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ALAPFOGALMAK 

1. Gépjármű 

Gépjárműnek nevezzük az olyan személyeket és dolgokat szállító 
közlekedési eszközt, amely nincs kényszerpályához kötve és a 
továbbításhoz szükséges erőgépet (motort) magában foglalja, 
valamint rendszeresen közterületen (úton, téren) közlekedik. 

 

2. A gépjárművek csoportjai főbb jellemzőik alapján: 

A gépjárműveket rendeltetésük és szerkezeti felépítésük, valamint a 
hajtóenergia megválasztása szerint lehet csoportosítani. 

 

a) Rendeltetésük szerint lehetnek: 

 személyszállító gépjárművek: A személyszállító gépjárművek 
közé tartoznak a személygépkocsik, a társasgépkocsik 
(autóbuszok), a motorkerékpárok és a személy,- és 
társasgépkocsik által vontatott pótkocsik. 



 teherszállító gépjárművek: rakfelülettel rendelkező, 
áruszállításra kialakított járművek, amelyek esetenként 
pótkocsik vontatására is alkalmasak.  

 

b) Szerkezeti felépítésük szerint: 

 különleges gépjárművek: A különleges gépjárművek speciális 
személy,- vagy áruszállítási feladatok ellátására kialakított 
szállítóeszközök (pl.: mentő, üzemanyag-szállító gépjármű).  

 vontatók (tehergépkocsi, illetve nyerges vontató): A vontatók 
olyan motoros járművek, amelyek pótkocsik vontatására 
használatosak. A különleges közúti vontatójárműveken kívül (pl. 
nyerges vontatók) elsősorban a mező,- és erdőgazdaságban 
alkalmazzák vontatóként a különböző felépítésű traktorokat.  

 pótkocsik: A pótkocsik motor nélküli, rakfelülettel rendelkező 
járművek, amelyeket gépjárművekkel vagy vontatókkal lehet 
továbbítani. 

 



c) A hajtóenergia megválasztása szerint megkülönböztethetők: 

 benzin-levegő keverékkel működő Otto-motorok, 

 gázolaj-levegő keverékkel működő Diesel-motorok, 

 egyéb hajtóenergiával működő gépjárművek (gázturbina, 
villamos hajtású stb.). 

 

A benzin-levegő keverékkel működő Otto-motorok általában a 
személygépjárművek energiaforrásai, de gyártanak tehergépkocsikat 
is benzinüzemű motorral. A benzinüzemű gépjármű meghatározó 
előnye a gázolaj üzemű gépjárművekkel szemben az alacsonyabb 
beszerzési költség és a kisebb tömeg. 

 

Hátrányai: 

– nagyobb üzemeltetési költség, 

– nagyobb fajlagos üzemanyag-fogyasztás, 

– több meghibásodási lehetőség, 

– az egészségre ártalmas szennyező kipufogógáz. 

 



A belsőégésű motor működésének elméletét először 1824-ben Sadi Carnot 
írta le. Ő fogalmazta meg először a következőket: 

- a hő mechanikai munkává alakításához körfolyamatra van szükség, 
- a körfolyamatnak sűrítést és öngyulladást kell tartalmaznia, 
- jó hatásfok csak nagy hőeséssel érhető el. 

 
Az első működőképes dugattyús motort E. Lenoir egy fekvőhengerű 
dugattyús gőzgépből alakította ki és mutatta be 1860-ban. A Lenoir motor 
egyetlen újdonsága a gőzgéphez képest az volt, hogy világítógázt szívott be 
és azt elektromos induktor keltette szikrával meggyújtotta. A Lenoir motor 
kettős működésű volt, viszonylag sokat gyártottak belőle, mert a fejlődő 
ipar számára önálló erőforrást jelentett. 
Hatásfoka mindössze néhány 5-7 % volt. 
 
1862-ben Beau de Rochas szabadalmaztatja négyütemű motorját, de nem 
építi meg. 
 
Később szabadalmi vitába keveredik Nikolas August Otto-val, aki 
ugyanilyen elvek alapján 1876-ban el is készíti működőképes motorját.  



 
 
 
1886-ban Maybach, Daimler és Benz elkészíti az első benzinüzemű autót.  
 
1891-ben Bánki Donát és Csonka János feltalálja, majd 1893-ban 
szabadalmaztatja a petróleum porlasztót. 
 
1893-ban Rudolf Diesel szabadalmaztatja, majd hosszas kísérletek után 
1897-ben el is készíti azt a gyújtógyertya nélküli motort, amelyben az 
égést a keverék öngyulladása hozza létre. A tüzelőanyag befecskendezése 
sűrített levegővel történt, a gép hatásfoka kb. 26 %-os volt. Motorját két- 
és négyütemű kivitelben is megépítette.  
 
