.
Az effektiv sol
6tm6r6tigy 15 o/o-al
lehetndvelni,a fekez6teljesitmeny
22 o/o-al
lesz nagyobb.A fektercsakonstrukci6ja
viszont
nyolultt6es dreg6vavelik.Ac6llemezharangra6ntik16a
s6 h(tdlaDatozassal
is ellatoftfekt6rcset.llvenaz ITT T
FR 2 tipusieliiker6kf6kszerkezete,
mellyelaz Audi V8
kocsikn6ltal6lkozhatunk.
A f6knyereg elhelyez6s6nek hatdsa a
z6sra 6s a tengelycsonk terhel6s6re

A fekmunkahenger
l6gtelenitesenek
megkdnnyitese
ben a feknyergeta ker6kforgestengelye
el6tt vagy
helyezikel.'lgy a l6gtelenit6cs;vart
i muntairengdilegfeir
pontjanlehetelhelyezni.
A f6knyereghel}rzetebefolyesolja
kerokcsapagyat
6s a tengelycsonkot
terhel6er6ket:
a dinamikus
ker6kterheles:
Foo
a f6ker6,melya ker6kker0letenhat:
Ft = !'' Fo
a fekt6rcsakozepess0rbdesi
etmordjenhat6ker0letier6:
az (tfellilet menetiranybaes6 tapadasi
t6nyez6je
rdin a gumiabroncsdinamikusgdrdtil6si

ahol: px

sugara
rh a f6ktArcsa
kozepes
s0rl6dasi
6tmer6je

Az iikiilnyergeskonstrukci6kedvez6tlentulajdonsegai:
I A fekbetetekvastagseganehezenellen6rizhet6
mert a
nyeregazokattakatja.Ez a h{teny elekkomoskopesjelz6velkikiiszdbdlhet6.
I A fekbetetekcserej6heza nyeregszerkezetet
le kell szerelni,illetvea csappalmegvezetett
esetbenaz egyikvezetdcsaprogzit6csavarjAnak
kiszerelese
utdna mesikk6rul
(3.38.6bra)
a fdknyeregkibillenthetd.
Keretesnyerges
f6kszerkezet(3.39.-3.41.
Ab'a)
E16nyei:
l' Az adott keroktdrcsabelsej6bena feknyeregmegfelel6
szilardsegahoz
sz0ks6gesmeret korlatozzaa kiizepes
sidddesi atm6rdt.A z6rt keretszilards6gilag
kedvez6bb
forma,mint a nyitott"U" alakzal,ezerlannelvekonyabb
lehetes nagyobbhelymarada f6ktercsasz6mAra.
I Kedvez6bb lehet6segi vannak a negativ korm6nyleg6rdiil6si
sugArkialakitesdnak.
! Ktinnyebbenhozzefefinka f6kbet6tekhez,
nem kell a
nyerget
leszerelni,
vagykibillenteni.
r A hidraulikamunkahengera keretr6lleszerelhet6,igy
annakjavitasakdnnyebben
elvegezhet6.
I A fekszerkezet
tart6j6ttixena fut6miirecsavarozzek.
Erre
tdmaszkodnak
fel a f6kpofek,valamintcs0szk6ksegitseg6velmegvezetia keretet.Utdbbiraszerelikfel a munkahengert,melybena f6kez6skorkeletkez6reakci6er6a

3.40.dbra:
A f6kpofekata f6ktar.
cseraszorit6er6l

'Q

1 - A fut6mgh6z
riigzitett tart6
vezetimega
keretet.
3 - Keret
,la 6s 4b . A fdkpofdl
sUrl6d6bet6tiei

kpofekat
a fektaF
illesztesi
h62agok

4a 4b

sk toviibbi niive.

