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A. Járműre vonatkozó előírások
1. Fejezet
Jármű általános felépítése és biztonsági követelmények
1.1 Jármű kialakítása
a. A járművet vezető személynek a járműben kell tartózkodnia.
b. A vezetőnek a járműben ülő testhelyzetben kell elhelyezkednie és a vázszerkezetnek az ülést körül
kell vennie.
c. A 2020. évi versenyre javasolt kerékszám 4 darab, , amelyeknek minimum két nyomsávban kell
elhelyezkedniük.
d. Az új építésű járművek csak 4 kerékkel készülhetnek! A 2021. évi versenyen már várhatóan csak 4
kerekű járművek indulhatnak.

1.2 Méretek
A jármű megengedett maximális méretei
a. 2500 mm hosszúság
b. 1700 mm szélesség
c. Magasság a szélesség 90%-a.
d. Jármű szabad hasmagassága 70 mm

Méretekkel kapcsolatos előírások
a. A palack és a reduktor nem emelkedhet a nyomtáv 50%-a fölé.
b. A puffertartály legmagasabb pontja nem lehet magasabban a szélesség 60%-nál.(max.1020 mm)
c. A motor legmagasabb mechanikus elemének pontja: a szélesség 60%-a (max:1020 mm).
d. Négykerekű járművek esetén a kisebb nyomtávú tengely nyomtávja minimum 60%-a kell legyen a
másik tengely nyomtávjának.
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1. Fejezet
Jármű általános felépítése és biztonsági követelmények
1.3 Váz és karosszéria
1.3.1 Általános információk
a. A vázszerkezetnek biztosítania kell a vezető, a palack és a reduktor mechanikai védelmét, vagyis
azokat a vázszerkezeten belül kell elhelyezni.
b. A vezetőt a motor és a hajtómű mozgó alkatrészeitől védőfallal kell elválasztani.
c. A járművön két különálló A3 méretű, síkfelületet kell kialakítani a rajtszám elhelyezésére (elől, illetve
bal oldalt, jól látható helyen), amely lehet a karosszérián, vagy külön, erre a célra felszerelt táblán.
Akinek a járműve ezeket a feltételeket nem teljesíti, az biztonsági okokból nem állhat rajthoz egyik
versenyszámban sem.
1.3.2 Szerkezeti kialakítás
Az utastérre a következő szabályok vonatkoznak:
a. A minimum 6 támasszal rendelkező bukókeretek engedélyezettek.

1 ábra A vezető védelme.

b. Anyagát tekintve acél vagy alumínium: a felhasznált cső mérete acél esetében min. 25mm átmérő és
min. 2mm falvastagság, alumínium esetében min. 32mm átmérő és 2mm falvastagság
c. A váznak kellően merevnek kell lennie, és biztosítania kell a fej védelmét is, ezért fejtámlát vagy
fejtámlás ülést szükséges a járműbe szerelni.
d. A bukókeret megtámasztásainak a bukócső legmagasabb pontjától számított 400 mm-en belül kell
lennie.
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1. Fejezet
Jármű általános felépítése és biztonsági követelmények
e. Az oldalmerevítőnek vállmagasságban kell lennie.
f. A vázszerkezetnek biztosítani kell a lábtér védelmét is.
g. A bukókeretet és az üléspozíciót úgy kell kialakítani, hogy az 1. ábra szerint a vázszerkezetre illesztett
érintő fölé nem érhet a vezető semilyen testrésze sem.
1.3.3 A palack helyzete és rögzítés a járművön belül
a. A sűrített levegős palacknak a jármű vázán belül kell elhelyezkednie úgy, hogy ütközés esetén védve
legyen mindenféle sérüléstől.
b. Különös figyelmet kell fordítani a nyomáscsökkentő védelmére.
c. A palack semelyik része sem nyúlhat ki az alvázból.
d. A palack elhelyezése történhet vázszerkezeten belül, vagy azon kívül 2. ábra.
e. Amennyiben a külső elhelyezés kerül kialakításra a palackot egy segédváznak kell körbevenni, amelynek
a bukókerettel megegyező anyagból kell készülnie.

2 ábra

f. A palackot stabilan kell rögzíteni úgy, hogy ne mozoghasson a verseny alatt semmilyen irányba (sem
oldalra, sem előre-hátra).
g. A palack rögzítésére nem engedélyezett gumipók használata.
h. A palack és a reduktor nem emelkedhet a nyomtáv 50%-a fölé. Palackot állva nem lehet elhelyezni.
i. Az elzárószelephez könnyű hozzáférhetőséget kell biztosítani.
j. A palack könnyű cserélhetőségét biztosítani kell.
k. A reduktor nyomásmérőinek leolvashatóságát biztosítani kell.
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1. Fejezet
Jármű általános felépítése és biztonsági követelmények
1.3.4 A puffertartály helyzete és rögzítés a járművön belül
a. A puffertartálynak a jármű vázán belül kell elhelyezkednie úgy, hogy ütközés esetén védve legyen
mindenféle sérüléstől.
b. Rögzítése a vázhoz megfelelő szilárdságú hevederrel, vagy a tartály hegesztett lábainál, minimum
M8-as csavarral.
c. A puffertartály csatlakozásait a jámű vázán belül kell elhelyezni, ütközés ellen védelem szükséges.

1.4 Biztonsági előírások
a. A versenyen a fejet védő motoros bukósisak használata kötelező. ( ECE 22.05 szabványnak megfelelő.
Kerékpáros ill. egyéb sissak használata nem engedélyezett)
b. Amennyiben a sisak nem rendelkezik plexi arcvédővel védőszemüveg használata is kötelező!
c. A vezetőnek zárt cipőt és kesztyűt kell viselnie.
d. A vezetőnek hosszú ujjú felsőruha és hosszú nadrág szükséges a verseny valamennyi futamán.
e. A biztonsági felszereléseknek a vezető által könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük
f. A vezetőnek 15 másodperc alatt ki kell tudni szállni a járműből és áramtalanítani valamint légteleníteni
kell azt.
g. A vezetőülésnek 4 pontos biztonság övvel kell rendelkeznie
h. A járműnek 2 darab visszapillantó tükörrel kell rendelkeznie.
i. A járművet minimum 1 darab féklámpával kell ellátni.
j. A járművet áramtalanító vészstop kapcsolóval kell ellátni és azt úgy kell elhelyezni, hogy az külső
személy számára is könnyen hozzáférhető legyen.
k. Az elektromos vészstop kapcsoló működtető elemét piros keretes fehér háromszöggel kötelező jelölni.
l. Az akkumulátort egy legalább IP54 védettségű dobozban kell elhelyezni, mely biztosítja a kicsúszás
elleni védelmet is.
m. A járművet egy előre meghatározott pneumatikus vészkörrel kell ellátni
n. A vészkört egy piros színű lemezre rögzítve kell elhelyezni a járművön úgy, hogy egy külső személy
számára is könnyen hozzáférhető legyen.
o. A vázszerkezetnek biztosítani kell a lábtér védelmét is.
p. A vezetőt a motor és a hajtómű mozgó alkatrészeitől védőfallal kell elválasztani.
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1. Fejezet
Jármű általános felépítése és biztonsági követelmények
1.5 Pneumatikus vezérlőrendszer és elemei
1.5.1 Üzemanyagtartály
a. Az energiaforrás egy darab sűrített levegős palack (űrtartalom 10 liter, névleges nyomás 200 bar).
b. Edzőpalack: palackátmérő 140 mm, teljes hossza: 1300 mm
c. Versenypalack: palackátmérő 140 mm, teljes hossza: 900 mm
d. A palack nyomáscsökkentővel van ellátva, típusa: Messer FC-2000
e. A nyomáscsökkentő csatlakozása: Gyorscsatlakozó, amely 12 mm-es külső átmérőjű műanyag csövet
fogad.
f. Részletesebb specifikáció a http://www.pneumobil.hu honlap letöltések rovatában található.
1.5.2 Puffer tartályok típusa és bekötése
a. Csak a gyártó által hitelesített puffer tartályok alkalmazhatók a járműveken.
b. A hitelesítést tanúsítvánnyal kell bizonyítani, vagy a tartályon feltüntetett műszaki adatoknak
elérhetőnek kell lenniük a jármű ellenőrzésekor.
c. Műanyag palack nem használható puffer tartályként. (PET sem)
d. A puffer tartályok együttes űrtartalma nem haladhatja meg a 60 litert.
e. A puffer tartályokat úgy kell beszerelni, hogy azok leszellőzzenek a vészkör aktiválásakor.
f. A puffer tartályokat 3/2-es szelepeken keresztül kell bekötni a pneumatikus rendszerbe. A szelepek
lekapcsolásakor a puffer tartályoknak le kell szellőzniük. (A puffer tartályok lehetséges csatlakozási
módját a 3-4 ábrák mutatják.)
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1.5.2 Puffer tartályok típusa és bekötése

3 ábra

1.5.2 Puffer tartályok típusa és bekötése

4 ábra
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1. Fejezet
Jármű általános felépítése és biztonsági követelmények
1.5.3 Vészstopkör
Pneumatikus vészkör használata a levegő betáplálásnál kötelező.
a. A vészkör előre meghatározott és nem megváltoztatható.
b. A vészkört egy piros színű lemezre rögzítve kell elhelyezni a járművön úgy, hogy egy külső személy
számára is könnyen hozzáférhető legyen.
c. A vészkör műszaki specifikációja a 5. ábrán látható.