1900-1960 a belsőégésű motorok felhasználása általánossá vált. Ezután a 
fejlesztési célokat a felhasználási terület határozta meg. Az üzemanyagár 
nagymértékű növekedése, környezetvédelmi problémák fokozott 
megjelenése 1960-tól a tervezőket és gyártókat gazdaságosabb, 
környezetbarát motorok készítésére ösztönzi. 





A belsőégésű motor olyan hőerőgép, amelynek munkaterében elhelyezkedő 
munkavégző közegben lejátszódó periodikus körfolyamatban alakul át a 
beadagolt tüzelőanyag kémiai energiája hőenergiává, majd mechanikai munkává. 
 
 



A munkatér kialakítása szerint a belsőégésű motorok három kategóriába 
sorolhatók: 

 

 Dugattyús motorok. Ezek munkaterében az alternáló mozgást végző 
dugattyú a munkaközeggel kölcsönhatásban forgattyús, lengőhimbás 
vagy egyéb mechanizmust működtet. 

 Forgódugattyús motor. A munkaközeggel kölcsönhatásban különleges 
kialakítású dugattyú körpályán mozog vagy bolygómozgást végez. 

 Szabad dugattyús motor. Az alternáló mozgást végző dugattyú 
határhelyzetei a terheléstől függenek. 

 

 



Alapfogalmak 

 

 Munkatér: Az a tér, ahol a körfolyamat végbemegy. Térfogata két szélső 
helyzet között változik. 

 Kompresszió-térfogat: A munkatér legkisebb térfogata. Dugattyús 
motoroknál a dugattyú belső holtponti helyzetéhez tartozó munkatér 
térfogata. 

 Munkafolyamat: A periodikusan ismétlődő energiaátalakulás egy 
periódusa. A munkafolyamat egyes elemei csak elméletileg választhatók 
szét az alábbi szakaszokra: 

 a munkatér feltöltése friss közeggel (szívás), 

 sűrítés (kompresszió), 

 égés, 

 terjeszkedés (expanzió) 

 a közeg kiáramlása a munkatérből (kipufogás). 

 



 Löket: A dugattyú által a két határhelyzet között megtett út. Jelölése s 

 Ütem: A munkafolyamat egy-egy löketre eső része. Jelölése: i 

 Munkaütem: A munkafolyamatnak az a szakasza, amely az expanziót 
tartalmazza, ami a terjeszkedés. 

 Holtpont: A dugattyú egy kijelölt pontjának helyzete az irányváltás 
pillanatában. A felső holtpont (FHP) a forgattyústengelytől távolabb, az 
alsó holtpont (AHP) a forgattyústengelyhez közelebb lévő holtpont.  



 

A motor geometriai méreteivel a munkatér méreteit adjuk meg. 

Ezek a következők: 

D: a hengerfurat (hengerátmérő) 

AD: a hengerkeresztmetszet, 

VK: a legkisebb térfogat (kompresszió-térfogat) 

VL: a lökettérfogat, 

Vh: (VK + VL) a hengertérfogat. 

 

A munkatér legnagyabb és legkisebb térfogatának hányadosát  a 
kompresszió-viszonynak nevezzük: 

 



 

A gázolaj–levegő keverékkel működő dízelmotorok a 
tehergépjárművek legelterjedtebb motortípusa, de az utóbbi időben 
rohamosan terjednek a dízelüzemű személygépjárművek is. 

A gázolajüzemű gépjárművek előnyei a benzineshez viszonyítva a 
következők: 

– a kisebb üzemeltetési költség, 

– a kisebb fajlagos üzemanyag-fogyasztás, 

– kevesebb meghibásodási lehetőség. 

 

Hátrányai: 

– a nagy beszerzési költség, 

– a zajos üzem, 

– az egészségre ugyancsak ártalmas, szennyező kipufogógáz. 

 



 

 

A gázturbinát elsősorban a repülés igényeinek növekedése miatt 
fejlesztették ki. Ma már a kis sebességű sportrepülőgépek kivételével 
a gázturbina a repülőgépek fő erőforrása. 

A gázturbinás motor szerkezetileg egyszerűbb, mint a dugattyús 
Ottó1,- illetve dízelmotor2, de nagy előállítási költsége miatt a 
gépjárművekben eddig nem volt versenytársa a hagyományos 
dugattyús motoroknak. A gáz,- és villamos hajtású gépjárművek 
jelentősége a gyakorlatban nem számottevő. Az ilyen hajtású 
járművek a levegőt jóval kevésbé szennyezik, mint a más rendszerű 
belső égésű motorok. 

