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Előszó 

A gépészmérnöki hivatás felelősségteljes 

gyakorlásához az alapos szaktudáson felül szé-

les látókörre, erkölcsi érzékkel párosult jellem-

erőre és felelősségtudásra van szükség. 

PATTANTYÚS Á. GÉZA, 1929 

 

A gépjárművek, hajók, kisebb repülőgépek, mezőgazdasági erőgépek erőforrása legtöbbször 

belsőégésű dugattyús motor. Célunk ezek működésének és szerkezetének megismertetése. 

Jegyzetünk bevezető szintű, gyakorlati jellegű. Tartalma, a tárgyalás formája, terjedelme és 

mélysége a gépészmérnöki és a járműgyártó alapszakon tanulók részére teheti hasznossá. 

Matematikából a középiskolai tananyagon túl az egyszerű differenciálegyenletek fölírásá-

ra és megoldására támaszkodunk, fizikából az erő, súrlódás, mechanikai feszültség, Newton-

axiómák, munka, energia, teljesítmény, hatásfok meghatározására. Áramlástanból a Bernoul-

li-egyenlet, a folytonossági tétel, a belső súrlódás és a veszteséges csőáramlások, anyagisme-

retből a fémes anyagok (acélötvözetek, könnyűfémötvözetek) szilárdságtani és mechanikai 

tulajdonságainak alapismeretét tételezzük föl. A fontosabb hőtani fogalmakat az 1. fejezetben 

összefoglaltuk. Átfogalmazott formában fölhasználtunk néhány részt a Műszaki hőtan jegy-

zetből [1]. 

 

Megköszönöm dr. Ailer Piroska tudományos főmunkatárs hasznos tanácsait, türelmes, lel-

kiismeretes és pontos szakmai lektori munkáját. Néhány ábrát Bognár Alex és Molnár Gábor 

gépészmérnök szakos hallgató rajzolt. Az animációkat Illés Attila (KF GAMFK) és Orsovai 

Dezső (MOKI) készítette. Köszönöm a segítségüket. A fölhasznált irodalomból átvett ábrákat 

az ábraaláírás után megjelöltem. 

 

A jegyzet megírásakor törekedtünk a magyar szakkifejezések használatára, kerültük az 

idegen szavakat, a divatos angolszász szakkifejezéseket és rövidítéseket, mert ezek használata 

egy bevezető jellegű kiadványban fölöslegesen nehezítette volna a megértést.  

 

Törekvésünk ellenére a jegyzetben maradhattak hibák, lehetnek fölösleges részek, hiá-

nyozhatnak lényeges témakörök. Szeretnénk, ha a jegyzetből minél eredményesebben lehetne 

tanulni, ezért együttműködésre kérjük az olvasókat: várjuk észrevételeiket, bíráló megjegyzé-

seiket, javaslataikat. Ezekkel a visszajelzésekkel hozzájárulhatnak egy esetleges javított ki-

adás jobb használhatóságához. 

 

Kecskemét, 2011. szeptember 

 

A szerző 
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Mennyiségek, jelölések, egységek 

Név Jel Összefüggés 
Mértékegység 

SI gyakorlati 

adiabatikus kitevő κ 
V

p

c

c
  1  

átmérő d, D  m cm, mm 

belső energia U mTcU V  J kJ, MJ 

dugattyú-

középsebesség 
vk snv 2k   m/s  

effektív fajlagos tüze-

lőanyag-fogyasztás 
beff 

fteffeff

eff

1

HP

B
b


  kg/J g/(kW·óra) 

effektív hatásfok ηeff 
fteffft

eff
eff

1

HbBH

P
  1 % 

effektív középnyomás peff  Pa kPa, MPa, bar 

effektív munka Weff heffeff VpW   J kJ 

effektív teljesítmény Peff nVp
i

z
P heffeff

2
  W kW, MW 

égési  

csúcshőmérséklet 
Tmax  K °C 

égési csúcsnyomás pmax  Pa kPa, MPa, bar 

égéstér, 

kompresszió térfogat 
Vc 

1

h
c





V
V  m

3
 cm

3
 

egyenlőtlenségi fok δ 
k

minmax







  1  

előzetes terjeszkedési 

viszony  

(Diesel-körfolyamaté) 

ρ 
2

3

V

V
  1  

entrópia S 
T

Q
S


d  J/K kJ/K 

fajhő  

(fajlagos hőkapacitás) 
c 

m

C
c   J/(kg·K) kJ/(kg·K) 

fajlagos tüzelőanyag-

fogyasztás 
b 

P

B
b   kg/J g/(kW·óra) 

fordulatszám n 
t

N
n   1/s 1/perc 

forgatónyomaték M FrM   N·m  

forgattyúcsap  

szöghelyzete 
φ  rad  

forgattyúsugár r 
2

s
r 

 
m mm 
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Név Jel Összefüggés 
Mértékegység 

SI gyakorlati 

forráshő Lforr  J/kg kJ/kg, MJ/kg 

főtengelyfordulat  

ideje 
tford  s ms 

furat (hengeré) D  m mm 

fűtőérték,  

alsó fűtőérték 
Hft  J/kg kJ/kg, MJ/kg 

gázállandó  

(egyedi, specifikus) 
Re  J/(kg·K) kJ/(kg·K) 

gázállandó  

(egyetemes) 
R  J/(kmol·K)  

hajtórúdhossz l  m mm 

hajtórúdviszony λ  1  

hatásfok η  1 % 

hengerkeresztmetszet, 

dugattyútető felülete 
AD  m

2
 cm

2
 

hengerszám z  1  

hengertérfogat VAHP  m
3
 cm

3
, liter 

hő, hőcsere Q, Q12  J kJ, MJ, GJ 

hőáram Φ  J/s, W kW 

hőkapacitás C  J/K kJ/K 

hőmérséklet T  K °C 

hőtágulási együttható 

(lineáris, vonalas)  
α  1/K 1/°C 

hőtágulási együttható 

(térfogati, köbös) 
β  1/K 1/°C 

indikált fajlagos tüze-

lőanyag-fogyasztás 
bind  kg/J g/(kW·óra) 

indikált hatásfok ηind  1  

indikált középnyomás pind  Pa kPa, MPa, bar 

indikált munka Wind  J kJ 

indikált teljesítmény Pind 
 

W kW, MW 

keresztmetszet, felület A  m2 cm2, mm2 
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Név Jel Összefüggés 
Mértékegység 

SI gyakorlati 

légviszony (lambda) λ  1  

levegőarány  

(elméleti) 
K0  1  

levegőarány  

(tényleges) 
K  1  

löket s  m mm, cm 

lökettérfogat Vh  m
3
 cm

3
, liter 

mechanikai feszültség σ  Pa 
kPa, MPa, 

N/mm
2
 

munka 
W, W12, 

W' 
 J kJ, MJ 

nyomás  

(teljes, abszolút) 
p  Pa kPa, MPa, bar 

nyomás (légköri) plk, p0  Pa 

kPa, MPa, bar; 

1 Hgmm ≈  

≈ 133 Pa 

nyomás (túlnyomás) ptúl  Pa kPa, MPa, bar 

nyomásnövekedési 

viszony (Seiliger-

körfolyamaté) 

λ  1  

nyomatéki  

rugalmasság 
eM  1  

összlökettérfogat VH  m
3
 cm

3
, liter 

politropikus kitevő n  1  

rugalmassági  

együttható 
E  Pa N/mm

2
, GPa 

sebesség v  m/s  

sugár r, R  m cm, mm 

súrlódási tényező µ  1  

sűrítési arány,  

kompresszió viszony 
ε 

 
1  

sűrítési csúcsnyomás pc  Pa kPa, MPa, bar 

szögsebesség ω  rad/s  

szögsebesség  

(közepes) 
ωk 

 
rad/s  
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Név Jel Összefüggés 
Mértékegység 

SI gyakorlati 

tehetetlenségi  

nyomaték 
Θ 

 

(tömör homogén 

korongé) 

kg·m
2
 kg·cm

2
 

telített vízgőz  

nyomása 
pg  Pa kPa 

teljesítmény P  J/s = W 
kW, MW; 

1 LE ≈736 W 

térfogat V  m
3
 mm

3
, cm

3
, liter 

térfogatáram qV  m
3
/s liter/perc 

tömegáram qm  kg/s g/s 

tüzelőanyag-dózis 

térfogata 
Vdtüz  m

3
 mm

3
 

tüzelőanyag-dózis 

tömege 
mdtüz  kg g, mg 

tüzelőanyag-

fogyasztás 
B, qm  kg/s g/s, kg/óra 

ütemszám i 
i = 2 (kétütemű) 

i = 4 (négyütemű) 
1  
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Az indexek jelentése 

Index Jelentés Példa 

AHP alsó holtpont VAHP 

alt alternáló Falt 

átl átlag vátl 

be beáramló, befektetett Qbe 

bent benti Tbent 

cikl működési ciklus tcikl 

cp centripetális Fcp 

dtüz tüzelőanyag-dózis mdtüz 

eff effektív Peff 

elm elméleti melm 

FHP felső holtpont VFHP 

fn fizikai normálállapot pfn, Tfn 

ford fordulat tford 

ft fűtőérték Hft 

H hajtórúd irányú FH 

haszn hasznos Whaszn 

ind indikált Pind, pind 

inj injektálás tinj 

K kis (hőmérséklet) TK 

k közepes ωk 

ker kerületi vker 

ki kiáramló, leadott Qki 

kint kinti Tkint 

lev levegő mlev 

lk, 0 légköri plk, p0 

max maximális Tmax 

mech mechanikai Mmech 

min minimális Tmin 

mozg mozgási Wmozg 

N nagy (hőmérséklet) TN 

N normális irányú FN 

n politropikus cn 

ny nyomó (erő) Fny 

p állandó nyomás mellett cp 

R sugár irányú FR 

T tangenciális FT 

tüz tüzelőanyag mtüz 

V állandó térfogat mellett cV 

 

 



 

 Bagány Mihály, Kecskeméti Főiskola www.tankonyvtar.hu 

1. A hőtani alapismeretek összefoglalása 

1.1. A szilárd testek és a folyadékok hőtágulása 

Egy l0 hosszúságú, T0 hőmérsékletű rudat melegítsünk föl TTT  0  hőmérsékletűre 

(1.1.1. ábra). A ΔT hőmérséklet-változás hatására a rúd kitágul (föltéve, hogy tágulását nem 

akadályozzuk). A rúd Δl hosszváltozása egyenesen arányos az eredeti hosszal és a hőmérsék-

let-változással: 

.0 Tll    

A rúd anyagára jellemző α állandót lineáris (vonalas) hőtágulási együtthatónak nevezzük, 

egysége: [α] = 1/K = 1/ºC. A fémek hőtágulási együtthatója 10
–5

 1/ºC körül van. A hőtágulási 

együttható a hőmérséklet emelkedésével nő. Például az acél hőtágulási együtthatója 0–100 ºC 

között 11·10
–6

 1/ºC, 0–200 ºC között 12·10
–6

 1/ºC.  

 

1.1.1. ábra. A vonalas hőtágulás 

Ha egy rudat melegítünk, és közben megakadályozzuk a szabad tágulását, akkor a rúdban 

mechanikai feszültség ébred, ami a Hooke-törvény alapján:  

.
0

TE
l

l
E

l

l
EE 


   

Melegítéskor a folyadékok térfogata a szilárd testek térfogati hőtágulására érvényes tör-

vényszerűséghez hasonlóan változik:  

,0 TVV    

ahol β a folyadék anyagi minőségétől és hőmérsékletétől függő köbös hőtágulási együttható. 

Egysége: [β] = 1/K = 1/ºC. A folyadékok hőtágulási együtthatója kb. tízszer nagyobb, mint 

a szilárd testeké.  

A víz 0 ºC és 4 ºC között rendhagyóan viselkedik: melegítve a térfogata csökken, sűrűsége 

nő; 4 ºC fölött (a normális folyadékhoz hasonlóan) melegítve nő. 
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PÉLDA 

Egy belsőégésű motor acélöntvényből készült hengerének furata 20 ºC-on 65,40 mm. Az 

alumíniumötvözetből készült dugattyúnak mekkora lehet az átmérője 20 ºC-on, hogy 

a 320 ºC-os üzemi hőmérsékleten se szoruljon meg a 120 ºC üzemi hőmérsékletű hengerben? 

Az acél átlagos hőtágulási együtthatója 12,2·10
–6

 1/ºC, az alumíniumé 24,2·10
–6

 1/ºC. 

MEGOLDÁS 

A henger átmérője az üzemi hőmérsékleten:   0hacélh0h 1 TTdd   , 

  mm.48,65C20C120
C

1
1012,21mm40,65 6

h 








 d  

A dugattyú átmérője 320 ºC-on nem lehet ennél nagyobb:   0dAld0dh 1 TTddd   . Eb-

ből a dugattyú átmérője 20 ºC-on:  

   
mm.01,65

C20C320
C

1
1024,21

mm48,65

1 60dAl

d
d0 










TT

d
d


 

KÉRDÉSEK 

1. Soroljon föl néhány olyan példát, ahol figyelembe kell venni a szerkezeti elemek 

hőtágulását. Mi történik, ha egy szilárd test hőtágulását akadályozzuk? 

2. Bizonyítsa be, hogy a szilárd testek térfogati hőtágulása: .3 0 TVV    

3. Mi a szerepe a járműmotorokba épített fagydugónak? 

FELADATOK 

1. A belsőégésű motorok dugattyúgyűrűje nem zárt, föl van hasítva (1.1.2. ábra). Üzemi 

állapotban a gyűrű 250 ºC-os, a henger 95 ºC-os. A gyűrű és a henger hőtágulási együtt-

hatója 11·10
–6

 1/ºC, a henger furata 62,0 mm. Szereléskor, 20 ºC-on mekkora hézagot 

kell hagyni a gyűrű palástján, hogy üzemi állapotban is maradjon még 0,2 mm-es rés? 

[0,53 mm] 

 

1.1.2. ábra. Dugattyúgyűrű 
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2. Egy vízhűtéses motor hűtőrendszerének térfogata 20 ºC-on 10 liter, és a rendszert teletöl-

tötték vízzel. Üzem közben a hűtővíz és a hűtőrendszer 90 ºC-os. Ha nem csatlakozna 

a hűtőrendszerhez tágulási tartály, mennyi víz folyna ki a hűtőből? A víz sűrűsége 20 ºC-

on 998 kg/m
3
, 90 ºC-on 965 kg/m

3
. A hűtőrendszer lineáris hőtágulási együtthatója 

12·10
–6

 1/ºC. [0,317 liter] 

1.2. A gázok állapotjelzői és a gáztörvények 

A gázok egészének állapotát jellemző alapvető állapotjelzők a térfogat, a nyomás és a hő-

mérséklet. A gázok térfogata és sűrűsége függ a nyomásuktól és hőmérsékletüktől, ezért ezek 

egyértelmű megadására bevezették a fizikai normálállapotot. A fizikai normálállapot hőmér-

séklete Tfn = 0 ºC, nyomása pfn ≈ 101,3 kPa.  