I " A futdmfihiiz
raigzitetttart6
2 - Rug6(a tart6 6s a
keretkiizaiftih6zagot egyenlitiki)
3 - Kerel
4a-4b-Fekbetetek
5. Fdkpoftk biztosit6"
csapra
6-Af6kpofakziirg6s6t
megakadelyoz6
rug6
7 . Vezet6horony
I - Csrlsz6r6sz
9a-gb-Akeretet
megvezet6feliiletek
10 - Felfekv6felailet

ben egyre ndvert. Ezertsajnos a
ikiizbennagyobb
'llentmonddsuov
'6t togja
6t (9.41.
fektdrcsakozoft
ffektiv strlddasi
)ljesitmenypedig
crolavtszont bora 6ntik ra a bet-.naz ITT Teves
rz Audi v8 g6pke16kcsapagya.
Inyitdse6rdek6dtt vagy mdgott
rhengerlegfels6
e befolyiisoljaa
116ket:

1 0 9b

3.41. Sbta'.
0sz6 keretesnyerges f6kszerk€zet

GO

i --p*'Fo
addsi

F6knyereg a tengelycsonk maigaitt

si
r€r6je

Kerdkcsapdgy hCz

F6knyereg a ten.
gelycsonk el6tt

<--

Menetirany

---_l
10.
dbra:
'dkat

I

a f6kter- |
szorit6
er6i
I
mfihiiz
I

*.ti'
Af6kpofek

r6bet6tjei

I

I

I

I

K€t qldalt szimmelrikusan elhe.
lyezett f6knyer.
gek

3.42.abta
Haa felt6rcsAt
a nyeregbeliilr6lfogia kiizre15 %.alnagyobb
lehetazeffektivsirl6desi etm6r6

3.€. ebra:

illetvea csapeAzerdkkiiziilmeghateroz6
szerepevan a fektarcsakiizepes hat6er6.A k6t er6 ered6jea tengelycsonkot,
gyazastcsakkisebbm6rt6kben
terheli.
s[rl6d6si
etmer6jen
fekez6skor
6bred6sirl6d6er6nek.
j6 tapadesit6nyezdju
Er6sfekezeskor,
0ton a csapagy6s a
tengelycsonk
terhelesea normal6rt6kk6tszerese
lehet!Nem
A f6knyereg
leheteltekinteni
viszontaz ered6er6 iranyanakhirtelenmegelhelyez6s6nek
lehet6s6gei
vdltoz6siitdl.
Bdrez a hatescsak rovidid6rel6p fel, de befo(3.43.ibra)
lyasoljaaz alkatr6szek
6lettartamet,
tovebb6lengesekhez
6s
Tangelycsonk
zajk6pzdd6shez
vezethet.A fut6mii reszegysegeket
miig6szereltf6knyereg
ez a
Fekezeskor
a fiigg6legesen
mutat6ker6kterhel6ssel
6ppen megoldesterheli legkevesbe,ezei ezzel taldlkozunklegellentetes
irdny[,a a fektercsakiizepess0rl6d6siatm6den gyakrabban.

ll

Ket egym6ssalszembenelhelyezettf6knyereg
Ennela megoldilsnal
a legkedvez6bb
az erdhatas.A ket f6knyeregnel6bred6,a fekt6rcsak6zepess[rl6desi6tmerqen
hat6 er6k megkozelitdleg
azonosnagysegiak6s ellentetes
irany0ak.Hirtelenfdkez6skornagytapaddsitenyez6esetena
terhelderd csak 60-70o/-kallesznagyobb.Bardinamikailag
ez a megoldeskedvez6,a kerekenkdnt
k6t f6knyeregfelszerelasejelentdstobbleikoltseget
okoz,ilyenmegoldessal
ez6rt
peldeulMercedes
csaka fels6bbgeposztelyban
ta16lkozunk,
600els6ker6kf6kszerkezet.