1.5.3 Vészstopkör
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5 ábra Vészstop kör specifikáció (ld. még http://pneumobil.hu/pneumobil_2020/letoltesek)

1. Fejezet
Jármű általános felépítése és biztonsági követelmények
1.5.4 Levegő tápellátás
a. A levegő tápellátó egységet a vészstop kör után kell elhelyezni.
b. A használható tápegységeket a 6. 7. 8. 9. ábrák mutatják: ettől eltérő megoldást a zsűrivel jóvá kell
hagyatni.
c. A rendszer szabad leszellőzését biztosítani kell.

1.5.4 Levegő tápellátás

1.5.3 Safety stop circuit

6 ábra

7 ábra
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1.5.4 Levegő tápellátás

8 ábra Mechanikus gázpedál

1.5.4 Levegő tápellátás
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9 ábra Elektromos gázpedál

1. Fejezet
Jármű általános felépítése és biztonsági követelmények
1.5.5 Pneumatikus rendszer
a. A jármű pneumatikus rendszerében csak az Emerson egri gyárának elemei használhatóak. Más
gyártók pneumatikus alkatrészeinek a felhasználása tiltott.
b. A pneumatikus vezérlőelemeket az Emerson biztosítja.
c. A jármű készítésekor használható alkatrészek teljes listája a PneuReg honlapon a PneuShopban található.
d. A pneumatikus elemek pontos kiválasztásához a főbb vezérlő elemek listája elérhető a:
http://www.pneumobil.hu/pneumobil_2020/letoltesek/elemigeny linken
A 2020-as versenyre pályázatot hirdetünk AV szeleprendszer alkalmazására
a. Katalóguslap elérhető itt

NEW

b. A szeleprendszer lehetővé teszi pneumatikus elemek vezérlését
c. Vezérlés buszos rendszeren keresztül (elérhető protokollok a katalóguslapon)
d. Külön pályázat beadása nem szükséges, a szelepsziget alkalmazását a tervdokumentációban kell
bemutatni
e. A bemutatott megoldások közül a legjobb 5 kerül elfogadásra, ezeknek a csapatoknak térítésmentesen
biztosítjuk a szelepszigetet.
f. A szelepsziget konfigurációs lapját a PneuReg-re fel kell tölteni
g. További információ: Piukovics Zsolt – zsolt.piukovics@emerson.com
A pneumatikus rendszerhez kapcsolási rajz készítése kötelező
a. A pneumatikus kapcsolási rajznak tartalmaznia kell egy szabványos vészstop kört. A vészstop körök
módosítása tilos.
b. A pneumatikus kapcsolási rajzot D&C scheme editor szoftverrel kell elkészíteni, mely elérhető a következő
linken: Scheme editor szoftver letöltés: http://www.aventics.com/en/scheme-editor/
c. A kapcsolási rajzon szereplő elemeket tételszámmal kell ellátni, a tételszámoknak összhangban kell
lenniük a PneuShop rendelési elemlistával!
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1. Fejezet
Jármű általános felépítése és biztonsági követelmények
1.6 Elektronikus rendszer
1.6.1. Általános információk
a. A feszültségforrást nem biztosítja az Emerson.
b. Minden elektronikus eszköz, melyet a szervező biztosít, ipari 24VDC feszültségre van tervezve, emiatt
a 24VDC tápfeszültség célszerű.
c. 48VDC-nél magasabb feszültség nem engedélyezett.
d. Az elektromos vezérlés elemeinek védettnek kell lennie a káros légköri behatásokkal szemben.
e. Az elemeket az IEC 60529-es szabvány szerint legalább IP54-es fokozatú védelemmel rendelkező
elektromos dobozban kell elhelyezni.
1.6.2 Elektropneumatikus rendszer vezérlése
A vezérlő rendszer szabadon választható:
a. Saját tervezésű mikrokontrolleres vezérlés
b. PLC vezérlés
c. Egyéb
PLC vezérlés
a. Az előző versenyeken részt vett intézmények a már rendelkezésre álló PLC-t használhatják a jármű
építése során.
b. Az ajánlott PLC-k műszaki részleteit lásd a Versenyszabályzat mellékleteiben.
c. Amennyiben a csapatok más gyártótól származó PLC-t kívánnak alkalmazni, előzetesen egyeztetniük
kell az alkalmazhatóságát a versenybírósággal a pneumobil.aventics@emerson.com e-mail címen (az
esetleges versenytársak kizárása érdekében).
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1. Fejezet
Jármű általános felépítése és biztonsági követelmények
1.7 Motor és elemei
1.7.1 Energiabevitel
a. A motornak sűrített levegőt kell használnia energiaforrásként, egyéb energia típus felhasználása nem
engedélyezett.
b. A rendszerben lévő levegő hőcserélőn keresztül a külső környezeti hővel, ill. a környezeti levegő
beszívásával és hozzákeverésével melegíthető.
c. A hőcserélő lehet szabad, vagy kényszerített áramlású. Kényszerített áramlás esetén a “ventillátort”
csak a palack energiájával lehet meghajtani. Levegő beszívása esetén a szívó-nyomó rész is csak a
palack energiájával működhet.
1.7.2 Felépítés
a. A jármű motorjában csak az Emerson pneumatikus munkahengerei használhatóak Más gyártók
alkatrészeinek a felhasználása szigorúan tiltott.
b. Használható munkahengerek:
Típusa: PRA sorozat
Száma maximum 4 db
Átmérő: Ø50 - Ø100 méretig
Löket: 200…500 mm lökethosszig, szabványos lépésekben
c. A pneumatikus elemek pontos kiválasztásához a főbb munkavégző elemek, valamint a szükséges
tartozékaik áttekintő ábrája megtalálható a:
http://www.pneumobil.hu/pneumobil_2019/letoltesek/elemigeny linken
d. A járművön csak egy motor alkalmazható, amely egy mechanikai egységet alkot (egy kihajtó főtengely van).
e. A motor működése közben a főtengelyt forgató munkahengereket a hajtáslánc megváltoztatása nélkül,
csak pneumatikus (elektropneumatikus) kapcsolással lehet leválasztani.
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1. Fejezet
Jármű általános felépítése és biztonsági követelmények
1.7.3 Emerson pneumatikus elemek átalakítása
A csapatoknak lehetőségük van az Emerson betervezett termékeinek átalakítására.

NEW

Átalakítható elemek: munkahengerek, szelepek.
Az átalakítás engedélyezése külön pályázathoz kötött, melynek lépései:
a. 2019.12.01-ig jelezni kell az átalakítási szándékot a kijelölt konzulens felé
b. 2019.12.31-ig a tervdokumentációval együtt be kell nyújtani a pályázatot, melynek tartalmazni kell az
átalakítás rövid leírását, számításokat, és műszaki rajzokat
Választható átalakítások:
a. Munkahenger alkatrészeinek hajtásláncba intergrálása
b. Munkahenger súrlódási ellenállásának csökkentése
c. Elemek áramlásának optimalizálása

1.7.4 Motor elhelyezkedése a járműben
a. A járműben a motort úgy kell elhelyezni, hogy az a kerekek külső oldalához illesztett függőleges irányú
érintő síkján max. 200 mm-rel nyúlhat túl, azonban a túlnyúló részt a vázhoz hegesztett kerettel kell
védeni, amelyen burkolat van.
b. A nem motorhoz tartozó alkatrészek tovább is nyúlhatnak.
c. A motor legmagasabb mechanikus elemének pontja: a szélesség 60%-a (max:1020 mm).
d. A motort úgy kell beépíteni, hogy a zsűri megtekinthesse a felépítését.
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1. Fejezet
Jármű általános felépítése és biztonsági követelmények
1.8 Hajtáslánc
a. A hajtáslánc felépítése választható: fogaskerekes/lánckerekes/szíjkerekes/stb. vagy direkt hajtás.
b. Elektromos vagy hibrid hajtás nem engedélyezett.
c. A hajtásláncnak kötelező szabadonfutóval és/vagy tengelykapcsolóval rendelkeznie.
d. A járművet kézzel előre és hátra menetben is tudni kell mozgatni.
e. A hajtáslánc módosítása (beállítása) engedélyezett a versenyszámok közötti felkészülés alatt, de a
motor különböző üzemmódokhoz szükséges alkatrészei nem távolíthatók el vagy nem szerelhetők fel
újak.
f. Átállítás csak a hajtáslánc meglévő, feladattal bíró alkatrészein lehetséges.