Az m tömegű, M móltömegű tökéletes gáz p nyomása, V térfogata és K-ben mért T hőmér-

séklete közötti kapcsolat:  

,T
M

R
mVp   

ahol R az egyetemes gázállandó: R = 8314 J/(kmol∙K).  

FELADATOK 

1. Becsülje meg, hogy egy 500 cm
3
 hengertérfogatú egyhengeres motor hengerében a szí-

vóütem végén mekkora tömegű levegő van. [kb. 0,6 g] 

2. Bizonyítsa be, hogy fizikai normálállapotban minden tökéletes gáz mólnyi mennyiségé-

nek térfogata 22,41 liter. 

3. Egy benzinmotoros gépkocsi óránként 8 liter 0,75 kg/liter sűrűségű benzint fogyaszt. 1 kg 

benzin tökéletes elégetéséhez 15 kg levegő kell. 

a) Óránként hány kilogramm levegőt fogyaszt a gépkocsi? [90 kg] 

b) Mekkora a térfogata az óránként beszívott levegőnek fizikai normálállapotban? 

[69,63 m
3
] 

1.3. A hőtan I. főtétele 

1.3.1. A hő, a fajhő és az átalakulási hő 

A hő a testek közötti termikus energiaátadási folyamatot jellemző mennyiség. Jele Q, egysége 

J. Korábban használt egysége a kalória: 1 kcal ≈ 4,2 kJ. 

A tapasztalat szerint azonos kémiai összetételű szilárd és cseppfolyós testek melegítéséhez 

szükséges hő egy adott hőmérséklet-tartományban egyenesen arányos a test tömegével és 

a létrehozott hőmérséklet-változással:  

 1212 TTmcQ  .  

A vizsgált anyagra jellemző c állandó a fajhő, egysége J/(kg·K).  

A gázok fajhője függ a hőközlés körülményeitől. Az állandó nyomás melletti (izobár) fajhő 

(cp) és az állandó térfogat melletti (izochor) fajhő (cV) hányadosát adiabatikus kitevőnek 

vagy fajhőhányadosnak nevezzük:  
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V

p

c

c
 . 

Az állandó nyomáson közölt hő csak részben növeli a gáz belső energiáját, mert közben 

a gáz kitágul (csak így maradhat nyomása állandó), munkát végez, ezért cp > cV. A két fajhő 

különbsége: 

eR
M

R
cc Vp  . 

A gázok fajhője hőmérsékletfüggő. Például a levegő állandó nyomás melletti fajhője 0 ºC-on 

1004 J/(kg·K), 1000 ºC-on 1185 J/(kg·K), 2000 ºC-on 1264 J/(kg·K).  

Az átalakulási hő a halmazállapot-változások (olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás), az 

átkristályosodások vagy a kémiai reakciók (pl. égés) során az egységnyi tömegű test által 

a környezetnek leadott vagy attól fölvett hő. Alapegysége: J/kg. 

A fűtőérték (Hft) vagy alsó fűtőérték az egységnyi tömegű tüzelőanyag elégetésekor (oxi-

dációjakor) fejlődő hő, ha a füstházban a víz légnemű halmazállapotban marad. A benzin és 

a gázolaj alsó fűtőértéke 42…43 MJ/kg. 

PÉLDA 

Egy gépkocsi 7 liter tüzelőanyagot fogyaszt 100 km-enként. A tüzelőanyag fűtőértéke 

42 MJ/kg, sűrűsége 0,84 kg/liter.  

a) Mennyi hasznosítható hő szabadul föl a 100 km-en elégetett tüzelőanyagból?  

b) A gépkocsi sebessége 100 km/óra, a motor hasznos (hajtásra fordított) teljesítménye 

20 kW. Mekkora a hatásfoka? 

MEGOLDÁS 

a) A 100 km-en keletkező hasznosítható hő:  

MJ.247
kg

MJ
42liter7

liter

kg
0,84ftftbe  VHmHQ   

b) A hatásfok:  

.29,1%
J10247

s3600W1020
6

3

be







Q

Pt
  

KÉRDÉSEK 

1. Mi a neve az izobár és izochor fajhő hányadosának? 

2. Adott gáz izobár és izochor fajhője közül melyik a nagyobb? 

3. Mi az alsó fűtőérték meghatározása és egysége? 

FELADATOK 

1. A 0,746 kg/liter sűrűségű benzin fűtőértéke 42,1 MJ/kg. Mennyi hasznosítható hő kelet-

kezik 1 liter benzin elégetésekor? [31,41 MJ] 

2. Egy benzinmotor hengerében a benzin és a levegő tömegaránya 1:16. A gyújtás előtt 

a keverék hőmérséklete 250 ºC. A benzin fűtőértéke 42,9 MJ/kg, a füstgáz állandó térfo-
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gat melletti átlagos fajhője 930 J/(kg·K). A folyamat során a keletkező hő 80%-a melegíti 

a füstgázt. Becsülje meg az állandó térfogaton elégetett keverék füstgázának hőmérsékle-

tét. [2421 ºC] 

3. Egy dízelmotor hengerében a sűrítési ütem végén a levegő hőmérséklete 700 ºC. A be-

fecskendezett 42,6 MJ/kg fűtőértékű gázolaj jó közelítéssel állandó nyomáson ég el. 

A befecskendezés végén a forró füstgáz hőmérséklete 1900 ºC. A füstgáz állandó nyomás 

melletti átlagos fajhője 1200 J/(kg·K). A folyamat során a keletkező hő 75%-a melegíti 

a füstgázt. Mekkora az elégetett gázolaj és a levegő tömegaránya? [1:21,19] 

1.3.2. A hőtani rendszer, az állapot és a folyamat 

A hőtani rendszer a tér egy rögzített tartományában foglal helyet. A határfelületen belüli 

anyag a rendszer, a kívüli a környezet (1.3.1. ábra). A határfelület tulajdonságaitól függően 

egy rendszer lehet szigetelt, zárt vagy nyitott.  

 

1.3.1. ábra. A hőtani rendszer 

A szigetelt rendszer határfelülete olyan, hogy azon sem tömeg, sem energia (hőközléssel 

vagy munkavégzéssel) nem áramolhat keresztül. 

A zárt rendszer határfelületén tömeg nem áramolhat át, de hőközlés és energiacsere leját-

szódhat. Zárt rendszerként viselkedik például egy hengerben dugattyúval elzárt gáz 

(1.3.2. ábra).  

 

1.3.2. ábra. A zárt rendszer 

A nyitott rendszer határfelületén tömeg és energia is átáramolhat. Az állandósult nyitott 

rendszerekre az jellemző, hogy a határfelületükön egyenletesen mindig ugyanannyi tömeg és 

energia áramlik be, mint amennyi ki, ezért a rendszer tömege és energiája időben állandó 

(1.3.3. ábra).  
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1.3.3. ábra. Az állandósult nyitott rendszer 

Gyakori, hogy egy rendszer az állapotváltozások egymásutánja végén visszajut kiinduló ál-

lapotába, azaz a kiinduló és a végső állapota megegyezik. Az ilyen folyamatot körfolyamat-

nak nevezzük. A körfolyamat p–V és T–S diagramja zárt görbe.  

KÉRDÉSEK 

1. Mi a hőtani rendszer, a határfelület és a környezet meghatározása? 

2. Jellemezze a szigetelt, a zárt és az állandósult nyitott hőtani rendszert. Adjon példát min-

degyikre. 

3. Mikor van egy hőtani rendszer egyensúlyban? 

1.3.3. A hőtan I. főtétele zárt rendszerekre 

A hőtanban a munka és a hőközlés előjelét a vizsgált rendszer szemszögéből állapítjuk meg. 

Ebben a fejezetben a munkára a következő jelöléseket használjuk: 

W:   a környezet munkája a rendszeren, 

:WW    a rendszer munkája a környezetén. 

Ha a kölcsönhatásban a rendszer nyer termikus energiát, akkor Q > 0, ha veszít, Q < 0.  

Munkavégzés és hőközlés a rendszer és környezete közötti kölcsönhatás közben jön létre. 

A munka és a hő folyamatjelző. Az elemi munka, illetve hő jele: δW, δQ. Egy hengerbe du-

gattyúval elzárt gáz munkavégzése a nyomás térfogat szerinti integrálja:  

  .d 1212

2

1

WVVpW

V

V

    

A p–V diagramon a görbe alatti (előjeles) terület a térfogatváltozási munka, ezért a p–V diag-

ramot munkadiagramnak (Mariotte-diagram) nevezzük (1.3.4. ábra). 
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1.3.4. ábra. A térfogatváltozási 

munka 

A testek közötti hőmérséklet-különbség hatására létrejövő energiaközlést hőközlésnek ne-

vezzük. A hőközlés során átadott energiát (hőt) Q-val jelöljük, alapegysége: J. 

A belső energia a rendszer állapotára jellemző mennyiség, állapotjelző. A rendszert al-

kotó atomok, molekulák mikroszkopikus mozgásából ered. A belső energiát a rendszer tar-

talmazza. Jele U, alapegysége: J. A tökéletes gáz belső energiája a tömegének, az állandó tér-

fogat melletti fajhőjének és a K-ben mért hőmérsékletének a szorzata.  

.TmcU V  

Az I. főtétel zárt rendszerekre 

Ha egy zárt rendszernek Q12 hőt ad át a környezete, és közben W12 munkát is végez rajta, ak-

kor mindkét kölcsönhatás a rendszer belső energiáját változtatja meg, a két hatás összegződik, 

így a belső energia megváltozása a kiinduló (1)-es és a végső (2)-es állapot között:  

121212 WQUU  . 

Ez a hőtan I. főtétele: Egy zárt rendszer belső energiájának megváltozása egyenlő 

a rendszernek átadott hő és a rendszeren végzett munka összegével. A differenciális alak 

a térfogati munkával kifejezve (egyensúlyközeli állapotváltozásra):  

.dδd VpQU   
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PÉLDA 

Egy belsőégésű motor hengerében a füstgáz a munkaütem során 500 J munkát végez, és 

közben 150 J hőt ad le környezetének. Mennyivel változik a füstgáz belső energiája?  

MEGOLDÁS 

Az I. főtétel alapján:  

J.650J500J5011212  WQU  

1.3.4. Az entalpia 

Az állandó nyomáson lejátszódó folyamatok kényelmesebb tárgyalására bevezetjük a  

pVUH   

energia jellegű mennyiséget, ezt entalpiának nevezzük. Az entalpia állapotjelzőkből képzett 

mennyiség, maga is állapotjelző, éspedig extenzív mennyiség. A tökéletes gázok entalpiája az 

általános gáztörvény alapján:  

.TmcH p  

A fajlagos entelpia az egységnyi tömegű anyag entalpiája: 

m

H
h  , egysége J/kg. 

1.3.5. Az I. főtétel állandósult nyitott rendszerekre 

Először megismerkedünk két áramlástani mennyiséggel. A térfogatáram egy adott kereszt-

metszeten időegység alatt átáramló folyadék, gőz vagy gáz (közeg) térfogata. Jele qV, egysége 

m
3
/s, liter/s. A térfogatáram egyenlő az áramlás átlagsebességének és az áramcső keresztmet-

szetének szorzatával: 

.átl AvqV   

A tömegáram egy adott keresztmetszeten időegység alatt átáramló közeg tömege. Jele qm, 

egysége kg/s, g/s. A tömegáram egyenlő a sűrűség és a térfogatáram szorzatával: 

.Vm qq   

Az állandósult nyitott hőtani rendszerbe időegység alatt mindig ugyanannyi tömeg és ener-

gia lép be, mint amennyi kilép belőle. Legyen az időegység alatt a rendszeren végzett munka 

P, a közölt hő Φ, az átáramló közeg tömegárama qm, a belépő és kilépő közeg fajlagos ental-

piája és sebessége h1, h2, illetve v1, v2. A közeg z1 magasságú helyen lépjen be a rendszerbe, 

és z2 magasságú helyen távozzon a rendszerből. Az I. főtétel és a munkatétel alapján belátha-

tó, hogy: 

   





 12

2

1

2

212
2

1
zzgvvhhqP m . 

Ha az áramló közeg gáz vagy gőz, akkor a magasságkülönbséget tartalmazó tag elhanyagol-

ható, így:  
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 2

1

2

212
2

1
vvhhqP m . 

Ezt az összefüggést energiaegyenletnek nevezzük. Az ideális gázok fajlagos entalpiájának 

megváltozása:  

.Tch p    

Ezzel az energiaegyenlet állandósult nyitott rendszerben áramló gázra: 

   





 2

1

2

212
2

1
vvTTcqP pm . 

PÉLDA 

Egy dízelmotor 10,8 kg gázolajat fogyaszt óránként. 1 kg gázolaj elégetéséhez 20 kg leve-

gőt szív be a motor. 

a) Mekkora a motoron átáramló füstgáz tömegárama? 

b) A gázolaj fűtőértéke 42 MJ/kg. Mekkora az időegység alatt a munkaközeggel közölt 

hő? 

c) A füstgáz állandó nyomás melletti átlagos fajhője 1,25 kJ/(kg·K). A kipufogógáz 

600 ºC-kal melegebb, mint a beszívott levegő. Mennyivel nő a füstgáz fajlagos ental-

piája a folyamat során? 

d) A motor teljesítménye 40 kW. Mekkora a hűtő által elvitt hőáram? (Tételezzük föl, 

hogy a motorba beáramló és az onnan kiáramló munkaközeg mozgási energiasűrűsége 

nem változik.) 

MEGOLDÁS 

a) A füstgáz tömegárama: 

s

g
63

s3600

kg10,820kg10,8levegőgázolaj








t

mm
qm . 

b) Az időegység alatt közölt hő: 

s

kJ
126

s3600

MJ/kg42kg10,8ftgázolaj

be 






t

Hm
 . 

c) A fajlagos entalpiaváltozás: 

kg

kJ
750K600

Kkg

kJ
1,25 


 Tch p  . 

d) Az energiaegyenlet esetünkben:  

 12htbe hhqP m   . 