T6rcsaf6kbet6tekkopesa
F6kez6skiizbena f6kbeteteknek
teliesfel0let0kdn.
tesenkellfelfek0dnitik.
Ha a feliiletinyomAsbizonyosh(
ken megnOvekszik,
ott helyitulmelegedes
l6p fel, ami c
kentia tapad6sitenyezdtes fokozottabb6s egyenl6tlen
t6tkooesjdn
t6tkopes
Eov feknyereg
feknvereokonstrukci6sj(i6saq€
idn l6tre. Egy
alapjand6nthet6el, hogy mennyireegyenletesa
feltiletinyomasa.
(3) fekszikfel a dugatty0(4)
A f6kbet6tacelalaplapjera
abra).A munkahengerben
l6trejdv6nyomashataserak
(2) a f6l
16F.
F- muktidtetder6
szoritiare a f6kbet6tet(2\
szoritja
tekte
(1).
Ennek
hatesara
a f6ktarcsafeliiletenFsl kertileti
Ha a f6knyerega tengelycsonkel6tt van
A fugg6legesen
felfeldmutat6kerekterhel6ssel
azonosir6nyu erd alakulki. F6kez6skdzbena fekbetdtsz6lea
a f6kez6skora f6kt6rcsakdzepessirl6diisi eh6riij6n hat6 Hmaszkodik fel, ezort oft egy m6sik Fsz s0rl6doerd
er6.Jd tapad6sit6nyez6j00tfel0leten
fdkez6skor
a terhel6erd Mindket s0rl6d6er6a bet6t kdz6ppontjaravonatko
fejt
| 9 l l ^ ki.
| . , zAz
I s 1 gFs1
| v ^ oer6karja
| l a o . o u | q |az
| v c abren
J g | v | l U Ibejeldlt
"b"
el6rhetiaz alapterhel6s
negyszeresdt
is. A nagymechanikai nyomatekot
sAg,Fs2-6 pediga betetszelesseg
fele.A ket nyomatek
igenybevetelek
miattcsakritkanalkalmazziik.
nos irenybanbillentenia fdkbet6tet,ami az abren ber
egyenl6tlen
feliiletinyomdskialakulesahoz
vezet.Ha a
pen 6bred6edeket100 %-naktekinti0k.a f6ktarcsa
F6kbet6tek
A fekbeteteknek
szAmosnem teljesenexakt m6donmegfo- nak megfelel6en
pontjaval
annakegy meghatarozott
galmazhat6
tulajdonsiiga
van.Vizsgiilatukra
1981-ben
fogad- talalkoz6ogynevezett
oqvnevezettfelfut6 sz6l6nez az 6rtek
6ftek 1i
132
(DlN/lSO
takel nemzetkozi
szabv6nyt
63'136s a 6315).
masiklefut6sz6l6npedig68 %-nyilesz. Ez ferde kop
6s emiattrovidebb6lettartamhoz
vezel.
T6rcsaf6krtigzit6f6kkel(3.44.iibra)
Ha a tercsaf6kkelrogzit6f6kez6st
is kell v6gezni,akkor a
- melyekjelent6smertekben
fekbetetek
kopnak- 6s a veges
m0kodtet60ttalrendelkez6k6zif6kmechanizmus
kiizd automatikusutAnSllit6t
kell beszerelni,mintpl- a Bendixt6rcsafeknel (a 3.36.ebra),melyeta Citroentdbbtipus6nel
is alkalmaznakA masik megoldes- amitpl. a Mercedeshasznel - a f6ktercsaki0blos6d6r6szebeegy kis dobfekszerkezet beszerelese
a f0ggetlenfelfiiggeszt6sr:i
hajtofthats6fut6mUn6l.
I

Ezt a hatrenyttaibbf6lekonstrukci6smegold6ssal
batlhetik
ki:
r

67

9 55 4 1 1

'l - R6gziz6csavar
2 - F6knyereg
3 - Dugatty0
4 . Ker6ktart6
5. Ker6kagycsap6gyazis
6. Homokinetikus
f6ltengelycsukl6
7 . Tengelycsonk

12 20 16',t5
8 - Raigztt6anya
I . Foltengelycsuk16kiils6 harang 20. Fdkpota
ll - Takar6lEmez 24 - Rug6
l2 - F€kt6rcsa
14- lllesztdcsaD
15. Ker€kagy
16 . Biztosit6gy0rg

3.44.ebla
Tercsaf6kszerkezeta raigzit6f€kez6sc6U5raszervoellende.
z6sii dobfdkkelkieg6szitve

