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Bevezetés 

Napjainkban a járművek, gépek, szerkezeti kialakítása a termelő berendezések jelentős fejlődésen 

mennek keresztül. A járművek a kategória függvényében egyre bonyolultabb szerkezeti elemeket, 

mechatronikai rendszereket tartalmaznak. Megjelennek az elektronikus vezérlő elemek, a számítógép-

pel támogatott rendszerek. Ez a fejlődés az üzemfenntartás színvonalának állandó emelését követeli 

meg. A hagyományos karbantartási rendszer mellett egyre inkább szerepet kap az állapotfüggő kar-

bantartási rendszer. Ennek egyik fontos eszköze a műszaki diagnosztika. A műszaki diagnosztika kö-

rébe a szubjektív eljárásoktól kezdve a különféle mérési rendszereken keresztül a jellegzetes járműdi-

agnosztikai eljárásokig tartoznak. 

A könyv célja a diagnosztikai méréseknek a karbantartásban való szerepének megismertetése. Ennek 

keretében foglalkozunk az üzemfenntartás általános kérdéseivel, a korszerűsítés irányelveivel. A 

könyv tartalmazza a műszaki diagnosztikával kapcsolatos alapismereteket, a vizsgálati eljárásokat és 

azok eszközeit. Része a könyvnek a járművek üzemeltetéséhez kapcsolódó diagnosztikai eljárások 

ismertetése, mint pl. motor-, futómű-, fékdiagnosztika. A gépjárműgyártás során mind a termelő be-

rendezések, mind a gyártott alkatrészek gyártó soron való minőségellenőrzésének diagnosztikai elle-

nőrzése is tárgya a könyvnek. 
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1. A műszaki diagnosztika szerepe az üzemfenntartásban  (Dr. Sólyomvári 

Károly) 

1.1 A fenntartási rendszerek 

A fenntartás magába foglalja mindazokat a műszaki és szervezési tevékenységeket, amelyek a 

gépek és járművek előírt megbízhatóságú, gazdaságos üzemeltetését lehetővé teszik.  A fenn-

tartás keretében végzett karbantartási és javítási munkákkal elkerülik a váratlan meghibásodá-

sokat, és ennek eredményeként csökken az üzemből kieső idő. Ezen belül a karbantartás fela-

data a fizikai elhasználódási folyamat késleltetése, a megbízható működés szinten tartása. Ez 

rendszerint a kezelés, a gondozás, felügyelet, vizsgálat (mind a szubjektív, mind az objetív 

diagnosztikai vizsgálat), a szükséges beállítások, kisebb javítások összességét jelenti. Jellem-

zője, hogy a műveleteket – a kisebb javításokat kivéve – általában szétszerelés nélkül végzik. 

A javítás feladata az üzemképesség, az előírt megbízhatósági szint helyreállítása. 

A gépek karbantartása, javítása során több rendszer alakult ki): 

- szabványos (kényszer) karbantartási rendszer, 

- egyszerű karbantartási rendszer (hibajavítás), 

- időszakos (ciklusos) karbantartási rendszer, 

- állapottól függő karbantartási rendszer. 

A szabványos karbantartási rendszer esetén az alkatrészeknek a várható kockázatot figyelem-

be vevő élettartama alapján szabványok írják elő a vizsgálati időpontokat, az alkatrészek cse-

réjét. 

Az egyszerű karbantartási rendszer (hibajavítás) esetén a szükségszerinti javítást a meghibá-

sodás bekövetkezése után végzik el. 

Az időszakos (ciklusos) karbantartási rendszer, mint tervszerű megelőző karbantartás, előírt 

időközökben végzett felújítás a kiesési gyakoriság statisztikai kiértékelése alapján. A gépeket, 

berendezéseket meghatározott időközönként, tervszerűen vizsgálják és javítják. A felülvizsgá-

latokat és javításokat kidolgozott ciklusrend szerint végzik. 

Az állapottól függő karbantartási rendszer alkalmazásakor a gépen, berendezésen időszakosan 

vagy folyamatosan műszeres állapotvizsgálatot végeznek. Az így kapott információkat hasz-

nálják fel a javítási munkákhoz. A gép, berendezés műszaki állapotának rendszeres figyelése, 

dokumentálása, az elhasználódás törvényszerűségeinek feltárása alapján határozzák meg a 

javítás várható időpontját, várható mértékét. 

Az állapotfüggő karbantartás során a vizsgálatokat időszakosan, előírt időpontokban vagy 

beépített érzékelők felhasználásával folyamatosan végzik. Az állapottól függő karbantartás 

bevezetése nagy értékű, bonyolult gépekhez indokolt, ahol a váratlan meghibásodásból adódó 

kiesés nagy veszteséggel jár. 

1.2 A gépállapot és a gép elhasználódás összefüggése 

A gépek állapotát a Z1 ... Zn  üzemi jellemző  értelmezi, feltételezve, hogy a mindenkori gép  a  

tervezett  működési feladatát teljesíti. Ilyen üzemi jellemző többek között a csapágyjáték, a 

szeleprugó nyomóereje, belsőégésű motoroknál, pl. a sűrítési végnyomás. Az üzemi jellemzők 
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egy része a gép használatától függően változik, utal az elhasználódás mértékére, kimutatja a 

gép állapotát. Más üzemi jellemzők a működés jelzésére alkalmasak. 

Az üzemeltetés közben, az elhasználódás során a  gép  működőképessége csökken, amely a  

gép üzemi alkalmasságának  részleges elvesztését vagy működésképtelenségét is okozhatja. 

Az üzemi alkalmasság részleges elvesztésekor az alapvető üzemelési jellemzők az előírt érté-

ken belül megváltoznak, a beállított értékek elállítódnak. Pl. egy hidraulikus szivattyú alkatré-

szeinek kopása miatt csökken a folyadékszállítás mennyisége, aminek következtében a mű-

ködtetett hidraulikus elemek (hidromotor, munkahenger) működése nem kielégítő. Ezekben 

az esetekben nem szükségszerű az azonnali beavatkozás, a hibaelhárítás. A további üzemelte-

tést biztonsági előírások és gazdasági megfontolások döntik el.  

A működőképesség csökkenése elérhet olyan fokot, hogy a gép műszakilag használhatatlanná, 

működésképtelenné válik.  A működésképtelenséget, az üzemi alkalmasság teljes elvesztését 

a főbb szerkezeti egységek, alkatrészek törése, villamos-zárlat, a hidraulikus rendszerek 

nagymérvű hibái, az üzemi jellemzőknek az előírt értéktől való jelentős megváltozása okoz-

zák. 

Az egymást követő vizsgálatok vagy javítások időpontját a gépnek, szerelt egységének vagy 

alkatrészének határértéke, az előírt túlélési valószínűség - műszaki megbízhatóság - határozza 

meg.  Természetesen ez az ún. határállapot az üzembiztonságtól függ. 

1.3 A diagnosztikai jel szerkezete és információtartalma  

A diagnosztikai jel információtartalmát lényegében a diagnosztikai feltételek szabják meg. 

Ha egy új diagnosztikai eljárást szándékozunk kidolgozni, három különböző lehetőség van a 

diagnosztikai feltételek rögzítésére vonatkozóan. 

1. Működési paraméterek, működési jellemzők felhasználása normál üzemi feltételeknél.  

A vizsgálatoknál a diagnosztikai feltételeket, a működési paramétereket természetesen egy 

beállított, állandó értéken kell tartani. Ez fontos a különböző vizsgálatok összehasonlíthatósá-

ga szempontjából is. Ez a módszer alkalmazható a folyamatos, és az időszakos vizsgálatoknál 

is. 

2. A működési paraméterek, működési jellemzők felhasználása különleges diagnosztikai 

üzemi feltételek esetén.  

A gép diagnosztizálását egy tudatosan megválasztott üzemi feltételeknél végzik. A különleges 

üzemi feltételt úgy választják meg, hogy a kapott diagnosztikai jel információ tartalma lénye-

gesen nagyobb legyen a normál üzemi viszonyokhoz képest. A kiválasztott üzemi feltételeket 

azonban itt is feltétlenül állandó értéken kell tartani. Ilyen vizsgálat, pl. egy befecskendező 

szivattyú elemei szállítónyomásának beállítása, egy felszerelt átváltó szelep és nyomásmérő 

segítségével. 

3. Mesterséges diagnosztikai feltételek előállítása. 

Függetlenül a gép szerepétől, a gépet úgy működtetjük különleges ráhatással, hogy a diag-

nosztikai jel különösen nagy mennyiségű információt tartalmazzon. Természetesen ügyelni 

kell arra, hogy a gép a különleges diagnosztikai feltételektől ne károsodjék. Ez a módszer 
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különösen nagy jelentőségű a gépek részlet diagnosztizálásában. A mesterséges diagnosztikai 

feltételeket természetesen a vizsgálat alkalmával itt is állandó értéken kell tartani. 

Egy alkalmazási példa a falvastagság vizsgálat ultrahang segítségével egy csővezeték rend-

szeren. Egy másik példa: ha egy dízelmotort lefojtással működtetünk, a teljes terhelés (nyo-

maték, fordulatszám) elkerülése érdekében.  Ilyenkor a diagnosztikai jel hosszúságmérés, 

nyomásmérés, áramlásmérés, hőmérsékletmérés, gyorsulásmérés vagy más mérés eredmé-

nyeként jelentkezik 

Irodalomjegyzék: 

Dr. Nagy István: Állapotfüggő karbantartás. Műszaki diagnosztika I. Rezgésdiagnosztika. 

Delta-3 N Kft. Paks. 2006. 
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2. A gépdiagnosztika rendszerezése (Dr. Sólyomvári Károly)  

A diagnosztika célja, eredménye, mértéke, valamint végrehajtása szerint különböző diagnosztikai 

módszerek különböztethetők meg.  

2.1 A diagnosztika célja 

A diagnosztika célja lehet a működés ellenőrzése vagy a hiba feltárása. 

A működési diagnosztika a gépek működőképességének meghatározására vonatkozik. Esze-

rint a működési diagnosztika a kifogástalan működéshez és a gép gazdaságos üzemeltetéséhez 

szükséges működési- és üzemi jellemzők mérésére irányul. Ehhez tartozik, pl. olyan eljárás is, 

mint egy hidraulikus berendezés szelepbeállításának ellenőrzése vagy egy négyütemű motor 

szelephézag vizsgálata. Működési diagnosztika esetén a rendszer gyakran igen-nem, ill. mű-

ködik–nem működik jelzést ad (pl. zöld-piros jelzés). Ide sorolhatók azok a vizsgálatok, ame-

lyek új gyártású vagy javított gép vagy részegység végellenőrzése során a minőségellenőrzés-

re vonatkoznak. 

A hibadiagnosztika alatt a gép elhasználódási (károsodási) állapotának meghatározását értjük. 

Ehhez tartozik a kopási állapot, a fáradás és a korrózió következménye valamint egyéb károsí-

tó hatás meghatározásához szükséges diagnosztikai eljárás. 

2.2 A diagnosztika eredménye 

A vizsgálat eredménye lehet egy összetett (komplex), pl. egy szerelt egység vizsgálatának 

eredménye vagy egy részlet jellemző elemzése.  

Minden gépállapot leírható ugyanis egy egyszerű vagy összetett (komplex) üzemi jellemző-

vel. Az egyszerű üzemi jellemző a gép állapotának csak egy meghatározott ismertető jelét 

mutatja. Ilyen, pl. a golyós csapágy radiális játéka. Az összetett üzemi jellemző egyidejűleg 

az egyszerű üzemi jellemzők sorának értékeit tartalmazza.  Ezzel csökkenhet a gépállapot 

meghatározásához szükséges paraméterek száma.  

A komplex diagnosztika esetében egy összetett jellemző a gép, fődarab egészének állapotát 

mutatja.  Így pl.  egy  dízelmotor vizsgálata során a motor teljesítmény  vagy  füstölésmérés, 

mint összetett jellemző alapján a henger-dugattyú, a feltöltő  és befecskendező rendszer álla-

pota  egyidejűleg  értékelhető. Egy szerszámgép állapota pl. a megmunkálás minőségéből is 

meghatározható. 

A részlet diagnosztika során, általában akkor, ha az összetett vizsgálat hibát mutat, keressük 

azt az egyszerű jellemzőt, ami a hiba okozója. Pl. ha a dízel motor komplex  vizsgálatakor  kis  

motorteljesítményt vagy nagy füstölési értéket mértünk, a hiba  okának  meghatározására 

részletvizsgálatot végzünk. Ebben az esetben, pl. sűrítési végnyomást, befecskendezési nyo-

mást, a befecskendezés kezdetét, valamint a szállított üzemanyag mennyiségét vagy más jel-

lemzőt mérjük, hogy a hibát behatárolhassuk. Egy ilyen összetett jellemző lehet egy motor 

kenőrendszerének olajnyomása. Ez egyidejűleg utal a csapágyhézagok növekedésére, az üze-

mi hőmérsékletre, az olaj viszkozitás változására, az olajszivattyú kopására, valamint a nyo-

másszabályzó szelep beállítására. A hiba eredetének feltárására részletvizsgálatot végzünk. 

2.3 Közvetlen, illetve közvetett diagnosztikai eljárások 

A gép állapotát meghatározó jellemzők közvetlen vagy közvetett módszerekkel határozhatók 

meg. 
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A közvetlen diagnosztikánál a gép vagy a részegység állapotát az üzemi jellemző közvetlen 

mérésével határozzuk meg. Pl. a siklócsapágy csapágyjátékát a tengely sugárirányú elmozdu-

lásának mérőórával való mérésével határozzuk meg. Hajtómű fogaskerék kopása endoszkóp-

pal közvetlen szemlélhető, ill. a foghézag ólomhuzalos méréssel meghatározható. 

Közvetett diagnosztika esetén a gép állapotát több üzemi jellemző mérésének eredményéből 

korrelációs összefüggés alapján határozzuk meg.  Pl. egy hajtómű meghibásodását (fogaske-

rék vagy csapágy meghibásodás) rezgés vagy zajmérés alapján ítéljük meg. 

2.4 Szubjektív, illetve objektív diagnosztika 

A gépek működésének megbontás nélküli ellenőrzése, az üzemi jellemzők beállítása a hibák 

felismerhetőségétől és az eljárás pontosságától függően szubjektív vagy objektív vizsgálatok-

kal végezhető. 

A szubjektív vizsgálatok rendszerint érzékszervi vizsgálatok, amikor a működési jellemzők 

pontos értékeinek meghatározására nincs lehetőségünk, azokat csak becsülni tudjuk. Sok 

esetben nincs is megfelelő mérési eljárás a hiba megállapítására, vagy annak jellege, mértéke 

olyan, hogy a mérés felesleges. Ilyen eset az, amikor egy hajtómű zajosságából akusztikus 

úton (hallással) következtetünk annak állapotára, hibájára. A szubjektív vizsgálatok közül 

szemrevételezéssel a durva hibák, a törés, a repedés, az alakváltozás, a külső sérülések, a be-

maródások, a korróziós károk, a védőbevonatok sérülései állapíthatók meg. Az „összehasonlí-

tó képek” a korábbi tapasztalatok eredményeként születtek meg, amelyeket, a felügyeletet 

ellátó személy tárol az emlékezetében. Ezt összevetve az érzékelt állapottal megszületik a 

megítélés. 

 A szubjektív vizsgálatok során a hiba jobb felismerhetőségére, pontosabb meghatározására, a 

szubjektivitás csökkentésére műszaki segédeszközöket, műszereket is használhatunk. A se-

gédberendezések segítségével végzett vizsgálatok nagyobb biztonsággal teszik lehetővé egy 

adott objektum állapotának megítélését. Műszaki segédberendezésekkel kiegészített szubjek-

tív diagnosztikai rendszerhez tartoznak például: az endoszkópok, a videoszkópok, a pontos 

hőmérsékletmérés nélküli – hőképeket közvetítő - infravörös készülékek a repedések felisme-

résére használt segédeszközök. Ezek mind-mind olyan segédberendezések, amelyek többek 

között az ember irányítása mellett jobban, azaz nagyobb biztonsággal teszik lehetővé egy 

adott berendezés állapotainak megítélését.  

Az objektív vizsgálatok során a gép állapotát mérőeszközökkel, mérőberendezésekkel, az 

adott célra kifejlesztett próbapadokkal határozzuk meg.   A mérés eredménye a mérőberende-

zés pontosságától függően egy meghatározott érték. Az állapotértékelés alapja a mért érték és 

az előírt értékhatár összehasonlítása. 
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Üzemi jellemző Vizsgáló eszköz Vizsgálható jellemző 

Hőmérséklet   hőmérők, termovízió. kenő- és hidraulika olaj, hűtőfo-

lyadék, csapágy, villamos beren-

dezés hőmérséklete. 

Nyomás   nyomásmérők  kenő-, hidraulika-,  pneumatikus 

rendszerek nyomása, motor 

kompresszió. 

Fordulatszám Fordulatszámmérők, 

sztroboszkóp. 

belsőégésű és villamosmotorok, 

egyéb forgógépek fordulat szá-

ma. 

Szállított, ill. felhasz-

nált folyadékmennyi-

ség  

átfolyásmérők, űrmértékek.   szivattyúk által szállított folyadék 

mennyiség, üzemanyag fogyasz-

tás. 

Gyorsulás, lassulás ingás lassulás-, gyorsulásmérő.  fékhatás ellenőrzés, stb. 

Nyomaték mérőtengely, szalagmérleg,  

próbapadok.  

belsőégésű és villamosmotorok, 

hajtóművek nyomatéka. 

Teljesítmény  fékpadok, villamos mérő-

műszerek. 

erőgépek, belsőégésű és villamos 

motorok teljesítménye. 

Villamos jellemzők  egyetemes villamos mérőműsze-

rek, próbapadok, berendezések.  

villamos motorok, villamos be-

rendezések, vezérlőegységek 

villamos jellemzői. 

Gázösszetétel  CO-mérő berendezés kipufogógáz összetétel. 

Kopástermék színképelemző,  ferrográfia, 

részecskevizsgáló, aktivációs 

analízis. 

motorok, hajtóművek, sebesség-

váltók, kenő- és hidraulikus rend-

szerek kopástermékeinek meny-

nyisége, összetétele. 

Zaj  zajszintmérő  hajtóművek, sebességváltók zaj-

szintje. 

Rezgés  rezgésmérők, lökésimpulzus 

mérő, próbapadok. 

mechanikus hajtóművek sebes-

ségváltók, csapágyak, fogaskere-

kek, hidraulikus rendszerek álla-

pota. 

Anyagfáradás  akusztikus emissziómérő beren-

dezés.  

vasszerkezetek (alvázak, daruk, 

hidak)  kifáradása. 

Működési pontosság  egyetemes hossz- és szögmérők, 

vízszintmérők, optikai mérő 

eszközök. 

szerszámgépek, futóművek pon-

tossága, futásbiztonság. 

 

Tömörség   nyomásmérő, vízszivattyú, lég-

sűrítő. 

repedés, tömítetlenség, porozitás. 

 

1. táblázat. Objektív vizsgálatok 

2.5 Időszakos és folyamatos állapot-felügyelet 

A diagnosztika alkalmazási módja lehet időszakos állapotvizsgálat (off-line), vagy folyamatos 

vizsgálat, ún. állapot-felügyelet (on-line). Ez utóbbi rendszernél alkalmazhatunk ún. jelző 

rendszert vagy számítógéppel vezérelt folyamatos mérő, elemző diagnosztikát. 
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2.6 A diagnosztika terjedelme 

A vizsgálat terjedelme szerint rész- vagy teljes diagnosztikai vizsgálat végezhető.  A részdi-

agnosztika csak a gép egy meghatározott részére, fődarabra terjed ki.  A teljes diagnosztika 

során a gép összes részegységét vizsgáljuk.  

Irodalomjegyzék: 

Wilfried J. Bortz: Frühdiagnose von Schaden an Maschinen  und Maschinenanlagen. Expert  

Verlag,  Echningen  bei  Böblingen, 1988. 

 

Hermann  Wohlebe: Technische Diagnostik im Maschinenbau. VEB.Verlag Technik. Berlin, 

 

Dr. Kégl Tibor - Szabó József: Műszaki diagnosztika. Kézirat. Bánki Donát Műszaki Főisko-

la. Budapest, 1993. 
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3. Zaj- és rezgésdiagnosztika (Dr. Sólyomvári Károly – Dr. Dömötör Ferenc) 

A gépek alkatrészeinek működés közbeni alternáló mozgása, egymáshoz ütődése, felületi és 

geometriai hibák, a forgó mozgású alkatrészek kiegyensúlyozatlansága a rendszer elemeiben 

rezgőmozgást okoz. Az üzemelés során az elhasználódás miatt a rezgések erőssége változik. 

A gépek műszeres rezgésvizsgálata során a mechanikai rezgéseket villamos jellé kell átalakí-

tani. A mechanikai rezgések jellemzőit tartalmazó villamos jeleket mérjük, ill. elemezzük. A 

zajmérés berendezései ugyanolyanok, mint a rezgésvizsgálathoz használtak, azzal a különb-

séggel, hogy a zaj érzékelésére a gép, ill. a zajkeltő elem közelébe mikrofont helyezünk el a 

rezgésérzékelő helyett. 