Ebből a hűtő által elvitt hőáram: 

 
s

kJ
38,75

s

kJ
126

s

kJ
40

kg

kJ
750

s

kg
0,063be12ht 








  Phhqm . 
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A keresett hőáram negatív, mert a hőtani rendszernek tekintett munkaközeg ezt a környeze-

tének leadja. Hasonló ok miatt negatív a teljesítmény. 

KÉRDÉSEK 

1. A gázok és gőzök térfogatváltozási munkáját hogyan lehet kiszámítani? 

2. Milyen mennyiség szerepel a munkadiagram vízszintes és függőleges tengelyén?  

3. Milyen mennyiséget jelent egy állapotváltozás p–V diagramján a görbe alatti terület? 

4. Mi a térfogatáram és a tömegáram meghatározása és egysége? 

5. Jellemezze az állandósult nyitott hőtani rendszereket. 

6. Az I. főtétel állandósult nyitott hőtani rendszerekre vonatkozó alakjából vezesse le az I. 

főtétel zárt rendszerekre érvényes változatát. 

FELADATOK 

1. Egy légrugóba zárt gáz nyomása és térfogata között a kapcsolat a következő: 
3,1

1
1 










V

V
pp . A légrugó kiinduló állapotában a gáz nyomása p1 = 200 kPa, térfogata 

V1 = 6 liter. Mekkora külső munkával lehet a légrugóba zárt gáz térfogatát felére csök-

kenteni? [925 J] 

2. Egy benzinmotor hengerében a füstgáz a munkaütem alatt úgy tágul, hogy nincs hőcsere 

a füstgáz és környezete között. A füstgáz égési csúcshőmérséklete 2000 ºC, kipufogáskor 

1000 ºC, állandó térfogat, illetve nyomás melletti átlagos fajhője ebben a hőmérséklet-

tartományban 875 J/(kg·K) és 1225 J/(kg·K). 

a) Határozza meg a gáz fajlagos munkavégzését. [875 kJ/kg] 

b) Mennyivel változik a folyamat során a gáz fajlagos belső energiája? [–875 kJ/kg] 

c) Mennyivel változik a folyamat során a gáz fajlagos entalpiája? [–1225 kJ/kg] 

3. A térfogatáram és a sűrűség meghatározása alapján bizonyítsa be, hogy a tömegáram az 

áramló közeg sűrűségének és térfogatáramának szorzatával egyenlő. 

4. Fojtásnak nevezzük a csövekbe beépített szűkületet, amelynek az a célja, hogy fékezze 

a közeg (folyadék, gőz, gáz) áramlását, és nyomásesést hozzon létre. Bizonyítsa be, hogy 

a hőszigetelt fojtáson átáramló közeg fajlagos entalpiája nem változik. 

5. Egy vízhűtéses motor hűtőjébe beáramló víz hőmérséklete 100 ºC, fajlagos entalpiája 

419 kJ/kg. A hűtőből kiáramlóé víz 80 ºC-os, fajlagos entalpiája 335 kJ/kg. A hűtővíz 

a motorból másodpercenként 80 kJ belső energiát von el. Mekkora a hűtőn átáramló víz 

tömegárama? [0,952 kg/s] 

6. Egy tehergépkocsi óránként 18 liter tüzelőanyagot fogyaszt. A tüzelőanyag-szivattyú 

nyomó- és szívóoldala között a nyomáskülönbség 4 bar. Mekkora a szivattyú hasznos tel-

jesítménye? [2 W] 

7. Egy folyamatos üzemelésű légsűrítő szívócsonkjában a levegő nyomása 100 kPa, hőmér-

séklete 20 ºC; a nyomócsonkban 600 kPa, illetve 140 ºC. Az óránként 600 kg levegőt 

összesűrítő gépet 35 kW-os motor hajtja. Tételezzük föl, hogy a levegő helyzeti és moz-

gási energiájának változása és a súrlódás elhanyagolható. A levegő állandó nyomás mel-
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letti fajhője 1005 J/(kg·K). Az állandósult üzemállapot fönntartásához óránként mennyi 

belső energiát kell elvonni a légsűrítőtől? [15 kJ/s  54 MJ/óra] 

1.4. A hőtan II. főtétele, az entrópia és a hődiagram 

Az I. főtétel nem ad magyarázatot a folyamatok lejátszódásának irányára; pontosabban arra, 

hogy egy folyamat önmagától melyik irányban megy végbe. Erre a kérdésre a hőtan II. főtéte-

le ad feleletet. A számos megfogalmazás közül kettő: 

Clausius-tétel (1850): hő önmagától nem megy át hidegebb testről melegebbre. Fontos 

kitétel, hogy önmagától. Például a hűtőgép –20 °C-os mélyhűtőjébe helyezett ételből átmegy 

a belső energia a +20 °C-os konyhába, de nem önmagától, hanem csak a villamos hálózatból 

kivett munka árán, tehát a hűtőgép működése nem sérti meg a II. főtételt. 

Thomson-elv (1851): nem lehet mechanikai munkát előállítani a környezetből elvont 

hőből, azaz nem lehet építeni másodfajú örökmozgót. Az elsőfajú örökmozgó a hőtan I. 

főtételét sértené meg, olyan gép lenne, amelyik energia befektetése nélkül állítana elő munkát. 

A másodfajú örökmozgó a II. főtételt sértené meg. Ez olyan gép lenne, amelyik kielégítené az 

I. főtételt, nem a semmiből állítana elő munkát, hanem a környezettől elvont belső energia egy 

részét alakítaná munkává.  

Az entrópia a térfogathoz hasonló külső (extenzív) állapotjelző, az anyagi rendszer mole-

kuláris rendezetlenségének mértéke. Az entrópia elemi megváltozása:  

T

Q
S

δ
d  .  

Szokásos egysége J/K, kJ/K. Az egyensúlyközeli folyamatok entrópiaváltozását integrá-

lásással kapjuk:  

.
δ

)2(

)1(

12 
T

Q
SS   

A II. főtétel alapján belátható, hogy a szigetelt hőtani rendszer entrópiája állandó vagy nő. 

A hődiagram 

Ha egy folyamatban a rendszer hőmérsékletét ábrázoljuk az entrópiájának függvényében, ak-

kor az így kapott ábrát hődiagramnak vagy T–S diagramnak nevezzük (1.4.1. ábra). Az el-

nevezés magyarázata a következő. 

 

1.4.1. ábra. A hődiagram 
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Az entrópiát meghatározó összefüggésből fejezzük ki az elemi hőt, és integráljuk az egyen-

let minkét oldalát az állapotváltozás kezdő és végső pontja között:  

.d
2

1

12 

S

S

STQ   

Az integrál jelentése a görbe alatti terület, és ez megegyezik az állapotváltozás során a gáz 

által fölvett vagy leadott hővel. 

A munka- és a hődiagram szemlélteti a hőerőgépek, hőszivattyúk, hűtőgépek körfolyama-

tainak lefolyását. Ezeknek a diagramoknak a segítségével elemezhetjük a hőerőgépek műkö-

dését, számolhatunk hatásfokot vagy teljesítménytényezőt. 

KÉRDÉSEK 

1. Fogalmazza meg a hőtan II. főtételét.  

2. Mi az entrópia meghatározása és egysége? Mi a kapcsolat a II. főtétel és az entrópia-

változás között? 

3. Milyen mennyiség szerepel a hődiagram vízszintes és függőleges tengelyén?  

4. Mivel arányos a hődiagramon az állapotváltozás görbéje alatti terület?  

FELADATOK 

1. A benzin párolgáshője 419 kJ/kg. Mennyivel változik a benzin fajlagos entrópiája, ha 

200 °C-os hőmérsékleten elpárolog? (A fajlagos entrópia az egységnyi tömegű anyag ent-

rópiája.) [886 J/(kg·K)] 

2. A víz fajhője 4187 J/(kg·K). Mennyivel változik a fajlagos entrópiája miközben hőmér-

séklete 20 °C-ról 90 °C-ra nő? [897 J/(kg·K)]  

1.5. A gázok nevezetes hőtani folyamatai 

1.5.1. Az állandó térfogatú (izochor) folyamat 

Ha egy merev falú zárt edényben gázt melegítünk vagy hűtünk, akkor izochor folyamatot va-

lósítunk meg. Az állapotjelzők közötti kapcsolat:  

2

2

1

1

T

p

T

p
 . 

Az izochor folyamat során a gáz belső energiája és entalpiája megváltozik:  

 ,12 TTmcU V        .12 TTmcH p   

A gáz térfogata állandó, ezért a térfogatváltozási munka zérus:  

.01212  WW  

A folyamat állandó térfogaton játszódik le, fajhője: c = cV, ezért a hőcsere:  

 .1212 TTmcQ V   
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A folyamat során a közölt hő teljes egészében a rendszer belső energiáját növeli:  

,121212 QWQU    azaz  .12 UQ   

Az elemi hő ,dδ TmcQ V  így az entrópia változása:  

,
d

d
T

Tmc
S V    .ln

1

2
12

T

T
mcSS V  

PÉLDA 

A benzinmotorok hengerében a sűrítési ütem végén villamos szikra gyújtja meg a keveré-

ket. Tegyük föl, hogy a keverék olyan gyorsan ég el, hogy eközben a dugattyú elmozdulása 

elhanyagolható, tehát az égés jó közelítéssel állandó térfogatú folyamat. Tételezzük még föl, 

hogy a keverék és a füstgáz hőtani tulajdonságai jó közelítéssel megegyeznek. A sűrítés végén 

a keverék nyomása 1,5 MPa, hőmérséklete 450 °C. Az égési csúcsnyomás 4,5 MPa. A keve-

rék és a füstgáz átlagos fajhője állandó térfogat mellett 980 J/(kg·K), állandó nyomás mellett 

1270 J/(kg·K). A hőveszteséget hanyagoljuk el. 

a) Mekkora az égési csúcshőmérséklet? 

b) Mennyivel változik az égés során a füstgáz fajlagos belső energiája és entalpiája? 

c) Mennyi kémiai energia hevített föl 1 kg füstgázt az égéskor? 

d) Mennyivel változik a munkaközeg fajlagos entrópiája? 

MEGOLDÁS 

a) A folyamat jó közelítéssel izochor, ezért az égési csúcshőmérséklet:  

  C.1896K2169
MPa5,1

MPa5,4
K450273

1

2
12 

p

p
TT  

b) A fajlagos belső energia és entalpia változása: 

    ,
kg

MJ
417,1K723K2169

Kkg

J
98012 


 TTcu V

 

    .
kg

MJ
836,1K723K2169

Kkg

J
127012 


 TTch p

 

c) A hevítéshez szükséges energia:  

.
kg

MJ
417,112

12  u
m

Q
q  

d) A fajlagos entrópiaváltozás: 

.
Kkg

kJ
077,1

5,1

5,4
ln

Kkg

J
980lnln

1

2

1

2
12







p

p
c

T

T
css VV  

KÉRDÉSEK 

1. Írja föl az állandó térfogatú folyamat állapotegyenletét, adja meg fajhőjét, és rajzolja föl 

a munka- és hődiagramját. 

2. Adjon példát állandó térfogatú folyamatra a műszaki életből és a természetből. 
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FELADATOK 

1. Egy jármű gumijában 20 °C-on a levegő túlnyomása 4,2 bar. A napon a gumi (és benne 

a levegő) 65 °C-ra melegszik. A gumi térfogata a folyamat során jó közelítéssel állandó. 

A levegő állandó térfogat melletti fajhője 0,718 kJ/(kg·K), a légnyomás 1 bar. 

a) Mekkora lesz a gumiban a túlnyomás a napon? [5 bar] 

b) Mennyivel nő a gumiban a levegő fajlagos belső energiája? [32,3 kJ/kg] 

c) Mennyi munkát végez a levegő a környezetén? [W' = 0] 

2. Egy hőlégmotor zárt terében 100 kPa nyomású 20 °C-os levegő van, amit 30 °C-ra mele-

gítünk állandó térfogaton. A levegő állandó nyomás melletti fajhője 1,005 kJ/(kg·K), 

gázállandója 0,287 kJ/(kg·K). A légnyomás 100 kPa. 

a) A melegítés után mekkora lesz a zárt térben a túlnyomás? [3,41 kPa] 

b) Mennyivel változik a melegítés közben a bezárt levegő fajlagos belső energiája, ental-

piája és entrópiája? [7,18 kJ/kg, 10,05 kJ/kg, 0,0241 kJ/(kg·K)] 

c) Mennyi munkát végez a bezárt levegő a melegítés közben? [W' = 0] 

1.5.2. Az állandó nyomású (izobár) folyamat 

Ha egy hengerben levő gáz térfogata és hőmérséklete úgy változik, hogy közben nyomása 

állandó marad, akkor a hengerben izobár folyamat játszódik le. Az állapotjelzők közötti kap-

csolat:  

.
2

2

1

1

T

V

T

V
  

Az izobár folyamatban a gáz belső energiája és entalpiája megváltozik. Az I. főtétel alapján:  

 ,12 TTmcU V        .12 TTmcH p    

A térfogatváltozási munka: 

   .12e1212 TTmRVVpW    

A folyamat fajhője: c = cp, ezért a hőcsere:  

 .1212 TTmcQ p    

A közölt hőt az entalpia megváltozásával is kifejezhetjük: ,dddδ HpVHQ   mert 

.0d p  Az elemi hő TmcQ p dδ  , így az entrópia változása:  

,
d

d
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p
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12
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T
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A munkadiagramon az izobár folyamatot ábrázoló görbe vízszintes egyenes, az izochorét 

ábrázoló görbe függőleges egyenes (1.5.1. ábra). A hődiagramon az izochor görbe a közös 

pontban meredekebbek, mint az izobár (1.5.2. ábra).  

 



1. A HŐTANI ALAPISMERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA 27 

 Bagány Mihály, Kecskeméti Főiskola www.tankonyvtar.hu 

 

1.5.1. ábra. Az izobár és izochor  

folyamat munkadiagramja 

 

1.5.2. ábra. Az izobár és izochor  

folyamat hődiagramja 

KÉRDÉSEK 

1. Írja föl az állandó nyomású folyamat állapotegyenletét, adja meg fajhőjét, és rajzolja föl 

a munka- és hődiagramját. 