1.9 Felfüggesztés/Kerékrögzítés
a. Bármilyen elven működő kerékfelfüggesztés alkalmazható.
b. A kerekek átmérője legalább 16” kell legyen.
c. Elől maximum 26” méretű kerekek használhatók, legalább 28 küllővel, minimum duplafalú felnivel.
d. A kerékfelfüggesztésnél műanyag alkatrészek nem használhatók.
e. A versenypálya futófelülete aszfalt.

1.10 Kormánymű
a. A jármű bármilyen típusú kormányszerkezettel felszerelhető.
b. A járműnek könnyen kormányozhatónak, a vezető számára könnyen irányíthatónak kell lennie.
c. A kormányszerkezet maximálisan megengedett játéka 10° rögzített kerekek mellett.
d. A kormányműnél műanyag alkatrészek nem használhatók.
e. A járműnek meg kell tudnia fordulni a 8 m széles versenypályán.
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1. Fejezet
Jármű általános felépítése és biztonsági követelmények
1.11 Fékek
a. A jármű minden egyes kerekét el kell látni üzemi fékkel.
b. A fékrendszernek két független körből kell állnia a jármű sebességének hatékony csökkentése és a
jármű megállítása érdekében (pl. egy 4 kerekes jármű mechanikus fékrendszerrel (bowdenekkel) két
bowdennek kell csatlakoznia a pedálhoz, egy az első, egy a hátsó kerekek lefékezéséhez. Ha az egyik
kör (bowden) megsérül, a másik továbbra is működőképes marad.)
c. A járműveket fel kell szerelni egy kézi/parkoló fékkel (ez működhet a két fékkör egyikének re
teszelésével).
d. A fékek beállítása a gépátvételekor fékpróbával lesz ellenőrizve. Fékezéskor mindegyik féknek azonos
hatékonysággal kell működnie (a kormánykerék nem vándorolhat el eredeti pozíciójából, “kormányelhúzás”
nem megengedett).

1.12 Rajtszám
A járművön két különálló A3 méretű, síkfelületet kell kialakítani a rajtszám elhelyezésére (elől, illetve bal
oldalt, jól látható helyen), amely lehet a karosszérián, vagy külön, erre a célra felszerelt táblán. A megfelelő
felület hiánya esetén a jármű nem állhat rajthoz.
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B. műszaki dokumentáció és elemigény
2. Fejezet
Műszaki dokumentáció – értékelés és pontozás
a. A dokumentációt egy darab “.pdf” fájlban kell benyújtani a verseny szervezőinek.
b. Minden csatolmányt, ábrát, rajzot, szimulációt (a teljes tartalmat) ebbe a fájlba kell beilleszteni.
c. Minden dokumentáció, ami több fájlban érkezik (akár kiegészítésként is), elolvasás előtt elutasításra
kerül.
d. A dokumentáció minden oldalát el kell látni dátummal és variáció számmal. A későbbi módosítások,
kiegészítések alkalmával, a variációszámot léptetni kell és a teljes dokumentációt újra fel kell tölteni.
e. A benyújtásra kerülő dokumentáció magyar vagy angol nyelven készüljön.
f. A dokumentáció csak a felkészítő tanár ellenőrzése után, az ezt igazoló nyilatkozat aláírásával
nyújtható be.
g. A zsűri pontról pontra ellenőrzi a dokumentációt és értékel minden fejezetet.
h. Minden maximálisan adható pont a táblázat jobb oldalán van feltüntetve. Minden szakasz tartalmaz
egy leírást, amelyben foglaltakat be kell mutatni az adott szakaszban, amit a zsűri értékel.
i. Maximum 100 pont érhető el csapatonként. Az alábbi táblázat szemlélteti a dokumentáció
értékelésének szabályait.

Leírás

Dokumentáció
Max. Pont

Késedelmi
tényező

Összegzés

Az első határidőre beérkezett és elfogadott
dokumentáció esetén

100

1

100

A dokumentáció a második határidőre érkezett
be, vagy egyszer ki lett javítva a zsűri
észrevételei alapján, és elfogadásra került

100

0,9

90

A dokumentáció a harmadik határidőre
érkezett be, vagy kétszer ki lett javítva a zsűri
észrevételei alapján, és elfogadásra került

100

0,7

70
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2. Fejezet
Műszaki dokumentáció – értékelés és pontozás
A részletes követelményeket és a szempontoknak való megfelelésért járó pontokat az alábbi lista tartalmazza.
Biztonsági előírások bemutatása
Biztonsági előírások
Biztonsági előírások elfogadása
Méretekkel kapcsolatos előírások bemutatása ábrán
A palack és a reduktor nem emelkedhet a nyomtáv 50%-a fölé.
A puffertartály legmagasabb pontja nem lehet magasabban a szélesség 60%-nál.(max.1020 mm)
A motor legmagasabb mechanikus elemének pontja: a szélesség 60%-a (max:1020 mm).
3 kerekű járművek a kötelező bezárt szög bemutatása
A palack helyzete és rögzítés a járművön belül
A sűrített levegős palacknak a jármű vázán belül kell elhelyezkednie úgy, hogy ütközés esetén védve
legyen mindenféle sérüléstől.
Versenypalack és edzőpalack védelmének bemutatása.
Nyomáscsökkentő védelmének bemutatása.
Nyomáscsökkentő olvashatóságának bemutatása.
Palack rögzítésének bemutatása.
A puffertartály helyzete és rögzítés a járművön belül
A puffertartálynak a jármű vázán belül kell elhelyezkednie úgy, hogy ütközés esetén védve legyen
mindenféle sérüléstől.
Puffertartály csatlakozások védelmének bemutatása
Puffertartály rögzítésének bemutatása
Motor helyzete a járművön belül
Rajz, ami megmutatja a motor járművön belül elfoglalt helyzetét. A motornak a jármű vázán belül kell
lennie, tekintettel a műszaki követelményekre.
A vezetőt a motor és a hajtómű mozgó alkatrészeitől védőfallal kell elválasztani.
Fékek bemutatása
A kettős fékrendszer bemutatása (leírás, ábra).
Fékút kiszámítása.
A kézifék meglétének bemutatása (Rögzítő fék).
Féklámpa bemutatása.
Fordulókör
2D vagy 3D rajz, mely bizonyítja, hogy a maximális fordulókör kisebb, mint 8m.
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2. Fejezet
Műszaki dokumentáció – értékelés és pontozás
Jármű bemutatása
A jármű terveinek és felépítésének általános bemutatása

Pontok

A jármű rövid bemutatása.
A használt megoldások és erősségek bemutatása a zsűrinek.

5

Amennyiben a jármű nem ebben az évben készült, az előző évek tapasztalatainak és eredményeinek
A jármű 3D-s modelje
Egy 3D-s modell képe, mely egy általános bemutatást ad a teljes járműről.

2

Jármű méreteinek bemutatása
A jármű síkbeli vetületei (felül nézet, elől nézet, oldalnézet) a fő méretek megadásával és a
tömegközéppont jelölésével.
A teljes hossz, szélesség és maximális magasságot fel kell tüntetni.

3

Kerékátmérő feltüntetése
Hasmagasság feltüntetése
Váz bemutatása, CAD modell
A felhasznált anyagok és a kivitelezés bemutatása.
A használt rögzítések bemutatása.

3

3D vagy 2D CAD modell a jármű vázáról
A váz mechanikai szilárdságának bemutatása számításokon vagy szimuláción keresztül.
Jármű karosszéria/Starting Plates
A jármű karosszériájának, felhasznált anyagok bemutatása.

3

A rajtszám táblák helyzetének jelölése ábrán.

Motor és hajtáslánc bemutatása
A motor felépítésének részletes bemutatása

Points

Rajzok, melyek részletesen bemutatják a motor felépítését.
Az Emerson egri gyárától beszerzett munkahengerek és rögzítőelemek, valamint a lineáris mozgatás
elemei jelölve a rajzokon.

10

A motor mozgásának kinematikus ábrája és leírása a munkahengerektől a főtengelyig.
Hajtáslánc bemutatása
Kinematikai vázlat a hajtásláncról a főtengelytől a meghajtott kerékig/kerekekig.
Számítások

5

A következők számításai:
a. A munkahengerek együttes térfogatának számítása.
b. A dugattyúrúd névleges sebessége 6.3 bar nyomáson.
c. A főtengely percenkénti fordulatszáma és nyomatéka.

5

e. Nyomaték és fordulatszám számítások a keréken 6.3 bar-os táplálás esetén.
f. A jármű maximális sebességének bemutatása szükséges.
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2. Fejezet
Műszaki dokumentáció – értékelés és pontozás
Vezérlőrendszer bemutatása
Pneumatika sematikus ábrája

Points

A pneumatika sematikus ábrája D&C scheme editor nevű programmal elkészítve.
A sematikus rajznak tartalmaznia kell minden munkahengert, szelepet, levegő előkészítő elemet és
nyomásszenzort. A csatlakozók bemutatása nem szükséges.