A dugattyi kiiz6ppontjdnakeltolesaa f6kbet6t
pontjdhozk6pest(3.46.eb'al Az"a" tAvolsagmi
kai iisszefuggesek
Pl.:
segits6g6vel
meghaterozhat6.
mm betetvastagseg,
90 mm betethosszp = 0,4
s0rl6dasit6nyez6eseten,ha a fekpofaes a
kdzottis0rl6desitenyez6p = g,'1a fekbetet
dugattylhozkepesta = 4,6 mm -re kell ethelyezni.
meszetesena bal 6s a jobboldalif6knyeregndl
a
szimmetriamiattellentetesirAnyban.Ez a gyartest
dregitja6s csaknagysz6ri6knelleszkifizet6d6.
r A dugattyu felfekv6 feliilet6nek
A gyakorlatban
is sz6leskdr0enalkalmazzek
a 3.47.
ran lathatOmegoldest.
A dugattyi azonfeliiletdt,
f6kbetet ac6l alaplapie'a felfekszik a felfuto oldalon
hdnytized millimdternyi
l6pcs6tmarnakbe. Ezaltal
l6dik a mukddtetderO
hatervonalaa bet6tkozeDDo
k6pest.A bemarAsttapasztalatiertekekalapjan
ki. Enn6la megoldasn6l
a bal6s a jobboldali
kezetekazonoskialakites0ak
lehetnek.A dugatty0
rasdtkell a fekt6rcsaforgdsir6ny6nak
megfelel6en
szimmetrikusan
egy sablon segits6g6velbeallitani.
Opel- 3.48.6bra).

I

llletiikon,
is bjzonyos
ldpfel, ami csok
is egyenldflen
ukcids j6siiga
Inletesa fekbetdl
Jugatty[(4) (3.4S.
hatdsdra
kialaku(2) a fektdrcsara
x kerilletis0rl6ddelea feknyeregre
;Irlddder66bred.
ra vonatkoztatva
bejelolt"b" tavol6t nyomatekazoz abran berajzolt
/ezet.Ha a kdz6-6ktercsa
forgasdpontjdvalel6szor
en6k 132 yo, a
: ferde kopashoz

Az er6k hatdseraa f6kbet6lenkialakul6

1. FdktSrcsa
2. F6kbet6t
3. Fdkbel6t
alaplap
4 - Dugattyrl
vagy
5- Fdknyereg
f6ktart6
6. Felfekv6
feliilet
3.46.5bra:
A dugatty[kitz6p
6s a fdkpofakaiz6pponteltollsaegymeshozkcpest

A f6kpofetket kiilitnbttz6 atm6r6ifidugattyf szoritjaa
f6ktarcsera(3.50.6bra)
Ezt a megoldastelsdsorbannagyobbfekez6teljesitmenyek eset6n,kiilondsenkisteheraut6knal
hasznal.iak.
A
fekbetetfelfut6sz6lefel6l helyezikel a kisebbetm6r6j0
dugattyit. Az etmer6karanya matematikaiosszef0ggesekkelhat6rozhat6
meg.A szabvanyos6rt6kekretort6n6
felkerekites
utansz6riaaut6kn6lpl.: s38lo42mm-es,versenyaut6knel0361044mm-esdugattyuetm6r6kkel
taliilkozhatunk.
feliileti nyomds
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6eo
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II

Iaprap
I vagy fdktart6

Ful
ai
k €s a feliileti
izl6sa

lddssalkiiszdtkbetdt ktiz6prsagmatemati)zhato.Pl.: 7,8
= 0,4 fekbet6t
s a fdknyereg
kdz6ppontjeta
thelyezni.Teregnela trikdrgyartastmegtd6.
csiikkent6se
tk a 3.47. 6brlet6t,amely a
6 oldalonn6. Ezdltalettokdzdpponthoz
rplanalakitj6k
lr nyeregszerrgattyribema3leldentrikdreallitani.(pl.:

3.47.ebra'.
Bemartl6pcs6a dugatty[ felfekv6feliilet6n

I

3.49.5bra:
Kdt kiiliinbaiz6etmdr6jiidugattyi alkalmazisa

A f6kpofrikzajcsdkkent6szendvicse
A kival6h6-,hang-,rezg6s-szigetel6,
6s j6 tapad6sitenyez6j azbeszl,amikorm6g dkkelt6 hatesatnem ismertekfel
idealisalkot6eleme
volta f6kbet6teknek.
Az azbesztethelye!
tesitdfemszemcs6k
tobb szempontb6l
is kedvez6tlenol
megveltoztatteka fekbet6tektulajdonsagait.
Az azbesztmentes
f6kbet6tekjobbankoptatjaka f6Karcsat,a mechanikairezg6sekes a zaj csillapitasarosszabb,h6vezet6ssel
nagyobb
jut el a betetanyagenkeresztiila dugattyrihoz
h6mennyiseg
6s igy a fekfolyadekhoz
is. A keroshatesokcsdkkentese
6rdek6benaz ig6nyesebbfekbet6tekh6tulj6ngumibevonatok,
jelentekmeg.
6s kUlonbdz6
alak0lemezk6k