2. Mennyi munkát végez a gáz, miközben állandó nyomáson kitágul? 

3. Adjon példát állandó nyomású folyamatra a műszaki életből és a természetből. 

3. Miért meredekebb a hődiagram egy adott pontjában az izobár görbe az izochornál? 

FELADATOK 

1. Egy dízelmotorok hengerében a munkaütem első szakaszában a füstgáz nyomása állandó. 

Egy dízelmotorban a sűrítési végnyomás 3,6 MPa (ekkor van a dugattyú a felső holtpont-

ban), a füstgáz hőmérséklete 750 °C. Az állandó nyomáson lejátszódó hőbevitel közben 

a füstgáz térfogata megkétszereződik. A füstgáz közepes fajhője állandó nyomás mellett 

1,51 kJ/(kg·K), gázállandója 0,38 kJ/(kg·K). 

a) Mekkora a füstgáz hőmérséklete az állandó nyomású szakasz végén? [1773 °C] 

b) Mennyivel változik a füstgáz fajlagos belső energiája, entalpiája és entrópiája?  

[1156 kJ/kg, 1545 kJ/kg, 1,047 kJ/(kg·K)] 

c) Mennyi a füstgáz fajlagos hőfelvétele? [1545 kJ/kg] 

d) Mennyi fajlagos térfogatváltozási munkát végez a füstgáz a környezetén? [389 kJ/kg] 

1.5.3. Az állandó hőmérsékletű (izotermikus) folyamat 

Ha egy hengerben levő gáz térfogata és nyomása úgy változik, hogy közben hőmérséklete 

állandó marad, akkor a hengerben izotermikus folyamat játszódik le. Az állapotjelzők közötti 

kapcsolat:  

.2211 VpVp   

Az izotermikus folyamatban a tökéletes gázok belső energiája és entalpiája nem változik. 

A munkadiagram görbéje hiperbola-ív, ezt izotermának nevezzük (1.5.3. ábra). A görbe alat-

ti terület: 
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Mivel a belső energia nem változik, ezért az I. főtétel alapján a hőcsere: 

,01212  WQU    →    .0121212  WWQ  

Mivel dU = 0, ezért 
V

V
TmRQ

d
δ e , így az entrópia változása:  
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Az izotermikus folyamat görbéje (az izoterma) a hődiagramon az entrópiatengellyel párhuza-

mos egyenes (1.5.4. ábra). 

KÉRDÉSEK 

1. Írja föl az izotermikus folyamat állapotegyenletét, és rajzolja föl a munka- és hődiagram-

ját. 

2. Mennyivel változik az állandó hőmérsékletű folyamatban a gáz belső energiája és ental-

piája? 

3. Adjon példát állandó hőmérsékletű folyamatra a műszaki életből és a természetből. 

FELADATOK 

1. A hőlégmotorok munkaüteme közben a munkaközeg hőmérséklete állandó. Egy hőlég-

motorban a munkaközeg héliumgáz. A munkaütem kezdetén a gáz térfogata 1 liter, teljes 

(abszolút) nyomása 1100 kPa. A munkaütem során a gáz térfogata 1,1 literre nő. 

a) Mennyi a gáz nyomása a munkaütem végén? [1000 kPa] 

b) Mennyi munkát végez a gáz a környezetén? [104,8 J] 

c) Mennyi hőt vesz föl a héliumgáz a környezetéből a munkaütem alatt? [104,8 J] 

2. Egy lassú működésű pneumatikus munkahengerbe zárt sűrített levegő kezdeti térfogata 

25 cm
3
, teljes nyomása 600 kPa. A dugattyú elmozdulása közben a levegő kezdeti térfo-

gatának négyszeresére tágul állandó hőmérsékleten. 

a) Mennyi munkát végez a tágulás során a sűrített levegő a környezetén? [20,8 J] 

b) Mennyivel változik a folyamat során a hengerbe zárt levegő belső energiája? [0] 

3. Egy lassú üzemű légsűrítő a 100 kPa nyomású, 20 ºC-os levegőt állandó hőmérsékleten 

500 kPa nyomásúra sűríti. A levegő állandó térfogat melletti fajhője 718 J/(kg·K), gáz-

állandója 287 J/(kg·K). Határozza meg  

a) a levegő fajlagos entrópiaváltozását, [–461,9 J/(kg·K)] 

b) a sűrítéshez szükséges fajlagos külső munkát. [135,3 kJ/kg] 
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1.5.4. Az adiabatikus folyamat 

Az adiabatikus folyamat során a gáz és környezete között nincs hőcsere, δQ = 0. Ha egy fo-

lyamat nagyon gyors, a gáznak nincs ideje számottevő hőcserére, ezért a gyors folyamatok jó 

közelítéssel adiabatikusak. Ilyen gyors folyamat például a belsőégésű motorok hengerében a 

levegő összesűrítése és a füstgáz kitágulása. A nyomás és térfogat közötti kapcsolat:  
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Az adiabatikus folyamatban a gáz belső energiája és entalpiája megváltozik:  

 ,12 TTmcU V      .12 TTmcH p   

A munkadiagramon az adiabatikus folyamatot ábrázoló görbe a közös pontban merede-

kebb, mint az izotermikus folyamatot ábrázoló görbe (1.5.3. ábra). A munkadiagram görbéjét 

adiabatának nevezzük. Az 1-es ponton átmenő izoterma és adiabata egyenlete: 

izoterma: ,1
1
V

V
pp       adiabata: .1

1













V

V
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Mivel κ > 1, ezért az adiabata meredekebb, mint az izoterma.  

Az adiabatikus folyamatban a térfogatváltozási munka:  
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Az adiabatikus folyamat esetén δQ = 0, ezért az entrópiaváltozás:  

,0
δ

d 
T

Q
S      így állandó.S   

Az egyensúlyközeli adiabatikus folyamatban nem változik a rendszer entrópiája, ezért ezt 

izentropikus folyamatnak is nevezik. Az adiabatikus folyamat görbéje (az adiabata) a hődia-

gramon a hőmérséklettengellyel párhuzamos egyenes (1.5.4. ábra). 

KÉRDÉSEK 

1. Mi az adiabatikus folyamat meghatározása? 

2. Írja föl az adiabatikus folyamat állapotegyenletét, adja meg fajhőjét, és rajzolja föl 

a munka- és hődiagramját. 

3. Mennyivel változik az adiabatikus folyamatban a gáz belső energiája és entalpiája? 

4. Adjon példát adiabatikus folyamatra a műszaki életből és a természetből. 
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FELADATOK 

1. Egy benzinmotor hengerében a munkaütem kezdetén a füstgáz nyomása 7 MPa, hőmér-

séklete 2200 °C. A jó közelítéssel adiabatikus munkaütem végén a nyomás 200 kPa. 

A füstgáz állandó térfogat melletti átlagos fajhője 0,85 kJ/(kg·K), adiabatikus kitevője 1,4. 

a) Milyen arányban nő a füstgáz térfogata a munkaütem alatt? [1:12,67] 

b) Mekkora a füstgáz hőmérséklete a munkaütem végén? [622,5 °C] 

c) Mennyi a füstgáz fajlagos munkavégzése? [1340 kJ/kg] 

d) Mennyivel változik a füstgáz fajlagos entalpiája és entrópiája a munkaütem alatt? 

[Δh = –1877 kJ/kg, Δs = 0] 

2. A belsőégésű motorok teljesítményét turbófeltöltővel növelhetjük. Egy ilyen turbófeltöltő 

100 kPa nyomású, 20 °C-os levegőt szív be, és azt adiabatikusan összesűríti 250 kPa 

nyomásúra. A levegő állandó térfogat melletti fajhője 0,718 kJ/(kg·K), adiabatikus kite-

vője 1,4.  

a) Milyen arányban nő a levegő sűrűsége a turbófeltöltőben? [1:1,92] 

b) Mekkora az összesűrített levegő hőmérséklete? [108 °C] 

c) Mennyi térfogatváltozási munkával lehet 1 kg levegőt összesűríteni? [63,18 kJ] 

d) Mennyivel változik a levegő fajlagos entalpiája a sűrítés alatt? [88,5 kJ/kg] 

1.5.5. A politropikus folyamat 

A politropikus folyamat során a gáz térfogata, nyomása és hőmérséklete is változik, továbbá 

hőcsere is van a gáz és környezete között. Erre a folyamatra az jellemező, hogy a gáz fajhője 

állandó. Ezt jelöljük cn-nel, így a folyamatban átadott hő:  

.dδ TmcQ n  

A szűkebb értelemben vett politropikus folyamat az adiabatikus és az izotermikus álla-

potváltozás között helyezkedik el. A nyomás és a térfogat közötti kapcsolat: 
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A politropikus kitevőnek nevezett n és a politropikus fajhő kapcsolata:  
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A politropikus folyamatban a gáz belső energiája és entalpiája megváltozik:  

 ,12 TTmcU V      12 TTmcH p  . 

A szűkebb értelemben vett politropikus állapotváltozás esetén ,1  n  így a politropikus 

folyamatot ábrázoló görbe a munkadiagramon az izoterma és az adiabata között halad 

(1.5.3. ábra). A politropikus folyamatot ábrázoló görbe a hődiagramon is az izoterma és az 

adiabata között halad (1.5.4. ábra). A környezet által a politropikus folyamatban végzett 

munka:  
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A politropikus folyamat fajhője állandó, ezért az elemi hő: .dδ TmcQ n  Az entrópia-

változás:  
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1.5.3. ábra. Az izotermikus, az adiabatikus 

és a politropikus folyamat  

munkadiagramja 

 

1.5.4. ábra. Az izotermikus, az adiabatikus 

és a politropikus folyamat  

hődiagramja 

KÉRDÉSEK 

1. Mi a politropikus folyamat meghatározása? Hogyan viszonyul az izotermikus és az adia-

batikus folyamathoz? 

2. Írja föl a politropikus folyamat állapotegyenletét, adja meg fajhőjét, és rajzolja föl 

a munka- és hődiagramját. 

3. Adja meg a politropikus kitevő és fajhő kapcsolatát. 

FELADATOK 

1. Egy belsőégésű motor hengerében a sűrítési ütem 1,30 kitevőjű politropikus folyamat. 

A hengerben levő gázra cp = 1,0 kJ/(kg·K), κ = 1,40. Határozza meg a folyamat fajhőjét. 

[–238 J/(kg·K)] 

2. Egy belsőégésű motor hengerében – amikor a dugattyú az alsó holtpontban van – a beszí-

vott levegő térfogata 1000 cm
3
, nyomása 90,0 kPa, hőmérséklete 100 ºC. A politropikus 

folyamatnak tekinthető sűrítés végén – amikor a dugattyú a felső holtpontban van – 

a hengerben a levegő térfogata 100 cm
3
, hőmérséklete 600 ºC.  

a) Határozza meg a sűrítési folyamat politropikus kitevőjét. [1,37] 

b) Határozza meg a sűrítési végnyomást. [2,1 MPa] 

c) Mekkora térfogatváltozási munkával lehet a dugattyút az alsó holtpontból a fölsőbe 

nyomni? [327 J] 

3. Egy benzinmotor hengerében a munkaütem kezdetén a füstgáz nyomása 6 MPa, térfogata 

10 cm
3
, hőmérséklete 2500 K. A politropikus folyamatnak tekinthető munkaütem végén 

a gáz nyomása 250 kPa, térfogata 100 cm
3
. 
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a) Mekkora a füstgáz hőmérséklete a folyamat végén? [1042 K = 769 °C] 

b) Mekkora a folyamat politropikus kitevője? [1,38] 

c) Mekkora a folyamat fajhője? cV = 750 J/(kg·K), κ = 1,42. [–78,9 J/(kg·K)] 

d) Mennyi térfogatváltozási munkát végez a környezetén a füstgáz? [92,1 J] 

e) Mekkora a füstgáz és a környezete közötti hőcsere? [8,76 J] 

f) Mennyivel változik a folyamat során a füstgáz belső energiája és fajlagos entrópiája? 

[–83,34 J, –69,05 kJ/(kg·K)] 

1.6. A termikus hatásfok és a teljesítménytényező 

1.6.1. Hőtartályok, hőerőgépek 

A hőtartály egy nagy kiterjedésű test, amely képes leadni vagy fölvenni hőt anélkül, hogy 

közben saját hőmérséklete számottevően változna. Azt a hőtartályt, amelyik a folyamat során 

hőt ad le, hevítőnek vagy kazánnak nevezzük. A nagyobb hőmérsékletű állapotot N index-

szel jelöljük. Azt a hőtartályt, amelyik a folyamat során hőt vesz föl, hűtőnek nevezzük 

(1.6.1. ábra). A kisebb hőmérsékletű állapotot K indexszel jelöljük.  

 

1.6.1. ábra. A hőerőgép a kazánból fölvett hő egy 

részét munkává alakítja 

A hőerőgépek mindegyikére jellemző, hogy: 

 hőt vonnak el egy vagy több kazánból, 

 az elvont hő egy része árán munkát végeznek, 

 a maradék hőt egy vagy több hűtőnek adják le, 

 a fönti lépéseket ismétlődve végzik, a hőerőgépekben körfolyamat ismétlődik.  

A hőerőgépekben gőz vagy gáz halmazállapotú munkaközeg veszi föl a hőt a kazánból, és 

adja le a hűtőnek. A hőerőgépek zárt rendszert alkotnak, munkaközegük tömege és anyagi 

minősége nem változik.  

A belsőégésű motorok szintén periodikusan működnek, de a füstgázok minden ciklus vé-

gén távoznak, és friss levegő-tüzelőanyag keverékkel indul újra a folyamat: ezekben a moto-

rikus körfolyamatokban a munkaközeg minden ciklusban megújul.  
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1.6.2. A termikus hatásfok 

A hőerőgépekben körfolyamat ismétlődik. A körfolyamat mentén a rendszerrel közölt és el-

vont hők előjeles összege egyenlő a munkaközeg által végzett munkák előjeles összegével. 

Az 1.6.1. ábra jelöléseit használva a fönti egyenlet:  

.KN WQQ   

A hőerőgépek működésének hatásosságát jellemzi a termikus hatásfok, ami a munka-

közeg által egy ciklus alatt végzett munkának és a ciklusonként betáplált hőnek a hányadosa:  
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A hőerőgépek hatásfoka annál nagyobb, minél több munkát végeznek adott hő fölvétele 

árán. A II. főtétel alapján becslést adhatunk a hőerőgépek hatásfokára. A hőszigetelt rendsze-

rek entrópiája valóságos folyamatban mindig nő. Két hőtartály között működő hőerőgép egy 

ciklusa alatt a teljes (hőszigeteltnek gondolt) rendszer entrópiaváltozása az 1.6.1. ábra jelölé-

seivel: 
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A hőerőgépek termikus hatásfoka a fönti összefüggésből:  
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1.6.3. A munkavégző Carnot-gép 

A Carnot-ciklus egyetlen kazánnal és hűtővel működő egyensúlyközeli körfolyamat. 