 

1: Az Otto-motor az első megvalósított négyütemű belső égésű motor, amelyet Nikolaus August Otto 
készített 1876-ban. 

2: A dízelmotor belső égésű motor, amelynek működési elvét a német Rudolf Diesel szabadalmaztatta 
1893. február 23-án. 



 
A gázturbina egy olyan hőerőgép, amelyben a levegővel kevert 

üzemanyag égéstermékei egy turbina lapátjain haladnak keresztül. A 
turbina egy kompresszort működtet, amely a levegőt szolgáltatja az égési 
folyamathoz. A gázturbinában keletkező égéstermékek hőenergiája 
hasznosítható további turbinák hajtására, vagy az égéstermékeket egy 
fúvócsőben felgyorsítva reaktív hajtóműként működhet. 

A dugattyús belsőégésű motoroktól eltérően a gázturbinában 
folyamatos égés valósul meg. 



 
Részei: 

 beömlőnyílás (szívótorok) 
 kompresszor 
 tüzelőtér 
 turbina 
 fúvócső 

 



 
 
 
Működése: 
 

A gázturbina nagy levegőigénnyel működik. A hajtómű indítása után a 
légsűrítő (turbókompresszor) a levegő nyomását többszörösére növeli, és a 
bevezető nyíláson keresztül az égéstérbe nyomja. 

Itt a levegő a beporlasztott tüzelőanyaggal (pl. kerozin) keveredik. A keveréket 
meggyújtva állandó nyomású folyamatos égés alakul ki. A felhevült és 
nagymértékben kiterjedt gázok a turbinát forgatják. A turbina a vele közös 
tengelyen levő kompresszort, generátort, a hajtómű táprendszerét és a 
segédberendezéseket is működteti. Az égéstermék-gázok további hasznosításra a 
sugárhajtásos gázturbináknál a gázturbina fúvócsövébe kerülnek, itt nyomásuk 
mozgási energiává alakul át, a kiterjedő gázok a hőmérséklete csökken. 

Innen a gázsugár kb. 2000 km/h sebességgel lép ki a szabadba, a 
hőmérséklete ekkor 500-600 °C. 

 



 
Hajtásmechanizmus szerinti csoportjai: 
 

1. légcsavaros gázturbinák 
(pl.: Jendrassik Cs-1, Kuznyecov NK-12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. gázturbinás sugárhajtóművek 

(pl.: De Havilland Goblin) 



Jendrassik Cs-1 (légcsavaros gázturbina) 

 

Ez volt a világ első működőképes légcsavaros gázturbinás hajtóműve. 
Jendrassik György tervezte 1938-ban, később a magyar tervezésű RMI-1 
romboló és felderítő repülőgép hajtóművének szánták. 
 
 
 
 
 
 
 

Jendrassik György 1929. 3. 12-én jelentette be első gázturbina-szabadalmát. 
1934-től munkatársakat vont be a számítások végzésére. 1937-ben sor került 
az előzetes kísérletekre, amelyek tapasztalataival 1938-ban megépítette 
gázturbináját, amely 1938. 10. 02-án indult el először. 

Rövidesen terhelhető volt, és 1939. 1. 02-án bemutatta a hivatalos ellenőrző 
bizottságnak, majd pedig március 8-án a nyilvánosság előtt ismertethette 
munkájának eredményét. Hamarosan megépítette 100 lóerős gázturbináját, és 
az itt szerzett tapasztalatokat felhasználta a Cs-1-nél is. 

RMI-1 



Jendrassik Cs-1 (légcsavaros gázturbina) 

 

A légcsavaros gázturbina tervezési munkái a Ganz gyárban 1939-’40-ig 
tartottak. A sikeres teszteknek és gyors munkavégzésnek köszönhetően már 
1940 nyarán elkezdődhettek a kísérletek a gázturbinával. A tervezés Cs-1 
típusjelzéssel folyt, amiben a Cs „csónakmotort” jelentett, így akarták a német 
hírszerzést félrevezetni, hogy ne tegyék rá kezüket a radikálisan új erőforrásra. 
A tervek szerint a gázturbinának 550 °C-os maximális hőmérséklet mellett 
1000 lóerőt kellett volna teljesítenie. Az év végére  csak 302 lóerőt értek el és 7 
%-os hatásfokot. A projectet megszüntették. 

A mai légcsavaros gázturbinák lényegében hasonló felépítésűek, mint a Cs-1 
gázturbina. Sikertelenségének alapvetően az volt az oka, hogy megelőzte korát. 
Az akkoriban rendelkezésre álló anyagok alacsony hőállósággal rendelkeztek. 
Az első használható légcsavaros gázturbina a Rolls-Royce Trent (RB50) volt. 