3.1. Rezgéstani alapfogalmak 

Ha a rugóhoz kapcsolt „m” tömegű testet egyensúlyi helyzetéből kimozdítjuk, majd elenged-

jük, akkor az lengő mozgást végez. Amikor a test kitérése csak y irányú lehet, helyzete egyet-

len koordinátával megadható. Az ilyen egyszerű rendszert egy szabadságfokú lengő rendszer-

nek nevezik. A rugó erőmentes állapota jelenti a tömeg egyensúlyi középhelyzetét. A tömeg 

kitérését ettől a helyzettől mérjük. A tömeg elmozdításakor a rugó az elmozdulással (kitérés-

sel) arányos, de vele ellentétes értelmű erővel hat a tömegre és igyekszik azt visszatéríteni 

eredeti (közép) helyzetébe. Többnyire feltételezzük, hogy a rugó karakterisztikája lineáris. A 

tömegpontra ható rugóerő arányos a kitérés nagyságával, de vele ellentétes értelmű, ezért a 

tömegpont gyorsulása is arányos lesz a kitéréssel. Az ilyen rendszer mozgását harmonikus 

rezgőmozgásnak nevezzük. A 3.1. ábrán az idő függvényében (vízszintes tengely) láthatjuk a 

gyorsulás, a sebesség és az elmozdulás változását. 

 

 

3.1 ábra. A kitérés, sebesség és a gyorsulás időbeli változása 

A harmonikus rezgőmozgás a kitérés, a sebesség vagy a gyorsulás legnagyobb értékével, a 

rezgésszámmal vagy egy rezgés idejével egyértelműen megadható, ezért célszerű a csúcsérték 

mérése. Ha viszont a rezgés nem tiszta szinuszos, akkor többet mond a négyzetes középérték, 
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más szóval az effektív érték. Az effektív értéket RMS indexszel is jelölik a szakirodalomban 

(3.2. ábra). 

3.2. ábra. Átlag-, csúcs- és RMS értékek 

A gépek nem merev testek, ezért részeik egymástól teljesen eltérő módon is rezeghetnek. A 

rezgéseknek egyidejűleg több oka lehet, ezért a gépek rezgése mindig összetett. Két vagy több 

rezgést összetéve igen változatos lehet az eredő mozgás. Ez fordítva is igaz, vagyis bármilyen 

periodikus mozgás felbontható több harmonikus összetevőre. Fourier matematikailag bizonyí-

tott tétele szerint a tetszőleges y(t) periodikus rezgés összetevőkre bontható. Az összetevő 

frekvenciák az alapharmonikus frekvenciának egészszámú többszörösei. Az összetett periodi-

kus rezgés tehát összetevőkkel is megadható. Az idő és a frekvencia kapcsolata: 

• Idő = 1/Frekvencia 

• Frekvencia = 1/Idő 

A 3.3. ábrán felül a rezgés időjelét, míg fent a spektrumot (frekvencia-amplitúdó) láthatjuk. 

3.3. ábra. Idő & Frekvencia összefüggés 

3.2. Rezgésmérő eszközök 

3.2.1. Érzékelők, jelátalakítók 

A gépek rezgési folyamatát általában a rezgés során érzékelhető kitérés nagysága, út (ampli-

túdó), frekvencia és fáziseltolódás jellemzi. Egyes esetekben a rezgési folyamatok pontosabb 

meghatározásához a sebesség és gyorsulás értékek ismerete is szükséges. A sebesség és gyor-
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sulás érzékelése, villamos jellé való átalakítása sokszor egyszerűbb is, mint a kitérés nagysá-

gának érzékelése. Ezért a rezgés-átalakítók többsége sebesség-, ill. gyorsulásérzékelővel mű-

ködik. 

Az érzékelőket általában a mérendő testhez rögzítjük, vagy legalább hozzá szorítjuk. Készül-

nek azonban érintkezés nélküli jelátalakítók is. Az érintkezés nélküli jelátalakítók általában a 

relatív mozgást érzékelik (pl. a csapágyházra felerősített érzékelő és a rezgő tengely közötti 

távolságot) Működési elvük szerint lehetnek elektrodinamikusak, ill. kapacitásváltozáson ala-

pulóak. 

A gyorsulásérzékelő jelátalakítók legtöbbször piezoelektromos kristállyal működnek. A kris-

tály az érzékélőfej burkolata és az érzékelőbe helyezett tömeg között foglal helyet. A gyorsu-

láskor a tömeg tehetetlensége következtében erőt fejt ki a kristályra és a kristály fegyverzetein 

megjelenő potenciálkülönbség arányos a mért gyorsulással (3.4. ábra). 

3.4.-a. ábra. Gyorsulásérzékelő – nyíró típus 

3.4-b. ábra. Gyorsulásérzékelő – nyomó típus 

Forrás: Brüel & Kjaer 

 

3.2.2. Erősítő berendezések 

Az erősítő (előerősítő) berendezések feladata az érzékelők adta gyenge jel erősítése az érzéke-

lő nagy impedanciájának a kedvezőbb, kisebb impedanciára való transzformálása, a jelek jobb 

értékelhetősége, ill. további feldolgozása céljából. Az érzékelő jelét közvetlenül erősíti az 

előerősítő, a további erősítést végző készülékek a mérőerősítők. A mérőerősítőket rendszerint 

egybeépítik a kijelző műszerrel. Az előerősítők általában kétféle módon építhetők fel. A fe-

szültségerősítők kimenő jelének feszültsége a bemenő jel feszültségével arányos. Ha viszont 

az érzékelő töltésével arányos a kimenő jel feszültsége, akkor töltéserősítőről beszélünk. 
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A töltéserősítő használata általában előnyösebb, mert az érzékelőt és az erősítőt összekötő 

kábel kapacitására a töltéserősítő nem érzékeny. Töltéserősítőnél a bemeneti ellenállás sem 

befolyásolja észrevehetően a frekvencia átvitelt. Ez különösen a kis frekvenciáknál előnyös. A 

feszültségerősítők felépítése viszont egyszerűbb, olcsóbbak és megbízhatóbbak, de csak az 

érzékelő közvetlen közelében működnek kifogástalanul. Gyakran a rezgés sebességének, ill. 

kitérésének ismeretére is szükség van. A gyorsulásjelekből ezeket integráló áramkörök állítják 

elő.  

3.2.3. Frekvenciaelemezők 

Összetett rezgések esetében nem elegendő a rezgés amplitúdójának, sebességének vagy gyor-

sulásának valamilyen (pl. csúcs vagy effektív) formában való megadása. A rezgések frekven-

cia szerinti szétbontására alkalmas készülékeket frekvencia-elemzőknek, ill. analizátoroknak 

nevezik. A korábbi készülékek hangolható rezgőkörből vagy alul és felül áteresztő szűrőkből 

állnak. Ezek elvileg csak a kívánt frekvenciájú rezgéseket engedik át, tehát csak az adott frek-

venciájú átengedett rezgések kerülnek az értékelő műszerbe. Természetesen ezek a szűrők 

nemcsak egy adott frekvenciát, hanem egy adott sávszélességet engednek át (pl. ha egy felül 

és alul áteresztő szűrő határfrekvenciáját egymáshoz közelítjük, akkor az átengedett sávszé-

lességet szűkítettük). A mai spektrum analizátorok számítógépen alapuló rendszerek, a jelek 

elemzését szoftver végzi, ún. digitális szűrők felhasználásával.  

3.5. ábra. Brüel &Kjaer gyártmányú, Vibrotest 60 típusú rezgésanalizátor 

(Forrás: http://www.bkvibro.com/products/handhelds/vibrotest-60.html ) 
 

Annál pontosabban kapjuk meg az effektív értéket, minél hosszabb a mérési idő. A sávszéles-

ség szűkítésekor az effektív érték ingadozása is nő, szélesítésekor csökken. 

A frekvencia analizátorok üzemmódja, a paraméterek beállítása kézzel vagy automatikusan 

történhet, és pl. mód van a teljes frekvenciasáv letapogatására is. 

http://www.bkvibro.com/products/handhelds/vibrotest-60.html
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3.3. A gépek rezgései 

A mozgó alkatrészekkel működő gépek üzem közben rezegnek, ill. megmozgatva a környeze-

tükben a levegőt, hangot adhatnak. A nem alternáló mozgással működő gépek is keltenek rez-

géseket, mert az egymáshoz játékkal illeszkedő alkatrészeik egymáshoz ütköznek, elcsúsznak 

egymáson, súrlódnak, ill. gördülnek. A forgó, csúszó vagy gördülő mozgást végző testek 

részben azért keltenek rezgéseket, mert nincsenek kiegyensúlyozva, alakjuk nem szabályos, 

ill. felületük érdes. Még a szabályos alakú testek (pl. golyó) csúszásakor, ill. gördülésekor is 

keletkeznek rezgések, mert a testek felülete sohasem tökéletesen sima. Az új, hibátlan gép is 

kelthet rezgéseket, mert gyártáskor elkerülhetetlenek az egyes alkatrészek geometriai hibái. A 

gépek üzemeltetésük során kopnak, elhasználódnak. A gépek műszaki állapotában bekövetke-

ző kisebb változások is jelentősen megnövelhetik a rezgéseket. A rezgések a sima egyenletes 

járástól, a bejáródástól a durva egyenlőtlen járásig, a tönkremenetelig általában hosszú idő 

alatt egyenletesen növekednek. 

Ha egy üzemelő gépnél azt tapasztaljuk, hogy annak rezgése hosszú időn át alig tér el az új 

hibátlan gép rezgéserősségétől, ill. mérsékelten emelkedik, azt állíthatjuk, hogy a gép még jó, 

ill. üzemképes állapotban van. Ha a gép vagy annak egyes alkatrészei az élettartam végéhez 

közelednek, a rezgés erősség rohamosan nő. A rossz állapotban működő gép a hibátlanhoz 

képest egyes irodalmi források szerint 2...3-szoros, mások szerint 10...15-szeres, egyes frek-

venciákon még nagyobb - több százszoros - amplitúdójú rezgéseket is kelthet. 

A géprezgéseknek egyidejűleg több oka lehet (pl. egy dugattyús mechanizmus viszonylag kis 

frekvenciájú rezgést kelt, de ugyanakkor igen szapora, nagyfrekvenciájú rezgéseket gerjeszt-

het ugyanennek a forgattyús mechanizmusnak a gördülő csapágya), ezért a gépek rezgése 

mindig összetett, sok rezgés eredője. Mivel az egyes periodikus rezgések felbonthatók szinu-

szos összetevőkre (frekvenciaanalízis), végeredményben tehát a gép rezgése sok harmonikus 

rezgés eredője. Ha a gépek állapotának vizsgálatakor csupán az eredő rezgés erősségét mér-

jük, akkor nem vesszük észre az egyes frekvenciákon jelentkező, nagy amplitúdójú rezgése-

ket, ugyanis műszerünk a rezgéserősség átlagát mutatja. Egy adott frekvencián jelentkező 

rezgéscsúcs nem változtatja meg lényegesen a rezgés átlagértékét, tehát a változás kevéssé 

észlelhető és műszerünk esetleg nem is mutatja e változást. 

 A jobb észlelés és a hiba helyének a behatárolása érdekében az összetett rezgést elemezzük. 

Eszerint felvesszük a rezgéserősség-frekvencia görbét, -  és ezen egy kívánt sávban már ész-

revehető a rezgéserősség változása.  

A rezgések sávszűrős mérésére, ill. a rezgéserősség — frekvencia görbe felvételére (spekt-

rum-kép) azért is szükség van, hogy a hiba helyét be tudjuk határolni. A meghibásodott alkat-

részek, ugyanis a rájuk jellemző frekvenciájú rezgéseket keltik. A vizsgálat kezdetén tehát 

felvesszük a hibátlan gép spektrumát, majd ezt összehasonlítjuk az elhasználódott, esetleg 

hibás gép spektrumával. Arra is következtetni lehet, hogy az egyes alkatrészek mekkora frek-

venciájú rezgéseket gerjeszthetnek. Ha ismerjük az egyes gépalkatrészek elhasználódása kö-

vetkeztében keletkező, ill. erősödő rezgések frekvenciáját, akkor már előre kijelölhetjük azo-

kat a frekvenciatartományokat, ahol a rezgések változását érdemes vizsgálni, ill. szemmel 

tartani. Eszerint nem kell az egész rezgés-spektrumot felvenni, hanem elegendő annak csak 

egyes sávjait figyelemmel kísérni, tehát a mérés egyszerűbbé, gyorsabbá válik. A rezgésspekt-

rum alakja és azon elhelyezkedő csúcsok helye és nagysága a gépre és annak állapotára jel-

lemző. A 3.6. ábrán látható rezgésspektrum egyes lényegesen kiemelkedő csúcsaihoz bejelöl-

tük a rezgésnövekedés valószínű okát. 
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3.6. ábra. A rezgésspektrumon elhelyezkedő csúcsok kialakulásának leggyakoribb okai 

Általában a rezgés három paraméterét vizsgálják, az amplitúdót, a frekvenciát és a fáziselto-

lódást. Az amplitúdó nagysága a gép általános állapotára jellemző. A frekvencia a hiba oká-

nak a megállapítására nyújt támpontot. A fáziseltolódás, a kiegyensúlyozatlanság vagy más 

hibák pontosabb meghatározásában segít.  

3.4. A gépek megengedhető rezgései 

Üzem közben minden gép rezeg. A rezgés erőssége függ a szerkezettől, a gépek elhelyezésé-

től, alapozásától, a gépek üzemeltetési feltételeitől, a gép állapotától és egyéb tényezőktől. 

Egy adott gép esetében bizonyos erősségű rezgés szabályosnak mondható. Ha viszont a gép 

mechanikai állapota az elhasználódás következtében romlik, akkor rezgésének erőssége nö-

vekszik. A gépek huzamos ideig tartó, ún. üzemi rezgésszintje általában az elfogadható mű-

szaki állapothoz tartozik és megtűrt értékét több tényező határozza meg. 

Egyes üzemekben a rezgésvizsgálatokat a tervszerű megelőző karbantartás ciklusideje szerint 

végzik. Ilyenkor a megtűrt rezgéserősségét úgy állapítják meg, hogy a gép vagy az alkatrész a 

következő javítási ciklusig még kifogástalanul működjék. Amennyiben a rezgés nagyobb, a 

várható élettartam nem elegendő a következő javítási ciklusig, a gépalkatrészt ki kell cserélni, 

ill. javítani kell. 

A megtűrt rezgésszint megállapítására vonatkozó törekvések eredményeként már mintegy 40 

évvel ezelőtt születtek gépekre irányértékül elfogadható rezgésdiagramok, rezgéstáblázatok. 

Azóta igen sok szempontot mérlegelve, nemcsak a műszaki — gazdasági, hanem munkavé-

delmi és egészségügyi követelményeket is figyelembe véve igyekeztek a megtűrt rezgéseket 

szabványokban, ajánlásokban rögzíteni. 

A ma érvényes szabványok előírják a rezgésvizsgálatkor alkalmazható műszerrel kapcsolatos 

követelményeket, a vizsgálat feltételeit, a vizsgálat és az értékelés módját. A gépet a névleges 

fordulatszámon vizsgálják. Változtatható fordulatszámú gépeknél a vizsgálatot a teljes fordu-

latszám-tartományban kell elvégezni oly módon, hogy az esetleges rezonanciák kialakulhas-

sanak. A mérőhelyek a forgógépeknél rendszerint a gép csapágyházai. A rezgéssebességet X 

vízszintes, Y függőleges irányban és Z tengelyirányban mérik. Az X és Y mérőirány a tengely 

középvonalát metssze, a Z irány pedig a tengellyel párhuzamos legyen. 

3.5. Mérőhelyek kiválasztásának, érzékelők felerősítésének szempontjai 

A mérés megbízhatósága szempontjából nemcsak az érzékelő jó megválasztása fontos, hanem 

a mérőhelyek kijelölése és az érzékelők helyes felerősítése is.  
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Megvizsgáljuk, hol helyezkednek el a csapágyak és azok sikló- vagy gördülő-ágyazások-e. 

Tisztázni kell melyik a nyomcsapágy, ill. a vezetőcsapágy. Gördülőcsapágy esetén előnyös, 

ha ismerjük a csapágy típusát, beépítési módját, (azaz a belső vagy a külső gyűrű forog), a 

terhelések irányát, a görgők vagy golyók számát stb. Mindezekből következtethetünk az eset-

leg meghibásodott alkatrészek (pl. csapágyak) által keltett rezgések jellemzőire. 

Megvizsgáljuk változtatható-e a tengelyek fordulatszáma. Hajtóműveknél ismernünk kell a 

beépített fogaskerekek fogszámát is, hiszen gyakran a fordulatszám és a fogszám szorzatának 

megfelelő frekvenciájú rezgések keletkeznek. Hidraulikus és aerodinamikai berendezéseknél 

ugyanilyen szerepe van a lapátszámnak. 

A környezet rezgéseire is gondolni kell, mert már előfordult olyan eset, hogy a gép nem a 

saját üzemi használatától ment tönkre, hanem a környezetéből származó rezgések viselték 

meg. Általános szabály, hogy a környezetből származó rezgés nem lehet a vizsgált rezgés 

erősségének egyharmadánál nagyobb, vagyis a jel - zaj viszony legalább 10 dB legyen. Álta-

lában legcélszerűbb a mérési pontokat a csapágyakhoz közel, a csapágyházakon kijelölni.  

Az érzékelő elhelyezésekor általános irányelv, hogy azt olyan mereven kell a vizsgált gépre 

szerelni, ahogyan csak lehet. Legelőnyösebb, ha az érzékelőt felszorítják, ill. felcsavarozzák. 

A felfekvő felület lehetőleg nagy legyen és minél nagyobb nyomás szorítsa az érzékelőt a 

vizsgált gép testéhez, mert csak így veszi át hűen a gép rezgéseit. A sebesség- és gyorsulásér-

zékelőket, ha tömegük nem több 50 g-nál, gyakran felragasztják, vagy valamilyen közvetítő 

közeggel (pl. viasz) érintkezik a vizsgált géppel. Az érzékelő tapadómágnessel is felerősíthető 

a ferromágneses anyagból készült gépalkatrészekre.  

3.6. Lökés impulzus vizsgálatok (SPM) 

Gépek állapotának vizsgálatához gyakran alkalmazzák az ún. lökés-impulzus vizsgálatokat - 

angol rövidítéséből SPM vizsgálatokat. Különösen alkalmas ez a vizsgálat olyan gépek álla-

pot-felügyeletére, ahol a gép jó működése elsősorban a csapágyak jóságától függ. 

Az SPM módszer a csapágy állapotának minősítésére a csapágyban keletkező lökésimpulzu-

sokat hívja segítségül. Ezek ugyanis közvetlen összefüggésben vannak a csapágy futófelüle-

tének mechanikai állapotával, illetve a gördülő elemek és a futópálya közötti olajfilm vastag-

ságával. 

A csapágyakkal kapcsolatos első rezgésvizsgálatok csak a kisebb frekvenciákon jelentkező 

rezgéseket használták fel a csapágyállapot minősítésére. Ezek a vizsgálatok azonban csak az 

igen előrehaladott állapotban lévő hibák kimutatására voltak alkalmasak. 

A csapágyaknál mérhető lökés-impulzusok a kerületi sebességtől, a csapágy méreteitől és 

telepítésétől, illetve a csapágy állapotától és a kenéstől függenek. A kenőanyagfilm megfelelő 

vastagsága a csapágy élettartam szempontjából rendkívül fontos. A csapágyak gördülő eleme-

inek érintkező felületei igen nagy nyomásnak vannak kitéve. Kenés nélkül ezek az érintkezé-

sek pont, vagy vonalszerűek így a keletkező Hertz-feszültségek fáradásos kopáshoz, gyors 

kipattogzáshoz vezetnek. A kenőanyag az érintkezési helyeken a felületek közé szorul - az 

olaj, vagy zsír ilyenkor szilárd anyaghoz hasonlóan viselkedik - és a nagyobb teherviselő felü-

leten a nyomás megoszlik, azaz nem lépnek fel nagy lokális feszültségek. Ha a kipattogzási 

folyamat megkezdődik, akkor a gördülőtest mintegy beleesik a gördülőpálya folytonossági 

hiányaiba, és ez által lökésimpulzusok jönnek létre. A lökésimpulzust egy piezoelektromos 

elven működő gyorsulás-érzékelő segítségével mérik. A lökésimpulzusok nagyságát logarit-

mikus, ún. decibel skálán ábrázolják. Ez egy abszolút skála, jele:. dBsv. A kerületi sebesség 



3. ZAJ- ÉS REZGÉSDIAGNOSZTIKA        23 

 

 Dömötör, Sólyomvári, Weltsch, Vehovszky, BME                          www.tankonyvtar.hu 

ismeretében az SPM műszerek megadják az új csapágy, ún. dBi kezdeti értékét. Így később a 

relatív skálaérték is kiszámítható.  