A Carnot-körfolyamattal működő hőerőgépet Carnot-gépnek nevezzük. A Carnot-körfolyamat 

két izotermikus és két adiabatikus szakaszból áll (1.6.2. ábra). Termikus hatásfoka:  
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Az egyensúly-közeli folyamatokból álló Carnot-körfolyamat termikus hatásfoka csak a két 

hőtartály hőmérsékletétől függ.  

 

1.6.2. ábra. A munkavégző Carnot-körfolyamat munka- és hődiagramja 
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PÉLDA 

Két Carnot-körfolyamatot végző hőerőgépünk van. Az egyiknél a kazán hőmérséklete 

TN1 = 1000 K, a másiknál TN2 = 500 K. A hűtő mindkét gépnél TK = 300 K-es. Mindkét gép 

kazánja egy ciklus alatt QN = 100 J hőt ad le. 

a) Mekkora a két gép termikus hatásfoka? 

b) Mennyi munkát végez a két gép egy ciklus alatt? 

c) Mennyi hő jut a hűtőbe ciklusonként? 

MEGOLDÁS 

a) A Carnot-körfolyamat hatásfoka a hőtartályok hőmérséklete alapján: 

%,70
K1000

K300K1000

N1

KN1
1 







T

TT
    %.40

K500

K300K500

N2

KN2
2 







T

TT
  

b) A munkavégzés ciklusonként: 

J,70J1007,0N11  QW     J.40J1004,0N22  QW   

c) A hűtőbe jutó hő: 

J,30J70J1001NK1  WQQ    J.60J40J1002NK2  WQQ  

Az eredményből látható, hogy a melegebb kazánból leadott 100 J hő jobban hasznosul, mint 

a kevésbé melegből. 

KÉRDÉSEK 

1. Rajzolja föl a munkavégző Carnot-körfolyamat munka- és hődiagramját. Jelölje be azt 

a területet, amely arányos a kazánból felvett hővel, a környezeten végzett munkával és 

a hűtőnek leadott hővel. 

2. Mennyi a megfordítható ciklusú Carnot-gép termikus hatásfoka a kazán és a hűtő hőmér-

sékletével kifejezve? 

FELADATOK 

1. Egy föltaláló azt állítja, hogy sikerült kifejlesztenie olyan hőerőgépet, amelynek hatásfo-

ka 50%, kazánja 200 ºC-os, hűtője 30 ºC-os. Elfogadható a föltaláló állítása? 

[ηCarnot = 35,9%, nem] 

2. Egy munkavégző Carnot-gép kazánjának hőmérséklete 2500 ºC-os, a hűtő 100 ºC-os. 

Mekkora a hatásfoka? [86,5%] 
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1.6.4. A hőlégmotor (Stirling-motor) 

A hőlégmotort azért mutatjuk be, mert ennél a külső hőbevitelű zárt ciklusú gépnél jól szem-

léltethető a hőerőgépek működésének lényege: a munkaközeg (gáz) egy hevítőből több hőt 

von el, mint amennyit egy hűtőnek lead, és e kettő különbsége árán munkát végez.  

A Stirling-körfolyamatot megvalósító hőlégmotor működését bemutató ábrán a dugattyú-

kat mozgató mechanizmust nem tüntettük föl (1.6.3. ábra). A motor működése során gáz nem 

távozik el a hengertérből, ezért nincs szükség szelepekre. A kiszorítódugattyú csak áthelyezi 

a gázt a hevítőből a hűtőbe, és fordítva, nem befolyásolja a gáz térfogatát, ezért mozgatása 

nem jár munkavégzéssel (ha a súrlódási veszteségeket elhanyagoljuk). A gáz térfogatát csak 

a munkadugattyú mozgása változtatja meg.  

 

1.6.3. ábra. A hőlégmotor működése 

A hevítőt és a hűtőt összekötő csőben elhelyezett fémforgácsot regenerátornak nevezzük. 

Ez a motor hatásfokát javító hőtároló. A hevítőből a hűtőbe áramló forró gáz Qreg hőt ad át 

a regenerátornak, a hűtőből a hevítőbe áramló hideg gáz Qreg hőt vesz föl a fölmelegített rege-

nerátorból. A Stirling-körfolyamat hasonlít a Carnot-körfolyamathoz, de itt a két adiabatát 

izochor szakaszok helyettesítik (1.6.4. ábra). 

a) Izotermikus sűrítés (1-2): A két dugattyú mozgását egy mechanizmus úgy vezérli, 

hogy a munkadugattyú akkor sűríti össze a gázt, amikor az a hűtőben van, tehát a nyomása 

viszonylag kicsi, ezért a munkadugattyút könnyű benyomni.  

b) Izochor hőbevitel (2-3): A kiszorítódugattyú a regenerátoron keresztül átnyomja 

a hideg gázt a hevítőbe. A regenerátor az átáramló gázt előmelegíti. A hevítőben a gáz tovább 

melegszik, nyomása állandó térfogaton megnő. A munkadugattyú eközben áll. 

c) Izotermikus tágulás (3-4): A nagyobb hőmérsékletű (és ezért nagyobb nyomású) gáz 

a munkadugattyút kifelé nyomja. Ez a munkaütem.  

d) Izochor hűtés (4-1): A kiszorítódugattyú a regenerátoron keresztül átnyomja a meleg 

gázt a hűtőbe. Az átáramló gáz fölmelegíti a regenerátort. A hűtőben a gáz hőmérséklete és 

nyomása állandó térfogaton tovább csökken. 

A regenerátorral ellátott Stirling-körfolyamat termikus hatásfoka megegyezik a Carnot-

körfolyamatéval:  
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1.6.4. ábra. A Stirling-körfolyamat munka- és hődiagramja 

A regenerátor nélküli Stirling-körfolyamat termikus hatásfoka:  
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1.7. A gázkeverékek és a gőzök tulajdonságai 

1.7.1. A gázkeverékek 

A Dalton-törvény (1807) a következőt mondja ki: egymással nem vegyülő tökéletes gázok 

eredő nyomása megegyezik az elegyet alkotó összetevők parciális nyomásának összegével. 

(A parciális nyomásokat és az eredő nyomást azonos térfogaton és hőmérsékleten kell mérni.) 

A parciális nyomás megegyezik azzal a nyomással, amit a gázkeverék egy összetevője kifej-

tene az edény falára, ha adott térfogaton és hőmérsékleten egyedül töltené ki az edényt.  

A Gibbs–Dalton-törvény szerint a gázkeverékek eredő belső energiája és entalpiája 

egyenlő az összetevő gázok belső energiájának, illetve entalpiájának összegével. A Gibbs–

Dalton-törvény alapján határozzuk meg a gázkeverékek fajhőjét. A gázkeverék eredő belső 

energiája: 

,
i

iUU    azaz   
i

iViV TmcTcm  

(feltéve, hogy cV nem függ T-től), innen a gázkeverék állandó térfogat melletti fajhője: 

Vi
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i
V c
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m
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Hasonló gondolatmenettel a gázkeverék állandó nyomás melletti fajhője: 

pi

i

i
p c

m

m
c  . 

1.7.2. A telített gőz nyomása 

Párolgáskor a gyorsabb molekulák hagyják el a folyadékot, a folyadékban maradtak átlagse-

bessége kisebb, ezért a párolgás belső energiaveszteséggel jár, a folyadék lehűl. Ha a párolgás 

nyitott edényben játszódik le, a gőzt a légáramlat elviszi, és egy idő után a folyadék teljesen 

elpárolog. Más a helyzet, ha a folyadék fölötti tér zárt és kezdetben üres. A párolgás során 



1. A HŐTANI ALAPISMERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA 37 

 Bagány Mihály, Kecskeméti Főiskola www.tankonyvtar.hu 

a folyadékból folyamatosan lépnek ki molekulák ebbe az üres térbe, és ott gőzt alkotnak. 

A gőzfázisban egyre több molekula lesz, és közülük azok, amelyek a folyadék felszíne felé 

mozognak, visszajutnak a folyadékba. Ez a jelenség a lecsapódás.  

Egy idő után időegység alatt ugyanannyi molekula lép ki a folyadékból a gőzfázisba, mint 

amennyi onnan visszalép: dinamikus egyensúlyi állapot kialakul. A folyadék fölötti gőzt ek-

kor telített gőznek nevezzük. A telített gőz nyomása függ a hőmérsékletétől. Értékét táblá-

zatból állapíthatjuk meg. Például a telített vízgőz nyomása 20 °C-on 2,34 kPa. 

1.7.3. A levegő páratartalma 

A levegőben a víz telített vagy túlhevített vízgőz formájában van jelen. A vízgőz a száraz le-

vegőhöz hasonlóan nem látható. A nedves levegő vízgőz és száraz levegő keveréke. Nyomá-

sát légnyomásnak nevezzük és p-vel jelöljük. Ezt méri a barométer. A nedves levegőben levő 

száraz levegő parciális nyomását psz-szel, a vízgőzét pv-vel jelöljük. A légnyomás a száraz 

levegő és a vízgőz parciális nyomásának összege:  

vsz ppp  . 

Egy V térfogatú tartályban legyen mv tömegű vízgőz és msz tömegű száraz levegő keveréke. 

A légnyomás legyen p, a hőmérséklet T. Az abszolút légnedvesség a következő keverési 

arány:  
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Ha például a kiszemelt térfogatban 1007 g nedves levegő van, és ez 7 g vízgőz és 1000 g szá-

raz levegő keveréke, akkor az abszolút légnedvesség:  
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Az abszolút légnedvesség, a vízpára parciális nyomása és a légnyomás közötti összefüggés: 
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v

pp

p
x


  

Ha állandó hőmérsékletű zárt, száraz légtérbe vizet porlasztunk be, akkor a vízgőz nyo-

mása nő, és egy idő után eléri a telítési nyomást. Az ilyen légtér több vízgőzt már nem tud 

fölvenni, az ilyen levegőt telített levegőnek nevezzük. A relatív páratartalom a nedves leve-

gőben levő vízgőz tömegének és a levegőt az adott hőmérsékleten telítő vízgőz tömegének 

a hányadosa: 

.
t

v

m

m
  

A relatív páratartalom dimenzió nélküli mennyiség, értékét %-ban adják meg. A száraz levegő 

relatív páratartalma 0%, a vízgőzzel telítetté 100%. A relatív páratartalom kifejezhető 

a vízpára pv és a telített vízpára pt nyomásával: 

.
t

v

p

p
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A relatív páratartalom a vízgőz részleges nyomásának és az adott hőmérséklethez tartozó telí-

tett vízgőz nyomásának a hányadosa. A telített vízgőz nyomását a hőmérséklet ismeretében 

táblázatból kereshetjük ki. 

FELADATOK 

1. Egy gépteremben a légnyomás 100 kPa, a hőmérséklet 30 ºC, a relatív páratartalom 60%. 

30 ºC-on a telített vízgőz nyomása 4,25 kPa. Mekkora a vízgőz és a száraz levegő parciá-

lis nyomása? [2,55 kPa, 97,45 kPa] 

2. Egy belsőégésű motor másodpercenként 50 liter 102 kPa nyomású 20 ºC-os levegőt szív 

be. A levegő relatív páratartalma 75%. 20 ºC-on a telített vízgőz nyomása 2,34 kPa. 

a) Mekkora a levegő abszolút páratartalma? [10,89 g/kg] 

b) Mennyi az 1 másodperc alatt beszívott levegőben a vízgőz tömege? A vízgőz egyedi 

gázállandója 462 J/(kg·K). A vízgőzt tekintse ideális gáznak, és alkalmazza az általá-

nos gáztörvényt. [0,648 g] 

1.8. A hőterjedés 

A hőterjedés a belső energia melegebb helyről hidegebb helyre való transzportját jelenti. 

Az elemi hőterjedési jelenségek: 

 hővezetés (kondukció), 

 hőáramlás vagy hőszállítás (konvekció), 

 hősugárzás (radiáció). 

1.8.1. A hőáram és a hőellenállás 

A hőáram a hőterjedés intenzitását jellemző mennyiség, egy adott felületen időegység alatt 

átáramló belső energia:  

t

U
Φ

d

δ
 ,  

ahol δU a (t, t + dt) időközben átáramlott belső energiát jelenti. A hőáram egysége J/s, kJ/s, 

MJ/s (esetleg W, kW, MW). 

A hővezető két pontja közötti hőellenállás egyenlő a két pont közötti hőmérséklet-

különbség és a hőáram hányadosával:  

Φ

TT
R 21  . 

A hőellenállás egysége K/W. 

1.8.2. A hővezetés 

Egy homogén sík fal egyik oldallapját tartsuk T1, a másikat T2 állandó hőmérsékleten 

(T1 > T2), és az oldallapokra merőleges felületek hőszigetelésével biztosítsuk, hogy hőáram 

csak a két oldallap között legyen. Ekkor a falban egydimenziós állandósult (stacionárius) hő-

vezetés jön létre (1.8.1. ábra). 
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1.8.1. ábra. Sík fal hővezetése 

Mérések szerint a hőáram egyenesen arányos a fal két oldalának 21 TT   hőmérséklet-

különbségével, illetve a hőáramlás irányára merőleges A falkeresztmetszettel, és fordítottan 

arányos a fal δ vastagságával: 

.21




TT
AΦ


  

A fal anyagára jellemző, λ-val jelölt hővezetési együttható egysége W/(m·K). Ez a hővezetés 

Fourier-törvénye (1822). A hővezetés hőellenállása:  

.
A

R



   

1.8.3. A hőátadás 

A hőátadás a hővezetéshez hasonlóan játszódik le leggyakrabban szilárd fallal érintkező fo-

lyékony vagy légnemű közeg határrétegében (1.8.2. ábra). A hőátadás a fal és a közeg ré-

szecskéinek hőmozgásával magyarázható. A hőátadás hőárama: 

 .közegfal TTAΦ   

Az α mennyiség neve hőátadási együttható, egysége W/(m
2
·K). A hőátadás hőellenállása:  

A
R




1
 . 

 

1.8.2. ábra. A hőátadás 
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1.8.4. A sík fal hőátbocsátása 

Az épületek, fűtőtestek, tartályok stb. falának egyik oldalán melegebb közeg van, mint a mási-

kon. A melegebb közeg hőt ad át a fal egyik oldalán, a falban vezetéssel terjed a hő, majd a fal 

másik oldalán hő adódik át a hidegebb közegnek. Ezt a gyakori, összetett hőterjedési jelenséget 

hőátbocsátásnak nevezzük (1.8.3. ábra). A hőátbocsátás hőárama az ábra jelöléseivel: 

 
.

11

kintbent

kintbentkintbent














TTA

R

TT
Φ  

Vezessük be a következő jelölést:  

.
111

kintbent 






k
  

A hőátbocsátási együtthatónak nevezett k egysége: W/(m
2
·K). Ezzel a hőátbocsátás 

hőárama:  

 kintbent TTAkΦ  . 