12

A használt szabványos vészstop kör bemutatása.
A tételszámoknak egyezniük kell a PneuShoban szereplőkkel.
Pneumatika rajz elemjegyzéke
Elemjegyzék a pneumikus rajzon szereplő elemekről (hengerek, szelepek, érzékelők) - tételszám,
anyagszám, megnevezés, mennyiség

3

A tételszámoknak egyezniük kell a PneuShoban szereplőkkel.
Elektronika sematikus ábrája
Az elektronika sematikus ábráját bemutatni egy vagy több A4-es méretű oldalon.
Az elektronikus körnek minden elektronikai alkatrészt tartalmaznia kell, különös tekintettel az igényelt
szenzorokra, elektropneumatikus szelepekre.

10

*Az elektronikát nem használó csapatok automatikusan maximális pontszámot kapnak a 8.2-es pontra.
A vezérlőrendszer leírása
A vezérlés funkcióinak részletes leírása: sebesség szabályozás, üzemmódok
A leírásban az összes, rajzokon szereplő elemnek (elsősorban szelepek) szerepelni kell, a rajzon
megjelölt tételszámmal.
Az össze pneumatikus elem funkcióját fel kell tünteni (szelepek, áramlásszabályozók, nyomásszabályozók,
érzékelők)
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Ebben a pontban kell a használt vezérlést kirészletezni.
Amennyiben a csapat pályázik az AV szelepszigetre, ebben a pontban kell kifejteni annak a tervezett
használatát

Felfüggesztés és kormánymű bemutatása
Első kerekek

Points

Az első kerék felfüggesztésének ábrája és leírása.

3

A használt fékrendszer bemutatása.
Hátsó kerekek
A hátsó kerék felfüggesztésének ábrája és leírása.

3

A használt fékrendszer bemutatása.
A kormánymű bemutatása
A használt kormánymű bemutatása és működése ábrákon és leírással.

3

Ackermann trapéz rajza (előnyben részesített)

Innováció
Innovation

Points

A motorban használt pneumatikus elemek nagy hatásfokú és innovatív felhasználása.
Új és innovatív megoldások a járműben, figyelembe véve a felépítést és a működést.
Új megoldások és/vagy technológiák alkalmazása.
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Egyéb innovációs eredmények

10

3. Fejezet
Alkatrészek jóváhagyása és szállítás
3.1 Alkatrészek jóváhagyása
a. Az alkatrészeket a dokumentáció kiértékelése után a zsűri hagyja jóvá.
b. A tervezett jármű működőképessége és a bemutatott dokumentáció minősége alapján dönt a zsűri a
kért alkatrészek elfogadásáról.
c. Az elfogadott alkatrészeket visszaigazoljuk és biztosítjuk a csapatoknak a szállítási határidőig.

Az alkatrészek jóváhagyása a következő szabályok alapján történik:
a. Csak azok az alkatrészek hagyhatók jóvá, melyek szerepe bemutatásra kerül a dokumentációban,
b. A versenyen korábbi években részt vevő csapatokat megkérjük, hogy használják a korábbi években
használt pneumatikus és vezérlő elemeket a járművek építésekor és csak a hiányzó elemeket és
alkatrészeket rendeljék meg.
c. A zsűri fenntartja a jogot, hogy visszautasítson néhány, a jármű működéséhez nem fontos és a projekt
költségei szempontjából jelentős alkatrészt. Ebben az esetben a zsűri felveszi a kapc solatot a csapatokkal
és megpróbál mindkét félnek előnyös megállapodásra jutni.

3.2 Alkatrészek szállítása
a. Miután a zsűri elfogadta az alkatrészek listáját, az alkatrészeket kiszállítják a csapatoknak 2020.03.23-ig.
b. Az elemek kiszállítását ebben az évben is a BDI Hungary KFt végzi.
c. A BDI Hungary Kft vállalja a 2020-as versenyben résztvevő csapatok részére minden egyéb (pneumatikán
kívüli) szükséges alkatrész beszállítását, kiemelt engedménnyel és kedvező fizetési feltétellel.
d. Érdeklődés esetén a BDI Hungary Kft ajánlatot küld és a megrendelési feltételeket pontosítja.
1. E-mail: PneumobilSupport@bdi.hu
2. A cégről további információ https://new.bdiexpress.com/hu/hu/ honlapon található.
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3. Fejezet
Alkatrészek jóváhagyása és szállítás
3.3 Igények és reklamáció
A verseny szervezőiként célunk, hogy a versenyek folyamán minden csapat egyenlő esélyekkel vegyen
részt a tervezésben, előkészítésben és a járművek teljesítményének értékelésében, emiatt minden
tőlünk telhetőt meg fogunk tenni az Emerson által szállított alkatrészek által okozott esetleges problémák
kiküszöböléséért. A reklamációk kezelése a következő meghatározott szabályok alapján fog történni.
3.3.1 Alapvető szabályok
a. Minden, az Emerson által szállított alkatrészhez garanciális ügyintézés is jár.
b. A reklamációkat a szokásos eljárások alapján kezeljük. Az alkatrészhez tartozó panaszkísérőknek
tartalmazniuk kell az alkatrész típusát, a rendelési számot és a probléma leírását
c. A nem rendeltetésszerű használatból adódó meghibásodásokért a felelősség a felhasználót terheli.
3.3.2 Verseny előtti reklamációk
a. Minden, az Emerson által szállított alkatrészhez garanciális ügyintézés jár.
b. Hibás termékek esetén a szervező cserealkatrészt biztosít.
c. A panaszok vizsgálatának folyamata miatt a hibás alkatrész ellenőrzése eltarthat a versenyt megelőző
harmadik hétig.
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3. Fejezet
Alkatrészek jóváhagyása és szállítás
3.3.3 Reklamációk a verseny napján
Garanciával járó alkatrészek.
Az Emerson alkatrészek verseny során előforduló meghibásodásának a megszüntetésére a szervező
korlátozott számban biztosít csatlakozót, szabványos szelepeket és műanyag csöveket, melyeket
pótalkatrészként fel lehet használni. Pótalkatrészek a következő szabályok alapján adhatók:
a. Minden alkatrész csak limitált mennyiségben adható.
b. A hibás alkatrészeket azonos típusúval kell pótolni, amennyiben rendelkezésre áll olyan.
c. A hibás alkatrészeket azonos típusúval kell pótolni, amennyiben rendelkezésre áll olyan.

Pótalkatrész igénylése
a. A hibás alkatrészt jelezni kell a zsűrinek a futam előtt.
b. A futamok alatt előforduló hibák nem adnak lehetőséget a futam újrakezdésére.
c. A zsűri egyik tagja megvizsgálja a hibás alkatrészt és dönt a pótlásról.
d. Az alkatrész beszerelését a csapattagoknak kell elvégezniük.
e. A rendelkezésre álló maximális javítási időt a verseny időbeosztása határozza meg.
f. A megbeszélt javítási idő leteltével a járműnek készen kell állnia a versenyre. Sikertelen javítás esetén,
amennyiben a jármű nem tud időben elindulni, a csapatot kizárjuk a futam további részéből.
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C. Műszaki ellenőrzés, gépátvétel
4. Fejezet
Jármű ellenőrzés
a. A jármű ellenőrzésekor a zsűri tagjai ellenőrzik, hogy a jármű megfelel-e minden műszaki- és
biztonsági előírásnak.
b. Az műszaki ellenőrzőlap letölthető a www.pneumobil.hu honlapról.
c. Az egyes ellenőrzési pontokhoz tartozó magyarázatok a következő alfejezetekben megtalálhatóak

4.1 Méretek és konstrukció ellenőrzése

10 ábra Segítség a méretek ellenőrzéséhez

4.1.1 Négykerekű járművek ellenőrzése
a. A járművet a teszt téglalapra kell állítani.
b. A jármű semmilyen alkatrésze sem lehet a téglalapon kívül.
c. Amennyiben a jármű bármely része a téglalapon kívül van, a jármű nem indulhat a versenyen.
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4. Fejezet
Jármű ellenőrzés
4.1.2 Háromkerekű járművek ellenőrzése
a. A járművel a teszt téglalapra kell állni. A jármű semmilyen alkatrésze nem lehet a téglalapon kívül.
b. A járműnek úgy kell állnia, hogy az egy keréknek a fönt ábrázolt háromszög tetején kell lennie. A másik
két keréknek a háromszögön kívül kell lennie

4.1.3 Szabad hasmagasság ellenőrzése
a. A jármű szabad hasmagasságának minimum 70 mm-nek kell lennie, amelyet egy “fekvő rendőrrel”
ellenőrzünk.

