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ABSTRACT 

 
Current environmental pollution issues remain to be 

topical, that is why more regulations are introduced to 
reduce the adverse effects on the environment. As a 
consequence new rules in the automotive manufacturing 
were adopted by the European Union. 

Therefore many car manufacturers are involved in the 
examinations aimed at the accomplishment of the 
significant weight reductions in vehicles. One of the 
solutions lies in the replacement of the material of the 
components. The paper presents the process of 
substitution of the metal oil pan into the composite one. 

For polymer-based composites, the most common 
production method is the injection molding. This method 
was chosen for the manufacturing process of the oil 
sump and injection molding simulation was executed. 
The results obtained from the researches are presented. 
 
 

1. BEVEZETÉS 
 

Napjainkban egyre nagyobb problémát jelent a 
környezetszennyezés, ezért egyre több szabályozást 
hoznak létre a környezetre gyakorolt káros hatások 
csökkentése érdekében. Az Európai Unióban 
kibocsátásra kerül  szén-dioxid 12%-áért a járm vek 
felel sek, ezért az újonnan gyártott autókra vonatkozóan 
a szennyez  anyag kibocsátásának nagyságára új 
jogszabályt vezettek be: 2021-re az átlagos szén-dioxid 
kibocsátást kilométerenként 95 grammra kell 
lecsökkenteniük a gyártóknak. A 2021-re kit zött célok 
40%-os csökkenést jelentenek a 2007-es 158,7 g/km 
értékhez képest. Ha a gyártó flottájának átlagos szén-
dioxid kibocsátása 2012-t l bármely évben meghaladja 
a határértéket, akkor a gyártónak minden egyes 
regisztrált gépkocsi esetében többlet kibocsátási díjat 
kell fizetnie [1]. Ezek a tények jól szemléltetik, hogy az 
autógyártóknak új módszerekkel csökkenteniük kell a 
járm veik szén-dioxid kibocsátását. Egyik megoldás 
erre az alkatrészek anyagának megváltoztatása, amellyel 
súlycsökkentés érhet  el. Munkánk során 
irodalomkutatás segítségével feltérképeztük a 

járm vekben található alkatrészeket és ezek anyagait. A 
cél egy olyan alkatrész felderítése volt, amelynek 
anyagát ki lehet váltani egy kisebb s r ség  polimer 
kompozitra, ezért els sorban a fém alapú 
komponenseket vizsgáltuk meg részletesebben. Az 
egyik ilyen komponens az olajtekn , amelyet 
leggyakrabban alumínium ötvözetb l gyártanak. 
Súlycsökkent  megoldás lehet az alumínium hab 
alkalmazása is. Ezzel kapcsolatban már különböz  
kutatásokat végeztek, amelyek leginkább az akusztikai 
vizsgálatokra fókuszálnak [2]. Másik lehet ség a 
polimer alapú kompozit anyag használata, melyhez 
kapcsolódó elemzésr l adunk most összefoglalást. 

 
 

2. POLIMER ALAPÚ KOMPOZIT ANYAGOK AZ 
AUTÓIPARBAN 

 
A kompozit anyagok számos el nnyel rendelkeznek a 

hagyományos anyagokkal szemben, ilyen például a 
kiváló korróziós ellenállás, nagy szilárdság, dinamikus 
hatásokkal szembeni jobb ellenálló képesség, kisebb 
súly. Ezek a tulajdonságok növelik az autók 
teljesítményét, nagyobb biztonsághoz és kisebb 
energiaigényhez vezetnek. Egy autó teljesítménye a 
motor teljesítménye mellett attól is függ, hogy ez 
milyen arányban van a járm  súlyával. Ezáltal a 
könnyebb autók alacsonyabb üzemanyag fogyasztással 
rendelkeznek [3]. 

Az el rehaladó technológiai színvonal miatt szükség 
van különböz , speciális tulajdonságokkal rendelkez  
termékekre, azonban a hagyományos anyagok ezeket az 
elvárásokat nem tudják teljesíteni, viszont kompozit 
anyag használatával ezeket az igényeket meg lehet 
valósítani. Szálas vagy részecske formában 
rendelkezésre álló anyagok mátrixba történ  
beágyazásával olyan tulajdonságok érhet ek el, amelyek 
egyik kiinduló anyag esetén sincsenek jelen. Az er sít  
szálak rögzítése és szétválasztása a mátrix anyag 
legfontosabb feladata, mellyel elkerülhet  a kompozit 
deformálódása közbeni kölcsönös súrlódás. Polimer 
kompozitok er sítésére leggyakrabban er sít szálakat 
alkalmaznak. A polimerekben a szál típusú 
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