 

1.8.3. ábra. A hőátbocsátás  

összetett hőterjedési jelenség 

1.8.5. A hősugárzás 

A testek felületükről folyamatosan elektromágneses hullámokat sugároznak ki, amelyek fény-

sebességgel terjednek, energiát továbbítanak és nincs szükségük hordozóközegre. A sugárzás 

oka a test részecskéinek hőmozgása, ezért a jelenséget hőmérsékleti sugárzásnak (röviden 

hősugárzásnak) nevezzük. Valamely T hőmérsékletű test A felületű darabja által kisugárzott 

összes teljesítmény: 

.4TAΦ   

Ez a Stefan–Boltzmann-törvény. A σ neve Stefan–Boltzmann-állandó, értéke 

.
Km

W
105,67

42

8


   Az ε a test feketeségi foka, értéke táblázatból vehető. 



1. A HŐTANI ALAPISMERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA 41 

 Bagány Mihály, Kecskeméti Főiskola www.tankonyvtar.hu 

Gyakran találkozunk olyan esettel, amikor az egyik testet egy másik teljesen körülvesz 

(1.8.4. ábra): például a hőkezelendő munkadarabot az edzőkemence fala. Ilyen elhelyezke-

désnél a két test közötti eredő sugárzásos hőáram: 

 
.

1
11

22

1

1

4

2

4

11
21


















A

A

TTA
Φ  

 

1.8.4. ábra. Eredő sugárzásos 

hőáram, ha az A1 felületű testet telje-

sen körülzárja az A2 felületű test 

1.8.6. A Newton-féle lehűlési törvény 

Először vezessük be a hőkapacitás fogalmát. A hőkapacitás az a hő, amely egy test hőmérsék-

letét 1 K-nel növeli: 

12

12

TT

Q
C


 . 

A hőkapacitás egysége J/K.  

Vizsgáljuk meg azt a folyamatot, amelyben egy kezdetben T1 hőmérsékletű, C1 hőkapaci-

tású meleg test (1) hőt ad át egy T2 hőmérsékletű, C2 >> C1 hőkapacitású hideg környezetnek 

(1.8.5. ábra). Mivel a 2-es test hőkapacitása sokkal nagyobb, hőmérséklete az energiacsere 

során nem változik: T2 = állandó. A hőátadás történjék A1 felületen, a hőátadási együttható 

legyen α. Egy tetszőleges t pillanatban a meleg test hőmérséklete legyen T. A két test közötti 

hőáram:  

 .21 TTAΦ   

 

1.8.5. ábra. A Newton-féle lehűlési 

törvény 
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A meleg test dt idő alatti hőmérséklet-változását jelöljük dT-vel. Belső energiájának megvál-

tozása ,0dd 1  TCU  tehát a hőáram:  

.
d

d

d

d
1

t

T
C

t

U
Φ    

Φ két kifejezését egybevetve: 

 211
d

d
TTA

t

T
C   . 

Ez a Newton-féle lehűlési törvény. Integrálás és rendezés után megkapjuk a test pillanatnyi 

hőmérsékletét: 

  .exp
1

1
212 








 t

C

A
TTTT


 

A lehűlést exponenciális függvény írja le. A lehűlés sebességére jellemző időállandó: 

.
1

1

A

C


   

FELADATOK 

1. Egy belsőégésű motor dugattyújának teteje 15 mm vastag, 75 mm átmérőjű koronggal 

közelíthető. A dugattyútető anyaga 150 W/(m·K) hővezetési együtthatójú alumínium öt-

vözet.  

a) Mekkora a dugattyútető hőellenállása? [22,64 K/kW] 

b) A dugattyútető felső és alsó lapja közötti hőmérsékletkülönbség 4 °C. Mekkora 

a dugattyútetőben kialakuló hőáram? [176,7 W] 

2. Egy léghűtéses motor hengerfején a hőleadó hűtőbordák felülete 0,1 m
2
, üzemi hőmér-

séklete 320 °C. A 20 °C-os hűtőlevegőnek leadott hőáram 3 kW.  

a) Mekkora a hűtőbordák és a levegő között a hőátadási együttható? [100 W/(m
2
·K)] 

b) Mekkora a hőátadás hőellenállása? [0,1 K/W] 

3. Egy vízhűtéses motor hűtőjének külső, hőleadó felülete 90 °C-os, a környező levegő 

20 °C-os. A hűtő a környező levegőnek 280 kJ hőt ad le másodpercenként. A hűtő és 

a levegő között a hőátadási együttható 200 W/(m
2
·K). Mekkora a hűtő hőleadó felülete? 

[20 m
2
] 

4. Egy belsőégésű motor külső, hőleadó felülete 0,6 m
2
, közepes hőmérséklete 90 °C, feke-

teségi foka 0,85. A motort körülvevő motorház hőmérséklete 30 °C, feketeségi foka jó 

közelítéssel 1. Mekkora a motor és a motorház közötti eredő sugárzásos hőáram? 

[258,4 W] 

5. Egy gépkocsi motorjának hőmérséklete a motor leállításakor 90 °C. A motort körülvevő 

motorház hőmérséklete 20 °C. A leállítás után 1 óra múlva a motor hőmérséklete 50 °C. 

Tételezzük föl, hogy a motor hőmérséklete a Newton-féle lehűlési törvény szerint csök-

ken.  

a) Mekkora a motor lehűlési sebességére jellemző időállandó? [1,18 óra] 

b) Mennyi idő alatt hűl le a motor a kezdeti 90 °C-ról 30 °C-ra?  

[2,297 óra ≈ 2 óra 18 perc] 
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1.9. A belsőégésű motorok történeti áttekintése 

A XIX. század második felére az ipar, a kereskedelem és a szállítás fejlődése szükségessé 

tette a Watt-féle gőzgépnél egyszerűbben kezelhető, annál biztonságosabb és könnyebb erő-

forrás megalkotását, ezért sokan kísérleteztek belsőégésű motorokkal. Ezek kezdetben 

a gőzgépre hasonlítottak.  

Az első használható belsőégésű motort Lenoir készítette 1860-ban. Sűrítés nélküli két-

ütemű motorjában a felső holtpontból induló dugattyú egy tolattyúval vezérelt szívónyíláson 

keresztül világítógáz és levegő gyulladásképes keverékét szívta be a dugattyúlöket feléig. 

Ekkor a szívónyílást a tolattyú elzárta, és a hengerbe zárt gázkeveréket villamos szikra meg-

gyújtotta. A forró, nagy nyomású füstgáz tovább nyomta a dugattyút az alsó holtpontig: ez 

volt a munkavégzési szakasz (1.9.1. ábra). Az alsó holtpontból visszainduló dugattyú egy 

másik tolattyú által szabaddá tett kipufogónyíláson a szabadba tolta a füstgázokat. Zajosságuk 

és rossz hatásfokuk ellenére a Lenoir-motorok gyorsan elterjedtek. Legnagyobb teljesítmé-

nyük 2,2 kW volt. 

 

1.9.1. ábra. A Lenoir-körfolyamat munka- és hődiagramja 

 

Nikolaus August Otto 1860-tól tanulmányozta Lenoir gázmotorját. Úgy gondolta, hogy a 

gáz helyett folyékony tüzelőanyaggal (benzinnel) működtetett motor sikeresebb lenne. Rájött, 

hogy a motor hatásfokának javításához a hengerbe beszívott keveréket előbb össze kell sűrí-

teni, és csak azután szabad elégetni. A motor működését négy ütemben valósította meg: 

1. ütem: a tüzelőanyag-levegő keverék beszívása, 

2. ütem: a keverék összesűrítése, 

3. ütem: az összesűrített keverék meggyújtása és a füstgázok kitágulás (munkavégzés), 

4. ütem: a füstgázok kitolása a hengerből. 

Az 1876-ban elkészített négyütemű 6100 cm
3
-es sűrítéses motorja 2,2 kW teljesítményt adott 

le 180 1/perc-es fordulatszámnál (1.9.2. ábra). Ez minden mai belsőégésű dugattyús motor 

alapja. (Az Otto-motor helyett napjainkban a benzinmotor kifejezést használjuk.) 
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1.9.2. ábra. Otto-motor (1876) 

 

Az Atkinson-motorban (Atkinson, 1882) a szívó- és sűrítőütem lökethossza kisebb, mint 

a munka- és kipufogóütemé. Ezt egy himbás forgattyús hajtómű valósítja meg. A munkaütem 

végén a hengerben a füstgáz nyomása lecsökken majdnem a légköri nyomásra, így ez a motor 

kihasználja a füstgáz majdnem teljes munkavégző képességét (1.9.3. ábra). 

 

1.9.3. ábra. Az Atkinson-körfolyamat munka- és hődiagramja 

 

Az Atkinson-motor hatásfoka jobb, mint az Otto-motoré, azonban szerkezete bonyolultabb. 

A két körfolyamat összehasonlítása látható az 1.9.4. ábrán. 
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1.9.4. ábra. Az Otto-körfolyamat (1-2-3-4Ott) és az 

Atkinson-körfolyamat (1-2-3-4Atk) összehasonlítása 

Rudolf Diesel az Otto-motornál jobb hatásfokú motort akart készíteni. Először a jó hatás-

fokú, de motorikus körfolyamat gyakorlati megvalósítására alkalmatlan Carnot-körfolyamat-

tal kísérletezett. Rájött, hogy a hatásfok annál nagyobb, minél nagyobb az égési csúcs-

hőmérséklet. A tüzelőanyag és levegő keveréke azonban csak korlátozott mértékben sűríthető 

össze, mert a fölmelegedő keverék a felső holtpont előtt önmagától meggyullad. Diesel ezért 

hosszas kísérletezés után olyan motort készített, amelyik tiszta levegőt szívott be, ezt az Otto-

motorokban alkalmazott értéknél sokkal jobban összesűrítette, majd ebbe a forró levegőbe 

fecskendezte be nagy nyomással a gázolajat, ami a forró levegőben önmagától meggyulladt és 

elégett. 1897-ben elkészített 20 literes négyütemű motorja 13,1 kW-ot adott le 172 1/perces 

fordulatszámnál (1.9.5. ábra). Napjainkban (2011) Európában a haszongépjárműveket gya-

korlatilag csak dízelmotor hajtja. (A korszerű dízelmotorok hatásfoka 40…45%, a benzinmo-

toroké csak 25…30%.) 

 

1.9.5. ábra. Dízelmotor (1897) 

A belsőégésű motorok fejlesztéséhez magyar mérnökök is hozzájárultak. Bánki Donát 

(a Budapesti Műegyetem tanára) és Csonka János mérnök találmánya a Bánki–Csonka-féle 

porlasztó (1.9.6. ábra). 1893. február 11-én benyújtott találmányuk igénypontja tartalmazta 

az állandó tüzelőanyag-szintet és a motor szívó hatására működő porlasztást. A külföldi szak-

irodalom azonban Wilhelm Maybachot tekinti a karburátor feltalálójának, aki csak 1893. 

augusztus 17-én kapott szabadalmat találmányára. 
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1.9.6. ábra. A Bánki–Csonka-féle 

porlasztó (1893) 

Jendrassik György (a Ganz gyár főmérnöke) 1922-ben szabadalmaztatta a vasúti vonta-

tásban használt kompresszió-gyújtású négyütemű előkamrás motorját. A GanzJendrassik-

féle befecskendezőszivattyú a dugattyú löketének változtatásával szabályozta az égéstérbe 

juttatott tüzelőanyag mennyiségét. 1938-ban elsőként épített jó hatásfokú (25%) gázturbinát. 

Alfred Büchi svájci mérnök 1905-ben szabadalmaztatta a turbófeltöltőt. A turbófeltöltő 

a kipufogógáz energiájának egy részét hasznosítja. A kipufogógázzal meghajtott turbina és 

a sűrítő járókereke közös tengelyen forog. A gyártástechnikai nehézségek miatt a turbófeltöltő 

sorozatgyártása csak az 1950-es években indult el. Az első hazai turbófeltöltő 1957-ben ké-

szült a Járműfejlesztési Intézetben (nyomásviszony: 1,35, fordulatszám: 35 000 1/perc, tömeg: 

35 kg). 1968-ban Cser Gyula és mérnökcsapata szabadalmaztatta a kombinált feltöltést 

(a turbófeltöltés és a rezonanciafeltöltés egyesítése). 

KÉRDÉSEK 

1. Miért nagyobb az Otto-motor hatásfoka, mint a Lenoir-motoré? 

2. Miért nagyobb az Atkinson-körfolyamat hatásfoka, mint az Otto-körfolyamaté? 

3. A dízelmotorban mi gyújtja meg a tüzelőanyagot? 

4. Kiknek a nevéhez fűződik a porlasztó feltalálása? 

5. Jendrassik György mivel járult hozzá a belsőégésű motorok fejlesztéséhez? 
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2. A belsőégésű motorok ideális körfolyamatai 

A gőzgépeknél és hőlégmotoroknál a munkaközeget a hengeren kívül melegítjük föl, ezért 

ezek külső égésű hőerőgépek. A benzin- és dízelmotorok a tüzelőanyagot a motor hengerében 

égetik el, ezért ezeket belsőégésű motoroknak nevezzük. (A Wankel-motor négyütemű boly-

gódugattyús motor, a gázturbina lapátos áramlástechnikai hőerőgép, mindkettő belsőégésű 

erőforrás, de mi a továbbiakban csak a dugattyús belsőégésű motorokat tárgyaljuk.) 

A dugattyús motorok mechanizmusa (dugattyú, főtengely, vezérlés) ciklikusan működik: 

a kétüteműek egy, a négyüteműek két főtengelyfordulat után visszatérnek kiinduló állapotukba, 

és a folyamat elölről kezdődik. Ez az ismétlődés azonban nem vonatkozik a motort működtető 

munkaközegre, mert azt a motor minden ciklus végén kipufogja a szabadba, majd friss levegő-

vel és tüzelőanyaggal indul az újabb folyamat. A munkaközeg fizikai tulajdonságai is változnak 

a folyamat során: kezdetben levegő és tüzelőanyag van a hengerben, a tüzelőanyag elégése után 

füstgáz. A mechanikai folyamat ciklikus, a munkaközeg azonban a folyamat végén nem jut 

vissza kiinduló állapotába, mert a rendszer nem zárt. Ebben a fejezetben a következő egyszerű-

sítő feltételekkel zárt körfolyamattal közelítjük a motorikus körfolyamatokat. 

a) Az égéskor keletkező füstgáz és a levegő hőtani jellemzői (gázállandó, fajhő) csak ke-

véssel térnek el egymástól, ezért föltételezzük, hogy a motorokban a munkaközeg tulajdon-

ságai változatlanok.  

b) A körfolyamatot alkotó egyes folyamatok megfordítható hőtani folyamatok (a súr-

lódástól, a tömítetlenségi és áramlási veszteségektől eltekintünk). 

c) Bár a hengerben égetjük el a tüzelőanyagot, a hőbevitelt és a hőelvonást úgy modellez-

zük, mintha a hőt egy külső hőtartály (hevítő) adná a munkaközegnek, illetve egy másik külső 

hőtartály (hűtő) vonná el a munkaközegtől. 

d) A kipufogást és a szívást olyan folyamattal helyettesítjük, amelynek során a munkakö-

zeg egy külső hűtőnek ad le hőt, és így kerül vissza a kiinduló állapotba. 