4.2 Kormánymű ellenőrzése
a. A zsűri ellenőrzi, hogy a kormánymű könnyen működtethető-e, és a jármű különösebb nehézségek
nélkül irányítható.
b. A kormánykerék játéka: a zsűri ellenőrzi a kormánymű stabilitását. Maximálisan megengedhető játék
10 fok.
c. A kerekek közti játék: a zsűri ellenőrzi a kormánymű stabilitását a szabad kerék jobbra és balra
mozgatásával. A kerekek között nincs megengedett játék. Ha csak egy kerék kormányzott, ez a teszt
kimarad az ellenőrzésből.

4.3 Biztonsági előírásoknak való megfelelés
a. A zsűri ellenőrzi az 1.4 pontban felsorolt biztonsági előírások teljesítését.
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4. Fejezet
Jármű ellenőrzés
4.4 Fékrendszer ellenőrzése
a. A vezető a járművel egy billenthető alaplapra áll, a jármű kerekei alatt az alapra ragasztott 80-as
szemcseméretű csiszolóvászon van.
b. Az üzemi fékeket működtetni kell, és ezután az alapot 20° fokban meg kell emelni.
c. A 20°-os lejtőszögnél a működtetett üzemi fékek esetén a járműnek állva kell maradnia, vagy csak álló
kerekekkel csúszhat meg.

11 ábra Üzemi fékek ellenőrzése

4.5 Rögzítőfék ellenőrzése
a. A zsűri ellenőrzi, hogy a rögzítőfék/parkolófék az előírtaknak megfelelően működik-e.
b. A rögzítőfék/kézifék működtetése esetén a jármű eltolható anélkül, hogy a fékezett kereke/kerekei
elfordulnának.

4.6 A jármű stabilitásának az ellenőrzése
a. A járművel egy billenthető sík alapra kell állni (12. ábra). A jármű kerekei alatt az alapra ragasztott 80as szemcseméretű csiszolóvászon van.
b. A vezetőnek a járműben kell tartózkodnia, viselnie kell az előírt védőfelszerelést, szorosan be kell
kötnie a biztonsági övet.
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4. Fejezet
Jármű ellenőrzés

12 ábra a jármű elhelyezése az alaplapon

c. Ezután az alapot 25 fokban meg kell emelni (13. ábra).
d. A jármű egyik kereke sem emelkedhet fel az alapról a 25 fokos szög elérése előtt, vagy a 25 fokos
véghelyzetben.
e. Ha a versenybizottság úgy látja, hogy a jármű tömegeloszlása nem egyenletes (pl. a tömeg nagy része
a jobb oldalon van), a járművet meg kell fordítani és az ellenőrzést így is el kell végezni.
f. A vezető egyensúlyozhat, de ha elrontja az egyensúlyozást és a jármű megbillen, akkor a jármű nem
felelt meg a vizsgálaton.

13 ábra Az alap billentése
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D. Versenyszámok szabályai és lebonyolításuk
5. Fejezet
Versenyszámok és versenyszabályok
5.1 Versenyszámok
1. Műszaki értékelés
2. Projektmenedzsment értékelés
3. Hosszútávú futam
4. Ügyességi futam
5. Gyorsulási futam

5.2 Műszaki értékelés
a. Ebben a versenyszámban a zsűri értékeli a járműről készített műszaki dokumentációt és ez alapján
eldönti, hogy szállíthatóak-e a megrendelt pneumatikus elemek.
b. A verseny ideje alatt ellenőrzi az elkészült pneumobile szabályoknak és a benyújtott dokumentációnak
való megfelelését, valamit az alkalmazott innovációt a tervezésben és kivitelezésben.
c. A kategóriában értékelésre kerül az elkészült jármű megbízhatósága és eredményessége a többi verse
nyszámban.
d. A műszaki értékelés versenyszám első három helyezettje csak azon csapatok közül kerülhet ki, akik
minden fizikai versenyszámban értékelhető eredményt értek el.
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5.2.1 Dokumentáció kidolgozása, elemigény összeállítása
a. Ez a részeredmény a 2. Fejezetben megfogalmazottak alapján kerül értékelésre.
b. Az erre a pontra adható maximum pontszám adja a Műszaki értékelés pontjainak a 25 % -t.
5.2.2 Gépátvétel
a. A gépátvételt a zsűri a 4. fejezetben meghatározott módszer szerint hajtja végre. Ennek eredménye
alapján dönt a zsűri a jármű versenyre bocsájthatóságáról.
b. Amelyik csapat járműve nem felel meg az előírásoknak az kizárható a fizikai versenyszámok valame
lyikéből vagy a teljes versenyből.
c. A csapatnak lehetősége van az észlelt hiányosságokat kijavítani, de ebben az esetben ismételni
szükséges a gépátvételt. Határidő: gépátvétel napján, 14:00.
5.2.3 Műszaki átvétel, zsűri
a. A jármű műszaki tartalom szempontjából történő értékelése és annak a versenyre benevezett többi
járművel való összehasonlítása. A csapat bemutatja működés közben a járművet, az alábbiak szerint:
1. A pneumatikus kapcsolás megoldása,
2. Innovációs tartalom, ötletes megoldások
3. Alkalmazott szerkezeti és alapanyagok
4. A kivitelezés minősége, a megjelenés, design
b. A megvalósított jármű összehasonlítása a tervdokumentációval:
1. Megegyezik-e a kerekek száma?
2. Megegyezik-e a motor kialakítása?
3. Megegyezik-e a motor elhelyezkedése a járműben?
4. Megegyezik-e a palack elhelyezése?
c. Az erre a pontra adható maximum pontszám adja a Műszaki értékelés pontjainak a 75 % -t. Ehhez a
részhez tartozik a “Gépátvétel” eredménye is.
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5.3 Projektmenedzsment értékelés
a. A versenyen a szervezők nem csak a műszaki rátermettséget, hanem egy ilyen jármű építésénél
kiemelten fontos egyéb kompetenciákat is értékelik.
b. A siker érdekében fontos tényezők a csapatmunka, a határidők, a költségtudatosság tervezése és a
tervek végrehajtása.
c. A versenyszámban a megadott kritériumok alapján kell bemutatni a jármű építésének menetét és a
hozzá kapcsolódó egyéb tevékenységeket.
d. A projektmenedzsment területen 50 pontot oszt ki a zsűri.
5.3.1 Az időtervben meghatározott mérföldkövek teljesítésének igazolása
a. Az építés során igazolni kell az egyes projekt fázisok megvalósítását a zsűri felé.
b. A dokumentáció beadásától az összes mérföldkövet igazolni kell az önerőből mozgásképes járműig.

1. Dokumentáció beküldése 2019.12.31-ig
Amelyik csapatnak nincs elfogadott tervdokumentációja és elemigénye 2020.02.12-ig, az a csapat a versenyből kizárásra kerül!
(KO kritérium)
2. Az elkészült jármű vázszerkezetének a bemutatása 2020.02.28 -ig
Az elkészült jármű vázszerkezetének a bemutatása kötelező, aki ezt elmulasztja nem vehet részt a versenyen! (KO kritérium).
3. A versenyszabályzat ismeretét bizonyító teszt teljesítése 2020.04.06-ig
(KO kritérium)
4. Amelyik csapatnak nincs elfogadott tesztje 2020.04.06-ig, az a csapat a versenyből kizárásra kerül! (KO kritérium)
Videóval igazolni, hogy a jármű önerőből mozgásképes 2020.04.30-ig
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5.3.2 A projekt dokumentáció elkészítése
a. A dokumentációt a megadott formátumban kell benyújtani 1 db pdf fájlban.
b. A benyújtásra kerülő dokumentáció kizárólag csak angol nyelven készülhet.
c. A projekt terv beadásának határideje: 2019.12.31.
d. A projekt terv értékelése az alábbi táblázatban foglaltak szerint, maximum 20 pont:
1. Projekt rövid bemutatása

Points

Rövid áttekintés arról, hogy miért jelentkeztek a versenyre és mit várnak tőle

2

2. Projekt szervezet
A projekt résztvevőinek bemutatása egy szervezeti ábrán a felelősségi körök megjelölésével
(tartalmazhat egyéb segítőket is, akik részt vesznek a jármű építésében, de nem tagjai a
nevezett csapatnak)

3. A jármű tervezett költségvetése
Be kell mutatni a jármű teljes költségtervét amelyben, a pneumatika elemeknek is meg kell jelenni egy
külön költség tényezőként az elemlista árai alapján.