Kuznyecov NK-12 (légcsavaros gázturbina) 

 

A Kuznyecov NK–12 a Szovjetunióban az 1950-es évek elején a Kuznyecov 
tervezőirodában (OKB–276) Ferdinand Brandner irányításával kifejlesztett 
légcsavaros gázturbina, mely napjainkban is a világ legnagyobb teljesítményű 
repülőgép-gázturbinája. Sorozatgyártása 1954-ben kezdődött. Modernizált 
változata az NK–16. A hajtóművet a Tu–95 bombázón és annak változatain, a 
Tu–114 utasszállító repülőgépen, az An–22 teherszállító repülőgépen 
alkalmazzák, de ilyen gázturbina hajtja az A–90 Orljonok ekranoplánt és a Zubr 
osztályú légpárnás hajókat is. 



 
Ekranoplán 

 
Nagyméretű, de kis oldalviszonyú szárnyainak határfelületi hatását 
kihasználva volt képes vízfelszín-közeli repülésre. 

Hasonló kinézetük ellenére az ekranoplánok nem repülőgépek, 
nem hidroplánok, nem légpárnás vagy szárnyashajók; a 
határfelületi hatás egy teljesen külön technológia. A Nemzetközi 
Tengerészeti Szervezet a tengeri hajókhoz sorolja ezeket a 
járműveket. 
 



 
903 Luny (Лунь) 
NATO-kódja: Duck 

 
A 903 Luny tervszámú ekranoplánt a Rosztyiszlav Alekszejev 

irányítása alatt álló, szárnyashajókkal foglalkozó CKB SZPK 
tervezőirodában fejlesztették ki az 1980-as évek elején Vlagyimir 
Kirillovih főkonstruktőr vezetésével, majd 1987-től állt 
hadrendben a Szovjet Haditengerészetnél, később pedig az Orosz 
Haditengerészetnél az 1990-es évek végéig. 

 
A felszíni hajók elleni rakétahordozó csapásmérő eszköznek 

szánták. Eredetileg nyolc egység megépítését tervezték, de a 
pénzügyi háttér hiánya, valamint a korlátozott katonai 
használhatósága miatt csak egy darabot fejeztek be. A hajó gyenge 
légvédelmi fegyverzete és nagy mérete erős légi ellentevékenység 
esetén sérülékennyé tette. 



Légpárnás hajó 
 
A légpárnás hajó szülőatyja Christopher Cockerell brit mérnök volt, akinek 
1955. december 12-én engedélyezték különös találmányának, a légpárnás 
hajónak szabadalmaztatását. A hovercraft, ahogy feltalálója elnevezte, a 
hajófenék és a víz közötti levegőrétegen siklik (akár 150 km/h 
sebességgel). Négy évvel később az első légpárnás már arra is képes volt, 
hogy átszelje a La Manche csatornát. 
A légpárnás hajók valójában sokkal inkább repülőgépnek számítanak, mint 
hajónak: propeller hajtja őket, és lapos törzsüket erős gumiköpeny zárja 
körül. A jármű saját kompresszora sűrített levegőt termel. Ez emeli a 
levegőbe a hajót. 

Forrás: http://www.mimicsoda.hu/cikk.php?id=27 

http://www.mimicsoda.hu/cikk.php?id=27




 
De Havilland Goblin 
(gázturbinás sugárhajtómű) 

 
 



 
A sugárhajtómű 
 
A sugárhajtású repülőgépeket a II. világháború végére fejlesztették ki, de 
csak az ötvenes évekre terjedtek el. Az 1960-as években használták rá a 
„léglökéses repülőgép” elnevezést is. 

Repülőgéppel 1947-ben lépték túl a hangsebességet, de az első, 
hangsebességnél gyorsabb utasszállító repülőgépet csak 1976-ban 
állították menetrendbe. 

A sugárhajtómű az impulzusmegmaradás elvén működik. A hátrafelé 
nagy sebességgel kilökött gáz ellenhatása biztosítja a tolóerőt. 



A sugárhajtómű egyik típusa a vízsugár-hajtómű 
 
Jet ski 
A jet ski vagy „vízsugár-hajtóműves vízi motor” fizikai elvét tekintve egy 
sugárhajtómű. Ebben az esetben a járművet hajtó erőt nem nagy sebességű 
gázok, hanem nagy sebességű vízsugár hajtja. Ilyen hajtóművet nem csak a 
szórakozásra gyártott jet skibe építenek be. Bár nem terjedt el széles 
körben, de alkalmazzák kisebb hajók meghajtására is. 
 