A f6kpofafels6 feliilet6nek6thelyez6sea f6knyergen
(3.49.6bra)
A f6kbet6talaplemez6t
kalapacsalakt v6gz6d6ssel
k€szitik,
mely(6)feliiletenfekszikfel a f6knyeregre.
Ezzela
kialakitdssal
a f6kpofahozottevelik6s ez6rta kozeppontj6hozviszonyitva
a tercsaramerdlegess0rl6d6er6k
billent6nyomateka
ellent6tesiriiny0lesz.Emiattegyenletesebbfeliiletinyom6seloszlesalakulhatki. A kozepehez
k6pest
a k6tsz6l6na feliiletinyomaselt6resea szokesos
geometriai
kialakitasmellettr 3,6 %. Ezt a megoldest
(pl.:a Fordg6pleggyakrabban
az ITTTevesalkalmazza
A f6kszerkezetek
fejleszt6s6nek
els6dlegesfeladataa lehet6
kocsikndl).
legnagyobbf6kez6 teljesitm6nyel6r6se min6l nagyobb
megbizhat6seg
mellett.Kulcsfontossagu
a f6kt6rcsa6s a
f6kbet6tkdziittitapad6sit6nyez6.A biztonseg6s menetdi3.48.ebra
namikaszempontjdb6l
mesodlagosjelent6segua f6kez6si
|
Keretes isz6nyerzaj. A kdrnyezetv6delmi
el6irasok 6s a vev6i elvAresok
gesjobb els6kerdk- szigorodesamiatt viszontegyre tdbb figyelmetkell erre is
I
----\
f6k szerkezetn6la
forditani.A kifejlesztett
ker6kfekszerkezetek
zajcsokkent6s6t
dugattyu bemari.
bermunkdban
erre
specializel6dott
cegek
vegzik.
Legjelent6senak
bedllitdsa
' 20'-os idomszerse.
sebbezekkdzrila sv6dRuborec6g.
gits6g6vel. A f6knyereg a tengely.
csonk miigfitl van
elhelyezve.

A mege1626
vizsgelatok:
Az osszehasonlit6
m6r6sekhezaz adottg6pkocsifutdmfivenek leng6karjaival
rogzitika pr6bapadraa tengelycsonkot,
kerekagyat,
a f6ktarcseval,
6s feknyerget.A vizsgalatsoren
ak6r hisz fekbet6tgarnit0ratis elkoptatnak.
A kont6nerben
kialakitottvizsgal6hely
alkalmasarra,hogya speci6liszaj 6s

-20 +50 "C kdmyezetih6mer- fekbetotekzajcsdkkentesdhez
nem kdz6nseges,hanem
rezgesmer6berendezesekkel
sekleten, 0-99 o/o telatlv nedvessegtartalommellett 240"C-otis elvisel6nitrilgumit
hasznalnak.
'vallass6k"
a fekszerkezeteket.
N6h6nyzajcatikkent6szsndyics3zerkezete:
10 - 12 bar fajlagosf6kbet6tfeloletinyom6s,6s 50 - 350'C I Guml. f6m r6tsggszsndvics:
A f6m 6rintkezik
a munkahenger
dugatty0iaval.
kiizottitartomanyban
merika fekez6sizaj indexet.Ez annak
a m6r6sz6ma,
hogyhdszf6kezdsb6la zajszinth6nyszorha- I F6m- guml - f6m r6teg0szendvlca:
Az acollemezekkdzdtt0,'14mm vastaggumir6teg
ladja meg a 67 dB cs0csedeket.
A kritikusfiekvenciatartG
m6ny6 - 10 kHz kozottvan. A fekszerkezet
Oldoszerrelnem vihet6fel a gumir6teg,mert az ac€
zajszintj6re
vomezekkiiziil nem tud eftevozniaz olddszer.Ez6rtazt
natkoz6anjelenleg meg nincs kidolgozottszabveny,csak
ac6llemezek
kiizevulkaniza|jak.
SAE ajanl6s. Eszerintkisebb kell legyen a zajszint
I Guml- iivegsziivet. gumi r6tog0szendvlcs:
76 - 77 dB-n61.
Ez a legjobbzajcsokkenl6hatAsUes legolcs6bb
dAs.
I
Ac6llemez,guml, 6s iivcgsziivet kombln6cl6ja:
Az er6k hateI
Guml- f6m - gumi r6teg6szendvlcs:
slra a t6kbel6ten klalakuAlkot6elemei:0,14
mm-esgumir6teg,0,4 mm
16feliileti
ac6llemez,6s 0,14 mm-es gumir6teg.
nyomAs
0.68mm.
I 3 gumi, 6s 3 roadamentes ac6llemezb6lell6
vica:
A hat retegiisszvastagsaga
0,84 mm. tunerikai
csikhozalkalmazzak.
I Gumi- 0vegsz6vet- guml - pollfiberkomblneci6