4

Points
4

4. A projekt időterve
A járműépítési projektet több mérföldkőre kell osztani amelyből 5 rögzített kell, hogy legyen az
alábbiak szerint:
Nevezési határidő: 2019.10.31.
2. Dokumentáció beküldése 2019.12.31.
3. Az elkészült jármű vázszerkezetének a bemutatása: 2020.02.28. (fotó vagy videó)

6

4. Sikeres vizsga a versenyszabályokból. 2020.04.06.
5. Igazolás, hogy a jármű önerőből mozgásképes 2020.04.30
Videóval igazolni, hogy a jármű elkészült és működőképes. (mozgásban bemutatni)
5. Videó a felkészülésről
Azok a csapatok, amelyek a versenyre történő felkészülésükről videót készítenek és beküldik, külön
jutalom pontot kapnak ebben a kategóriában.
A videó beküldési határideje: 2020.04.20

4
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5.3.3 Projekt prezentáció
a. A verseny helyszínén minden csapat prezentálja a projekt eredményeit a zsűrinek a meghívott
szakembereknek, üzletembereknek és a sajtó képviselőinek.
b. A prezentációk elvárt formátuma: Power Point prezentáció (lásd a letölthető mintát a honlapon)
c. A prezentáció diáit angol nyelven kell elkészíteni.
d. A prezentáció maximális időtartama 10 perc + 2 perc (kérdezési lehetőség a bizottság részéről), és az
alábbi pontokat kell a megadott formátumban bemutatni.
1. Bemutatkozás + Projekt rövid bemutatása
2. Projekt szervezet felelősségi körökkel együtt
3. A jármű tervezett költségvetése
4. Időterv és a tervezett mérföldkövek teljesítése
5. A járműben tervezett innovatív megoldások
6. Mit tanultunk belőle –visszatekintés a tapasztalatokra
e. A prezentációt angol nyelven kell megtartani a kijelölt bizottságok előtt.
f. A prezentációk sorrendjét és beosztását a szervezők határozzák meg.
g. A bizottság összesen maximum 30 pontot adhat egy prezentációra az alábbi értékelési szempontok
szerint:
1. Prezentációs technika (időkeret betartása, prezentáció felépítése, minden csapattag
prezentáljon, figyelemfelkeltés/érdeklődés fenntartása)
2. Prezentáció tartalmi elemei (műszaki megoldások bemutatása, a jármű tervezési és építési
folyamatának bemutatása)
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5.4 Fizikai versenyszámok
5.4.1 Általános információk
a. Tilos olyan csapatnak a pályára lépni, aki a műszaki átvételen nem jelent meg, és ott versenyzési
engedélyt és rajtszámot nem kapott. A járműben a rajtterületen és a versenypályán csak a versenyző
ülhet.
b. A boxutcában és a rajtsávban bemutatott „akrobatikus mutatvány” valamint az 5 km/h sebességhatár
átlépése a csapat azonnali kizárását vonja maga után!
c. A versenybírók a verseny folyamán bármikor kiszólíthatják a csapatot műszaki ellenőrzésre amely, a
gépátvétel pontjainak megfelelően lesz végrehajtva részben vagy egészben. Amennyiben, eltérést fed
fel a vizsgálat a csapat minden, addig lezajlott versenyszámból diszkvalifikálásra kerül.
5.4.2 Motorhome
a. A csapatok számára a szervezők lehetőséget biztosítanak motorhome-ok kialakítására, ahol fogadhatják
a nem versenyző csapattagjaikat, szurkolóikat, vendégeiket, szponzoraikat. Minden csapat a box-szal
megegyező méretű területet igényelhet a boxutca külső részén a saját boxuk mögött. Az egy intézményről
érkezett csapatok (az eddigi hagyományokat folytatva) egymás mellett kerülnek elhelyezésre, így
lehetőség van a területet összevonni. .
b. A motorhome kialakításának szándékát 2019.12.31-ig a PneuReg felületen jelezni kell a szervezők
felé. Ha a csapat igény tart motorhome-ra, a tervdokumentáció függelék részében kell feltüntetni az
elrendezési vázlatot és az ott tervezett tevékenység rövid leírását.
c. A verseny lebonyolításának biztonsága szempontjából a motorhome lezárt terület, az ide való bejutás
korlátozott és engedélyhez kötött (karszalag, melyet a versenyzői regisztráció alkalmával adunk át a
csapatkapitánynak). A motorhome-okból a boxok felé való beléptetetéséért a csapatok felelnek, a
boxutca felé csak a versenyzők léphetnek be (versenyző: karszalag, passz, póló). A szervezők folyamatosan
ellenőrizni fogják a belépési jogosultságokat és kihágások észlelése esetén eltiltják a következő
versenyszámtól a csapatot. A szervezők a kialakításhoz csak a területet biztosítják a berendezési tárgyak
biztosítása a csapatok feladata
d. A motorhome berendezése a verseny napján 2020.05.09. reggel 6 és 8 óra között történhet. A
felállítás idejére járművekkel sem a boxutca területére, sem a rendezvény területére nem lehet behajtani.
A berendezési tárgyakat szállító járműveket csak a rendezők által kijelölt parkolóban lehet elhelyezni, a
le és felrakodást onnan a csapatnak kell megoldani, ehhez csak saját kézi szállító eszközöket vehetnek
igénybe. A motorhome bontása csak az eredményhirdetés befejezése után kezdődhet.
e. A motorhome területére is érvényesek a versenyszabályzat 7. Felelősségvállalás és 8. Rreklámok
elhelyezése fejezetek előírásai.
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5.4.3 Parc ferme
a. A parc ferme a járművek számára fenntartott a versenyzők elől elzárt parkoló.
b. A parkoló a versenyprogramnak megfelelően tart zárva, tehát ez időszak alatt a járműveknek a
parkolóban kell tartózkodni és a csapattagok nem közelíthetik meg.
c. A Parc ferme nyitvatartása a versenyen kifüggesztésre kerül.
d. Egy művelet engedélyezett: versenybírói felügyelet mellett: az akkumlátor kiszerelése hogy fel tudják t
ölteni.
e. A parc fermében nyitvatartási idő alatt is tilos tűzveszélyt okozó tevékenységeket végezni (pl. flex,
hegesztés.
5.4.4 Zászlójelzések
a. Lengetett piros zászló jelzi a verseny vagy edzés megszakítását. A versenyzőknek lassan vissza
kell térniük a boksz utcába.
b. Lengetett sárga zászló jelentése: veszély a versenyző előtt. A versenyzőknek lassítaniuk kell, illetve fel
kell készülniük a megállásra. A zászlójelzés ideje alatt előzni tilos. A sárga zászló hatálya a legközelebbi
zöld színű zászlóval jelző versenybíróig tart.
c. Lengetett kék zászló jelzi, hogy gyorsabb jármű van mögöttünk, amit a legközelebbi alkalmas
pályaszakaszon biztonsággal el kell engedni.
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5.4.5 Rajthoz sorakozás rendje
A rajthoz sorakozás a szervezők által versenyszámonként kiadott rajtlista alapján történik. A csapatoknak
a mentorok utasításai alapján kell a rajtsávba sorakozniuk. A rajtzóna három állomásból áll:
Rajtiroda
A rajtsávba indulási lista alapján besorolt járművek itt jelentkeznek startra a versenybírónál. Ezen a
ponton lehet érvényesíteni a műszaki probléma esetén a (versenyszámonként más szabályok szerinti)
hátrasorolást (tehát, legalább egy csapattagnak ezt akkor kell jelezni, ha a csapatot rajthoz szólítják). A
rajtirodánál jelen lehetnek a „versenyző csapattagok” és a felkészítő tanár is.
Ellenőrző pont
Ezen a ponton, versenybíró jelenlétében lehet nyomás alá helyezni a pneumatikus rendszert. Itt kerülnek
ellenőrzésre a puffer tartályok feltöltésére vonatkozó szabályok. A sofőrnek legkésőbb itt kell elfoglalni a
helyét a járműben, és be kell mutatni, hogy minden biztonsági előírásnak megfelel a rajt előtt (biztonsági öv
becsatolva, védőruha, stb.). Az ellenőrző pontnál jelen lehetnek a „versenyző csapattagok” és a felkészítő
tanár is.
Startzóna
A startzónába a járműnek és vezetőjének versenykész állapotban kell beállnia. Innen kerül végrehajtásra a
rajtoltatás versenybírói jelzés vagy rajtlámpa segítségével. A rajtzónában csak a jármű vezetője tartózkodhat.
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5.4.7 Baleset esetén
a. Amennyiben nincs személyi sérülés, és a versenyző önerőből, vagy a pályabírók segítségével folytatni
tudja a versenyt, a futamot értékelni lehet a számára. (a felhasznált idő beleszámít az eredményébe)
b. Amennyiben személyi sérülés történt a futamot meg kell szakítani és a helyszínt biztosítani kell, a zsűri
további döntéséig.
5.4.8 Műszaki hiba esetén
Amely jármű elrajtolt egy versenyszámban és azt műszaki hiba miatt, önerőből nem tudja befejezni,
nincs lehetőség az új rajtra, akkor sem, ha a meghibásodott alkatrészt szervezők biztosították a verseny
napján (Pl.: reduktor, palack, stb).
5.4.9 Gyakorlati eljárás
A futam célja: a csapatok kipróbálhatják a járműveiket, finomíthatják beállításaikat.
Procedure of the practice: határozza meg és a versenybírók jelzése alapján történik a rajtoltatás.
Egyszerre 3-5 jármű lehet a pályán időben eltolt indítással. Két kört lehet megtenni a kijelölt pályán
(kvalifikáció 1 pálya), a szabadedzés közben nincs időmérés. A célvonalon történő áthaladás után egy
rövidített levezető körön kell elhagyni a pályát a bírók jelzései alapján. Egy csapat több alkalommal is
indulhat, de újra be kell sorolnia a rajtzónába.
A futam szabályai:
a. A kijelölt menetiránnyal szemben haladni tilos.
b. Kisebb műszaki hibák elháríthatóak a pályán, de csak a vezető által.
c. Segítségkérés a pályabírók felé, csak álló járműből a kéz feltartásával.
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5.4.10 Kvalifikációs futam 1. (nyomásesés mérés)
A futam célja a hosszútávú futam rajtjogosultságának megszerzése, valamint az eredmény feldolgozása
adja a hosszútávú futam rajtsorrendjét.
A hosszútávú futamra az a jármű szerezhet rajtengedélyt, amelyiknek a kvalifikáció során 15,00 km/h
felett van az átlagsebessége és a nyomásesés értéke nem haladja meg a 70 bar-t. Aki nem teljesíti a
Kvalifikációs futam 1-t, csak a versenybíróság külön döntése esetében indulhat a hosszútávú futamon az
akkor meghatározott kiegészítő szabályozások elfogadásával.
A rajtsorrendet eldöntő mérőszám egy számított érték:
Kvalifikációs fok =