A lökésimpulzus mérő műszerek kétféle szintet mérnek. A másodpercenként legalább 1000 

impulzus szintjét - ez a dBc. ún. szőnyegértek - és a másodpercenként 50 impulzushoz tartozó 

szintet - ez a dBm ún. maximális érték - . A dBm érték egyértelműen utal a csapágy mechani-

kai állapotára, mint ahogyan azt a  3.7. ábra mutatja. 

 

 

 

3.7. ábra. Gördülőcsapágyak élettartama során kimutatható különféle SPM értékek A - kezde-

ti szakasz, tökéletes állapot, B - még elfogadható állapot, C - rossz csapágy rendellenes mű-

ködés 

Egy jó csapágynál (A) a maximális dBm értéknek az alsó sávon belül kell maradnia, a dBc 

pedig még ennél is kisebb. A csapágy használata miatt a mért értékek lassan emelkednek. Ha 

a dBm érték 20 - 30 dB között van és viszonylag nagy a dBm es a dBc közötti különbség, 

akkor ez csekély felületi sérülést jelent, (B). Ha dBm és dBc között a különbség kicsi, de ér-

tékeik a középső zónába esnek, akkor a csapágy szárazon fut, kenése nem kielégítő. A (C) 

ábra részben dBm igen nagy és nagy a különbség dBm és dBc között, Ez azt jelenti, hogy a 

csapágy élettartama végéhez ért, tönkrement. 

A lökésimpulzus módszeren alapuló műszerek egyik továbbfejlesztett változatánál már sokkal 

konkrétabb diagnózist kapunk. Bemenő adatként pontosan meg kell adni a csapágy típusát és 

a gördülési sebességet. A gördülési sebességet a fordulatszámból és a csapágy közepes átmé-

rőjéből (Dm) kell kiszámolni, és rendes szám-ként kell megadni. A csapágy típusánál meg 

kell adni a funkciót (radiális vagy axiális csapagy) és a formát (golyós, görgős, tűgörgős, egy-

, vagy kétsoros stb.) és SPM TYPE számként (1-9-ig) kell bebillentyűzni. Amennyiben az 

adatokat pontosan számoltuk ki (a legújabb műszerek memóriájában már szerepelnek csap-

ágy-szám szerint ezek az adatok, csak a fordulatszámot kell megadni) a jeleket egy mikro-

számítógép kiértékeli, majd két számkóddal írja le a csapágy állapotát. Az egyik a kenési 

szám (Lub. no.), a kenőanyagfilm vastagságának mérőszáma, míg a másik az állapot szám 

(Cond. no.) a futófelület meghibásodásának mértékét mutatja meg.  
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A mérési pontok kijelölésére három fontos szabály van: 

- A csapágy és a gyorsulásmérő között a lehető legkisebb távolság legyen . 

- A jel lehetőleg csak egyszer lépjen át anyaghatáron (pl csapágy és a ház között). 

- A mérési pont legyen a csapágy terhelési zónájában.  

Ezek betartása mellett a módszer egyszerű, gyors, a mérőkészülék hordozható, kezelése nem 

kíván nagy szakértelmet.  
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4. Akusztikus emisszió (Dr. Sólyomvári Károly) 

Az akusztikus emisszió régóta ismert jelenség, hiszen mindenki ismeri a túlterhelt faág recse-

gését, a megfeszített szövet szakadásának hangját, a csont vagy a kőzetek pattogását. E jelen-

ségek közös forrásai a szilárdtestben tárolt energia felszabadulása közben keletkező rugalmas 

hullámok. A felszabaduló energia rugalmas hullámokká való átalakulását nevezzük akuszti-

kus emissziónak. 

A fémkohászatban az első megfigyelt, hallható akusztikus emisszió az un. ónzörej volt. Az ón 

+13,2 °C és +161 °C között létező tetragonális változata, a fehér ón a képlékeny deformáció 

hatására létrejövő ikresedés során hallható hangokat bocsájt ki. A napjainkban használt akusz-

tikus emissziós technika felfedezője Joseph Kaiser volt, aki a Müncheni Műszaki Főiskolán 

dolgozott. 1950-ben publikált doktori disszertációjában adja az akusztikus emisszió első ala-

pos vizsgálatát. Kaiser szokásos műszaki anyagok szakítóvizsgálatát végezte, miközben meg-

figyelte, hogy 

 milyen hangok keletkeznek az anyagban, 

 mikor keletkezik az akusztikus emisszió, 

 milyen frekvencia tartományban történik az emisszió, 

 a szakító diagram és a megfigyelt frekvencia közti kapcsolatot. 

A legnevesebb felfedezése a róla elnevezett Kaiser-effektus. Megkülönböztette a folyamatos 

és a kitöréses emissziót. Feltételezte, hogy a hangkibocsátás a krisztallitok egymáson való 

dörzsölődéséből ered. Megfigyelt szemcsehatár menti törés okozta zajokat is. 

Az akusztikus emisszió jelenségét definiálhatjuk, mint a szilárdtestben tárolt energia fel-

szabadulása közben keletkező rugalmas hullámcsomagot. A rugalmas hullámokat keltő akusz-

tikus emissziós forrásokat általában négy csoportba sorolják: 

 díszlokációs mozgások, 

 fázisátalakulások, 

 súrlódások, törések, 

 repedés keletkezés és növekedés. 

Az akusztikus emisszió forrásai több szempont szerint is csoportosíthatók. A fémfizikai szem-

lélethez legközelebb a kiváltó mechanizmus szerinti csoportosítás áll. Eszerint az akusztikus 

emissziónak lehetnek mikroszkópikus (krisztallit deformáció, szemcsehatár mozgása, stb.), és 

makroszkópikus (képlékeny zóna növekedése, repedés növekedése, törés, stb.) forrásai.  

Az emittált hullámok típusát illetően megkülönböztetünk folyamatos és kitöréses emissziót. A 

két jel az emisszió gyakoriságát illetően különbözik egymástól. azaz kitöréses akusztikus 

emisszió jelenik meg, ha repedéscsúcsok vagy egyéb hibahelyek mozgása játszódik le. Jel-

lemzője a jel meredek felfutása és exponenciális lecsengése. A folyamatos akusztikus emisz-

szió kis amplitúdójú hullámok sorozata. A spektrumot alkotó hullámoknak sem a kezdete sem 

a vége nem állapítható meg pontosan. Ilyen jellegű akusztikus megjelenési formát, a 

diszlokációk folytonos mozgása, a kúszás, vagy a szivárgás kelt. Folytonos emisszió forrása 

lehet egy repedéscsúcs is, hiszen a repedés makroszkopikus terjedése előtt, a repedéscsúcs 

környezetében egyre intenzívebben mozgó díszlokációk folytonos jellegű akusztikus aktivi-
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tást mutatnak a repedésterjedés ún.” burst” (robbanásszerű, hírtelen)  jellegű megjelenése 

előtt. 

Az akusztikus emisszió jelensége alkalmas anyaghibák, repedésnövekedés kimutatására. Ha 

az akusztikus emissziót makroszkopikus anyaghibák behatárolására kívánjuk használni, nem 

szükséges ismerni a hullámok keletkezésének és terjedésének mechanizmusát. Elég, ha annyit 

tudunk, hogy lokális alakváltozás, nemfémes zárvány törése, súrlódó felületek (hidegkötés, 

inaktív repedés) környezetében keletkeznek általában a rugalmas hullámok. 

Az akusztikus emisszió két lényeges szempontból különbözik a hagyományos, 

roncsolásmentes anyagvizsgáló eljárásoktól: 

 a megfigyelt és analizált jel magából a vizsgált anyagól származik, 

 az A.E. vizsgálat dinamikus ellenőrzés, amelyik a szerkezetet károsító, aktív, működő 

mechanizmusokhoz kapcsolódik. 

Az akusztikus emisszió fő forrásai azok az anyaghibák, amelyek a terhelés hatására növeked-

nek. Az akusztikus emisszióval tehát meg tudjuk különböztetni az adott igénybevételi szinten 

aktív, illetve passzív anyaghibákat. Bár a radiográfia, ultrahang, örvényáramos vizsgálat 

többnyire meg tudja adni az anyaghibák elhelyezkedését és méretét, de nem szolgáltat közvet-

len információt azok veszélyességéről, mivel statikus vizsgálat, és a pillanatnyi állapot "le-

nyomatát" adja. 

Nyomástartó edények vizsgálata során, legyenek azok kazándobok vagy atomerőműi reaktortartá-

lyok, a nyomáspróbához kapcsolódó akusztikus emissziós integritás vizsgálat jól kiegészíti a ha-

gyományos (szemrevételezés, ultrahang, mágnesporos repedésvizsgálat, penetrációs felületi repe-

désvizsgálat, örvényáramos repedésvizsgálat) roncsolásmentes vizsgálatokat, ugyanis az akusztikus 

emisszió számára a szerkezet teljes terhelhető térfogata hozzáférhető, míg az összes hagyományos 

roncsolásmentes vizsgálatnak megvannak a maga korlátai, fehér foltjai. 

 

4.1. ábra.  Acéltartály akusztikus emissziós vizsgálata (Forrás: www.tisec.com) 

 

http://www.tisec.com/
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Irodalomjegyzék: 

A témával kapcsolatos további információ elérhető – többek között – az alábbi honlapon: 

http://www.tisec.com/services/acoustic_emission.htm 

 

http://www.tisec.com/services/acoustic_emission.htm
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5. Nagysebességű kamera. (Weltsch Zoltán) 

A nagysebességű kamera elnevezés az angol High Speed Camera szó szerinti fordításának 

felel meg. A magyar elnevezés nem a legszerencsésebb, hiszen azt is gondolhatnánk, hogy a 

kamera mozog nagy sebességgel, ami természetesen nem igaz, hiszen a nagy sebesség a kép-

kockák egymás utáni nagy sebességű rögzítését jelenti. A hagyományos PAL (Phase 

Alternate Line; fázist váltó sorok) 24 kép/mp és NTSC (National Television System 

Committee; Nemzeti Televíziórendszer Bizottság) 29,97kép/mp sebességgel megjelenített 

képkocka a mennyiségéhez képest nagy sebességű kamerákkal annak sok ezerszeresét, sőt 

napjainkban akár milliószorosát is rögzíthetünk egy másodperc alatt. A következőekben a 25 

kép/mp rögzítési sebességhez viszonyítom a nagy sebességű kamerás rögzítési sebességeket, 

így a számolás leegyszerűsítésére. Ez tehát azt jelenti, hogy ahányszor megvan a 25 a nagy 

sebességű kamerás rögzítési sebességében, annyi szoros lassításnak felel meg a videó. Példá-

ul, ha 100 kép/mp-es sebességgel rögzítünk egy folyamatot, akkor az négyszeres lassításnak 

felel meg, tehát, ha a videót lassítva (25 kép/mp) vissza szeretnénk nézni, akkor négyszer any-

nyi ideig fog tartani a felvétel, megtekintése mint ahogy az eredeti folyamat a valóságban le-

játszódott. Napjainkban a több tíz- százezer kép/mp-es rögzítési sebességek nem mondhatóak 

túl nagy értékeknek, ha a kameragyártó be szeretne kerülni a piacra, akkor számára ez mond-

ható a belépő szintnek. Nem ritka a millió kép/mp-es rögzítési sebesség sem, az irodalomban 

leírtak alapján a mai legnagyobb sebességgel rögzítő kamera 200 000 000 képet tud rögzíteni 

másodpercenként. Egy ilyen rögzítési sebességű kamera egy képet 5 ns alatt készít el. Elméle-

tileg ennél nagyobb rögzítési sebességek is elérhetőek, határt csak a fény sebessége szabhat. A 

nagy rögzítési sebesség érzékeltetéséhez érdemes néhány példát megemlíteni. Ha 25 000 

kép/mp-es rögzítési sebességgel készítünk egy-egy másodperces felvételt, akkor az ezerszeres 

lassításnak felel meg, visszanézve, tehát a valóságban egy másodperc alatt lezajlódó eseményt 

utólag 1000 másodpercig nézhetjük vissza, ami több mint 16 percnek felel meg. Ha ugyan ezt 

a számolást elvégezzünk a 200 millió kép/mp-es rögzítési sebességre, akkor a végeredmény 

több mint 92,5 nap. 

5.1. Nagy sebességű kamerázás múltja, jelenlegi állása, és jövője 

A videók rögzítési sebességét, szinte már a videók megjelenése óta szeretnék feljebb és fel-

jebb vinni, azért, hogy a gyorsabban lejátszódó jelenségeket is akadozásmentesen tudjuk visz-

szanézni. A filmes videokameráknál nagy problémát jelentett a film gyors továbbítása. Kez-

detekben 60, 150 kép/mp es rögzítési sebességet tudtak elérni, a filmes technológiában az 

áttörést egy új technikai megoldás hozta, amely egy forgó tükör segítségével tudta a filmre 

vetíteni a képet. Ezzel a technológiával, filmes kamerákkal el tudták érni az 540 képkockás 

rögzítési sebességet másodpercenként. A digitális érzékelők megjelenésével, megszűnt a film 

továbbításából adódó probléma, így a rögzítési sebesség tovább növekedhetett, ami új prob-

lémákat vont maga után. 

Manapság sok videokamera a szabványos rögzítési sebességen felül tud nagyobb sebességgel 

is rögzíteni, amivel mindenki elkészítheti otthon a saját nagy sebességű kamerás felvételét. 

Nem ritka a néhány száz képkockás rögzítési sebesség ezeknél a videokameráknál. Már a tü-

körreflexes fényképezőgépek is tudnak videót rögzíteni 60 kép/mp-es rögzítési sebességgel, 

de kereskedelmi forgalomban vannak olyan kompakt fényképezőgépek is, amivel az 500 

kép/mp-es rögzítési sebesség is elérhető. Ezeknél az eszközöknél viszont a felbontás illetve a 
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képek fényessége nagymértékben eltér egy nagy sebességű felvételek készítésére gyártott 

kameráéhoz képest. 

A technológia fejlődésével, egyre olcsóbban tudunk majd előállítani egyre jobb képérzékelő 

félvezető lapkákat, amivel a sok különleges technológia mellett, amilyen a nagy sebességű 

kamerás filmrögzítés is, mindenki számára elérhetőek lesznek ezek a technológiák. Néhány 

éven belül teljesen természetessé válhat, hogy a saját videokameránkkal, vagy fényképezőgé-

pünkkel sok ezer képkockát készítsünk el másodpercenként, nagy felbontásban és jó minő-

séggel. 

5.2. Nagy sebességű kamerák felhasználási területei 

Nagy sebességű kamerák gyorsan lejátszódó, szabad szemmel nem látható folyamatok nyo-

mon követésére használhatóak. Alkalmazási területeinek csak a képzelet szabhat határt, a leg-

különfélébb helyzetekben alkalmazhatjuk, mégis van négy fő terület ahol alkalmazása nagyon 

elterjedt: hadiipar, kutatás-fejlesztés, film-reklámipar, gyártási ellenőrzés és tesztelés. A hadi-

ipar főként robbanások megfigyelésére, lövedékek becsapódásának nyomon követésére al-

kalmazza.  

 

 

5.1. ábra. Robbantási vizsgálat gyorskamerával. Forrás: http://www.olympusindustrial.com 

A kutatás-fejlesztés területén egyre többször és több helyen alkalmazzák a nagy sebességű 

kamerákat. Járműipari területen maradva mindenképpen meg kell említeni az új anyagok tesz-

telését, amikor mechanikai erőhatásokra vizsgálják az új anyag reakcióit. Anyagok kötéstech-

nológiai vizsgálatait, például lézeres megmunkálásoknál, hogy alakul ki az ömledékfürdő, 

vagy napjainkban egyszer szélesebb körben alkalmazott impulzuslézereknél az impulzusok-

nak milyen hatása van. Hegesztéskor is hasonlóan a lézerhez vizsgálhatóvá válik a nagy se-

bességű kamerákkal az ömledékfürdő kialakulása, annak megszilárdulása. Forgácsolási meg-

munkálások során láthatóvá válik a forgácsképződés, amivel optimalizálhatóvá válnak a for-

http://www.olympusindustrial.com/
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gácsolási jellemzők, anyagok. A nagysebességű kamera alkalmas nagy frekvenciájú rezgések 

vizuális vizsgálatára is. 

 

5.2. ábra. Belsőégésű motor befecskendezése 

 

Film-reklámipari alkalmazása a gyorskamerának eltér az összes többi alkalmazási területtől 

amiatt, hogy nagy felbontású, jó képminőségű felvételekre van szükség, hogy ezzel a nézőkö-

zönség tetszését elnyerje. Ennek az „iparágnak” külön kameratípusokat gyártanak, amelyek 

nem a nagy rögzítési sebességre vannak kiélezve, hanem annál inkább a képminőségre. Nincs 

is szükség nagy felvételi sebességre, gondoljunk bele, hogy ha a moziban egy akciójelenet 

közepette, egy autó felrobbanását 10 percen keresztül mutatnák, akkor az már nem lenne ér-

dekes. 

5.3. ábra. Gitártörés 
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Gyártási ellenőrzés esetében kétféle kamerás vizsgálatról lehet szó, az állandó kamerás felü-

gyeletről, illetve az alkalmi kamerás vizsgálatról. Mindkét esetben egy a kiváltó ok, fejlődő 

ipari környezetben, a versenyhelyzetben lévő cégeknél kiemelten fontos a normaidő, hogy az 

egyes alkatrészeket milyen gyorsan tudják legyártani, összeszerelni. Ennek érdekében egyre 

gyorsabb gépeket használnak, amelyeknél a hagyományos megfigyelő rendszerek nem alkal-

mazhatóak, gyorskamerás megfigyelésre van szükség. Állandó kamerás felügyeletet olyan 

gyárak használnak amelyeknél folyamatos, nagy termelékenységű gyártás folyik, és a gyártott 

terméket valamilyen módon osztályozni kell, vagy a minőségellenőrzése szükséges. 

Ezekben az esetekben nagy sebességű kamerákkal felvételeket készítenek, majd a felvételt 

valós időben kiértékelik képelemző szoftverek segítségével. Alkalmi nagy sebességű kamerás 

vizsgálatok akkor szükségesek, amikor valamilyen nagy sebességgel működő gyártógép meg-

hibásodik, selejtes darabokat gyárt, de nem lehet tudni, hogy a hiba hol keletkezik, mert az 

szabad szemmel nem látható. Ezekben az esetekben műveleti elemről műveleti elemre végig 

kell elemezni a gyártási folyamatot, és a lassított felvételekből meg lehet határozni a hiba 

okát.  

 

 

5.4. ábra. Mérési felállás nagysebességű kamerával 

Legyártott alkatrészeknek, eszközöknek, járműveknek a tesztelése kiemelt jelentőségű, hiszen 

mindenre előírások vonatkoznak, és azt vizsgálni kell, hogy az adott termékek megfelelnek 

ezeknek az előírásoknak. Járműipar területén elterjedt, és egyik legismertebb alkalmazási te-

rülete a gyorskameráknak a töréstesztek. Szabványosított körülmények között elvégzett törés-

teszteknél a különböző gyorsulás, elmozdulás érzékelő szenzorokon kívül minden esetben 

alkalmaznak nagy sebességű kamerás felvételeket, amellyel elemezni lehet azokat a területe-

ket is, ahol nem voltak beépített szenzorok. Törésteszteken kívül számos más tesztet hajtanak 

még végre gyorskamerával, például ABS-vizsgálat, kapcsolók kapcsolási idejének vizsgálata, 

stb. 
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5.5. ábra. Autóbusz borulási teszt Felvétel készült: JÁFI-AUTÓKUT Kft., 

http://www.autokut.hu/ 

5.3. A nagy sebességű kamera működési elve, használata 

A kamerához csatlakozik egy kontroll kijelző, és egy vezérlő egység vagy egy számítógép, 

amivel beállíthatóak a rögzítéshez szükséges beállítások, paraméterek. Ezen paraméterek kö-

zül a legfontosabbak a rögzítési sebesség, felbontás, triggerelési opciók, fehéregyensúly, ér-

zékelő szenzor érzékenysége. A némely kameragyártónál a kontrollkijelző, és a vezérlés egy 

egységbe van beépítve, ezzel egyszerűsítve a rendszer felépítését. 