I-l

i_l

H

E
'

.
|
"t |
I'

1- F6kt rcsa
2 - F6kbet6t
3 - F6tbet6tataptap4 - Dugattyrl
5 - F6knyersg

3.50.ebra:
A f6kpofafelfekv6teliilet6ngk6thely€268€
a
kalaprcafejhezhasonlit6klalakit6ssal

A zajcaaikkenld
3zendvlcariigzit6sea f6kbot6tre:
I Melagon:
A f6kbet6tac6l he apjetragaszt6reteggelkenikbe,
helyezikfel a zaicsdkkent6szendvicset,melyet
h6mersekleten
ravulkanizelnak.
Ez a m6dszer
t6 k6testbiztosit,olcs6,de csillapftohatasakisebb.
I Hldegkait63sol:
j6l kdt,de a kdtesszilerds
A hidegragaszt6anyag
olyanmegbizhat6,
minta ravulkaniz6lt
r6tegnek.
t6 ha6sa iobb.

Evento60 mllll6 f6kbet6tetlatnak el a RUBOREc69
csiikkent6anyagaival.

3.2.3.Sfiritett leveg6smiikiidtet6sii
tiircsaf6kek

Kedvezdtulaidonsagai
miatt(ld.3.2.fejezet)a tervez6k
A zalcsiikkent6szendvlcskivelaszl6sa
a hasz
A meresek6s a tiibb 6vtizedestapasztalatok
alapj6nkuliin- ta keresika tercsaf6kalkalmazdsilehetdseoeit
boz6zaicsokkent6
szendvicseket
koszitenek.
Ezekethidegen mgvekk6r6benis. Ez sokaigcsak hldraulikus
arnitdbbprobl6metvet fel:
ragasl6ssal,vagymelegenvulkanizalessal
1692ltik
a fekbe- sel voltelkepzelheto,
(5-7,5t felett)eleve
tdt hatsdf6m alaplapjara.
Az igy kieg6szltett
fekpofAkkal
is- r nagyobbossztiimegekn6l
kombine[(hidropneumatikus)
f6l
met mereseketv6geznek.Az ezt kovet6iisszehasonlltesok bonyolultabb
alapj6nvSlaszthat6
ki a l€hat6sosabbzajcs6kkento
szend- I p6tkocsinnemalkalmazhat6,
miatt
vics.A zajcsiikkenles
hatasossaga
melletta megoldaskiv6- r a relatlvenagyhdfelszabadules
ket tdmaszt a konstrukci6val,illetve a
lasztdsatnagymert6kben
befoly6solja
az el66llitasi
er is.
szemben.
Univerziiliszaicsdkkent6
megoldasnincs,hiszenaz alkate
szek elt6r6meretei6s alakjai,nemk0l6nben
anyagaimiatta Ezertahhoz,hogy a tarcsafdkkomolyabbszerephez
meg kellettalkotnia s0rltettlevegd
f6kszerkezetegyes alkatr6szeinek
onlengesszamai
nagyon haszoni6rmoiparban
eltgr6eklehetnek.A zajcsdkkent6
szendvicsszerkezetek
egy- kddtetosot6rcsafeket,megpedigUgy, hogy tov6bbrais
r6szt szigetel6r6tegk6ntfejtik ki kedvezdhatasukatmes- kalmaznilehessena jeratosfekkamramereteket
6s
ci6kat,illeve ns kellienmegemelnia szokasosny
resztpedigelhangoljek
a f6kbet6tonlengesszamal
teket.A s0ritettleveg6mfikodtet6siitarcsafekek
a
A zajcsokkent6s
termeszetesen
nem mehela f6kbetetvas- ad6d6an:
tags6genakrovds6ra,hiszena betetcsereperi6duside.iet
nincshelya
a I lsz6nyerges kiviteluek(a kerekoldalon
temszemcsek
miattiintenzivebbkopes ellen6reigyekeznek
kamraszAmera),
ndvelni.TehAta f6kbetetvastagsega
nem csdkkentheto.
Ez- I nagyeft6t6l0(13..16)muk6dtet6mechanizmust
zel magyarazhat6,
hogy a RUBOREzajcstikkent6szendmaznak(melynekugyanakkorhatert szab a
vicsekvastagsagaannakellen6rehogy igonyesebb
rendelkezesre
l6kete).
6116
esetekben 6-7 r6tegb6lis allhat,vastagseganem haladiameg az
egy millimetert.
A fdkszerelveny
9yan6k (IUCAS, PERROT)el6szorol)
szerkezetekkelprobelkoztak,melyek kamraelhelyezeso
Nagyonlenyegesa za.icsdkkent6
szendvicsdsszenyom6si kulcsosmUktidteteso
dobfek6hezhasonl6(3.51. 5bra).
szil6rdsega,mely 10 pm/10 MPa kiiriili kell legyenaz6n, f6kkamraa fekkar(3.52.dbra - 1) tengely€t(2) elfor
golyosemebpalyasegltsogevel
hogy ne befolyasolja
kedvez6tleniil
a fekez6sifolyamatot.
A (2,3,4)elemekb6l6116