Összefoglalva: az elméleti motorikus körfolyamatok során a hengerbe zárt gáz nem cseré-

lődik, a hőfelvétel és a hőleadás a hengerfejen keresztül játszódik le a külső hőtartályok és 

a munkaközeg között. 

 

2.1. Az Otto-körfolyamat 

Az Otto-motor külső gyújtású (szikra gyújtású) motor, a tüzelőanyaga legtöbbször benzin, 

amit villamos szikra gyújt meg a hengerben. Az egyszerűsítő feltételekre alapozott Otto-

körfolyamat négy szakaszból áll (2.1.1. ábra): 

a) Adiabatikus sűrítés (1–2): a motor sűrítési ütemét közelítő folyamat. 

b) Hőbevitel állandó térfogaton (2–3): a munkaütem elején lejátszódó gyújtást, 

a tüzelőanyag elégését és az égéstermék gyors fölmelegedését közelítő folyamat. 

c) Adiabatikus expanzió (tágulás) (3–4): a tényleges munkaütemet közelíti. 

d) Hőelvonás állandó térfogaton (4–1): a kipufogást és a szívóütemet helyettesíti. 
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2.1.1. ábra. Az Otto-körfolyamat munka- és hődiagramja 

Az Otto-körfolyamat termikus hatásfokát az I. főtétel alapján határozzuk meg. A 2–3 és 

a 4–1 izochor szakaszon bevitt, illetve elvont hő:  

 ,23be TTmcQ V    .14ki TTmcQ V    

A termikus hatásfok az I. főtétel alapján: 
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A munkadiagramról látható, hogy V2 = V3, és V1 = V4. Vezessük be a következő jelölést: 
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FHP

AHP

V

V

V

V
 . 

Ezt a mennyiséget sűrítési aránynak (kompresszió viszonynak) nevezik. Az 1–2 és a 3–4 adi-

abatikus szakaszon a hőmérsékletek és a térfogatok aránya:  

,1

1

2

1

1

2 











 




V

V

T

T
 ,1

1

3

4

4

3 











 




V

V

T

T
 azaz  

1

3
4 




T
T ,   

1

2
1 




T
T ,   →   

1

23
14 






TT
TT , tehát  

 
1

23

1

23
Otto

1
1

/
1




















TT

TT
. 

Az Otto-körfolyamat hatásfoka adott gáz esetén csak a sűrítési aránytól függ: minél nagyobb 

a sűrítési arány, annál nagyobb a hatásfok (2.1.2. ábra). Ezt az arányt azonban nem növelhet-

jük tetszőlegesen, mert az Otto-motor benzin és levegő keverékét szívja be, és a sűrítéskor 

a keverék fölmelegszik. Ha a sűrítési arány nagy, a keverék önmagától meggyullad (nem 

a szikra gyújtja meg), és a motor jellegzetes kopogó, csilingelő hangot ad. Az így üzemeltetett 

motor hamar tönkremegy. A benzinmotorok sűrítési aránya 7…12 között szokott lenni. 
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2.1.2. ábra. Az Otto-körfolyamat termikus hatásfoka 

PÉLDA 

Egy Otto-körfolyamat sűrítési aránya ε = 7. A beszívott levegő nyomása 90 kPa, hőmér-

séklete 100 °C, adiabatikus kitevője 1,40.  

a) Mekkora az adiabatikusan összesűrített levegő nyomása és hőmérséklete a felső holt-

pontban? 

b) Mekkora a motor termikus hatásfoka? 

MEGOLDÁS 

a) A nyomás és a hőmérséklet a felső holtpontban: 

MPa,37,17kPa90 40,1

12  pp  

C.539K8127K373 140,11

12  TT  

b) A motor termikus hatásfoka:  

%.1,54
7

1
1

1
1

140,11Otto 


  

KÉRDÉSEK 

1. Sorolja föl az ideális motorikus körfolyamatok elemzésénél bevezetett egyszerűsítő felté-

teleket. 

2. Mi a sűrítési arány? 

3. Rajzolja le az Otto-körfolyamat munka- és hődiagramját. 

4. A mérnökök miért terveznek egyre nagyobb sűrítési arányú motorokat? Mi szab határt 

a sűrítési arány növelésének? 
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FELADATOK 

1 Egy Otto-körfolyamat termikus hatásfoka 50%. Mekkora a folyamat kompresszió viszo-

nya, ha κ = 1,4? [5,657] 

2. Egy Ottó-körfolyamat sűrítési arányát 7-ről 8-ra növeljük. Hány százalékkal nő a termi-

kus hatásfok, ha κ = 1,4? [54,1%-ról 56,5%-ra] 

3. Egy Ottó-körfolyamat sűrítési aránya 8, κ = 1,4. 

a) Mekkora a motor termikus hatásfoka? [56,5%] 

b) A sűrítés kezdetén 20 °C a munkaközeg hőmérséklete. Mekkora a sűrítési csúcshőmér-

séklet? [673 K = 400 °C] 

c) Mekkora a sűrítési csúcsnyomás, ha a sűrítés kezdetén 95 kPa a munkaközeg nyomá-

sa? [1,746 MPa] 

d) A hőbevitel során a munkaközeg hőmérséklete 1600 °C-kal emelkedik. A munka-

közeg állandó térfogat melletti fajhője 800 J/(kg·K). Mekkora a fajlagos hőbevitel (az 

egységnyi tömegű munkaközeggel közölt hő)? [1,28 MJ/kg] 

e) Mekkora a körfolyamat fajlagos hőelvonása? [0,557 MJ/kg] 

f) Mekkora az adiabatikus expanzió végén a hőmérséklet? [989,4 K= 716,4 °C] 

2.2. A Diesel-körfolyamat 

Az elméleti Diesel-körfolyamat a hőbevitelben különbözik az Otto-körfolyamattól. Az Otto-

motorok levegő és benzin keverékét szívják be és sűrítik, a dízelmotorok tiszta levegővel vég-

zik ezt. Az Otto-motorokban szikra gyújtja meg a keveréket, az égés gyors, ezért a hőbevitel 

állandó térfogaton megy végbe. A dízelmotoroknál az adiabatikus sűrítés miatt fölmelegedett 

levegőbe befecskendezett gázolaj önmagától gyullad meg, és folyamatosan ég. Az elméleti 

Diesel-körfolyamat a következő négy részből áll (2.2.1. ábra): 

a) Adiabatikus sűrítés (1–2): a motor sűrítési ütemét közelíti. 

b) Hőbevitel állandó nyomáson (2–3): a tüzelőanyag égését és az égéstermék fölme-

legedését közelíti. 

c) Adiabatikus tágulás (3–4): a munkaütemet közelíti. 

d) Hőelvonás állandó térfogaton (4–1): a kipufogást és a szívóütemet helyettesíti. 

 

A Diesel-körfolyamat termikus hatásfoka a hőtan I. főtétele alapján:  

.1
be
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be

Diesel
Q
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Q
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Esetünkben  ,14ki TTmcQ V      ,23be TTmcQ p   tehát  
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A befecskendezés közben a gáz nyomása állandó, a térfogat V2-ről V3-ra nő. Az előzetes ter-

jeszkedési viszony ennek a két térfogatnak a hányadosa:  

.
2

3

V

V
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A sűrítési arány .
2

1
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V

V
  Ezekkel a jelölésekkel a hőmérsékletek aránya: 
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A 2–3 szakaszon a nyomás állandó, ezért  
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Ha behelyettesítjük ezeket az értékeket a hatásfokra fölírt összefüggésbe, a következőt kap-

juk: 
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Egyszerűsítés és rendezés után a Diesel-körfolyamat termikus hatásfoka:  
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2.2.1. ábra. A Diesel-körfolyamat munka- és hődiagramja 

 

Azonos sűrítési aránynál az Otto-motor hatásfoka nagyobb, mint a dízelmotoré. A dízel-

motor azonban tiszta levegőt szív be, ezért sűrítési aránya sokkal nagyobbra tervezhető, így 

hatásfoka jobb. A dízelmotorok sűrítési aránya 15…24 között szokott lenni (2.2.2. ábra). 
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2.2.2. ábra. A Diesel-körfolyamat termikus hatásfoka 

PÉLDA 

Egy Diesel-körfolyamat sűrítési aránya ε = 14. A beszívott levegő nyomása 90 kPa, hő-

mérséklete 100 °C, adiabatikus kitevője 1,40.  

a) Mekkora az adiabatikusan összesűrített levegő nyomása és hőmérséklete a felső holt-

pontban? 

b) Az előzetes terjeszkedési viszony ρ =2. Mekkora a körfolyamat termikus hatásfoka? 

MEGOLDÁS 

a) A nyomás és a hőmérséklet a felső holtpontban: 

bar,36,2MPa62,314kPa90 40,1

12  pp  

C.799K107214K373 140,11

12  TT  

b) A termikus hatásfok:  

   
%.3,59

124,1

12

14

1
1

1

11
1

4,1

14,11Diesel 










 









 

FELADATOK 

1. Bizonyítsa be, hogy azonos sűrítési arány mellett az elméleti Otto-körfolyamat termikus 

hatásfoka nagyobb, mint a Diesel-körfolyamaté. 

2. Bizonyítsa be, hogy a Diesel-körfolyamat hatásfoka megegyezik az Otto-körfolyamatéval 

a 1  határesetben. 

3. Hány százalékkal kell növelni egy Diesel-körfolyamat kompresszió viszonyát, hogy 

a termikus hatásfoka 50%-ról 60%-ra nőjön? ρ =1,5, κ = 1,4. [7,043-ról 12,303-ra, a nö-

velés 74,7%] 

4. Egy Diesel-körfolyamat sűrítési aránya 15, κ = 1,4. 

a) A sűrítés kezdetén 90 °C a munkaközeg hőmérséklete. Mekkora a sűrítési csúcs-

hőmérséklet? [1072 K = 799 °C] 

b) Mekkora a sűrítési csúcsnyomás, ha a sűrítés kezdetén 95 kPa a munkaközeg nyomá-

sa? [4,21 MPa] 
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2.3. A Seiliger-körfolyamat 

Az Otto-körfolyamatban a hőközlés állandó térfogaton a felső holtpontban, a Diesel-körfolya-

matban állandó nyomáson a munkaütem első részében történik. A valóságos folyamatok 

a Seileger- (kevert) körfolyamattal közelíthetők. Ez csak a hőközlésben tér el az Otto-, illetve 

Diesel-körfolyamattól: itt a hőközlés a felső holtpontban kezdődik állandó térfogaton, majd 

a munkaütem első részében állandó nyomáson fejeződik be (2.3.1. ábra).  

 

2.3.1. ábra. A Seiliger-körfolyamat munka- és hődiagramja 

A sűrítést az 
2

1

V

V
 sűrítési, a hőbevitel első szakaszát a 
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p
  nyomásnövekedési, a 

második szakaszát a 
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4

V

V
  előzetes terjeszkedési viszony jellemzi. Ezekkel a Seiliger-

körfolyamat termikus hatásfoka:  
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FELADATOK 

1. Bizonyítsa be, hogy a Seiliger-körfolyamat hatásfoka megegyezik a Diesel-körfolyamat 

hatásfokával, ha a nyomásnövekedési viszony 1. 

2. Egy Seiliger-körfolyamat sűrítési aránya ε = 15, nyomásnövekedési viszonya λ = 2, elő-

zetes terjeszkedési viszonya ρ = 3. A munkaközeg adiabatikus kitevője κ = 1,4. Mekkora 

a körfolyamat termikus hatásfoka? [57,37 %] 
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3. A motorműködés jellemzői 

3.1. Az indikált motorjellemzők 

Indikátornak nevezzük azt a berendezést, amivel rögzíteni tudjuk egy motor hengerében 

uralkodó pillanatnyi p nyomást a φ főtengelyszög vagy a V hengertérfogat függvényében. 

Az így rögzített pφ vagy pV függvény neve indikátordiagram. Ha fölvesszük egy motor 

indikátordiagramját, azt tapasztaljuk, hogy az eltér az elméleti munkadiagramtól (3.1.1. ábra). 

Ennek néhány oka a következő. 

 

3.1.1. ábra. A négyütemű motor  

indikátordiagramja 

a) Szívás (1-2): A szívócsőben nagy sebességgel áramló gázban belső súrlódás és csősúr-

lódás ébred, ezért a hengerben a nyomás kisebb a légkörinél, a folyamat külső munkát igé-

nyel. 

b) Sűrítés (2-3): A sűrítés miatt fölmelegedő töltet hőt ad le az égéstér és a henger falának. 

A benzinmotorban a tüzelőanyagcseppek párolgása hőelvonással jár. A sűrítés közben folya-

matosan változik a töltet gázállandója és fajhője. Mindezek miatt a sűrítési ütem nem adiaba-

tikus folyamat. 

c) Hőbevitel, égés (3-4): A benzinmotorban az égés már a felső holtpont előtt megkezdő-

dik, és nem pillanatszerű, ezért a hőbevitel nem izochor folyamat. A dízelmotorban is a felső 

holtpont előtt kezdődik az égés, és a hőbevitel nem állandó nyomású folyamat. 

d) Munkavégzés (4-5): Az égés miatt fölmelegedett forró füstgáz hőt ad le az égéstér és a 

henger falának, ezért a munkaütem nem adiabatikus folyamat. 

e) Kipufogás (5-1): A kipufogó csatornában nagy sebességgel áramló füstgázban belső 

súrlódás és csősúrlódás ébred, ezért a hengerben a kipufogógáz kitolásakor túlnyomás van a 

hengerben, a folyamat külső munkavégzést igényel. 

A szívás és a kipufogás nem zárt folyamat, továbbá a sűrítés és a munkaütem sem, mert a 

dugattyúgyűrűk tökéletlenül tömítenek, így a füstgáz egy része a forgattyúházba szivárog. 