 

[A mai nagy sebességű kamerák pontos működési elvét a gyártók nem adják ki, a CMOS 

(Mind a CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor; komplementer fém-oxid fél-

vezető), mind a CCD (Charge Coupled Device; töltéscsatolt eszköz) esetén a fény érzékelése 

igen apró fényérzékeny alkatrészekkel, fotodiódákkal történik. Minél több fény jut a fotodió-

dára, annál nagyobb áram folyik át rajta, ezáltal nagyobb mértékben töltődik a vele sorba kap-

csolt miniatűr kondenzátor. A CCD és a CMOS közötti legfőbb különbség a gyártási eljárás-

ban található. Míg a CCD-k gyártása bonyolultabb és költségesebb, addig a CMOS áramkö-

rök előállítása egyszerűbb és olcsóbb. A CMOS érzékelőkben minden képponthoz elhelyez-

hető az elektron-feszültég átalakító, ennek köszönhetően sor- és oszlopcímzéssel rendelkezik, 

vagyis az érzékelő minden egyes képpontja külön címezhető. Ennek felhasználásával kisebb 

felbontások esetén nagyobb sebességű sorozatfényképezésre lesz lehetőség. Egy CCD érzéke-

lő 5-6 Watt fogyasztású is lehet, míg CMOS kivitelben a 0,5 Watt is elegendő lehet.) érzékelő 

lapkának gyors kiolvasásával érik el a nagy rögzítési sebességet, mechanikai mozgó zárszer-

kezet nem található bennük.] 

 

 

http://www.autokut.hu/
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5.6. ábra. Olympus I-Speed 3 gyorskamera és vezérlője. Forrás: http://www.olympus-

ims.com/hu/ 

A kamerákban található egy nagy hozzáférési sebességű memória egység, amelyre tárolódik a 

felvétel. Ez az egység határozza meg, hogy adott felbontás mellett mennyi képkockát lehet 

rögzíteni. A memóriaegységnek az ára a kamera árának jelentős részét képezi. 

Mivel nagy felbontási értékeknél, nagy rögzítési sebesség mellett csak nagyon rövid időtartam 

áll rendelkezésünkre (néhány másodperc kamerától és memóriájától függően), ezért kiemelten 

fontos a felvétel indításának, az un. triggerelésnek a beállítása. Általában a következő opciók 

állíthatók be:  

 Folyamatos elvű felvétel, a megállítástól visszaszámított memóriahelynek 

megfelelő mennyiségű adat rögzítése.  

 Az indítás elvű felvétel, amely esetében az indítást követően áll rendelkezésre 

a memóriába felvehető mennyiség.  

 Szakaszos elvű, ebben az esetben indítási impulzusoknak megfelelően előre 

beállított képszámot rögzít a kamera.  

A felvétel elkészítése után lehetőségünk van a kamera memóriájából visszajátszani a felvételt, 

értékelni lehet a felvételt, amennyiben szükséges, tárolni lehet azt a kamerába elhelyezett 

memóriakártyára, (ha van ilyen opció), vagy a kamerához kapcsolt számítógépre. Mivel na-

gyon nagy mennyiségű adatok keletkeznek az egyes felvételeknél, ezért mindenképpen érde-

mes végignézni azt a kamera memóriájából, leszűkíteni azt a lényeges információkra, és csak 

azokat rögzíteni. A rögzítés hosszú időt vehet igénybe átjátszási kábeltől függően. Ez a rögzí-

tési idő egy sajátos szakaszosságot ad a kamerázási folyamatnak, amelynek tervezése a kame-

rázási folyamat során mindenképpen szükséges. Következő felvételt csak akkor tudunk készí-

teni, ha a kamera memóriáját kiürítjük, amivel a benne lévő adatok törlődnek. Ez után újból 

rendelkezésre áll a kamera teljes memóriája. 

5.4. A nagy sebességű felvételkészítésből eredő sajátosságok 

A nagy felvételi sebességből adódóan négy fő problémakör jelentkezik, amelyek megoldása 

szükséges, ezek: felvételhez szükséges fény előállítása, keletkező adatmennyiség tárolása, 
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hosszú adatrögzítési idő, felvételi idő rövidsége. Ezek közül a fényerőről nem esett szó eddig. 

A másik három problémakört a kamera működésénél tárgyaltam, ezért ezeket itt csak kiegé-

szítem. 

A rögzítési sebesség növelésével arányosan csökken az érzékelő lapkára jutott fény mennyi-

sége, tehát minél nagyobb sebességgel rögzítünk, annál nagyobb fénymennyiségre van szük-

ségünk. A pontos fénymennyiség meghatározásához tehát szükségünk van a rögzítési sebes-

ségre, illetve a kamera típusára. A kamera érzékelő lapkájának a minősége, érzékenysége 

nagyban befolyásolja a szükséges fénymennyiséget. A technológia fejlődésével egyre jobb 

érzékelő lapkák készülnek, tehát a jelenlegi kamerák már sokkal fényérzékenyebbek, mint a 

néhány évvel ezelőttiek. Fontos paraméter lehet még a kamerán alkalmazott objektív fényere-

je. A nagy fényerejű optikák sokszoros árba kerülnek, mint kisebb fényerejű társaik, de a 

nagy sebességű kameráknál alapvető fontosságúak. A fény előállítására egyik legjobb mód-

szer a természetes fény, a napfény használata, amelynek előnye a nagy fényerősség, hátránya, 

hogy nem kiszámítható (csak akkor használható, ha megfelelően süt a nap), valamint, hogy 

egy irányból érkezik a fény, ezért adott esetben fényformáló eszközökkel azt az árnyékos ré-

szekre kell irányítani. Mesterséges fényelőállításra két lehetőség van, az egyik egy különleges 

erre a célra kifejlesztett frekvencia független fényforrás, a másik pedig izzószálas nagy telje-

sítményű reflektorok használata. Az előbbi főként kis területek megvilágításra alkalmas leg-

inkább, fókuszálhatósága révén szinte egy pontba lehet irányítani az összes fényteljesítményt.  

Izzószálas fényforrások használatakor minden esetben figyelembe kell venni a fénypulzálást. 

Hálózati váltóárammal működtetett lámpák, nem állandó fényteljesítményt fognak biztosítani. 

Igaz, hogy izzási tehetetlenségük révén nem villogó fényt adnak ki, hanem váltakozó fény-

erősségűt, de ez is zavaró lehet a nagysebességű kamera használata során. A változó fényerős-

ség egyenletesebbé tehető, ha több reflektort használunk, lehetőleg eltolt fázisú áramforrások-

ból működtetve, ekkor nem fog egybe esni a két reflektor kisülése, ezzel csökkentve a fény-

erősség váltakozását. Hideg fények, neon lámpák használatával villogó stroboszkóp hatású 

lesz a felvétel, amellyel adott esetben kiértékelhetetlenné válik a felvétel. Már a felvételi fé-

nyek beállításakor is, ajánlatos ezen fényforrások lekapcsolása. 

A technológia mai állása szerint kamerától függően körülbelül 10-50 ezer kép/mp feletti rög-

zítés sebességet csak önfénygerjesztő folyamatoknál alkalmazhatunk (például robbanás, he-

gesztés), a legnagyobb teljesítményű külső fényforrás mellett is önmagában sötét a kép. 

A keletkező adatmennyiség tárolásának problémája kettős probléma. Az egyik a már koráb-

ban említett kamera belső memóriája, aminek korlátot szab a gyári érték. Ez tehát meghatá-

rozza, hogy adott felbontás és rögzítési sebesség mellett mennyi ideig tudunk rögzíteni, de 

egyben a maximális tárolható adatmennyiséget is. A felvételenként keletkező több GB adatot 

le kell menteni, egy adathordozóra, amin egy napi kamerázás esetében több száz GB adat 

gyűlhet össze. 

Az az idő, amíg átvesszük a kamera memóriájából az adathordozóra a felvételt, holtidő, tehát 

addig a kamera nem használható újabb felvételek elkészítésére. 

5.5. Kiértékelő szoftver 

Nagy sebességű kamerákkal készített felvételekből még többet hozhatunk ki, ha kiértékelő 

szoftvert használunk. A szoftver tartozhat a kamerához is, de általában külön kell megvásá-

rolni. Ezen kiértékelő szoftverek legnagyobb előnye a pont, illetve élkövetés, amelyek segít-
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ségével sebesség-idő, gyorsulás-idő, elmozdulás-idő grafikonok, vagy akár szögsebesség-idő, 

szöggyorsulás-idő, szögelmozdulás-idő grafikonok készíthetőek, amelyek képkockáról kép-

kockára vesznek információt a felvételből. Ahhoz, hogy használni tudjuk a szoftvert, határo-

zott, éles, kontrasztos pontokat kell tartalmaznia a vizsgált objektumnak, ha ilyen nem találha-

tó rajta, akkor különböző felfestéssel, megjelöléssel nekünk kell létrehozni azokat. 

5.6. Gyakorlati példák 

Biztonsági öv teszt: 40 km/h sebességről 50 cm alatt álló helyzetbe lassítás egy bekötött 11 

éves korú (32 kg) gyereknek megfelelő bábuval. Használt kamera: Olympus I-Speed2. A fel-

vétel szabad ég alatt készült, megvilágítás napfény volt, rögzítési sebesség: 1000 kép/mp, 

rögzítési időtartam: 4,47s, felbontás: 800x600 pixel. 

 

5.7. ábra. Gyermekvédő "pajzs" vizsgálata. Felvétel készült: JÁFI-AUTÓKUT Kft., 

http://www.autokut.hu/ 

 

Ellenállásokat és kondenzátorokat beültető gép, amely egy autóelektronikai áramkörgyártás 

közben hibás darabokat termelt. A gép másodpercenként 50-100 db egységet ültet be. Hasz-

nált kamera: Olympus I-Speed2. A felvételt Olympus Ilp-2 frevenciafüggetlen fényforrással 

világították meg, rögzítési sebesség 3000 kép/mp, rögzítési időtartam: 4,76 s, felbontás: 

448x336 pixel. 

 

 

http://www.autokut.hu/
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5.8. ábra. Beültetőgép 

NdYag impulzuslézerrel bevitt impulzus által kialakított ömledékek összeolvadási vizsgálata. 

Használt kamera: Olympus I-Speed2, a felvételt: Olympus Ilp-2 frevenciafüggetlen fényfor-

rással, valamint a lézer fénye világította meg, a rögzítési sebesség 20000 kép/mp, a rögzítési 

időtartam: 8,74 s, a felbontás: 128x96 pixel. 

 

5.9. ábra. NdYag lézer foltátmérő vizsgálat 

Hibrid anyag forgácsolásának vizsgálata az átmenetnél. Használt kamera: Olympus I-Speed2. 

forgácsolás. A felvételt Olympus Ilp-2 frevenciafüggetlen fényforrással világították meg, a 

rögzítési sebesség 3000 kép/mp, a rögzítési időtartam: 4,76 s, a felbontás: 448x336 pixel. 

 



5. NAGYSEBESSÉGŰ KAMERA    37 

 

 Dömötör, Sólyomvári, Weltsch, Vehovszky, BME                          www.tankonyvtar.hu 

5.10. ábra. Gyalulási kísérlet raszterezett kompozit anyagon 

 

5.7. Nagysebességű kamerák kiegészítő feltétekkel 

Bizonyos gyorskamera típusokra endoszkópos feltét rögzíthető az objektív helyére, amivel 

üreges, zárt területeken lehetséges nagy sebességű kamerás felvételeket készíteni. Ebben az 

esetben a fény bejuttatása külön problémát jelent a zárt területre, mert amíg az endoszkóp 

vége a vizsgáló szondában található bowdenek segítségével mozgatható, addig a nagy telje-

sítményű frekvencia független fényforrás világító kábele nem. A fényforrást az endoszkóp 

szondájába épített üvegszálakon keresztül lehet továbbítani. 

Termovíziós felvételek készítésre alkalmas gyorskamera is létezik. Ezen kamerák működési 

elve ötvözi a termokamera és a gyorskamerák működési elvét. Rendkívül drága berendezések, 

és a képsségeik gazdaságos kihasználása csak nagyon kevés esetben lehetséges, ezért nem 

elterjedt berendezés. Használati példa lehet forgácsolás hőviszonyainak vizsgálata, segítségé-

vel a leváló elrepülő forgács hőmérséklete is meghatározható. 

Mikroszkóp fényképezési kimenetére is csatlakoztatni lehet gyorskamerákat, amivel mikrosz-

kopikus gyorsan lejátszódó folyamatokat lehet nyomon követni. Manapság a kutatók körében 

egyre elterjedtebb a nagysebességű kameráknak ezen alkalmazása. Különleges anyagi tulaj-

donságokat vizsgálnak ily módon, például kompozit anyagok mechanikai hatásokkal szembe-

ni viselkedését. 

5.8. Lassúfelvételű kamerák 

Pont ellenkezője a nagy sebességű kameráknak, de terminológiailag mégis ide tartoznak a 

lassú felvételű kamerák. Ellentétben a gyorskamerákkal nincsen különleges eszközigénye 

ezeknek a felvételeknek, egy átlagos fényképezőgép is használható ilyen célra, aminek lehet-

séges a programozása, az adott időközönként felvétel elkészítésre. 

Lassú felvételű kamerákkal hosszan lejátszódó folyamatokat lehetséges nyomon követni, egy 

rövid időtartamba besűrítve. Ebben az esetben is 25 kép elkészítése szüksége egy másodperc-
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nyi videóhoz, de ebben az esetben lehet, hogy naponta csak 1-1 felvétel készül. Itt nem lassí-

tási értékekkel jellemezhetőek a felvételek, hanem gyorsítási értékekkel. 

Ilyen képrögzítési módszert használnak többek között korróziós vizsgálatok nyomon követé-

sekor, illetve különböző öregedési vizsgálatok esetén. 

 

 

 



 

 

 Dömötör, Sólyomvári, Weltsch, Vehovszky, BME                         www.tankonyvtar.hu 

6. Ipari endoszkópok (Weltsch Zoltán) 

Az endoszkóp görög eredetű szó, és belső látást jelent. Eleinte az orvostudományban haszná-

latos mindenféle tükrös, lencsés optikai eszközt így neveztek, amelyeket az emberi testbe be-

vezetve vizuális vizsgálatra alkalmaztak. 

Később már csak a flexibilis száloptikai eszközöket illették az endoszkóp névvel. Az első 

kifejezetten ipari rendeltetésű száloptikai endoszkópot az OLYMPUS cég fejlesztette ki a 70-

es évek elején. 

A roncsolásmentes vizuális diagnosztikai eljárások közé tartoznak az endoszkópos vizsgála-

tok. Endoszkópokkal nehezen megközelíthető zárt terek vizsgálata lehetséges, a berendezés, 

alkatrész szétszerelése nélkül. A jelenlegi kiélezett gyártási, berendezés használat mellett ki-

emelt jelentőségű, hogy a gépek állapotát, meghibásodott gépek hibafeltárását a lehető leg-

gyorsabban elvégezzük, ebben nyújthatnak segítséget az endoszkópos vizsgálatok. 

Három alapvető típusú endoszkópot különböztetünk meg:  

 Boroszkópok, amelyek merev vizsgálószárral rendelkeznek 

 Fiberoszkópok, amelyeknek már hajlékony a vizsgálószára, de a képtovábbítás 

optikai úton történik 

 Videoszkópok, amelyeknél a fiberoszkópokhoz hasonlóan hajlékony a vizsgá-

lószonda, de itt már a kép villamos úton továbbítják a feldolgozó egységbe. A 

kép feldolgozása, kiértékelése digitális. 

6.1. Az endoszkópok működésének fizikai alapjai 

A fizika törvényei szerint a fény egyenes irányban terjed. Azonban a múlt évszázad közepén 

egy angol tudós, John Tyndall professzor olyan felfedezést tett, amely ezt a fizikai törvényt 

megdönteni látszott, ugyanis megfigyelte, hogy bizonyos esetekben a fény láthatóan elhajlik a 

sarkok körül. Észrevette, hogy a fény a kiömlő vízsugárban bennrekedhet. Ezt egy látványos 

kísérlettel igazolta 1854-ben Londonban a Royal Institution patinás épületében. Az épület 

kupolájába beépítettek egy víztároló tartályt, amely fölülről nyitott volt és a napsugarak fé-

nyét a konténer oldalából ívben kifolyó víz továbbította a belülről elsötétített helyiségben lévő 

felfogó tartályba. A fény a vízsugár ívét követve haladt tovább, mintha a vízsugár fogságába 

került volna. 

A száloptika eszközökben a fénytovábbítás hasonló alapelven történik, vagyis a teljes belső 

visszaverődés elvén. Az endoszkópban az optikai üvegszálak (glass fiber) hasonlóképpen to-

vábbítják a fényt, mint Tyndall kísérletében a vízsugár. A teljes visszaverődés mindig két kü-

lönböző sűrűségű közeg találkozásánál jön létre, amelyeknél a törésmutató index különböző. 

Az emberi hajszálnál vékonyabbra (10-30 mikron) húzott üvegszál jól viseli a hajlítást, így 

flexibilisnek mondható. Ha több tízezer ilyen üvegszál alkot egy nyalábot, akkor nem kell 

attól tartani, hogy könnyen megsérülnek az elemi üvegszálak. Mivel az elemi szálak szorosan 

egymás mellé kerülnek a fénysugárnak egy jelentős része átlépne egyik üvegszálból a másik-

ba, így a fénytovábbítás csak rendezetlenül és jelentős veszteségű lenne. Ezért az egyes üveg-
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szálakat egy olyan üvegkomponensből előállított vékony rétegű köpennyel burkolják körül, 

amelynek törésmutatója alacsonyabb, mint a kör keresztmetszetű üvegszálé. Nem szükséges 

mondani, hogy minden egyes üvegszál üvegköpenybe burkolása nem egyszerű feladat gyár-

tástechnológiai szempontból. Így viszont nincs akadálya, hogy a fény az üvegszálakban ha-

ladva számtalan visszaverődés után is szinte veszteség nélkül lép ki több méteres üvegszál 

másik végén. 

Olyan ez, mintha egy képet mozaikból raknánk ki két példányban. Az egyik mozaik az eredeti 

vizsgálandó tárgy képe, a másik pedig az a kép, amelyet az endoszkóp okulár lencséjében 

látunk. Amennyiben nem tudják azonos pozíciójukban rögzíteni mindkét végükön akkor a kép 

olyan lesz, mintha egy olyan puzzle kirakós képet néznénk, amelyet rossz sorrendbe, össze-

vissza raktak volna ki. A kép minősége vagy felbontóképessége tehát nemcsak a szálak mére-

tétől és mennyiségétől függ, hanem a szálak rendezettségének minőségétől is.  

Mind a merevszárú, mind a flexibilis fiberoszkópok olyan száloptikai eszközök, amelyekkel a 

felhasználó kis nyíláson bevezetve az endoszkóp optikáját ott megvilágítja a vizsgálandó ob-

jektumot és az arról visszaverődő fényt, mint képet lencserendszer vagy száloptika továbbítja 

az endoszkóp okulár lencséjéhez. Ez a jó felbontóképességű, világos színes kép az okulárlen-

cséhez csatlakoztatott fényképezőgépen vagy külső videokamerán keresztül színes fényképen 

rögzíthető, illetve a monitorra kivetített kép tanulmányozható. 

6.2. Az endoszkópok típusai 

6.2.1. Boroszkóp (rigid borescope) 

A boroszkóp, ahogy a merevszárú endoszkópot nevezik, egy csőkeresztmetszetű merev szár-

részből vagy szondarészből, valamint egy okulár vagy szemlencséből áll, amely az eszköz 

markolatához csatlakozik. A merev szondarészben fényvezető száloptika nyalábot építenek be 

a megvilágításhoz. A képet konvex lencsékből álló lencserendszer továbbítja a tárgyoptikából 

a szemlencséig. A különböző irányú látásmódot úgy lehet elérni, hogy prizmát építenek be a 

tárgylencse mögé, amely a direkt irányú képet különböző szögbe fordítja. Eszerint négyféle 

nézőirányú merev endoszkópot gyárt pl. az OLYMPUS cég: direkt, 45 fokos, 90 fokos és 110 

fokos nézőirány a boroszkóp tengelyvonalához képest. 
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6.1. ábra. Olympus boroszkópok. Forrás: http://www.olympus-ims.com/hu/ 

A boroszkóp szárának a végén található az a kitekintő "ablak", amelyen keresztül egyrészt 

kilép az üvegszál nyaláb szállította fény egy lencsén keresztül, másrészt az ablak mögé van 

beépítve a tárgylencse, amelyik a tárgyról visszaverődő fényt leképezi, és közvetlen módon 

vagy prizma áttétel segítségével a képtovábbító lencserendszerre vetíti. A markolati részen 

állítható az élesség, és prizmás típusoknál a szondarész körbeforgatására az állító tárcsát is ide 

építik be. Ugyancsak a markolatban található meg az a csatlakozó hüvely, amelyhez flexibilis 

fénytovábbító üvegszál optikás, illetve folyékony típusú fénytovábbító kábelt kell csatlakoz-

tatni. Egyes típusoknál a fénykábel integráltan kerül beépítésre, tehát nem lehet a csatlakozó-

hüvelyből kihúzni. A merev endoszkópok átmérője 1,2 mm-től 16 mm-ig terjed, a hosszuk 

pedig néhány cm-től kb. 1 méterig. 