rseges,hanem ja a kamraoldali
betetet(8) a tiircsehoz.A tololdalibet6tet
rts:
q'val.

(11)a fektart6ba
(18) csavarozott,tdmitettvezetdcsapokra
egyazott
nyereg('10)hizza a mUkodtet6s
reakci6erejevel
a
tercsdra.
A fdk integr6lt,intelligensutilniillit6berendez6ssel
rendelkezik,
melyaz utan6lliteshoz
csak a betetekes a tarcsakdztitti
h6zagotveszifigyelembe,
a felfektet6sut6nideform6ci6t
nem.

g gumirdteg
L men az
;zet. Ez6t1azt
dvlcs:
)golcs6bb
In6ci6Ja:
4mm
zb6l6116szend.
Amerikaig6pkG

I

,mbln6ci6

il

Et6tro:
sl kenikbe, erre
r, metyet200"c
,szermegbizhaiakisebb.

3.51.6bra:
PERROT
1000/1600
V-G SUritett
leveg6
mfikiidtet6sU
16rcsaf€k

szilerds6ga
nem
tegnek.
Csiltapi

.r.'-,4r-''r.,
\:i==.i2
'f{r=zi
a)

BOREc6g zaj.

,dtet6sfi
l tervez6k1696tit a haszonjar! m0ktidtet'6s3l:
)v€felt6telezia
fekrendszert,

i-l
L'

.I

'nleges
igenyek6t h6trdnyostulajdons6ggal
is rendelkefekfolyadekkal A fenlikonstrukci6
ztK:
I k6nyes
pontjaa fekkartengelytdmit6s6r6lgondoskodo
tiimitdgy
rii,
3phezjusson
a
I a megval6sithat6
kamrapozici6k
dltal6bannem teszik
€tt levegdmiilehet6ve
a hiitsotengelyretdden6 be6pit6st,killondsen
ovdbbrais alkett6s
fekhenger
egyidejiialkalmazasitval.
)t 6s konstruks nyomdsszin)k a fentiekbdl Ez6rt
napjainkban
egyeduralkod6ve
valnakazoka konstrukci6k,melyekn6l
a kamrahelyzetaxielis (3.53.6bra),illetve
rcshelya fekbizonyos
v6ltozatoknel
radi6lis (3.54. dbra). Ennek az Uj
tdrcsafdkgenerdcionak
legsikeresebb
tagjaa KNORRtercsarlzmusttartalpl.a Mercedes
fdk(amely
Actrosvalamennyi
kereketf6kezi).
a f6kkamrdk Akonstrukcid
jellemz6i:
legfontosabb
I Kdtvezetdcsapra
egyazott0sz6nyeregaz egyikcsapndl
bronzpersellyel,
a mesiknSlgumipersellyel
vezetve.Ez
Bloszdrolyan
egyrdszt
egyszerfibbe
teszia deformeci6k
6s h6tegulesok
lhelyezdsea
felv6telet
es ezzelegyenletes
fekhatest,illetuea vezet6s51. 6bra).A
nekhosszabb
elettartamot
biztosit,miisr6sztegyszerUbb6
:) elfordituaa
leszia karbantartdst.
fuevelszorit-