Nyomásesés (bar)
Átlagsebesség

( kmh )

A futam lebonyolítása: A rajtzónába beérkezett versenykész jármű palackjának nyomásértékét leolvassák a versenybírók és csak ez után rajtoltatható a pneumobile. Két kört kell megtenni a kijelölt pályán,
majd a levezető körben a kijelölt ponton a versenybírók leolvassák a palack nyomásának aktuális értékét.
Amely csapat teljesítette a versenyszámot és rajtengedélyt szerzett már nem állhat rajthoz többször, amely
csapatnak nem sikerült kvalifikálnia magát, újból rajthoz állhat. A kvalifikáció időtartama 2 óra az első
jármű indulásától számítva.
A kvalifikáció eredményét az utolsó jármű beérkezését követő 2 órán belül teszik közzé a szervezők.
A futam szabályai:
a. A kijelölt menetiránnyal szemben haladni tilos.
b. Minden nemű megállás beleszámít a köridőbe (átlagsebességbe)
c. Kisebb műszaki hibák elháríthatóak a pályán, de csak a vezető által
d. Segítségkérés a pályabírók felé, csak álló járműből a kéz feltartásával.
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5.4.11 Kvalifikációs futam 2. (Időmérő edzés)
A futam célja az ügyességi futam rajtjogosultságának megszerzése, valamint az eredmény feldolgozása
adja az ügyességi futam rajtsorrendjét.
Az ügyességi futamra az a jármű szerezhet rajtengedélyt, amely az edzés során legjobb időt elért jármű
200%-kal szorzott időeredményén belül teljesített. Aki nem tud résztvenni az időmérőn vagy nem teljesíti
a kiírt feltételeket csak a versenybíróság külön döntése esetében indulhat az ügyességi futamon az akkor
meghatározott kiegészítő szabályozások elfogadásával.
A futam lebonyolítása: A futam indulási sorrendjét a rajtzónába való beérkezés határozza meg. A rajtzónába tetszőleges sorrendben sorakoznak fel a járművek és a versenybírók jelzése alapján történik
a rajtoltatás. Egyszerre 2-3 jármű lehet a pályán időben eltolt indítással. Két kört kell megtenni a kijelölt
pályán (ügyességi futam Q1 pálya), a két kör összideje az elért eredmény. A célvonalon történő áthaladás
után egy rövidített levezető körön kell elhagyni a pályát a bírók jelzései alapján. Egy csapat több alkalommal
is indulhat, de újra be kell sorolnia a rajtzónába.
A Kvalifikációs futam 2. eredményét az utolsó jármű beérkezését követő 1 órán belül teszik közzé a
szervezők.
A futam szabályai:
a. A kijelölt menetiránnyal szemben haladni tilos.
b. Minden nemű megállás beleszámít a köridőbe (átlagsebességbe)
c. Kisebb műszaki hibák elháríthatóak a pályán, de csak a vezető által
d. Segítségkérés a pályabírók felé, csak álló járműből a kéz feltartásával.
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5. Fejezet
Versenyszámok és versenyszabályok
5.4.12 Hosszútávú futam
A futam célja: Egy feltöltött palackkal a legnagyobb távolságot megtenni.
Egy pályakör tervezett hossza: ~580 méter (pályaív közepén mérve)
A futam lebonyolítása: A rajtsávba a kiadott rajtsorrend alapján kell felsorakozni majd innen a versenybírók
jelzésére, lehet elstartolni. A versenypályán egyszerre max. 10 jármű tartózkodhat. A pálya nyomvonalát
követve kell megtenni annyi kört, amíg a töltet el nem fogy. A versenyszám alatt 3 alkalommal kötelező
sofőrváltást kell végrehajtani, amely a pálya nyomvonalától eltérően az erre a célra kialakított “pitstop”
zónában történik. A “versenyző csapattagok” csak ezen a területen tartózkodhatnak és végezhetnek
javításokat a járművön. A pálya más területein felmerülő műszaki problémát csak a vezető háríthat el.
Amennyiben a jármű nem képes már önerőből tovább haladni a sofőrnek feltartott kézzel kell ezt jelezni,
de nem szállhat ki a járműből. A pályabírók a jelzésre rögzítik a jármű helyzetét a jármű elejének legkülső
pontjánál, majd a “pitstop” zónába segítik, a járművet ahonnan a “versenyző csapattagok” kitolhatják.
A futam szabályai:
a. A rajtsorrendtől való eltéréssel egyszer lehet élni, ez 5 rajthelyes hátrasorolást jelent. Aki nem tud a
második lehetőséggel sem elrajtolni, annak nincs lehetősége a versenyszámot teljesíteni.
b. Az elért távolság a jármű elejének legkülső pontjától van mérve.
c. Maximális üzemi nyomás: 10 bar
d. Kötelező minimum átlagsebesség: 15 km/h, ami a megtett összes egész körre vonatkozik
e. Az átlagsebesség egy körön belül nem kötelező, mivel az átlag számít
f. Az utolsó tört kör átlagsebessége nem számít, lehet menni lassan is, ha nem fut át a célvonalon, akkor
nem számít bele az átlagsebességbe
g. Figyelem! Minden befejezett kör beleszámít az átlagsebességbe
h. Minimum három váltás kötelező!
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A sofőrváltás szabályai
a. Váltásnak minősül, ha a megadott pálya szakaszon a jármű a bójánál megáll, vezetőt cserél, a versenybíró
jelzésére elindul.
b. Addig áll, amíg a csapattárs kiszáll, bukósisakot átad, felvesz, övet becsatol.
c. Az első váltás már lehet az első körben.
d. Két váltás között minimum 1 kör megtétele kötelező.
e. A váltás ideje bele számít az átlagsebességbe.
5.4.13 Ügyességi futam
A versenyszám célja: egy feltöltött palackkal a leggyorsabban teljesíteni a kijelölt pályaszakaszt.
A pályák tervezett hosszai: Race 1= 700 m; Race 2= 900 m; Race 3= 1100 m
A futam lebonyolítása:
A versenyszám három fázisban lesz lebonyolítva feljutásos alapon. A lebonyolítás minden fázisban
megegyezik, de a pálya nyomvonala (hossza) változik. A rajtsávba a kiadott rajtsorrend alapján kell
felsorakozni és innen egyesével időeltolással rajtolhatnak a járművek. A rajtsorrendtől való eltérés
automatikusan a sorrend végére pozícionálja a csapatot.
A versenybírók jelzésére a boxutca végén kijelölt helyre kell állni és a sofőrök a járművekben várják
a rajtjelet majd arra rajtolnak. A pályán egyszerre max. 3 jármű tartózkodik, előzés lehetséges. Ezen
feltételek mellet a két kör együttes ideje kerül értékelésre. A célvonalon történő áthaladás után egy
rövidített levezető körön kell elhagyni a pályát a bírók jelzései alapján.
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A futam szabályai:
a. A Race 1-ben minden indulási jogot nyert csapat rajthoz állhat. A Race 2-be a Race 1-ben legjobb 18
időt elérő csapat mehet tovább, a Race 3-ba a Race 2-ben legjobb 6 időt elérő csapat mehet tovább,
végül a Race 3-ban közülük kerül ki a versenyszám első három helyezettje.
b. Maximális üzemi nyomás: 10 bar.
c. A versenyszám alatt mindennemű megállás beleszámít a köridőbe.
d. Minden fázisban a két köridő összege az elért eredmény.
5.4.13 Gyorsulási futam
A versenyszám célja: A megadott pályaszakaszt a legrövidebb idő alatt megtenni
A pálya tervezett hossza: ~ 220 méter.
A futam lebonyolítása: A rajtsávba a kiadott rajtsorrend alapján párosával kell felsorakozni majd innen
a rajtlámpa jelzésére, lehet elstartolni. A versenypályán a saját versenysávból tilos áttérni az “ellenfél”
sávjába. A pálya nyomvonalát követve kell a versenyszakaszt megtenni, majd célba érkezés után a bírók
jelzései alapján lelassítani. A zárt pályát elhagyva egy kijelölt várakozási zónába kell felsorakozni, ami
nem elzárt terület, itt addig kell várakozni, míg a szervezők meg nem nyitják a lezárt pályaszakaszt a
boxok felé.
A futam szabályai:
a. Hogy melyik csapat melyik oldalon indul pénzfeldobással lesz sorsolva
b. A legjobb idő a nyertes
c. Max. sebességet is mérünk (utolsó 5m):
d. Start lámpa működése
e. Minden sárga lámpa kigyullad (felkészülés)
f. 3 sec-en belül kigyullad a zöld lámpa is (start)
g. A reakció idő beleszámít
h. Kiugrást figyeljük (negatív reakció idő)
i. Aki kiugrott vagy nem indul el, kiesik
j. Maximális üzemi nyomás: 10 bar.
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6. Fejezet
A verseny lebonyolítása
6.1 Regisztráció
a. Megérkezés után minden csapattagnak meg kell jelenni a versenyirodán felállított regisztrációs pultnál,
ahol megkapják a belépéshez szükséges karszalagot és kitűzőt.
b. Minden csapattagnak kötelező aláírásával igazolni, hogy megértette és elfogadja a felelősségvállalási
nyilatkozat tartalmát.
c. Az adminisztrációk után a csapattagok felvehetik a szerviz ponttól a gépátvételre biztosított palackot.