 

6.2. ábra. Boroszkóp részei 

6.2.2. Fiberoszkóp (flexibilis endoszkóp) 

A merev endoszkópokhoz képest a flexibilis fiberoszkóp (a szó összetétele: a fiber szálat je-

lent, a szkóp pedig magára az optikai vizsgálóeszközre utal) egy más dimenziót jelent a 

roncsolásmentes diagnosztikában, mivel nagyon sok vizsgálati helyen nincs lehetőség az 
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egyenes irányú bevezetésre. Ilyenkor van szükségünk a fiberoszkópokra, amelyek el tudnak 

hajolni a kanyarokban, mint egy kígyó és meg tudják kerülni a különböző akadályokat.  

A fiberoszkóp olyan flexibilis szondával rendelkezik, ami 4-irányú fejmozgatást tesz lehetővé 

(4-way-angulation). A 2,4 és 6 mm közötti típusok szondavégződése csak 2 irányba vezérel-

hető, a 2,4 mm alatti típusoknál nincs semmilyen artikulációs lehetőség. Az OLYMPUS leg-

vékonyabb ipari flexibilis fiberszkópjának átmérője 0,64 mm, a legvastagabb pedig 13,5 mm. 

Ez utóbbinak a fényereje a legnagyobb, mivel nagyobb átmérőbe több száloptika építhető be, 

amely a megvilágítást erősíti és a kép jobb felbontású lesz. Ilyen eszközzel nagyobb üregek is 

- tartályok, bojlerek, nyomástartó edények - vizsgálhatók, azonban ilyenkor gondoskodni kell 

a szondának a megvezetéséről egy merev vagy alaktartó és megfelelő formába meghajlított 

megvezető cső segítségével. 

 

6.3. ábra: Olympus fiberoszkóp. Forrás: http://www.olympus-ims.com/hu/ 

A négyes burkolat teszi az endoszkóp szondáját alkalmassá arra, hogy csavarható és hajlítható 

legyen, de csak annyira, hogy megvédje a belül vezetett fénytovábbító és képalkotó optikai 

szálnyalábot a töréstől. Ugyanez vonatkozik a fej négyirányú vezérlését végző bowden rend-

szerre, fékhuzalokra és a fókusz (élesség) állító huzalra, ugyanis egyes típusok fix fókusz 

rendszerű-, mások tárgyoptikája állítható fókusztávolságú. Ez utóbbiaknál annak a szonda-

végződésben lévő lapocskának a távolsága állítódik bowden mozgatással a tárgyoptikához 

képest, amelyben az optikai szálak polírozott végződése pozícionáltan rögzítve van. Mind a 

fix fókuszrendszerű, mind az állítható fókusztárcsával rendelkező endoszkópnak megvan az 

előnye és hátránya is. A fix fókuszos típusoknál nem kell a kezelőnek az élességállítással baj-

lódni egy adott tartományon belül (mélységélesség) ugyanis a kép minden részén egyformán 

éles. Ezzel szemben ez a mélységélesség felülről behatárolt, tehát az optikától egy bizonyos 

távolságtól messzebb levő tárgyakat már nem lehet élesen látni. Az állítható típusoknál a 

mélységélesség-tartománynak csak alsó határa van, fölső nincs, azaz a néhány millimétertől 

távolabbra eső tárgyak a végtelen tartományig élesen rajzolódnak ki az okulárban. Ennek a 
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felső határtalanságnak természetesen a megvilágítás szab határt. A cserélhető tárgyoptikai 

rendszer nagyon sokoldalúvá teszi a flexibilis fiberoszkópokat, mivel az optikák cseréjével 

egyrészt kétféle látásmódot, direkt vagy oldalra látó nézőirányt választhatunk meg. A két né-

zőirányon belül pedig különféle látószögű tárgyoptikát választhatunk. Ily módon az okulárban 

megjelenő kép változik, ugyanis nagyobb látószögű optikát választva egy szűkebb belső tér-

ből az operátor teljesebb, áttekinthetőbb képet kap. Amikor csak apróbb részleteket akar vizs-

gálni, akkor egy kis látószögű optikát feltéve nagyított kép jelenik meg a szeme előtt.  

 

 

6.4. ábra. Fiberoszkóp szondájának szerkezeti felépítése: (a: spirál rugóacél, b: koracél fém-

háló, c: folyadékálló neoprén, d: koracél háló PTFE bevonattal impregnálva; 1. fel-le mozga-

tó huzal, 2. jobbra-balra mozgató huzal, 3. tárgylencsét fókuszáló huzal, 4. képalkotó optika-

nyaláb rendezett üvegszállal, 5. fényszállító optikanyaláb rendezetlen üvegszállal, 6. munka-

csatorna) forrás: http://www.olympus-ims.com/hu/ 

 

A korszerű fiberoszkópok pl. 1, 1.5, 2, 3 és 6 méteres változatban készülnek, 0.64 mm és 13.5 

mm közötti átmérőtartományban. Természetesen a 0.64 mm-es típus hossza a legrövidebb és 

13.5 mm-es a leghosszabb.  

 

http://www.olympus-ims.com/hu/
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6.2.3. Videoszkóp 

A videoendoszkóp flexibilis szonda végződésébe egy miniatűr TV "kamerát" építettek, amely 

videoképet jelenít meg a belső endoszkopizált objektumról. A videokép nagy felbontóképes-

ségű, színes, jó minőségű kép, amely alkalmas arra, hogy egyszerre több szakember tudja a 

látottakat megvizsgálni, és kiértékelni, valamint a vizsgálatot folyamatában videofelvételen 

lehet rögzíteni. A flexibilis szondán belül a fiberoszkóp képalkotó száloptikai nyalábja helyett 

itt elektronikus kábel van, amely a fejbe épített szilárdtest képalkotó CCD chipről elektroni-

kus jelet szállít a video-endoszkóp "agyába", a „Control Unit”-ba (vezérlő egység), A CU az 

elektronikus jeleket szabványos videojelekké alakítja, azért, hogy az egy szokásos monitoron 

megjelenítésre kerülhessen. 

 

6.5. ábra. Olympus videoszkóp. Forrás: http://www.olympus-ims.com/hu/ 

A munkahelyet, vagyis a vizsgálandó objektumot korábban a videoszkóp esetében is, hason-

lóan a fiberoszkóphoz, száloptikai nyalábbal világították meg, de ma már ezt a feladatot LED-

ek (Light Emitting Diode) látják el, melyekhez nem szükséges optikai kábel, ugyanakkor na-

gyobb fényteljesítményt nyújtanak. A legnagyobb előnye a videoszkópnak, hogy az általában 

maximum 3 méter hosszú fiberoszkóp korlátozott hosszát jelentősen meg lehetett növelni. A 

fiberoszkóp esetében a megnövelt száloptika hossz aránytalanul nagy gyártási költségnöveke-

déssel párosul.  

Videoszkóp működési elve: a szondájának végződésében egy tárgyoptika foglal helyet, amely 

egyes típusoknál cserélhető, biztosítva mind a nézőirány, mind az optikai látószög változtatá-

sának lehetőségét. Ez a tárgyoptika a vizsgálandó objektumról visszaverődő fényt (képet) 

rávetíti a mikrochip CCD - képalkotó lapocskára. Ez a CCD szilárdtest képalkotó lapocska 

úgy viselkedik, mint egy TV-kamera. Ezer és ezer parányi fényérzékelő sejtet, pixelt tartal-

maz. Az endoszkóp tárgylencséje által a CCD képalkotóra vetített fény minden egyes pixelről 

külön-külön analóg elektronikus jelet gerjeszt a rávetített fény energiájával arányosan. Ezek 

az analóg jelek kerülnek a videoszkóp szondájában lévő kábelen keresztül a készülék elektro-

nikus központjába, a processzorba, ahol az analóg jelek digitalizálásra kerülnek. Innen most 
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már a kép a monitorra kerül, ahol rögzíthetővé válik vagy egy külön erre a célra készült kom-

puterbe, úgynevezett képanalizáló berendezésbe kerül, ahol további kép-management funkci-

ók és mérések végezhetők el az endoszkópos képen. 

 

6.6. ábra. Olympus videoszkóp részei. Forrás: http://www.olympus-ims.com/hu/ 

Cserélhető optikájú videoszkópokkal, az optikát egy úgynevezett sztereo optikára cserélve, 

mérések végezhetőek el. Így tehát nem csak érzékelni tudjuk az egyes méreteket, hibákat zárt 

térben, hanem szétszerelés nélkül meg tudjuk határozni azok pontos méretét is. Sztereo mé-

réssel a következő jellemzők mérhetőek: 

távolság (pont és pont között, pont és vonal között, pont és felület között) 

élhossz (körvonal), 

terület. 
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6.7. ábra. Videoszkópos mérés: repülőgép turbinalapát sérülésének nagysága. Forrás: 

http://www.olympus-ims.com/hu/ 

Videoszkópok 3-30 méteres hosszban készülnek, de a LED világítási technológia bevezetésé-

vel, csak a vevő pénztárcája szabhat határt a videoszkóp hosszának. 

Külön meg kell említeni a ma kapható legfejlettebb videoszkópot, az OLYMPUS IPLEX YS-

t, amely többek között: légnyomás-vezérelt csuklószerkezettel gyártják, ami minden hosszú-

ság mellett példátlan rugalmasságot biztosít. Beépített gravitációérzékelővel, lencsetisztí-

tó -ami lefújja a port és a cseppeket szondacsúcsról- rendszer, lézeres megvilágítása van, va-

lamint sztereo méréssel az optika és a tárgy közti távolság valós idejű mérését nyújtja egyedü-

lállóan az iparban. 

6.2.4. Endoszkóp típusok előnyei és hátrányai 

Boroszkóp Fiberoszkóp Videoszkóp
Könnyű kezelhetőség Hajlékony Nagy felbontás

Ár Vízálló Nagy hatótávolság

Hőállóság Cserélhető optika Fényesség

Képminőség Fix fókuszrendszer Dokumentálható

Nincs képveszteség

Felhasználhatóság Korlátozott felbontás Nehéz kezelés

Hatótávolság Nem teljes méretű kép Méret, súly

Megfigyelési terület

Előnyök

Hátrányok

 

6.3. Az endoszkópok alkalmazási területei 

Széles körben alkalmazzák az endoszkópokat, az ipari területeken kívül az orvostudomány-

ban, terrorelhárításban, kutatás-fejlesztésnél, állatok megfigyelésénél. A műszaki gyakorlat-

ban motordiagnosztikára, repülőgép turbinalapát vizsgálatra, és minden egyéb zárt üreges tér, 

nehezen megközelíthető helyek vizsgálatára használhatunk endoszkópokat. 
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Irodalomjegyzék: 

Olympus Hungary Kft. Ipari divízió, Bodolai Tamás. http://www.olympus-ims.com/hu/ 

Homoki László, Erdész Szabolcs Ipari endoszkópok Interelektronik Kft.  
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7. Termográfia, termovizió  

A gépek, berendezések üzemi hőmérséklete, hőeloszlása, termikus tulajdonságai, hőtani vi-

selkedése fontos működési jellemző. Az ideális üzemi hőmérséklettől való eltérések jelzik a 

működési, gyártási gondokat, hiányosságokat. Ezért a hőmérséklet-eloszlás mérések fontos 

helyet foglalnak el az állapotfüggő karbantartás támogatásában, az energiatakarékossági prog-

ramokban, és az anyagok tulajdonságainak tanulmányozásában, vagy a gyártásfelügyeletben. 

Az infravörös érzékelők árának csökkenésével, az egyre megbízhatóbb elektronikák alkalma-

zásával, a szolgáltatott információk, hőtérképek hasznosságának vitathatatlan előnyével a 

termokamerák használata terjed. 

Terjedelmi korlátok miatt a termovízióról itt nem esik szó, viszont felhívjuk a figyelmet a 

témával kapcsolatos, bőséges szakirodalomra. 

 

 

Irodalomjegyzék 

Dr. Fórián I. - Dr. Takács J. - Szilágyi A.: Real Time Thermaldiagnostic testing of 

microcutting. VI. Hőtechnikai és Termogrammetriai Konferencia, Budapest,1989 05.31 - 6.2. 

Dr. Takács J. - Dr. Fórián I. - Nguen T.H. - Szilágyi A.:Forgácsolószerszámok hőterhelésének 

vizsgálata termovízióval VII. Nemzetközi Szerszámkonferencia és Kiállítás. Miskolc, 1989. 

08. 29-31. p 766-772. 

Dr. Takács J. - Dr. Fórián I. - Szilágyi A. - N.G. Hai: Real-time Thermodiagnostic of 

microcutting. 40. CIRP General Assembly (Section "G") 26 aug. - 1 sept. 1990, Berlin. 

Dr. Nagy István – Baksai Gábor – Dr. Sólyomvári Károly: Állapotfüggő karbantartás. Mű-

szaki diagnosztika II. Termográfia. Delta-3 N Kft. Paks. 2007. 

Ajánlott irodalom 

Dr. Nagy István – Baksai Gábor – Dr. Sólyomvári Károly: Állapotfüggő karbantartás. Mű-

szaki diagnosztika II. Termográfia. Delta-3 N Kft. Paks. 2007. 
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8. Egyéb, roncsolásmentes vizsgálatok (Dr. Sólyomvári Károly –  

Dr. Dömötör Ferenc) 

8.1. Ultrahangos hibakeresés  

Ultrahangnak nevezzük azokat a hangokat, amelyek az emberi hallásküszöb, azaz 20 kHz 

feletti frekvenciatartományba esnek. Az ultrahang előállíthatói:  

 mesterségesen, kristályrezgésekkel vagy magnetosztrikciós hatással, 

 gyorsan áramló közeggel is (pl. Galton-síppal).   

Spontán módon is keletkeznek ultrahang jelek, pl. gépelemek súrlódása során, folyadék és gáz 

közeg áramlási súrlódásából. Nagynyomású tartályokból, vezetékeken lévő repedésekből ki-

áramló közeg súrlódási hangjai szélessávú jelként jelentős ultrahang tartalommal jelennek 

meg. Ezt akusztikus emissziós tartománynak nevezzük. Ütések, ütközések, törések, repedé-

sek, hangjai is nagyfrekvenciás összetevőkben gazdag, szélessávú jelet adnak. Ilyen módon az 

elektromos szikrák, ívkisülések is hasonló spektrális tulajdonságúak. 

8.1.1. A mérés eszközei 

A hiba meghatározásához, a hibakereséshez, szükségünk van olyan eszközökre, amelyek e 

hangok mérését lehetővé teszik, és alacsonyabb frekvencia-tartományba való transzformálás-

sal és felerősítéssel számunkra hallhatóvá teszik. 

 

8.1. ábra. Ultrahang vizsgáló készülék. (Forrás:  www.ketech.hu  ) 

A témában további információ elérhető a következő honlapon:  

http://www.ketech.hu/roncsolasmentes-anyagvizsgalo-eszkozok/usm-32x-ultrahangos-keszulek-/14 

Az ultrahang rendkívül széles körben alkalmazható az egészségügytől kezdve az ipari alkal-

mazásokig. Néhány példa az ipari alkalmazásra:  

http://www.ketech.hu/
http://www.ketech.hu/roncsolasmentes-anyagvizsgalo-eszkozok/usm-32x-ultrahangos-keszulek-/14
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 roncsolás-mentes anyagvizsgálatok, 

 anyagszerkezet-kutatás, 

 műszaki diagnosztika, 

 stb. 

8.1.2. Csapágyállapot meghatározása 

A csapágyak - állapotuktól és kenésüktől függően - olyan nagyfrekvenciájú rezgéseket is kel-

tenek, amelyek frekvenciatartománya a kezdődő hibák, illetve az elégtelen kenés esetén éppen 

az ultrahang tartományába esik. Így az ultrahang - mikrofonnal való - mérésével az üzemelés 

korai szakaszában jelentkező csapágyhibák vagy a nem megfelelő kenés megállapítható. Ki-

mutatható továbbá a csapágyak helytelen szerelése is. A jó állapotban lévő, megfelelően kent 

csapágy normális, lágy hangot ad. A nem megfelelő kenés eredménye a dörzsölő vagy nyi-

korgó hang. A túlzott kenés azt is eredményezheti, hogy semmilyen hangot nem hallunk. A 

futófelületek kifáradása, csapágy sérülés esetén egyenletes kopogást, kattogó hangot illetve 

ropogást hallunk.  

8.1.3. Hajtóművek vizsgálata 

Az ultrahang a hajtóművek működési állapotának vizsgálatára is használható. A spektrum a 

szerkezeti kialakítás és a hajtómű működési sajátosságaitól, igénybevételétől függ (fogaskerék 

típusa, a rendszer a dinamikus igénybevétele, a kenés hiánya, stb.).   

8.1.4. Szelepek tömör zárásának, tömszelence szivárgásának vizsgálata 

A gőzelzáró szelepek ellenőrzésekor, ha egyfolytában halljuk a hangot, a szelep nyitva ma-

radt. Ha nem halljuk, akkor zárva van. Ha a szelep tökéletesen működik, a kezelő hallhatja a 

szelepek emelkedését és a gőz áramlását a szelep záródásáig. Ez mutatja, hogy a szelep jól 

működik.  

Ha a kezelő nem hall semmit vagy csak a gőz áramlását, akkor a szelep vagy nyitva, vagy 

zárva van állandóan. Néha azt halljuk, hogy csak részlegesen van zárva, közben teljesen zárva 

kellene lennie. Ez akkor jellemző, ha kis áramlást vagy csepegést észlelünk, amikor teljes 

csöndnek kellene lenni.  

8.1.5. Villamos rendszerek ellenőrzése 

Az ultrahangos vizsgáló berendezés alkalmazható transzformátorok, valamint nagyfeszültségű 

vezetékek és szigeteléseik ellenőrzésére, kapcsolók, gyújtások, relék és villanymotorok keféi-

nek vizsgálatára.  

8.1.6. Nyomástartó és vákuum rendszerek szivárgásának ellenőrzése 

Nyomástartó rendszerek vizsgálata során az ultrahangos vizsgáló eszköz alkalmas csövek, 

tömlők, illesztések, gőzcsappantyúk és gőzvezetékek, hőcserélőcsövek, légtelenítők vizsgála-

tára, valamint tartályfedelek tömítéseinek vizsgálatára, belső szivárgások detektálására. Vizs-

gálható a tömörség mindenféle gáz- és gőzrendszer esetében, mivel a szűk résen (lyukon) 

keresztül távozó gázban ébredő turbulenciák ultrahangot keltenek, amely nemcsak lokalizál-
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ható, hanem erőssége és jellege is megvizsgálható. Pneumatikus és hidraulikus rendszerek 

szivárgásellenőrzésére kiválóan alkalmas. 

Vákuum rendszereknél, mint bármilyen levegő, vagy gáz rendszernél, képes felismerni a szivár-

gásokat, a gáz típusától függetlenül. A vákuumszivárgások nem nagy intenzitásúak és nagyon kis 

erősségű ultrahangot bocsátanak ki. Általában a műszerek nagy érzékenysége és a kitűnő jel/zaj 

viszonya segít abban, hogy kiszűrhetővé váljanak a szivárgások, még zajos környezetben is. A 

szivárgások sok esetben akár már 12 mbar nyomáskülönbségnél is kimutathatók.  

8.1.7. Nyomásmentes rendszerek tömörségének ellenőrzése 

Nyomásmentes rendszerekről akkor beszélünk, ha az nem tárol, vagy tartalmaz nagy nyomású 

levegőt, gázt vagy vákuumot. Néhány esetben azokat a rendszereket is ide soroljuk, amik ugyan 

nyomás alatt működnek, de ezen állapotukban nem tesztelhetők. Ilyenek például különböző repü-

lőgépek vagy mezőgazdasági gépek, gépjárművek fülkéi, esetleg harci járműveké. Ultrahangos 

berendezéssel meg lehet vizsgálni a vezetőfülkék szigetelésének jóságát, anélkül, hogy nyomás-

próbának kéne alávetni a szerkezetet a gyártás során. Ilyen esetekben a tartályok és egyéb nyo-

másmentes terek (pl. járművek vezető fülkéinek tömítő felületei – ajtó, szélvédő – tömítései) tö-

mörségének ellenőrzésekor az adott térbe ultrahang generátort helyeznek el. 

8.2. Olajszennyezés mérés 

A járművek üzemeltetési költségeinek jelentős hányadát teszik ki az üzemanyag, és a kenőolaj. Ép-

pen ezért azok tisztaságára feltétlenül ügyelni kell. Ellenőrizni kell például, hogy került-e víz a ke-

nőanyagba (korrózió megelőzése, a káros mikroorganizmusok elszaporodásának megakadályozása). 

Fontos, hogy az égéskor keletkező szerves savakat semlegesítsük, ezért mérni kel az olaj teljes bá-

zisszámát, és a teljes savszámot is. Ismerni kell továbbá a kenőanyag viszkozitását, valamint a ke-

nőanyagban levő, ún. oldhatatlan anyagok mennyiségét is. Az alkatrészek kopásának ellenőrzése, a 

ferrográfiás vizsgálat során mérni kell a kenőanyagban levő vas-fém részecskék mennyiségét, alak-

jellemzőit is.  