I - F6kkar
2 . F6kkaF
tengely
3 - Goly6k
4 . Nyom6gyfirfi
5 - Ut6n6llit6
anya
6 - Dugattyi
7 - Nyom6lap
8 . F6kbet6t
I - T6mcsapSgy
10 - F6knyereg
'lI - F6kbetdt
12- Nyom6ru96
13- Utinellit6
hiively
l4 - Csap
l5 - UttnSllit6
gyiitr
16- Rug6
17- Nyom6rug6
18 - F6ktart6
3.52.6bra:
PERROT100/1600
V-Glercsaf6kfel6pit6s

a A nyeregszerkezetre
kdzvetlenolfelszerelhet6
fekkamra
(16).lgy a kamra6s a f6k kdzottegyetlen,gyarkorlatilag
nyugv6tomit6srevan sziiks6g.
a K6t nyom6taggal(9) szoritott kamraoldalibet6t, ami
(ld.m6g3.50.6bra).
egyenletes
bet6tkopast
eredmenyez
I Intelligens
(3.55.ebra),
automatikus
utdnallit6berendez6s
melya deformeci6s
ldketetaz utandllitasnel
nemveszifigyelembe.(A bennetalalhat6goly6stengelykapcsolo
a
bet6tekfelfekveseut6na megniivekedett
axieliser6 hat6serasz6tkapcsol6dik.)
I Lanchajt6ssalszinkronizdltutenellitesa ket nyomotag
(3.53.ebra- 10).
r6sz6re
I V6ghelyzeti
vagy folyamatos,potenciom6teres
(3.56.ebra) bet6tkop6sjelz6.
Ut6bbiaz eleklronikusfekrendsze(ld. 8.3. fejezet)jdtszik
rekkel val6 egyottmfikod6sben
fontosszereDel.
A sUritettleveg6mukddteteso
t6rcsafekek
a kovetkez66vekben minda haszongepjarmovek,
minda p6tkocsikgyitrtasdbanvdrhat6anhatterbeszoritjdka n6hdny6ve m6g egyeduralkoddnakszemit6dobfekszerkezeteket.
Ezt a kovetkez6
el6nyos
tulajdonsdgaiknak
kdszonhetik:
I A h6terhel6st6l
kevessefugg6fekhates,ami l6nyegesen
novelia haszonjermUvek
kozleked6sbiztonseg6t.
I Az iizemeltetessordnhossz0tevon is egyenletesf6ker6
(ld. m6g 3.18.dbra),ami sok bosszisagt6l
6s kiadest6l
kimelimegaz 0zemeltet6ket.
I A dobfekek6vel
ma mer dsszemdrhet6
bet6l6lettartamok
6s az egyrecsokkendbeszez6sier, melygazdasagossd
is tesziaz alkalmaz6st.
r Kiveb kompatibilitasukaz elektronikusrendszerekkel
(ABS-ASR,EBS), ami reszben abbdl adddik, hogy a
konstrukci6t
a viszonylagkis bels6att6telmiatteleveig6nyesenkellettkialakitani(pl. kis hiszterdzis
voltcsakelfogadhat6),mesr6sztaz elektronikusrendszerekeltal tamasztottkovetelmenyeket
az ut6bbi6vekbenmerhianytalanulfigyelembe
(pl.kop6sjettudtakvennia tervez6sn6l
z<iintegr6l6sa).

1 - F6knyereg
3 - F6k6rcsa
4 - F6kbet6t
5 - Nyeregcsapegyazes
6 - Emel6kat
7-Hid

9 - Menetesors6 nyom6taggal
10- Lanc
12 - Ut6nrllit6mfikiidtet6csap
hiively
13- Utdn6llit6
'14- Goly6
'
16 .1 5 .R u g 6
'16- F6kkamra
434

3.53.ebra:
(KNORRSB 7000)
Siiritettleveg6 miikiidtet6s0t6rcsaf6kaxi6liskamrahelyzettel