 
 
Vízsugár-hajtóműves élőlények 
Két lábasfejű állat, a polip és a tintahal rendelkezik azzal a képességgel, 
hogy a fejükben lévő vizet egy csövön, a tölcséren keresztül nagy 
sebességgel kipumpálják. A kipumpált víz ellenhatásaként az állat teste az 
ellenkező irányba lökődik. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a két élőlény az 
evolúció által kifejlesztett vízsugár-hajtóműves rakéta. 



Érdekes sugárhajtóműs járművek 
 
 

A világ leggyorsabb bőrfotele 
A világ leggyorsabb bevásárlókocsija 



A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS TÖRTÉNETE 

A motorizáció kialakulása 
 

 Roger Bacon, angol filozófus a XIII. század nagy tudósa megjósolta 
többek között a nagy sebességű önjáró kocsi megszületését is. 

 Leonardo da Vincit, a reneszánsz nagy gondolkodóját is erősen 
foglalkoztatta ez a gondolat. 1600 körül jelentek meg az első 
vitorláskocsik, amelyek a szél energiáját hasznosították. 

 Stevin, belga fizikus szélenergiával hajtott járműve óránként 34 
km-es sebességet is elért. 

 James Watt gőzgépe 1769–1796 között már annyira 
tökéletesedett, hogy széles körű ipari használatra is alkalmassá 
vált. Az így kibontakozott ipari forradalom szükségszerűen a 
közlekedés forradalmához is vezetett. 

 Cugnot, francia hadmérnök 1770-ben épített „gőzkocsija” csak 4 
km/h-s sebességet ért el. 



 Már az első gőzgépek idején felmerült a gondolat, hogy a nehézkes, 
nagy tömegű és rossz hatásfokú (külön kazánnal és gépezettel 
dolgozó) gőzgép helyett egyszerűbb gépet kellene szerkeszteni. A 
gázmotor adta lehetőség segítségével a francia Lenoir, az 1880-as 
években több közúti járművet készített. 

 Az 1877-ben Otto, német feltaláló által szabadalmaztatott, neve után 
Otto-motornak nevezett négyütemű benzinmotor hatalmas fejlődést 
jelentett a közútijármű-fejlesztésben. 

 Carl Benz 1885-ben készítette el háromkerekű gépkocsiját. 
Motorjának teljesítménye 0,55 kW (0,75 LE), legnagyobb sebessége 
pedig 12 km/h volt. 

 Gottlieb Daimler 1886-ban mutatta be négykerekű gépkocsiját, 1,1 
kW-os (1,5 LE-s) motorral, és 18 km/h-s maximális sebességű 
haladással. 

 

Az 50-es évektől a világ fejlett országaiban a személyautó mindennapos 
használati eszközzé vált. A jelenlegi számítógépes tervezés és az 
intelligens szimulációs technika vívmányait alkalmazó kísérletek mellett 
egy személygépkocsi kifejlesztési időtartama 3–4 évre tehető.  



Benz Patent No. 1., az első autó 1885-ből 



 
 

 1877 - A differenciálmű 
A differenciálmű ma már olyan természetes az autóban, 

mintha csak a motorról beszélnénk. Nem véletlen, az előnyére 
igen hamar rájöttek, a technikai megoldást 1877-ben védette le 
James Starley Angliában, akit a brit kerékpáripar atyjaként 
szokás emlegetni. 

Az alapvetően egyszerű szerkezet lényege röviden, hogy 
lehetővé tegye, hogy kanyarodáskor a kanyarhoz közelebbi kerék 
lassabban, a külső pedig gyorsabban forogjon. Ha ez nem így van, 
a tengely vagy rövid időn belül elkopik, vagy akár el is törhet, 
ráadásul az autó is rengeteget veszít stabilitásából. 

 
(Bemutató kisfilm) 

https://www.youtube.com/watch?v=K4JhruinbWc


 Valószínű, hogy rekordkísérletéhez Camille Jenatzy belga 
mérnök már tudatosan alkalmazta a lövedék vagy torpedó 
alakot. Bizonyára ez is segítette, hogy 1899. 04. 29-én sikerüljön 
először átlépnie a 100 km/h sebességet a franciaországi 
Acheres-ben La Jamais Contente nevű (Az örök elégedetlen) 
autójával. Az autót villanymotor hajtotta. 