Mindezekre akkor van lehetőség, ha egy erre a célra alkalmas mérőeszközzel rendelkezünk. Egy 

ilyen eszközt láthatunk például a 8.2 ábrán. A mért eredmények egyrészt a kijelzőn megtekinthetők, 

avagy tetszés szerint egy számítógépre letölthetők.  

8.2. ábra.  Kittiwake olajvizsgáló bőrönd (Forrás: www.tribologic.hu) 

 

http://www.tribologic.hu/
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A témában további információ elérhető a következő honlapon: 

http://tribologic.hu/termekek/tesztkeszulekek-helyszini-olajvizsgalathoz 
 

8.3 A felületi repedésvizsgálatok eszközei  

A felületi repedésvizsgálatokhoz az ún. penetrációs elven alapuló eszközöket szokás használ-

ni, amelyeknek alapvetően két típusa terjedt el. Az egyik a folyadékbehatolásos eljárás, míg a 

másik az ún. mágnesezhető poros eljárás.  

A penetrációs eljárás azon alapul, hogy valamilyen, arra alkalmas behatoló anyagot a vizsgá-

landó felületre felhordanak, amely színes vagy fluoreszkáló anyagot tartalmaz, és a felületre 

nyitott hibahelyekbe beszívódik. Megfelelő idő eltelte után, a felületről a vizsgálószer felesle-

gét, a közbenső tisztítóval eltávolítjuk, majd száradás után felszórjuk az előhívót. Az előhívó, 

a szemmel nem látható felületi hibákból, a behatoló anyagot kiszívja és a hibahelyeken színes, 

(vagy a fluoreszkáló anyagoknál UV fényben) hibarajzolat jelenik meg. A folyadékbehatolá-

sos eljárás olyan hibák jelzésére alkalmas, ahol az anyaghiba a felületre nyitott. Alkalmazható 

fémfelületek vizsgálatára, de műanyagok vizsgálatára is, ha az anyag nem porózus és a vizs-

gálószer a vizsgálandó anyagot nem támadja meg. Alkalmazási területe elsősorban a nem fer-

romágneses anyagok vizsgálata. 

 

8.3. ábra.  A folyadékpenetrációs repedésvizsgálat eszközei. (Forrás – www.ketech.hu ) 

 

A mágnesezhető poros eljárás, olyan hibák kimutatására alkalmas, ahol az anyaghiba a felü-

letre nyitott, vagy 1-2 mm-rel a felület alatt helyezkedik el. Mágneses repedésvizsgálattal 

természetesen csak mágnesezhető anyagok ellenőrizhetők. Ezzel a témával kapcsolatban to-

vábbi információ található a következő honlapon:   

http://www.ketech.hu/feluleti-repedesvizsgalatok-eszkozei/magnesezhetoporos-vizsgalatok/145 

8.4 Az ipari radiográfia eszközei  

A radiográfia vizsgálati módszert az iparban többek között az alábbi területeken használják:  

 különféle anyagokban folytonossági hiányok, anyagtöbbletek kimutatására, 

http://tribologic.hu/termekek/tesztkeszulekek-helyszini-olajvizsgalathoz
http://www.ketech.hu/
http://www.ketech.hu/feluleti-repedesvizsgalatok-eszkozei/magnesezhetoporos-vizsgalatok/145
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 fémek, műanyagok hegesztési varratainak vizsgálatára 

 fém és műanyag öntvények vizsgálatára 

 csomagok-, levelek ellenőrzésére (vám) 

 szállítmányok átvilágítására (teherautók) 

 kész-, félkész termékek vizsgálatára (konzervipar, autóipar). 

A fent felsorolt vizsgálatok végzéséhez használatos berendezéseket három csoportra osztjuk, 

amelyek nagyrészt ma már szétválaszthatóak analóg és digitális képfeldolgozás szerint is: 

 röntgenberendezések 

 izotópos berendezések 

 röntgen átvilágító berendezések 

A digitális radiográfiás (CR-) eljáráskor a hagyományos röntgenfilm helyett képtároló fóli-

át használnak. Ezek a képtároló fóliák olyan fénykibocsátó anyagot tartalmaznak, amelyek 

ionizáló sugárzás behatására hosszabb időn át gerjesztett, magasabb energiaszintű állapotba 

kerülnek. A kiolvasó készülék lézersugárral tapogatja le a képtároló fóliát, amely a gerjesz-

tett pontokban látható fényt bocsát ki. A lézersugárzás energiája látható fény kibocsátása mel-

lett felszabadítja a kötött elektronokat, a készülék pedig ezt a fényt érzékeli és alakítja át a 

digitális képet alkotó digitális adatfolyammá.  

Irodalomjegyzék: 

A témával kapcsolatban további információ található a következő honlapon:   

http://www.ketech.hu/ipari-radiografia-eszkozei/digitalis-radiografia/124 

 
Az ipari radiográfia egy speciális, az utóbbi időben rendkívül gyorsan fejlődő területe a szá-

mítógépes tomográfia, amelyről bővebb információt a következő honlapokon találnak az ér-

deklődök: 

http://www.procon-x-ray.de/produktuebersicht.aspx (gyártó),  www.pannoncad.hu  (Magyar-

országi forgalmazó) 

http://www.ketech.hu/ipari-radiografia-eszkozei/rontgenberendezesek/125
http://www.ketech.hu/ipari-radiografia-eszkozei/izotopos-berendezesek/127
http://www.ketech.hu/ipari-radiografia-eszkozei/atvilagito-kabinok/126
http://www.ketech.hu/ipari-radiografia-eszkozei/digitalis-radiografia/124
http://www.procon-x-ray.de/produktuebersicht.aspx
http://www.pannoncad.hu/
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9. Gépjármű-diagnosztika (Dr. Sólyomvári Károly – Vehovszky Balázs) 

Bevezetés. A gépjármű-diagnosztika lehetővé teszi egyes szerkezeti részek megbontás nélküli 

állapotának, működési jellemzőinek meghatározását, valamint nélkülözhetetlen a működési 

jellemzők beszabályozásához. 

A gépjármű-diagnosztika feladata: 

 a gépjármű műszaki állapotának – megbontás nélküli – meghatározása, 

 a jármű szerkezeti részek rejtett hibáinak feltárása 

 környezetvédelmi vizsgálatok 

 környezetbiztonsági vizsgálatok 

 fontosabb szerkezeti részek beszabályozása 
 

a)           b)    

            c)         d)   

 

           e)         f)   

9.1. ábra. Korszerű járműdiagnosztika: 

a-b: futóműdiagnosztika, c-d: fékdiagnosztika, e: fényszóróbeállítás, f: motordiagnosztika 

Forrás: Suzuki Plusz 
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9.1. Motordiagnosztika 

A motor a gépjármű legösszetettebb szerkezeti egysége, amelynek a helyesen beállított mű-

ködésétől függ a jármű dinamikai tulajdonsága, az üzemanyag felhasználás mértéke, a kör-

nyezetre való hatása. 

A motor elhasználódását elsősorban a hengerteret határoló elemek tömítetlensége, a henger, 

dugattyúgyűrűk, szelepek záróképességének romlása okozza. Ilyenkor csökken a sűrítési vég-

nyomás, adott üzemállapot esetén csökken a szívócső-depresszió, romlok a motor tüzelő-

anyag-fogyasztása és teljesítménye, megváltozik a volumetrikus hatásfok és a nyomaték jel-

lege, növekszik az olajfogyasztás és a forgattyúházba átfújó égéstermék mennyisége.  

9.1.1. Gépjárműmotorok működésbeli vizsgálata 

A motorok komplex állapotának üzemeltetés közbeni meghatározása lehetséges: 

a forgattyús tengely szögsebesség változása (szöggyorsulás, lassulás) mérésével: 

Alapelv: a motor gyorsítása alatti tetszőleges időpontban a mozgató erőkkel a tehetetlenségi 

erők és a mechanikai veszteség egyensúlyban vannak. A forgattyús tengely szögsebesség vál-

tozása alapján, egy adott szögsebesség érték környezetében kiszámítható a motor effektív 

teljesítménye. A szögsebesség lassulási értékei a mechanikai veszteségek alakulásáról tájé-

koztatnak.  

görgős és mobil fékező-berendezéssel: 

A motor teljesítménye és a hajtóanyag-fogyasztás mint állapotjelző paraméterek, döntést 

megalapozó tényezők. 

9.1.2. Hengertömítettség vizsgálata 

A hengertömítettség vizsgálattal a hengerteret határoló elemek (dugattyú, dugattyúgyűrűk, 

szelepek) tömítettségi állapota határozható meg. 

Sűrítési végnyomás mérés: 

A gyújtógyertyák kiszerelése után, a nyomásmérőnek egy gyertyanyíláshoz való csatlakozta-

tása és a fojtószelep teljes nyitása mellett indítómotorral megforgatjuk a motort. A nyomás-

mérő mutatja az értéket vagy diagramot rajzol. 

A mért eredményt felhasználhatjuk a gyári adatokkal való összehasonlításra. Az eredmény 

azonban abszolút értékként nem használható fel, csupán a hengerek közötti állapot összeha-

sonlításra alkalmas.  

A sűrítési végnyomás ugyanis függ a motor fordulatszámától és üzemi hőmérsékletétől. Az 

indítómotor fordulatszámára hatással van az akkumulátor állapota és egyéb mechanikai hatá-

sok. A motor hőmérsékletével arányosan, az alkatrészek hőtágulása miatt nő a sűrítési vég-

nyomás. A kenőolaj hőmérséklete, viszkozitása szintén hatással van a dugattyúgyűrűk 

tömítőképességére. 

A vizsgálat során nemcsak a motor eredő jellemzőit, hanem az egyes hengerek állapotát is 

ellenőrizni kell.  

A sűrítési végnyomás komplex mutatóként értelmezhető. Amennyiben az eredmény elfogad-

ható, további vizsgálat nem szükséges. Ha a sűrítési végnyomás kisebb, mint az elvárható, 

akkor további részletes vizsgálattal (ún. mélydiagnosztikával) lehet feltárni a csökkent érték 

okát. 
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9.2. ábra. Sűrítési végnyomásmérő műszer és diagram. (Forrás:  Hartmann Jenő  –  Dr. Só-

lyomvári Károly: Járműfenntartás – kézirat) 

Relatív sűrítési végnyomás mérés: Relatív sűrítési végnyomás mérés a hengerek tömítettségé-

nek az égéstér megbontása nélküli villamos módszerrel való összehasonlítása. A vizsgálat az 

akkumulátor feszültségváltozásának mérésén alapul. 

Nyomásveszteség mérés: Álló motornál hengerenként értékeljük a munkateret határoló tömí-

tések fojtását. 

Motorfojtásként jelenik meg: dugattyúgyűrű, dugattyúhorony, hengerpalást tömítőrendszer, 

valamint a szeleptányér-szelepülés, vagy a hengerfejtömítés. 

A nyomásveszteség mérő műszer a motorfojtás nagyságát határozza meg, mégpedig úgy, 

hogy összehasonlítja a műszerben lévő etalonfojtással. 

Az etalon fúvóka előtti nyomás (p1) állandó. A hálózati levegőnyomást a nyomásszabályzó 

0,2 MPa értékre csökkenti. A mögötte kialakuló érték (p) a motorfojtástól függően a 0 - 0,2 

MPa közötti értéket fogja mutatni. 

 

 

9.3. ábra. Nyomásveszteség-mérő műszer elvi felépítése. Forrás: Hartmann Jenő, Dr. Só-

lyomvári Károly: Járműfenntartás - kézirat 
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A méréseket üzemmeleg motoron, sűrítési ütemben, a felső holtpont előtt megállított dugaty-

tyúhelyzetben kell elvégezni. A még elfogadható nyomásveszteség %-os értékét a hengerát-

mérő függvényében határozzák meg.  

A mérés során fonendoszkóp segítségével a levegőszivárgás helye (szívócsatorna, kipufogó 

rendszer, karter) is meghatározható. 

Kartergáz-mennyiség mérés 

A "karter", a motorok forgattyúháza és az olajteknő, a friss töltet levegőjének egy részével és 

a kipufogógáz bizonyos hányadával is feltöltődik. 

A szivárgó gázmennyiség a dugattyúgyűrűk mellett, a szelepvezeték tömítetlenségein, a tur-

bótöltők csapágytömítésein keresztül jut a forgattyúházba. Egy bizonyos mennyiség (dm
3
/s) 

normálisnak tekinthető. A megengedett kartergáz-térfogatáram: 

V = Vlöket∙(n/120) ∙ λ1 ∙ 0,005 dm
3
/s  

ahol Vlöket a motor lökettérfogata (dm
3
); n a vizsgálati motorfordulatszám (min

-1
); λ1 töltési 

fok. 

A kartergáz-mennyiséget rotaméterrel vagy lebegőtestes áramlásmérővel mérjük. 

Szívócső-depresszió mérés 

A fojtással szabályozott Ottó-motorok szívócsövében kialakuló un. szívócső-depresszió jel-

lemző a motor üzemállapotára. Számos tényezőtől függ, többek között a kipufogó rendszer 

áramlási ellenállásától, a dugattyú - dugattyúgyűrű - hengercsoport tömítetlenségétől, a sűríté-

si viszonytól, a szívóoldali szerkezetek tömítetlenségétől, a kipufogó-oldali szerkezetek áram-

lási ellenállásától és a maradékgáz nyomásától.  

Hengerek közötti eltérések ellenőrzése 

A hengerek közötti eltérés a henger-kikapcsolás módszerrel értékelhető. Otto-motoroknál a 

vizsgált hengerben a gyújtás kikapcsolásával, dízelmotoroknál a befecskendezés megszünteté-

sével szüntetjük meg a henger működését. Ha felváltva megszüntetjük egy-egy henger műkö-

dését, a motor fordulatszáma csökkenni fog. Ha a fordulatszámesés az egyik rövidrezárt hen-

gernél jelentősen kisebb, akkor az ehhez a hengerhez tartozó robbanótér tömörsége nem meg-

felelő. 

A vizsgálat során a henger működését a hengertömítettség, keverékelosztás, a gyújtás és mec-

hanikai vesztesége jellemzi. 

9.1.3. Üzemanyag-ellátó rendszerek vizsgálata 

Üzemanyag-szivattyú ellenőrzése 

Mechanikus üzemanyag-szivattyú szállítóteljesítmény ellenőrzésekor egy háromállású csap 

közbeiktatásával nyomásmérőt kell kötni az üzemanyag-szivattyútól a porlasztóhoz vivő ve-

zetékre és különböző fordulatszámon mérni kell a szállítónyomást. 

Az üzemanyagtartály és a porlasztó közötti tömítetlenség ellenőrzésekor a csapot elfordítva a 

porlasztót kiiktatjuk. A motor leállítása után ha a nyomás csökken, akkor az tömítetlenségre 

utal. 

A szivattyú és az üzemanyagtartály között is lehet tömörtelenség. Ekkor a szivattyú szállítási 

teljesítményét vákuum-mérővel ellenőrizzük. 

Villamos üzemanyag-szivattyú szállítóteljesítmény ellenőrzésekor - az üzemanyagtömlőt le-

húzva - az üzemanyagot egy mérőedénybe engedjük 1 min alatt. (1,5…2 l.). 

Porlasztó ellenőrzése 

Tűszelep tömítettség ellenőrzése. A porlasztó és üzemanyag-vezeték közé nyomásmérőt kö-

tünk. A motor leállítása után az üzemanyag-szivattyú és porlasztó közötti összeköttetést elzár-

juk. Ha a nyomás kb. 2 min-ig állandó, akkor a tűszelep jól zár.  

Úszók állásának ellenőrzését az úszóház fedél megbontása után mélységmérővel ellenőrizzük 
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További vizsgálatok: 

 gyorsító-szivattyú ellenőrzése, 

 fúvókák ellenőrzése klf. hidraulikus vizsgálatokkal, 

 üresjárati vizsgálat egy- és többporlasztós berendezéseknél. 

 Egyetemes porlasztóvizsgáló készülékkel való ellenőrzés. 

 Összetett porlasztóvizsgálat motoron. 

 benzinmotorok porlasztási hibáinak kimutatása gázelemzéssel 

Injektoros befecskendezés 

A korszerű gépjárműveknél az üzemanyagot – a dízelmotorokhoz hasonlóan – befecskende-

zővel (injektorral) juttatják a szívócsatornába vagy közvetlenül a hengerbe (közvetlen befecs-

kendezés). Így pontosabban adagolható az üzemanyag, ami modern motorvezérléssel párosít-

va optimális üzemet biztosít – csökkentve a fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást. 

Az injektorok vizsgálatára számos cég kínál komplett berendezést. Ilyen például a Carbon 

Zapp Carbon GS-x injektorvizsgáló műszercsaládja. Ezekkel 4-8 injektor különböző, szimu-

lált üzemi körülmények között egyidejűleg vizsgálható: meghatározható a porlasztási kép és a 

beadagolt benzin mennyisége. Szükség esetén visszaöblítéssel és ultrahangos tisztítással tud-

ják eltávolítani a lerakódásokat. 
(Bővebben: http://energotest.hu/jarmu-diagnosztika/injektorvizsgalo) 

9.1.4. Dízel-diagnosztika 

A benzinmotoroktól eltérően a gyújtás nélküli dízel-motorok esetében a lehetséges hibákat 

nehéz megállapítani. A dízel-motor vizsgálatkor is fontos a fordulatszám ismerete. Benzinmo-

torok esetében erre jó lehetőséget ad a gyújtás. A dízel-motorok fordulatszám méréséhez más 

megoldásokat fejlesztettek ki. 

A fordulatszám mérés több hiba megállapítását és a motorjellemzők beállítását teszi lehetővé. 

Lehetőség nyílik az alapjárat beállítására, az alapjárat és a végszabályozás értékelésére, a lég-

szűrő ellenállás meghatározott fordulatszám melletti ellenőrzésére, az előbefecskendezési 

szög meghatározására, stb.  

Dízelmotorok fordulatszám mérésekor olyan - optikai, nyomás, alakváltozás, rezgés elven 

működő – közvetett értékeket mutató jeladókat alkalmaznak, amelyek végül a fordulatszám-

mal arányos villamos jeleket generálnak. A gyakorlatban elterjedt a nyomásváltozáson alapu-

ló jeladó.  Ezeket a jeladókat közvetlenül kell a nagynyomású rendszerbe beépíteni. A nyo-

mócsőben létrejövő nyomásváltozást villamos jellé általában piezoelektromos jeladóval ala-

kítják át.  

Az utóbbi időben általánosan használt a nyomócsőre felhelyezett, az abban megjelenő nyo-

mással arányos radiális tágulást érzékelő jeladó. A jeladó piezoelektromos jelenséget mutató 

piezofólia. (9.4. ábra). 

http://energotest.hu/jarmu-diagnosztika/injektorvizsgalo
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9.4. ábra. A csőfal alakváltozását érzékelő jeladó: 1. piezofólia, 2. elasztikus támasztóelem, 3. 

fogóház, 4. szorítókengyel Forrás: Dr. Lakatos István, Nagyszokolyai Iván: Gépjármű diag-

nosztika (ISBN 963 336 960 6, 2006.) 

Befecskendező szivattyúk esetében az u.n. statikus befecskendezés kezdetét és az ehhez tarto-

zó előbefecskendezési szöget mérik. A motor működését a dinamikus előbefecskendezési 

szög határozza meg. A dinamikus befecskendezés-kezdet később jön létre. Pontos értékelésé-

hez a porlasztó szelep elmozdulásának első pillanatát kellene érzékelni. A gyakorlatban e he-

lyet a meghatározott nyomás elérésének a szöghelyzetét mérjük és ezt viszonyítjuk a felső 

hitponthoz.  

Fordulatszámmérésen alapuló diagnosztikai vizsgálatok: 

 Minimum – maximum fordulatszám 

 Fordulatszám ingadozás 

 Járásegyenlőtlenség 

 Motorfőtengely gyorsulás illetve lassulás 

A 9.5/a ábra szerinti nyomásdiagram a szállítási folyamat időbeli lefolyását mutatja.  A be-

fecskendező szivattyúk vizsgálatakor mérik a statikus befecskendezés kezdetét és az ehhez 

tartozó előbefecskendezési szöget. A dinamikus előbefecskendezési szög később jön létre. A 

motor működését a dinamikus előbefecskendezési szög határozza meg. Pontos értékeléséhez a 

porlasztószelep elmozdulásának első pillanatát kellene érzékelni. 