6.2 Gépátvétel
a. 1 állomás: Először a versenyközpontban kialakított átvevő állomásnál kell megjelenni minden csapattagnak
a menetkész járművel és minden biztonsági tartozékkal (bukósisak, védőruha).
b. A vizsgálat a versenyszabályzatban közzétett ellenőrző lista alapján történik. Minden csapat megkapja
a saját biztonsági adatlapját, amelyen a versenybírók regisztrálják a kiértékelést.
c. 2. állomás: Az Érsekkertben kialakított tesztpálya, ahol a futómű és a fékrendszer ellenőrzése történik.
d. A csapatnak lehetősége van az észlelt hiányosságokat kijavítani, de ebben az esetben ismételni
szükséges a gépátvételt.

6.3 Szabad edzés
a. A gépátvételen sikeresen teljesített járműveknek szabad edzési lehetőség, a versenyen meghirdetett
feltételek szerint.

6.4 Jármű értékelése műszaki tartalom 		
szempontjából
a. A csapatnak a járművet a zsűri elé kell vinni a versenyközpontban kialakított átvételi ponthoz a beosztás
szerint.
b. Versenyen kifüggesztett időpontban és beosztás szerint.
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6.5 Projekt prezentáció
a. Minden csapatnak prezentáció keretében kell bemutatni a Pneumobile projektet a zsűri, műszaki
szakemberek, üzletemberek és a szaksajtó képviselői előtt.
b. Versenyen kifüggesztett időpontban és beosztás szerint.

6.6 Versenytájékoztató
a. A városi felvonulás előtt a verseny szervezői tájékoztatják a résztvevőket a további programról.
b. A bemutató során kitérnek a versenyszabályzat pontjaira és nyomatékosítják a legfontosabb
“viselkedési” szabályokat a verseny területén.
c. A tájékoztatón valamennyi csapattagnak és a felkészítő tanároknak is részt kell vennie!

6.7 Városi felvonulás
a. A tájékoztatót követően a csapatok a járműveikkel együtt felsorakoznak a rendezők utasításai szerint.
b. A menet rendőri felvezetéssel, meghatározott útvonalon szervezett járműbemutatón vesz részt.
c. A program befejezéseként szintén rendőri felvezetéssel halad vissza a versenyközpontba.

6.8 Kvalifikációs futam 1.:
a. A szervezők minden versenyző számára kötelezően kvalifikációs futamot írnak elő.
b. A futam indulási sorrendjét a versenysávba való beérkezés határozza meg.

6.9 Kvalifikációs futam 2
a. A szervezők minden versenyző számára időmérő edzést írnak elő a meghatározott időkereten belül.
b. A futam indulási sorrendjét a versenysávba való beérkezés határozza meg.
c. Egy csapat több alkalommal is tehet edzőkört, de újra be kell sorolnia a versenysávba.
d. Az edzésre felhasználható a kvalifikációról megmaradt palack és ezen kívül egy palackot biztosítanak
a szervezők.
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6.10 Hosszútávú/élettartam futam
a. A versenyszám célja a legnagyobb távolságot megtenni egy palacktöltettel a megadott pályán.
b. A rajtsorrend a pénteki nyomásesés mérés alapján kerül meghatározásra.

6.11 Ügyességi futam
a. A versenyszám célja egy feltöltött palackkal a leggyorsabban teljesíteni a kijelölt pályaszakaszt.

6.12 Gyorsulási futam
a. A versenyszám célja a megadott pályaszakaszt páros indítással a legrövidebb idő alatt teljesíteni (a
pályaszakasz hossza miatt az eredményt jelentősen befolyásolja a jármű gyorsulása.

6.13 Eredményhirdetés
a. A szervezők utasításai alapján, minden versenyző csapatnak járművel együtt fel kell sorakozni a
dobogó köré.
b. A boxokba történő visszavonulás a szervezők utasításai alapján a díjkiosztó ceremónia után.
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E. Fontos információ
7-8. Fejezet
7. Fejezet Felelősség
a. A résztvevők minden harmadik személynek okozott bármilyen káresemény kapcsán (tárgyi vagy
személyi sérülés esetén) amelyekért együttesen, vagy külön-külön felelősek, felmentik a Rendezőt, a
rendezvény hivatalos tisztségviselőit, azok alkalmazottait, valamint képviselőit mindennemű felelősség
alól.
b. A rendező semmilyen felelősséget nem vállal a depó területén őrizetlenül hagyott felszerelésekért és
tárgyakért.
c. A versenyzők távolléte esetén a csapattagok felügyeljék a depóban és a motorhome-ban maradt
értéktárgyakat.

8. Fejezet Reklámok elhelyezése
a. A járművön A4-es méretben el kell helyezni az oktatási intézmény logóját és nevét.
b. A járművön más szponzorok hirdetései is elhelyezhetők, maximum 0,5xA4 méretben (210x148 mm
vagy 297x105 mm). Egy hirdetés legfeljebb kétszer szerepelhet. Kérdéses esetben a csapatnak a
verseny előtt, a szervezőbizottsággal kell egyeztetnie. A korábbi versenyek matricáit a verseny előtt el
kell távolítani a járművekről.
c. A városi felvonuláson és a szombati napon a versenyzőknek a rendezők által biztosított pólót kell
viselniük.
d. A rendező megtilt bárminemű reklám elhelyezését a versenypályán, a depó területén. A tilalom alól
kivételt képeznek azok a reklámok, amelyek a szállító járműveken festve vannak, továbbá a versen
yautókon, a csapattagok ruházatán, valamint a versenyzés egyéb eszközein vannak elhelyezve.
e. Az Emerson Csoport termékek piaci versenytársainak reklámjai nem helyezhetők el sem a járművön,
sem a fenti eszközökön.
f. Amennyiben a rendező tiltott reklámmal találkozik, azonnal intézkedik azok eltávolítására.

Eger, 2019.09.26.
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Az Emerson Nemzetközi AVENTICS Pneumobil
Versenyt egyszerre fémjelzi a mérnöki
kiválóság, játékosság és találékonyság.

Mérnökhallgatók által tervezett és épített, sűrített levegővel hajtott járművek – úgynevezett
pneumobilok – mérettetnek meg az évente megrendezett verseny alkalmával. Az Emerson
AVENTICSTM pneumatika komponenseivel épült járművek kitartásukról, irányíthatóságukról és
gyorsaságukról tehetnek tanúbizonyságot a főesemény során. A Pneumobil verseny jól példázza
az Emerson teljes elkötelezettségét a jövő munkaerejét építő STEM programok iránt, amelyekkel
közel 350 oktatási intézményt támogat világszerte.
További információ: Emerson.com
Lépjen velünk kapcsolatba: Emerson.com/contactus

https://en.pneumobil.hu/
Facebook.com/Pneumobil
LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions
Twitter.com/EMR-Automation
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