 



 1914 A.L.F.A. (Alfa Romeo előd) 40-60HP Castagna Siluro Ricotti, 
melynek motor és alváz tervezője Giuseppe Merosi. (videó) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Az I. világháború idején, első sorban katonai megbízásból, az 
aviatika (repüléstan) nagyot fejlődött, a léghajóknak is komoly 
szerepet szántak. A fejlesztés itt már a csak tudományos 
alapokon történhetett, és ebben az áramlástan komoly szerepet 
kapott. Mindez képbe helyezi Járay Pálnak a légellenállás 
csökkentésében végzett tudományos munkáját. 

https://www.youtube.com/watch?v=s-f81bM6LE4


 
 

Járay Pál 
 

Feltaláló, járműtervező az aerodinamika úttörője, az 
áramvonalas autó atyja. Az autó légellenállási menetellenállásával 
tudományos alapon foglalkozott; dokumentálta, szabadalommal 
levédette. És ami nem mellékes, az áramvonalú építési elveit 
sorozatgyártású autókon alkalmazták. 

Az I. világháborút követően a Zeppelin számára elkészítette a 
világ akkor legnagyobbnak számító szélcsatornáját, amely 
előrelendítette a további kutatásokat. 

1920-ban szabadalmaztatta a legkisebb légellenállású 
léghajóalakot (csepp alak), az elöl lekerekített, hátul kúpban 
végződő forgástestet. Kutatásai nyomán a léghajók gazdaságossága 
megduplázódott. 
 



1927. Berlinben jóváhagyják az áramvonalas autó karosszéria 
kialakításra vonatkozó szabadalmi kérelmét. 

Ley T6 Az autó túllépte a 100 km/h sebességet 1,5 literes, 20 
lóerős motorjával. 



Izgalmas korszak kezdődött. Számos autógyár látott fantáziát az 
áramvonalas autóban. Ma már furcsa számunkra, hogy az egyik 
jelentős előnyének azt tekintették, hogy az autó elhaladtával sokkal 
kevesebb port ver fel, mint a „dobozosok”. 

Járay a ’30-as évek végén képes volt 0,19 légellenállású autót 
készíteni, a kor divatos járműveinek nagyjából 0,5 volt a 
légellenállási értéke. (Autógyárak: Adler, Apollo, Audi, BMW, Bugatti, Chrysler, 

Jawa, Maybach, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Tatra, Voisin) 

A típusok jobbról balra: Audi, Maybach, 
NSU-FIAT Balilla Aerodynamica, Tatra 77. 



 
A Járay Audi (Typ K) 1923-ban készült. Az adott alvázon a 

hagyományos karosszériával 90 km/h volt a maximális sebesség, 
míg az áramvonalas alépítménnyel 130 km/h. Az Audi egy replikát 
is készített. (videó) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vOo6JsW0Y8o


Az igazi sikert a Tatra autógyár hozta meg Járaynak. A 
farmotoros Tatra T77 igazi Járay forma volt. 

 

Az autót 1934. május 3-án mutatták be a prágai Auto Show-n, 
majd még ebben az évben a berlini autókiállításon is. 

Az autót Ledwinka mutatta be Hitlernek, aki később Porschénak 
azt mondta, „ez a mi autópályáink autója”. 

 

Ledwinka és Járay együtt dolgoztak az autón, melyet megtartva 
alapvető formai jegyeit, például, az akkor szinte hihetetlen 0,212 cw 
értékét tovább fejlesztettek. 

Megszületett a Tatra 77A, majd 1936-ban a T87, a „vérvonal” 
egészen a Tatra 603-ig végig vezethető. 



MOTORJELLEMZŐK 

1. A benzinmotor 
 
Az első benzinüzemű négyütemű motort Nikolaus Otto német feltaláló 
készítette 1876-ban. 
 

1. Az első ütem a szívás, amikor a dugattyú lefelé mozog, és a 
szívószelepen keresztül maga után szívja a benzin-levegő keveréket. 

2. A második ütem a sűrítés. A szelep bezárulása után a dugattyú felfelé 
mozog, és összesűríti a keveréket. 

3. Amikor jó közelítéssel a holtponton jár, a gyújtógyertya elektródái 
között kipattanó szikra meggyújtja az üzemanyagot. Ez a harmadik 
ütem, a munkavégzés. Munkavégzéskor a megnövekedett nyomás a 
dugattyút lefelé löki. 

4. Amikor elérkezett az alsó holtpontra, kinyílik a kipufogószelep, és az 
égéstermék eltávozik a hengerből. 

 
Ez a négy ütem ismétlődik folyamatosan a motor működése során. 
A motor hatásfoka kb. 30-35 %. 



Alapvető elnevezések és jelölések 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/4-Stroke-Engine.gif


Otto körfolyamat 



Wankel-motor működése  



2. A Dieselmotor 
 
A dízelmotor működése (1892, Rudolf Diesel német mérnök találmánya) 
lényegét tekintve hasonló a benzinmotoréhoz, viszont van egy nagyon 
lényeges különbség: szíváskor a hengerbe csak levegő áramlik be. 