A 9.5/b ábra szerinti nyomáskép a rendszer működésére vonatkozóan számos értékes infor-

mációt tartalmaz: 

Az ábra 1. pontja szerint a befecskendező dugattyú megkezdi a gázolaj szállítását, növekszik a 

nyomás és kinyit a 2. nyomószelep. A 3. tartományban gyorsan nő a nyomás. A porlasztó 

szelepének nyitásakor gázolaj távozik el a csőből, aminek hatására csökken a 4 nyomás. Az 5. 

szakaszon megjelenő nyomás változásai szintén jelzik a porlasztószelep hibás működését a 

befecskendezés végén 6. nyomáscsökkenés jelenik meg a diagramon. Meghatározott idő után 

a nyomószelep 7. tehermentesítése is megkezdődik, fokozva a 8. nyomáscsökkenését. A 9. 

tartományban már csak a nyomócsőben visszamaradó energia többszörös visszaverődése lát-

ható, ami további befecskendezést nem eredményez. 
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9.5. ábra. A szállítás időbeli lefolyása (a) és a nyomócsőben kialakuló nyomáskép (b). For-

rás: Dr. Flamisch Ottó: Gépjármű Diagnosztika, Műszaki Könyvkiadó 1980, ISBN 963 10 

3047 4 

9.2. Villamos berendezések vizsgálata 

Az áramellátó rendszernek kulcsfontossága van a gépjármű energiaháztartásában. A diagnosz-

tikai vizsgálatnak ezért ki kell terjednie az áramellátó – generátor, akkumulátor, feszültség-

szabályozás – és az indítórendszer – indítómotor – valamint a hozzájuk tartozó vezetékhálózat 

és kapcsolók állapotának ellenőrzésére. Szemrevételezéssel vizsgáljuk a villamos csatlakozók, 

testvezetékeket, ékszíjak, ékszíjtárcsák állapotát, a generátor zajosságát. 

A korszerű járművek működésében fontos az elektronikusan vezérelt rendszer ellenőrzése.  

9.2.1. Akkumulátor vizsgálata 

Az akkumulátor vizsgálata során annak pillanatnyi töltöttségét és tárlóképességét vizsgáljuk. 

Az akkumulátor legnagyobb villamos igénybevételét a motor indítása jelenti, amely alatt a 

kapocsfeszültség értéke nem csökkenhet egy megadott érték alá. 
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A savsűrűségét savvizsgálóval, vagy újabban fénytöréssel működő savsűrűség mérővel elle-

nőrzik. Ez utóbbi un. kézi refraktométer az akkumulátorsav ellenőrzésén túl alkalmas fagyál-

ló-hűtőfolyadék ellenőrzésére is. Fénytöréssel működő savsűrűség-mérővel való méréskor 

néhány csepp savat (fagyállót) kell a készülék 1 prizmájára cseppenteni, majd a készüléket 

fény felé fordítva a 2 objektíven át megfigyelhető a fénytörés. és ennek alapján a savkoncent-

ráció. A töltöttségi állapotot a savsűrűség függvényében a táblázat mutatja. 

Az akkumulátor üresjárati feszültségét minden cella pólusai és/vagy a két végpólus között 

mérjük, rendszerint a ma használatos feszültségmérőkkel (pl.: multiméter). Az akkumulátor 

üresjárati feszültségét a töltöttségi állapottól függően a 9.1. táblázat szemlélteti. 

 

Cellafeszültség 6 V-os akku. 12 V-os akku.

100 1,285 2,4 7,2 14,5

75 1,250

50 1,220 2 6,2 12,5

25 1,180

0 1,120 1,7 5,2 10,5

Üresjárati feszültség (V)Töltöttségi

állapot (%)

Sav sűrűsége

(g/cm
3
)

 

9.1. táblázat. Ólom-savas akkumulátor savsűrűsége és üresjárati feszültsége 

különböző töltöttségi állapotokban. Forrás: Hartmann Jenő, Dr. Sólyomvári Károly: Jármű-

fenntartás - kézirat 

A kimondottan akkumulátorok vizsgálatára alkalmas műszer az un. cellavizsgáló. A cella-

vizsgáló két vizsgálótüskéje egy feszültségmérőhöz van kapcsolva. Szabályozható terhelő 

ellenállással terhelés is lehetséges 

Az indítóképességet az akkumulátor Ah kapacitás értéke 3-szorosanak magfelelő terhelő áram 

mellett kell mérni: I = 3 x C20. Hideg vizsgálati áramerősség (-18 ºC) az Ah kapacitás négy-

szerese: I = 4 x C20. 

 

9.2. táblázat. A kapocsfeszültség minimális értéke adott terhelőáram esetén. Forrás: Dr. La-

katos István, Nagyszokolyai Iván: Gépjármű diagnosztika (ISBN 963 336 960 6, 2006.) 

A korszerű akkumulátorok között szerepelnek a karbantartást nem igénylő akkumulátorok. 

Karbantartásmentes (teljesen gondozásmentes) akkumulátor - olyan savval és árammal töltött 

és biztonsági szeleppel ellátott (azonnal kocsiba tehető, s indításra alkalmas) akkumulátor, 

amelynek elektrolitfogyását különleges ötvözetek alkalmazásával minimálisra csökkentették. 

Ezeknél a többnyire teljesen zárt típusoknál desztillált víz utántöltése nem lehetséges-, a telep 

szavatolt élettartama alatt erre nincs is szükség. Önkisülési veszteségük minimális. Egyes tí-

pusok árummal feltöltve több évig tárolhatók.  
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9.2.2. A generátor vizsgálata 

A töltőrendszerhez a generátor és a feszültségszabályzó tartozik. Kevés tapasztalat és gondos-

ság is elegendő a töltőellenőrző lámpa segítségével a generátor első diagnosztizálására. A 

generátor teljesítményének ellenőrzéséhez ampermérő, terhelő-ellenállás és fordulatszámmérő 

szükséges.  

A feszültségszabályzó a generátor feszültségét a fordulatszámtól és a terheléstől függetlenül 

állandó értéken tartja. Ellenőrzéséhez feszültségmérő, szabályozható terhelő-ellenállás és for-

dulatszámmérő szükséges. 

A generátor diagnosztikai vizsgálata a töltőáram tényleges értékének ellenőrzésére és az 

egyenirányítók, valamint a fázistekercsek állapotvizsgálatára terjed ki. A generátor névleges 

töltőáram-karakterisztikáját a gyártó megadja.  

A generátor egyenirányító diódáinak és fázistekercseinek esetleges hibáit az egyenirányított fe-

szültség oszcillogramjának segítségével azonosíthatjuk. A diódák ellenőrzésekor egy egyenáramú 

ellenőrző lámpával a zárást és a vezetést ellenőrizzük. 

A töltőáramot teszlámpával (sötét vagy világosan izzik), ill. töltőáram karakterisztika felvéte-

lével ellenőrizzük. Feszültségszabályzó ellenőrzésekor a generátor pozitív kapcsára és a testre 

feszültségmérőt és egy szabályozható terhelő ellenállást, a gyújtótekercsre pedig egy fordulat-

számmérőt kössünk. 

9.2.3. Az indítórendszer ellenőrzése 

Az indítórendszer legfontosabb része az akkumulátor és az indítómotor. Az indítómotor vizs-

gálatok közül csak az un. rövidrezárásos vizsgálatnak van gyakorlati jelentősége. Az automa-

tikus nyomatékváltóval felszerelt gépkocsiknál az indítómotor csak kiszerelve speciális pró-

bapadon vizsgálható. 

Az indítórendszer több jellemző együttes mérésével vizsgálható. A mérendő paraméterek: 

 Az akkumulátor kapocsfeszültsége, 

 Az indítómotor áramfelvétele, 

 Az indítási fordulatszám, 

 Feszültségesés az akkumulátor pozitív pólusa és a motortest között, 

 Feszültségesés a motortest és az akkumulátor negatív pólusa között, 

Az indítómotor áramfelvételét a belsőégésű motor forgatási ellenállása és az indítómotor műszaki 

állapota határozza meg. A forgatási ellenállásra viszont hatással van a motor mechanikai ellenállása, 

a hőmérséklet, a fojtószelep helyzet valamint a motor tényleges sűrítési végnyomása.  

9.2.4. Gyújtásvizsgálat 

A gyújtóberendezés az akkumulátortól kezdve a gyújtógyertyákig a magába foglalja a primer 

és a szekunder áramkört, illetve mind a kisfeszültségű, mind a nagyfeszültségű részt. 

A primer áramkör ellenőrzése. A primer áramkörben fellépő feszültségesés a rossz kábelcsat-

lakozások, az oxidálódott érintkezők, vezetéktörés és szigetelési, stb. hibák miatt keletkezik, 

ami indítási nehézségeket és a gyújtóteljesítmény csökkenését okozhatja. A feszültségesések 

okainak meghatározására az egész áramkört egy feszültségmérővel szisztematikusan le kell 

tapogatni. 
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A gyújtótekercs ellenőrzésére különböző lehetőségek vannak. A legegyszerűbb, amikor a 

nagyfeszültségű kábelnek az elosztófejből kihúzott végét kb. 8...12 mm távolságra tartjuk a 

testtől és a motort az indítómotorral néhányszor megforgatjuk. Ha a vezetékből szikrák ugra-

nak át a testre, akkor a gyújtótekercs rendben van. További vizsgálatok:  

 primer és szekunder ellenállás vizsgálata,  

 szikraköz ellenőrzése különleges berendezéssel,  

 vizsgálat terhelő ellenállással,  

 gyújtóteljesítmény vizsgálata a gyújtó gyertyákon és a gyújtókábeleken. 

A gyújtókondenzátor (csak a hagyományos gyújtótekercs gyújtásnál) működőképességét szi-

getelés vizsgálattal, a soros ellenállás vizsgálatával és kapacitás vizsgálattal határozzák meg. 

A gyújtáselosztó vizsgálatakor a következő ellenőrzéseket kell elvégezni: 

a megszakító érintkezők szemrevételezéses és átmeneti ellenállásának vizsgálata, zárásszög 

vizsgálata, a gyújtás időpontjának vizsgálata, a centrifugális előgyújtás-szabályzó vizsgálata, 

a vákuumos előgyújtás-szabályzó vizsgálata. 

A gyújtógyertyákat általában kiszerelt állapotban szemrevételezéssel ellenőrzik, valamint mé-

rik az elektródatávolságot különleges résmérővel, ami utánállításra is alkalmas. 

Gyújtóberendezés oszcilloszkóppal való vizsgálata a gyújtás teljes ellenőrzésére alkalmas. Az 

oszcilloszkóppal végezhető hiba-megállapítás arra vezethető vissza, hogy a gyújtóáramkör 

szerkezeti részeinek hibája megváltoztatja a primer- és a szekunderjel egyes részleteit.  

9.2. 5. A lambda szonda 

 

9.6. ábra.  A lambda szonda felépítése:  1. felhasított védőcső   2. Szonda ház   3. Csőtoldat   

4. Támasztó kerámiacső 5. Tömítés 6. Szonda kerámia 7. Belső elektróda csatlakozás 8. Tá-

nyérrúgó 9. jelvezeték. Forrás: Hartmann Jenő, Dr. Sólyomvári Károly: Járműfenntartás - 

kézirat 

1976-ban jelent meg az első szabályozott keverékképzésű befecskendező rendszer a Boschnál. A 

keverékképzés szabályozását az u.n. lambda szonda által szolgáltatott jellel a motorvezérlő elektro-

nika végzi. A rendszerhez együttműködő alkatrész a katalizátor, amely egyszerre 3 összetevőre hat. 
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A lambda szonda szilárd, elektronikus „gázátnemeresztő” oxigén cella. A szonda a külső és a 

belső oldalán levő gáznemű közegekben található oxigén parciális nyomásainak viszonyával 

arányos feszültséget kelt. 

9.2.6. Elektronikus rendszerek ellenőrzése 

A korszerű gépjárművek közlekedésbiztonsága és a környezetvédelme szempontjából indo-

kolt a szerkezetek működésének ellenőrzése. Ezek működésében egyre nagyobb szerep jut az 

elektronikának. Az elektronikusan vezérelt rendszerek között szerepelnek a jármű mozgását 

vezérlő rendszerek, (sebességtartás, sebességkorlátozás, fékrendszer felügyelete, blokkolás- és 

kipörgésgátlás, kormányrásegítés stb.), a légzsák vezérlése, valamint a világító és fényjelző 

berendezések vezérlése. (automatikus fényerő szintszabályozás, dinamikus kanyarlámpák), 

utasbiztonsági rendszerek vezérlése, környezetvédelmi rendszerek felügyelete. Az elektroni-

kus rendszerek vizsgálata a szemrevételezésen túl a tárolt vagy fennálló hibák kiolvasását 

jelentik a fedélzeti csatlakozókon keresztül. 

9.3. Öndiagnosztikai rendszerek 

A járműbe épített számítógépbe futnak be a perifériáról a szenzorjelek. Ezek lehetnek jók 

(hihetők) vagy rosszak (nem hihetők). Az esetleges hibás jelekről a plauzibilitási-program 

dönt. Az öndiagnosztikai rendszer tárolja a hibajelet, amelyet konstrukciótól függően, eltérő 

módszerekkel lehet megjeleníteni:  

 Biztosíték behelyezésével (Suzuki) 

 Led kijelzős próbalámpával 

 Célműszerrel 

9.3.1. Fedélzeti diagnosztika (OBD)  

OBD (On Board Diagnosis) fedélzeti diagnosztikát az USA-ban vezették be az 1988-as mo-

dellévtől kötelezően. A műszaki előírásokat a SAE (Society of Automobile Engineers) szab-

ványok tartalmazzák. Az OBD-I szerint ellenőrizni kell az emissziókorlátozó azon rendszere-

it, amelyek a központi vezérléssel kapcsolatban állnak  

Az OBD-I előírásokat az 1994-es évtől kezdődően felváltották az OBD-II előírások. Az 

OBD-II európai megfelelője az EOBD, amelynek bevezetését az Európai Unió tagországaiban 

98/69/EC irányelv írja elő. 

A keletkező hibák kijelzéséhez a műszerfalon MIL (Malfunction Indicator Light) lámpát he-

lyeznek el. A hibát villogókódokkal vagy arra alkalmas kiolvasóval (interfész) lehet meghatá-

rozni. A lámpa kigyulladása figyelmezteti az üzemeltetőt a bekövetkezett és tárolt hibára. 

Az OBD szabvány csak a motor emisszió ellenőrző rendszerekkel kapcsolatos funkciókat 

szabályozza, tehát az, hogy a motor vezérlésen kívül mit tudunk még diagnosztizálni az autón 

az attól függ, hogy a gyártó még mely egységeket kötötte rá az OBD-II rendszerre.  

Az OBD rendszerrel a szabvány szerint diagnosztizált műszerek: 

hőmérsékletszenzor 

motor fordulatszámmérő 

vezérműtengely jeladó 

befecskendező szelepek 

légtömegmérő 

fojtószelep 

kopogásérzékelő 

égéskimaradás-érzékelő 

alapjárati szabályozás 

lambdaszonda 

EGR szelep (kipufogógáz-visszavezetés) 

tankszellőztetés 

töltőnyomás 

katalizátor hatásfok 
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CAN-BUS rendszer 

A hibakódok kiolvasása csak arra alkalmas rendszerteszterrel (Generic Scantool) lehetséges. 

A diagnosztika csatlakozó szabványát és lábkiosztását a SAE J1962 ajánlás tartalmazza. Az 

OBD-II csatlakozón kiolvasott hibakódok (DTC) paraméterei és értékei minden járműnél 

azonos jelentésűek, de a hibakódok kiolvasásához használt adatformátum protokollgyártók 

szerint különbözhet. 

A diagnosztikai csatlakozó geometriai méreteit, és lábkiosztását a SAEJ1962JUN92 ajánlás 

írja le. (9.7.ábra). A 16 pólusú csatlakozó bekötése alapján beazonosítható, hogy milyen pro-

tokollt használó gépjárművel van dolgunk. 

 

9.7.ábra. Diagnosztikai csatlakozó. Forrás: http://www.autodiagnosztika.com/obd2.html 

http://www.autodiagnosztika.com/obd2.html
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9.8 ábra. OBD hibakódrendszer Forrás: http://rs1.sze.hu/~lakatos/OBD_EOBD.pdf 

 

http://rs1.sze.hu/~lakatos/OBD_EOBD.pdf
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Hibakód Komponens Hiba jellege

P0100 Üzemanyag- és légmennyiség-mérés

P0115 Hűtőfolyadékhőmérséklet-szenzor Működési hiba

P0116 Hűtőfolyadékhőmérséklet-szenzor Működési tartományon kívül

P0117 Hűtőfolyadékhőmérséklet-szenzor Túl kicsi jel

P0118 Hűtőfolyadékhőmérséklet-szenzor Túl nagy jel

P0119 Hűtőfolyadékhőmérséklet-szenzor Szporadikus hiba

P0200 Üzemanyag- és légmennyiség-mérés

P0267 3. henger befecskendezési mennyiség Túl kicsi

P0268 3. henger befecskendezési mennyiség Túl nagy

P0269 3. henger befecskendezési mennyiség Egyenetlen

P0300 Gyújtásrendszer / -kihagyás /Égéskihagyás/

P0301 1. henger égéskihagyás

P0326 1. kopogásszenzor (1.hengersor) Működési zavar

P0327 1. kopogásszenzor (1.hengersor) Működési tartományon kívül

P0328 1. kopogásszenzor (1.hengersor) A jel túl kicsi

P0329 1. kopogásszenzor (1.hengersor) A jel túl nagy

P0400 Kiegészítő emisszió csökkentő rendszerek

P0420 Katalizátor átalakítási ráta (1. hengersor) Túl alacsony

P0421 Katalizátor felmelegedési fázis (1.h.sor) Túl lassú

P0500 Sebesség,- és üresjárati szabályozás

P0505 Üresjárat-, fordulatszám-szabályozás Működési zavar

P0506 Üresjárat-, fordulatszám-szabályozás Túl alacsony fordulatszám

P0507 Üresjárat-, fordulatszám-szabályozás Túl magas fordulatszám

P0510 Üresjárati kontakt Működési zavar

P0600 ECU és kimenő jelek

P0604 Vezérlőegység (RAM) Belső hiba

P0605 Vezérlőegység (ROM) Belső tároló hiba

P0606 Vezérlőegység mikroprocesszor Hibás

P0700 Sebességváltó

P0704 Kupplung-kapcsoló Működési zavar

P0743 Nyomaték-átalakító kupplung Elektromos hiba
 

9.3. táblázat. P0xxx hibakód-táblázat kivonat. Forrás: Tölgyesi Zoltán: OBD Fedélzeti diag-

nosztika (ISBN 963 9005 70 3, 2005.) 

9.4. Gépjárművek futómű vizsgálata 

A járművek közlekedésbiztonsága jelentős mértékben függ a kormányzás – rugózás – 

keréfelfüggesztés – lengéscsillapítás - gumiabroncs rendszer konstrukciójától. Ezen részegy-

ségek üzemközben való ellenőrzése és karbantartása rendkívül fontos. A karbantartás során 

ellenőrizni kell a kerékbeállítás és a kormánygeometria gyárilag előírt értékeit és adott eset-

ben beállítani. 
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9.4.1. Futómű paraméterek ellenőrzése és beállítása 

A futásbiztonságot  meghatározó futómű-paraméterek:   

 kerékösszetartás, 

 kerékdőlés, 

 utánfutás, 

 csapterpesztés, 

 kanyarodási szögeltérés, 

 tengelyhelyzet hibák, 

 tengely ferde állás 

 nyomkövetés 

 

9.9. ábra. Futómű-paraméterek Forrás: Hartmann Jenő, Dr. Sólyomvári Károly: Járműfenn-

tartás - kézirat 

A futómű geometriai jellemzőit ellenőrző berendezések típusainak és típusváltozatainak igen 

nagy száma található meg az egyszerű távmérőrúdtól az intelligens mikroprocesszoros kiérté-

kelő egységgel felszerelt készülékekig. A készülékek döntő többsége a futómű térbeli helyze-

tét a gravitációs erőtér függőleges iránya és az erre merőleges vízszintes sík által kijelölt rend-

szerben értékelik. Így tehát mérés alapvető feltétele, hogy a jármű vízszintes síkon álljon. Mé-

réskor az első kerekek alá forgózsámolyokat a hátsók alá pedig az oldalirányú elcsúszást lehe-

tővé tevő csúszólapokat helyezünk. Fontos, hogy ezek az elemek a gépjármű méreteinek meg-

felelő távolságban legyenek.  

Méréskor lényeges a gumiabroncsok gyári értékre való beállítása. A mérés pontosságára ha-

tással van a keréktárcsa állapota, a peremének sérülésmentessége.  
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9.4.2. Futómű beállító műszerek 

A mérőműszerek felépítése: 

 Mechanikus, 

 Optikai, 

 Optikai-mechanikus kombináció, 

 Elektronikus-mechanikus kombináció, 

 Számítógép irányítású műszerek 

 

Az egyik legegyszerűbb, PKO-2 típusjelű készülék keréktárcsára rögzíthető vetítőből, inga-

ként felfüggesztett mérőtáblából, állítható hosszúságú és mérőtáblával ellátott összetartásmérő 

vonalzóból, valamint állványos segédtáblákból áll. 

Az Optoflex készülék szintén tartalmaz egy dőlésmérő ingát illetve vetítő berendezést. A mé-

rést a gépjármű előtt adott távolságban elhelyezett – nyomtávhoz igazított, vízszintezett – mé-

rőtáblán kell elvégezni. 

A HPA Compact mérőkészülék az előzőekkel ellentétben saját, beépített ernyőjére vetíti a 

mérést. Ehhez hasonló felépítésű az UNI-LUX készülék is. 

A korszerű műszerek alkotóeleme az ún. CCD-kamera. Ez a műszer az infrasugarak segítsé-

gével képes, mind a függőleges, mind a vízszintes irányú szögmeghatározásra.  

Mivel a kormányzott kerekeken kép vetületben mérjük a szöget – csapterpesztés, utánfutás – 

ezekre a kerekekre szerelt mérőfejekben 2-2 darab CCD-kamerára van szükség, egymásra 

merőleges irányban beépítve (9.10.ábra). A hátsó kerekekre felhelyezett mérőfejekben egy-

egy CCD-kamera is elegendő. Ezt a műszerváltozatot négyfejes, hatszenzoros műszernek ne-

vezik. 

 A legkorszerűbb műszerek ma már nyolcszenzoros összeállításúak. 

A korszerű futómű-beállító műszerek számítógép-irányításúak. A műszerek központi része 

IBM-kompatibilisszámítógépes alapú, színes VGA monitorral. Ehhez csatlakoznak a kezelő-

szervek. Az elektronikus forgózsámolyok vezetékkel csatlakoznak a központi egységhez és 

elektronikus úton továbbítják a mért jellemzőket. A perifériák és a központi egység kapcsola-

ta lehet vezetékes vagy vezeték nélküli. 
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9.10. ábra. Négyfejes, hatszenzoros műszer Forrás: Dr. Lakatos István, Nagyszokolyai Iván: 

Gépjármű diagnosztika (ISBN 963 336 960 6, 2006.) 

A számítógéppel támogatott futómű-ellenőrző berendezések a képernyőn az előírt és a tényle-

ges értékeket megjelenítése mellett szimbólumokkal szemléltetik az éppen vizsgált funkciót 

is. 

Valamennyi mérőberendezés statikus mérésre alkalmas, a járművet nem érik üzemszerű hatá-

sok. 

9.4.3. Kerékösszetartás mérése 

A gépjárművek kerékösszetartását a tárcsaperemek elől és hátul mérhető távolságának kü-

lönbsége adja meg. A kerekek összetartását csak egyenes haladási iránynak megfelelő kerék-

helyzetekben lehet mérni. Ezért a mérést megelőzően az első kerekeket egyenes menetbe kell 

állítani. 

A Pko-2 készülékkel az egyenes haladási irányt a hátsó kerekekhez elhelyezett segédtáblákkal 

állítjuk be. Ehhez az első kerekekre felhelyezett vetítőket hátrafelé, a segédtáblák felé fordít-

juk, majd a kormánykereket addig forgatjuk, amíg a fénysugár a kétoldali segédtáblán azonos 

skála értéket mutat.  

A kerékösszetartást ezt követően úgy mérjük, hogy a vizsgált futómű elé és mögé megadott 

távolságra a talajra egy-egy mérőrudat helyezünk. A mérőrudat úgy állítjuk be, hogy a vetítő-

készülékkel vetített jelzőháromszög a mérőrúdon levő háromszög jellel fedésbe kerüljön. Mi-

vel a mérőrudak hossza egyforma, ezért a másik oldali keréktárcsára szerelt vetítővel rávilágí-

tunk a mérőrudakon levő mérőskálára, akkor a leolvasott értékek különbsége közvetlenül 

mm-ben megadja a kerékösszetartás értékét.   
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9.4.4. A kerékdőlés mérése 

Azt a szöget, amelyet a vízszintes talajon álló – bekormányzás nélküli – kerekek síkja a hal-

adás iránnyal párhuzamos és egyben merőleges síkkal bezár, kerékdőlésnek nevezzük. Pozitív 

dőlés, ha a kerék felső széle a gépjármű hossztengelyéhez viszonyítva kifelé dől. 

A Pko-2 típusú készülékkel a kerekek dőlési szögét az egyenes haladási irányba állított első 

futómű kerekei elé elhelyezett táblákkal értékeljük. A felül ingaszerűen felfüggesztett tábla 

oldalirányú helyzetét úgy állítjuk be, hogy a vetítőkészülék fénysugara a tábla felső részén 

levő jelzésre mutasson. Ezt követően a fénysugarat a vetítő tengelye körül elforgatva a tábla 

alsó részén látható szögbeosztásra irányítjuk. A kivetített fénysugár a függőlegeshez viszo-

nyítva a kerékdőlésnek megfelelő pályát fut be. 

9.4.5. Csapterpesztés és utánfutás mérése 

A függőcsapszeg térbeli helyzetét a  csapterpesztési és a  utánfutási szög határozza meg. 

(9.11. ábra) 

A Pko-2 típusú futómű-beállító készülékkel a mérést az ingaként függesztett táblák felhaszná-

lásával végezzük. A csapterpesztés mérésekor a táblát a kerék középvonalától mérve 

1200 mm távolságra az alapállásban álló kerék elé helyezzük, úgy hogy optikai rendszere a 

tábla közepére vetítsen, majd a kivetített jelzést a tábla bal szélén elhelyezett jelzés függőle-

geséig fordítjuk.  Majd a vetítő elfordításával a kivetített jelzőháromszöget pontosan a tábla 

vízszintes vonalára állítjuk. Ezután befékezett kerékkel a vizsgált futóművet ellentétes irányba 

kormányozzuk, mindaddig, amíg a vetítőrendszer által kivetített jelzés a tábla ellentétes olda-

lán elhelyezett értéken nem jelenik meg. A jelzés ferde elmozdulása itt kimetszi a csapter-

pesztés fokban értelmezett értékét. 

 

 

9.11. ábra. Csapterpesztés és utánfutás értelmezése. Forrás: Dr. Flamisch Ottó: Gépjármű 

Diagnosztika, Műszaki Könyvkiadó 1980, ISBN 963 10 3047 4 

A csapdőlés mérésekor ugyanezt a táblát a kerék mellé helyezzük azonos távolságra, a vetítő 

optikát pedig függőleges helyzetbe fordítjuk, úgy hogy a fénysugár a talppont irányába vetít-

sen. Ezután a mellette elhelyezett 45º–os tükröt a fénysugár útjába fordítjuk, hogy a fénysugár 

a tengelycsonk irányába mutasson. A tábla elhelyezése akkor megfelelő, ha a kivetített jelzés 

a függőleges jelzővonalra kerül. Ha ezután a kerék elkormányzásával és a tükör állítócsavar-

jával a kivetített háromszöget a tábla jelzőháromszögére állítjuk, majd ellentétes elkormány-

zással a fénysugarat a tábla ellentétes skálaosztásáig fordítjuk, közvetlenül leolvasható a 

csapdőlés értéke. 
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9.4.6. A kanyarodási szög-eltérés mérése 

Kanyarban a külső és a belső nyomon futó kerekek kanyarodási sugara eltérő. Ilyenkor a ke-

rekek oldalcsúszásának csökkentéséhez a külső és a belső nyomon eltérő kormányzás szüksé-

ges. 

 

9.12. ábra. Kanyarodási szög-eltérés értelmezése. Forrás: Dr. Flamisch Ottó: Gépjármű Di-

agnosztika, Műszaki Könyvkiadó 1980, ISBN 963 10 3047 4 

A kanyarodási szög-eltérést a kerekek alatti forgózsámoly fokbeosztásáról leolvasható.  

Ha jobboldali kerék kanyarodási szög-eltérését kívánjuk mérni, akkor a baloldali kereket 

jobbra 20º–ra elfordítjuk, majd a jobb kerék szögskáláján leolvassuk a belső, kisebb forduló-

körhöz tartozó nagyobb kanyarodási szöget. A baloldali kerék vizsgálatát ellentétes irányban 

hasonló módon végezzük, csak ekkor a jobb kereket kall balra 20º-ra elfordítani. 
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9.4.7. Csúszólapos futómű-ellenőrzés 

 
9.13. a. ábra. Csúszólapos futómű-ellenőrző berendezés 

 

9.13. b. ábra. Kerékösszetartás ellenőrzése.  Forrás: Hartmann Jenő, Dr. Sólyomvári Károly: 

Járműfenntartás - kézirat 

Az csúszólapos futómű ellenőrző berendezés (9.13/a ábra) a kormányzott kerekek ideálisnak 

tartott gördülési viszonyait hasonlítja össze a tényleges állapottal. A kerék átgördülése során, 

ha a két kerék gördüléskor közeledni kíván egymáshoz, akkor a mérőlapot kifelé tolja, távo-

lodáskor pedig behúzza (9.13/b ábra). 

A berendezés a szelektív (komplex) diagnosztikai eszközök közé sorolható, mert vele nem áll 

módunkban egyértelműen megállapítani a hiba okát, illetve, hogy melyik paraméter-érték 

megváltozásának következménye. Alkalmazása azonban a vizsgálókapacitást növeli. Részle-

tes vizsgálatra (hagyományos berendezéssel) csak azt a gépkocsit kell bocsátani, amelyik az 

csúszólapos berendezésen hibásnak bizonyul. 
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9.4.8. A hátsó futómű vizsgálata 

Az első és hátsó futómű tengelyelrendezése hatással van a jármű futására. A tengelyeknek 

egymással párhuzamosnak és a hossztengelyére merőlegesnek kell lennie 

A tengelyeknek a gépjármű hossztengelyéhez viszonyított helyzete az un. nyomkövetés. 

Nyomkövetés alatt az első- és hátsókerekeknek a jármű hossztengelyéhez viszonyított szim-

metrikus nyomon való haladását értjük. 

A nyomkövetés ellenőrzésekor a vetítőkészüléket a hátsó kerekekre szereljük. A készülék 

segédtábláit az egyenes haladásba állított első kerekekhez helyezzük. Ha a hátsó futómű hely-

zete kifogástalan, akkor a segédtáblák mindkét oldalán teljesen egyenlő, azonos előjelű érté-

ket mutat a kivetített jelzés. A nyomkövetés tehát jó. 

Az új típusú személygépjárműveknél a független felfüggesztésű hátsó futóműveken alkalma-

zott pozitív vagy negatív kerékdőléshez mindig be kell állítani a hozzátartozó kerékösszetar-

tást is. A nyomkövetésnek az előzőek szerinti ellenőrzési módja alkalmas a hátsókerekek ösz-

szetartásának értékelésére is.  

9.4.9. Lengéscsillapítók vizsgálata 

A gépjármű haladásakor az út egyenetlenségei gerjesztik a gépjármű rugózatlan és rugózott 

tömegeit. Ez olyan lengést okoz, ami a jármű iránytartását, illetve az utazók kényelmét zavar-

ja. A káros hatások csökkentésére a rugózott, és a rugózatlan tömegek közé lengéscsillapítót 

építenek be. Lényegében a lengéscsillapítóknak közlekedésbiztonsági szerepe van. 

A lengéscsillapítók állapota kiszerelt és a járműbe beépítve vizsgálható. A kiszerelt állapotban 

való vizsgálat berendezése szabályozható fordulatszámú és  löketű forgattyús mechanizmus 

segítségével, közelítőleg szinusz függvény szerint működik. Az erőmérő és regisztráló beren-

dezés közvetlenül a lengéscsillapító munkadiagramját rögzíti. (9.14.ábra) 

 
9.14.ábra. Lengéscsillapító munkadiagram. Forrás: Dr. Flamisch Ottó: Gépjármű Diagnosz-

tika, Műszaki Könyvkiadó 1980, ISBN 963 10 3047 4 
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9.15. ábra. Lengéscsillapító próbapad szerkezeti vázlata (a) és a mérés eredmény (b). Forrás: 

Dr. Flamisch Ottó: Gépjármű Diagnosztika, Műszaki Könyvkiadó 1980, ISBN 963 10 3047 4 

A gyakorlatban a lengéscsillapítót gépjárműbe építve a 9.15.ábrán vázolt próbapadon vizsgál-

ják. A vizsgált kereket az  „1” rázólaphoz csatlakozó, párhuzamos mozgású „2” karrendszeren 

és a „3” rugón keresztül a „4” lendítőkerékkel ellátott „5” villamos motorral hajtott „6” for-

gattyús mechanizmus gerjeszti.  

A lengéscsillapító vizsgálata a villamos motor kikapcsolása után kezdődik. A futómű gerjesz-

tését ekkor a lendkerék veszi át és az itt tárolt energia folyamatos csökkenése miatt a gerjesztő 

frekvencia is csökken. A mérés eredménye kördiagramon jelenik meg (9.15/b ábra). Egy kör-

lapon az egyoldali kerekekre jellemző lengési tartomány van, csúcstól-csúcsig mm-ben. A 

diagramról az „A” legnagyobb amplitúdó mm-ben meghatározott értékét kell leolvasni. A 

diagramon látható A1 és A2 amplitúdó összehasonlítása alapján értékelhető a lengéscsillapító 

állapota. 

9.4.10. Futómű ellenőrzés számítógép vezérelte műszerrel 

A korszerű futóműállító berendezések valamennyi paraméter ellenőrzését és beállítását 

vezérlik. A vezérlőszofver végigvezeti a felhasználót a beállítás és mérés teljes folyamatán. A 

számítógépes rendszer lehetővé teszi nagyon sok, több ezer, járműadat tárolását. A számító-

géppel támogatott futómű-ellenőrző berendezések a képernyőn az előírt (az adatbankjában 

tárolt adatok) és a mért értékek megjelenítése mellett szimbólumokkal is szemléltetik az ép-

pen vizsgált funkciót. (9.16. ábra) 
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9.16. ábra. Futómű paraméterek képernyőn való megjelenítése 

A 9.17. ábra a mérési eredmények összesítését szemlélteti. Ennek alapján elkészíthető a méré-

si jegyzőkönyv. 

 

9.17. ábra. A mérési eredmények összegzése 

9.5. Fékrendszerek diagnosztikai vizsgálata 

9.5.1. Fékszerkezetek és feladatuk 

A fékek a jármű lassítására, megállítására és rögzítésére valók. A fékek általában súrlódásos 

elven működnek. 
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Üzemi fékrendszerek 

Az üzemi fékek feladata a jármű sebességének csökkentése egészen a megállásig. Az üzemi 

féket a vezető lábbal működteti. Ha a lábbal kifejthető erő nem elegendő, akkor a főfékhenger 

elé általában depressziós, hidraulikus, ritkábban sűrített levegős fékrásegítőt használnak. A 

fékrendszer zavarai esetén biztonsági elemet kell beépíteni. Ennek megfelel a kétkörös üzemi 

fékberendezés. A kerékfékrendszerbe dob-, illetve tárcsaféket alkalmaznak. 

Rögzítő fékberendezés 

A rögzítő fékberendezés feladata az álló vagy leállított jármű elgurulását megakadályozni. 

Rögzítőfékként általában mechanikus féket alkalmaznak. A fékpofákat huzallal működtetik. 

Ismert még a rúgóerőtárolós megoldás is. 

Tartósan működtethető lassító fékberendezés 

Feladata a hosszabb ideig tartó lejtőn való haladáskor a jármű sebességét meghatározott ál-

landó értéken tartani. A fékezés energiáját súrlódás nélkül alakítják át hővé. Szerkezeti meg-

oldások: kipufogó fék, örvényáramú lassítófék és hidrodinamikus lassítófék (retarder). 

9.5.2. Fékvizsgálat 

A fék hatásosságának ellenőrzésére több módszer is ismert. A legegyszerűbb a közúti fék-

vizsgálat, amely során a fékutat (féknyom) és a lassulást értékelik. Műhelyi feltételek között a 

fékrendszer állapotát görgős fékpadon vagy csúszólapos berendezésen ellenőrzik. 

Görgős fékerőmérő berendezés 

Görgős fékerő mérés során állandó pedálerő, illetve légfék esetén ellenőrzik  

A jobb és baloldali fékerők százalékos eltérését 

A jobb és baloldali kerékfékerők ingadozását 

A mért fékerőt az előírt minimális fékerő százalékában. 

 

9.18.ábra. Görgős fékerőmérő berendezés Forrás: Hartmann Jenő, Dr. Sólyomvári Károly: 

Járműfenntartás - kézirat 

A fékvizsgálat előkészítése során: 

 ellenőrzik a gumiabroncs nyomását és szükség szerint beállítják a névleges értéket, 
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 szemrevételezéssel ellenőrzik a, fékcsövek, huzalok (bowdenek) állapotát,  

 ellenőrzik a hidraulikus fékek levegősödését, szükség szerint légtelenítik, 

 megállapítják a fékfolyadék forráspontját. 

Az előkészületek után a gépkocsi vizsgálandó tengelyével a görgőágyra járunk.  

A motort leállítjuk, a sebességváltót üresbe tesszük. A pedálerő adót a fékpedálra helyezzük, 

illetve légfékes járműveknél a kivezérelt nyomás pneumatikus vezetékét bekötjük a mérendő 

tengely vizsgáló csatlakozójához. Bekapcsoljuk a görgőhajtó motorokat. A görgős fékerőmé-

rő villamos motorjai az álló gépkocsi kerekeit görgőpárokon keresztül állandó sebességgel 

forgatják. A fék működtetése nélkül az erőmérő órákról olvassuk le a forgatási ellenállás érté-

két. Ezt követi a lassú fékezés, blokkolás előttiig. Végül leolvassák az értékeket, illetve ki-

nyomtatják az eredményt, a fékerődiagramot. 

 

9.19. ábra. Kifogástalan és hibás fékekhez tartozó fékerődiagram. Forrás: Dr. Flamisch Ottó: 

Gépjármű Diagnosztika, Műszaki Könyvkiadó 1980, ISBN 963 10 3047 4 

A 9.19. ábra szerint az a) diagram kifogástalan, a b) görbe a szükségesnél kisebb fékerőt mu-

tat. A c) diagramon látható hullámosodás feltehetően fékdob ovalitásra utal. Végül a c) diag-

ram szerint a fékrendszer oldása nem kielégítő. 

9.5.2. Csúszólapos fékerőmérő berendezés 

A csúszólapos fékerőmérő berendezés 4 db talajszinten elhelyezett elmozduló lapokból áll.  
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Az erőmérők a hosszirányban keletkező elmozduló erő maximumát mérik. Méréskor a gép-

járművet 10…15 km/h sebességre felgyorsítják, és amikor a kerekek talppontjai a 

csúszólapokra kerülnek, a járművet hirtelen lefékezik. Az erőmérőkhöz csatlakozó műszerek 

ekkor kerekenként jelzik a talpponton keletkező fékerőt. 

9.5.3. Légfékrendszerek diagnosztikája 

A légfék működésének ellenőrzése szubjektív vizsgálattal kezdődik.  Szemrevételezéssel 

ellenőrzik a mechanikus szerkezeteket (csuklókat, huzalokat, rudazatokat, stb.). Ellenőrzik 

a kerékfékszerkezetet, a löketet és beállítják az előírt paramétereket. Szemrevételezéssel 

ellenőrzik a csővezetékek állapotát.  

A légsűrítővel kapcsolatosan ellenőrizni kell az olajszintet, a szűrők és ékszíjak állapotát. El-

lenőrizni kell a légtartányok állapotát, korróziós károsodását, rögzítését. Működés megkezdé-

se előtt és természetesen üzemeltetés közben is fontos a légtartány víztelenítése. 

Tömítettséget (nyomásveszteség, szivárgás ellenőrzés) a szubjektív ellenőrzésen kívül ultra-

hangos szivárgáskeresővel is hatékonyan lehet ellenőrizni. 

A légfék működés ellenőrzése a légsűrítő és egyéb biztonsági elemek ellenőrzésével kezdő-

dik. Ellenőrizni kell a nyomásszabályzót, védőszelepet, az automatikus terheléstől függő 

fékerőszabályozót. Fontos a tartós fékrendszer (kipufogófék, retarder), valamint pótkocsinál a 

leszakadáskori fékezés ellenőrzése. 

Fékműködtetés esetén teljes hatásosságú fékezéskor a tartálynyomás csökkenés kisnyomású 

rendszernél 0.3 bar, nagynyomású rendszernél 0.7 bar lehet. 

Töltőnyomás egyvezetékes rendszernél 4,8…5,6 bar; kétvezetékesnél 6,2…7,35 bar fogadha-

tó el. 

9.5.4. ABS, ESP diagnosztika 

A mai gépjárművek nagy részét (rövid időn belül valamennyit) menetstabilizáló rendszerrel 

bocsájtják forgalomba. Ezen rendszerek funkcióvizsgálata vitathatatlanul szükséges, de nem 

egyszerű, hiszen normál körülmények között nem lépnek működésbe. 

A Beissbarth Connect cég rendelkezik olyan – görgős fékpadhoz csatlakoztatható – diagnosz-

tikai műszerrel, amely a jármű fedélzeti számítógépéhez csatlakozva képes működésbe hozni 

mind a blokkolásgátló (ABS), mind a menetstabilizáló (ESP) rendszert. A vizsgálati metódus-

ról a cég nem közölt részleteket és a kiértékelés is csak megfelelt vagy nem megfelelt, azon-

ban a jövőben ezen a területen jelentős fejlődés várható. 

Forrás: Autó technika magazin 2011/3. szám HU-ISSN 1588-9858 
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