A sűrítési ütem a levegőt sajtolja össze, majd ebbe fecskendezik be a 
dízelolajat, amikor a dugattyú a felső holtponthoz ér. 

Az összenyomás mértéke annyira felmelegíti a levegőt, hogy az 
üzemanyag szikra nélkül is elég. Ezért a dízelmotorok nem tartalmaznak 
gyújtógyertyát. 

Amíg a sűrítés mértéke a benzinmotoroknál kb. 1:10 arányú, addig ez a 
dízel esetén 1:16 is lehet. 

 
A motor hatásfoka kb. 20-25 %. 



Video: https://www.youtube.com/watch?v=x9yS2xdPJSU 

https://www.youtube.com/watch?v=x9yS2xdPJSU


Diesel körfolyamat 



 

 

3. Az injektor 
 

Az injektor nagyon leegyszerűsítve az a rendszer, amely az 
üzemanyagot a motorba juttatja, a régebbi motorok ezt még 
porlasztóval oldották meg. Rengetegféle megoldás létezik, de a 
működési elv nagyjából azonos. 

  

Az injektor elektromos pumpa és befecskendező-fúvókák 
segítségével, porlasztva juttatja az üzemanyagot a szívócsőbe, ahol 
elkeveredik a levegővel. Ezt a keveréket a lefelé haladó dugattyú 
által keltett vákuum szívja be a hengerekbe, ahol az elég. 
 
 





 
 
Az injektor előnye a porlasztóhoz (karburátorhoz) képest, hogy 

pontosabban adagolható az üzemanyag mennyisége, így korszerű 
motorvezérlő elektronikával párosítva alacsonyabb fogyasztás és 
nagyobb teljesítmény érhető el. 

 

Közvetlen befecskendezés 

 

Ha azt halljuk, hogy közvetlen befecskendezés, akkor a benzin vagy 
gázolaj nem a szívócsőbe, hanem egyből a hengerbe érkezik. A mai 
modern befecskendezők lelke egy számítógép, ez dolgozza fel a 
különböző érzékelők és jeladók pillanatnyi információit, és ez 
alapján szabályozza a befecskendezett üzemanyag mennyiségét. 

 



 
Common rail (közös nyomócsöves) rendszer 
  

Bármilyen motorban bármilyen injektor el tud romlani, de 
különösen a dízelesek retteghetnek a common rail rendszer 
meghibásodásától. Ennek a megoldásnak a lényege, hogy minden 
dízelinjektor egy közös csőre csatlakozik, ezért hívjuk őket közös 
nyomócsöves dízeleknek is. 

A hagyományos dízelekben a porlasztónyomást minden 
injektornál külön állítják elő, a common railben viszont szétválik a 
nyomás létrehozása és a befecskendezés. Az üzemanyag a közös 
nyomócsőben várakozik nagy nyomás alatt, és csak akkor kerül a 
befecskendező szelepekhez, amikor felhasználásra kerül. Mindig 
annyi üzemanyag jut az égéstérbe, amennyi szükséges, a rendszer 
nagyon magas, 1500–1800 bar nyomáson dolgozik még alacsony 
fordulatszámnál is, a csúcs a 2500 bart is elérheti. 

A nagy nyomás azért jó, mert a gázolaj nagyon finomra 
porlasztódik, ami jobb és tisztább égést, ezáltal alacsonyabb 
fogyasztást és kisebb károsanyag-kibocsátást eredményez. 



 
 
 
A common railt különösen a sok hidegindítás és a rövid menetek 
nyírják, amikor a motor nem tud üzemi hőfokra melegedni a leállításig. 
Mivel az injektorok a rendszerben sorba vannak kötve, ha az egyiknél 
valamilyen okból nincs nyomás, az a többihez sem jut el. 
 
 
 

(forrás: http://www.origo.hu/auto/20141018-injektor-hibak-kozvetlen-befecskendezes-common-rail.html) 

http://www.origo.hu/auto/20141018-injektor-hibak-kozvetlen-befecskendezes-common-rail.html
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A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS JELLEMZŐI 

 

 Előnyei: 
 
- sűrű úthálózat 

(háztól-házig) 
- rövid eljuttatási idő 
- sok árufajtát szállíthatunk 

Hátrányai: 
 
- külső környezeti hatásoktól függ 

(időjárás, forgalmi viszonyok) 
- magas önköltség 
- környezetkárosító hatás 

(zaj,- porterhelés) 
- a legtöbb élőmunkát ez igényli 
- balesetveszélyes közlekedési ág 
- útvonal-korlátozások, szállítási 

tilalmak  



A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS TECHNIKÁJA 

A közúti közlekedést kiszolgáló létesítmények: 

 forgalmi telepek, 

 javítóműhelyek, szervizek, 

 gépkocsigarázsok, parkolók, 

 alkatrészellátás létesítményei, 

 benzinkutak, 

 egyéb kiszolgáló létesítmények. 

 



A közúti közlekedés műtárgyai: 
A különböző terepviszonyok, a talaj minősége, a vízi akadályok és más 

közlekedési útvonalak áthidalása elkerülhetetlenné teszi a közúti műtárgyak 
alkalmazását. 

A közúti műtárgyak közé a következők tartoznak: 

 alagutak, 

 támfalak, bélésfalak, 

 hidak, átereszek, 

 hóvédművek, 

 egyéb. 

 

Az egyéb közúti műtárgyak közé a vezetőoszlopok és a különböző kialakítású 
korlátok sorolhatók. 

-  A vezetőoszlopok célja a jó optikai vezetés. Különösen havas úton, ködben és 
éjszaka jelentősek, amikor a vezetőoszlopra fényvisszaverő anyagból ráfestett 
jelek jól láthatók. Egyenes szakaszokon mindkét oldalon 50 m-es távközökben 
kell elhelyezni, ívekben a sugárnagyságtól függően sűrűbben.  

-  A vezetőkorlátok az út veszélyes szakaszán az út szélét jelölik, és fokozottabb 
optikai vezetést adnak a járművezető részére. 

 



A közlekedés biztonságát befolyásoló 
közutak vonalvezetése 

 

Az utak vonalvezetésének kialakításakor mindig arra kell törekedni, 
hogy az útvonal jól illeszkedjen a környezetbe, a gépjárművezető a 
veszélyesebb helyeket időben észlelhesse, s az út és környezetének 
változatossága a vezető figyelmét ébren tartsa. A korszerű utak 
építésekor ezért kerülik mind a túl hosszú, mind a túl rövid egyenes 
szakaszokat, a kis sugarú köríveket és a túl nagy emelkedőket. 

 

 A túl hosszú egyenes szakaszok (a tapasztalatok szerint) egyhangúak, 
fárasztóak, álmosítóak, és a vezető éberségét csökkentik. Általános 
elv, hogy 3 km-nél hosszabb egyenes szakaszokat csak kivételes 
esetben célszerű kialakítani. 
 

 A túl rövid egyenesek az előttünk lévő és utánunk következő ívekkel 
nincsenek összhangban, és a járművezetőt hirtelen kormány-
mozdulatokra késztethetik, ami könnyen a jármű stabilitás-
vesztéséhez vezethet. 



 A körívek kialakításában lényeges, hogy az ívek sugara minél nagyobb 
legyen. A kis sugarú ívek hátrányosak mind a forgalombiztonság, 
mind az üzemeltetés gazdaságossága (pl.: a gumiabroncs 
elhasználódása) szempontjából. Az egymást követő íveknél pedig 
kerülni kell, hogy a nagysugarú ívek között lényegesen kisebb sugarú 
ívet iktassanak be. Ezért az egymást követő ívek sugara lehetőleg ne 
térjen el nagymértékben egymástól. 
 

 Az emelkedők beiktatása a terepviszonyok miatti magasság-
különbségek leküzdése érdekében szükséges. Általános elv, hogy az 
emelkedők és a lejtők kis hajlásszögűek legyenek. 
 

 Az utak kereszteződéseinek kialakítása az átbocsátóképesség és a 
biztonság szempontjából játszik fontos szerepet. 
 

A térbeli vonalvezetés hatása a közúti forgalomra: 
 

A gépkocsi vezetője az út szalagját filmszerűen látja maga előtt 
térbeli rövidülésben változni. Ezért az út vonalvezetésének 
megfelelőségét minden esetben a gépjármű kormánya mellőli 
nézőpontból kell vizsgálni. 



 
Alapfogalmak 
 
 
Autópálya 
Az autópálya kizárólag gépjárműforgalomra épülő, irány szerint 
elválasztott pályákkal,  irányonként minimum két forgalmi sávval, a 
menetirány szerinti jobb oldalon leállósávval, gyorsító és lassítósávval 
tervezett út. Más utat és vasutat csak külön szintben keresztezhet, a 
járművek csak forgalmi csomópontokon hajthatnak rá, ill. hajthatnak le 
róla, a forgalmi áramlatok keresztezése nélkül.  
 
Autóút 
Az autóút gépjárműforgalomra épülő, két vagy több forgalmi sávval 
lehetőség szerint elválasztott pályával, egyébként kétirányú pályával 
tervezett út. Vasutat csak külön szintben, utat azonban szintben is 
keresztezhet, a járművek szintén csak csomópontokon csatlakozhatnak, 
ill. hagyhatják el. 