Az 1-2 és az 5-1 szakasz jelöli a töltetcserét. Ekkor a motor által végzett Wtcs munka nega-

tív, mert a friss töltet beszívása és az égéstermékek kitolása energiát emészt föl. (A további-
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akban  a hőtanban megszokottól eltérően  a motor környezetén végzett munkáját W’ helyett 

W-vel jelöljük. Az 1-2-5-1 körüljárási irány negatív, ezért Wtcs < 0, a 2-3-4-5 pozitív, ezért 

W2345 > 0.) 

Az indikátordiagramon körbezárt terület arányos az egy munkaütem alatt végzett munká-

val, ezt indikált munkának nevezzük:  

tcs2345ind WWW  .  

Az indikált középnyomás annak a téglalapnak a magassága, amelyiknek az alapja a lökettér-

fogat, és területe egyenlő az indikált munkával:  

 hindind VpW .
h

ind
ind

V

W
p    

A négyütemű motorok indikált középnyomása 700...1400 kPa, a feltöltött dízelmotoré elérheti 

a 2500 kPa-t. Ha például egy Vh = 500 cm
3
-es motor indikált munkája Wind = 400 J, akkor az 

indikált középnyomás: 

kPa.800
m10500

J400
36ind 





p   

A motorok főtengelyének forgási sebességét a szögsebesség mellett az időegység alatti 

fordulatok számával (röviden a fordulatszámmal) jellemezzük:  

t

N
n  .  

Ha például a főtengely t = 1 perc alatt N = 3000 fordulatot tesz, akkor a fordulatszáma:  

s

1
50

perc

1
3000

perc

fordulat
3000 n .  

Egy főtengelyfordulat ideje megegyezik a fordulatszám reciprokával:  

nN

t
t

1
ford  .  

Az előző példában a főtengelyfordulat ideje: 

ms.20s02,0

s

1
50

1
ford t   

Az indikált teljesítmény az indikált munka és egy teljes munkavégzési ciklus idejének 

hányadosa:  

egyhengeres négyütemű motor:  n
Vp

n
W

t

W
P

222

hindind

ford

ind
ind  ,  

egyhengeres kétütemű motor:  nVpnW
t

W
P hindind

ford

ind
ind  . 

Ha a hengerszám z, az ütemszám i, akkor az indikált teljesítmény: 

nVp
i

z
P hindind

2
 . 
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Ha például egy négyütemű (i = 4) egyhengeres (z = 1) motor indikált munkája Wind = 160 J, 

fordulatszáma n = 3000 1/perc, akkor az indikált teljesítménye:  

kW.4W4000
s

1
50J160

4

12
ind 


P  

Az indikált hatásfok az indikált teljesítmény és a tüzelőanyag égésekor időegység alatt 

fölszabaduló energia (hőteljesítmény) a hányadosa:  

ft

ind
ind

BH

P
 . 

Itt B az időegység alatt elfogyasztott tüzelőanyag tömege:  

t

m
B tüz , 

és Hft a tüzelőanyag fűtőértéke. A benzin, gázolaj, kerozin, petróleum fűtőértéke kb. 

42 MJ/kg, az etanolé 27 MJ/kg. Ha például egy motor indikált teljesítménye Pind = 4 kW, és a 

fogyasztása B = 1,8 kg/óra, a tüzelőanyag fűtőértéke Hft = 42 MJ/kg, akkor az indikált hatás-

fok: 

19%.

kg

J
1042

s

kg
100,5

J4000

63
ind 






  

Az indikált fajlagos fogyasztás az időegység alatt elfogyasztott tüzelőanyag tömegének és 

az indikált teljesítménynek a hányadosa:  

.
ind

ind
P

B
b   

SI-egysége kg/(s·W) = kg/J, szokásos egysége g/(kW·óra). Az indikált fajlagos fogyasztást 

kifejezhetjük a hatásfokkal és a tüzelőanyag fűtőértékével: 

ftindftindind

ind

1

HBH

B

P

B
b


 . 

Az előzőekben bemutatott példában a motor indikált fajlagos fogyasztása: 

órakW

g
450

órakW
3,6

1

g125,3

MJ

g
125,3

kg

MJ
420,19

1
ind










b . 

Itt fölhasználtuk, hogy  

órakW
3,6

1
óra

3600

1
kW1000skW1000MJ1  . 
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FELADATOK 

1. Egy indikátordiagramon a következő léptéket alkalmazzák: 

térfogat: 3cm50cm1  , 

nyomás: bar5cm1  . 

Mekkora indikált munkát jelent az indikátordiagramon levő 1 cm
2
 terület? [25 J] 

2 Egy négyhengeres négyütemű motor egyik hengeréről kirajzolt indikátordiagramon az 

indikált eredő munkát jellemző terület 30 cm
2
. Az indikátordiagramon levő 1 cm

2
 megfe-

lel 25 J munkának.  

a) Mekkora a vizsgált henger indikált munkája? [750 J] 

b) A motor fordulatszáma 2400 1/perc. Mekkora a vizsgált henger indikált teljesítménye? 

[15 kW] 

c) Egy henger lökettérfogata 750 cm
3
. Mekkora az indikált középnyomás? [1 MPa] 

d) Tételezzük föl, hogy a négy henger indikált munkája azonos. Mekkora a motor indi-

kált teljesítménye? [60 kW] 

e) A motor tüzelőanyag fogyasztása 18 kg/óra. Mekkora a motor indikált fajlagos fo-

gyasztása? [300 g/(kW·óra)] 

f) A tüzelőanyag fűtőértéke 42,6 MJ/kg. Mekkora a motor indikált hatásfoka? [28,17%] 

3.2. Az effektív motorjellemzők 

Effektív teljesítménynek nevezzük a motor főtengelyéről levehető teljesítményt. Ez kisebb, 

mint az indikált teljesítmény, mert a mechanikai súrlódás és a motor folyamatos üzemét bizto-

sító segédberendezések (vízszivattyú, tüzelőanyag-szivattyú, olajszivattyú, ventillátor stb.) 

hajtása az indikált teljesítmény egy részét fölemészti. Ha ez a mechanikai teljesítményveszte-

ség Pmech, akkor az effektív (hatásos) teljesítmény:  

mechindeff PPP  .  

A négyütemű motorok mechanikai teljesítményvesztesége a két főtengelyfordulat alatti 

veszteségi munka és két főtengelyfordulat idejének hányadosa, a kétüteműeké az egy főten-

gelyfordulat alatti veszteségi munka és egy főtengelyfordulat idejének hányadosa. A mecha-

nikai teljesítményveszteség az ütemszámmal (i) és a fordulatszámmal (n):  

n
i

W

t
i

W
P mech

ford

mech
mech

2

2

 . 

A mechanikai veszteséget jellemző középnyomás a mechanikai veszteség és a lökettérfogat 

hányadosa:  

.
h

mech
mech

V

W
p    

Az effektív középnyomás:  

mechindeff ppp  .  

Ezzel az effektív teljesítmény: 
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nVp
i

z
P heffeff

2
 .  

A feltöltő nélküli négyütemű benzinmotorok effektív középnyomása 600...1000 kPa, a dízel-

motoroké 500...1300 kPa.  

A mechanikai hatásfok (jósági fok) az effektív és az indikált teljesítmény hányadosa:  

ind

eff
mech

P

P
η  .  

A belsőégésű motorok mechanikai hatásfoka 70...90% (3.2.1. ábra). 

Az effektív fajlagos fogyasztás az egységnyi effektív munka elvégzéséhez szükséges tü-

zelőanyag tömege: 

.
effeff

tüz

eff

tüz
eff

P

B

tP

m

W

m
b   

SI-egysége kg/J, szokásos egysége g/(kW·óra). Az effektív fajlagos fogyasztást is kifejezhet-

jük az effektív hatásfokkal és a tüzelőanyag fűtőértékével: 

ftefffteffeff

eff

1

HηBHη

B

P

B
b  . 

 

3.2.1. ábra. Benzinmotor hatásfokláncolata  

(korszerű négyütemű vízhűtéses  

személygépkocsi-motor teljes terheléssel) 

A g/(kW·óra) egységben megadott fajlagos fogyasztás és a százalékban keresett hatásfok 

közötti közelítő kapcsolat (ha a tüzelőanyag fűtőértékét például 42,5 MJ/kg): 

       óra)kWg/eff

%eff

8471




b

η . 

Az effektív fajlagos fogyasztás függ a motor terhelésétől: részterheléskor nagyobb, teljes 

terheléskor kisebb. Fajlagos fogyasztások teljes terheléskor: 
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 benzinmotor:  250...450 g/(kW·óra), 

 dízelmotor:  170...250 g/(kW·óra). 

A 3.2.1. táblázatban a 42,9 MJ/kg fűtőértékű benzin és a 42,6 MJ/kg fűtőértékű gázolaj 

esetén megadtuk az effektív fajlagos fogyasztás és az effektív hatásfok kapcsolatát. 

 

beff, 

g/(kW·h) 

ηeff, % 

benzin, 

Hft = 42,9 MJ/kg 

gázolaj, 

Hft = 42,6 MJ/kg 

150 55,9 56,3 

200 42,0 42,3 

250 33,6 33,8 

300 28,0 28,2 

350 24,0 24,1 

400 21,0 21,1 

450 18,6 18,8 

500 16,8 16,9 

3.2.1. táblázat. A fajlagos fogyasztás és a hatásfok 

A gáznemű tüzelőanyaggal üzemelő motorok effektív fajlagos fogyasztásán az egységnyi 

effektív munka elvégzéséhez szükséges gáz térfogatát értjük. Szokásos egysége m
3
/(kW·óra). 

A gáz térfogatát fizikai normálállapotban kell megadni (a hőmérséklet 0 ºC, a nyomás 

101,3 kPa). 

PÉLDA 

Diesel 1897-ben készített motorjának fajlagos fogyasztása 324 g/(kW·óra) volt. Becsüljük 

meg a motor tényleges hatásfokát, ha a gázolaj fűtőértéke 42 MJ/kg. 

MEGOLDÁS 

Először számítsuk át a fajlagos fogyasztást SI-be: 

.
MJ

kg
0900,0

s3600W1000

kg
324,0

órakW

g
324eff 





b  

A keresett tényleges hatásfok:  

%.5,26

kg

MJ
42

MJ

kg
09,0

11

fteff

eff 




Hb

η  

FELADATOK 

1. Egy gépjármű motorjának indikált teljesítménye 125 kW, a fékpadon mért effektív telje-

sítménye 90 kW.  

a) Mekkora a motor mechanikai teljesítményvesztesége? [35 kW] 

b) Mekkora a motor mechanikai hatásfoka (jósági foka)? [72%] 
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2. Egy gépkocsi fogyasztása 80 km/óra sebességnél 8 liter/100 km. 

a) Hány liter az óránkénti fogyasztás? [6,4 liter/óra] 

b) A tüzelőanyag sűrűsége 0,84 kg/liter. Hány kilogramm az óránkénti tüzelőanyag fo-

gyasztás? [5,376 kg/óra] 

c) A tüzelőanyag fűtőértéke 42 MJ/kg. A motor effektív fajlagos fogyasztása 

200 g/(kW·óra). Mekkora a motor tényleges teljesítménye és hatásfoka?  

[26,88 kW  36,5 LE, 42,86%] 

3. Egy benzinmotor tényleges fajlagos fogyasztását fékpadon mérjük.  

a) A motor főtengelyét fékező nyomaték 100 N·m, a főtengely fordulatszáma percenként 

3000. Mekkora a fékpadnak leadott effektív teljesítmény? [31,4 kW] 

b) Ebben az üzemállapotban a motor percenként 200 cm
3
 térfogatú, 0,75 g/cm

3
 sűrűségű, 

42 kJ/g fűtőértékű benzint fogyaszt. Mekkora a motor effektív fajlagos fogyasztása és 

hatásfoka? [286,6 g/(kW·óra), 29,9%] 

4. Egy dízelmotor sűrítési aránya 15, előzetes terjeszkedési viszonya 2.  

a) Mekkora a termikus hatásfoka, ha κ = 1,4? [60,4%] 

b) A motor effektív fajlagos fogyasztása 180 g/(kW·óra). Mekkora az effektív hatásfoka? 

A gázolaj fűtőértéke 42 MJ/kg. [47,6%] 

5. Egy tehergépkocsi dízelmotorjának effektív fajlagos fogyasztása 200 g/(kW·óra). 

a) 1 kg gázolaj elfogyasztásával mennyi tényleges munkát végez a motor? Az eredményt 

MJ-ban adja meg. [18 MJ] 

b) Mekkora a motor effektív hatásfoka? A gázolaj fűtőértéke 42 MJ/kg. [42,86%] 

c) A motor effektív teljesítménye 100 kW. Óránként hány liter gázolajat fogyaszt? 

A gázolaj sűrűsége 0,84 kg/liter. [23,8 liter] 

6. Ábrázolja az effektív hatásfokot, mint az effektív fajlagos fogyasztás függvényét. A tüze-

lőanyag fűtőértéke 42,6 MJ/kg. 

3.3. A benzinmotor levegőaránya és légviszonya 

Töltetnek nevezzük a munkaütem kezdetéig a hengerbe áramlott levegő (vagy levegő és tüze-

lőanyag keverék) tömegét. Az elméleti töltet a lökettérfogattal megegyező térfogatú adott 

hőmérsékletű és nyomású (például 20 °C, 100 kPa) töltet tömege: 

TR

pV
m

töltet

h
elm  . 

Itt Rtöltet a töltet egyedi gázállandója, értéke jó közelítéssel megegyezik a tiszta levegő gázál-

landójáéval, Vh a lökettérfogat, T a töltet hőmérséklete, p a nyomása. A töltési fok a tényleges 

és az elméleti töltet tömegének hányadosa. A szívómotor hengerébe a külső légnyomás hatá-

sára áramlik be a levegő, és a szívócsatorna áramlási vesztesége miatt a szívóütem végén 

a hengerben a nyomás nem éri el környezeti nyomást. A fordulatszám növelésével az áramlási 

veszteség nő, ezért a töltési fok csökken. 

A leggyorsabb égést és a legjobb hatásfokot a kémiailag megfelelő levegő/benzin arány 

biztosítja. Ha kevés a levegő, a benzin kormozva, tökéletlenül ég, a fogyasztás nagy; ha sok, 

az égés elnyúlik, a motor túlmelegszik. Mindkét esetben csökken a teljesítmény és a hatásfok.  

Az elméleti levegőarány az egységnyi tömegű tüzelőanyag tökéletes elégetéséhez kémiai-

lag szükséges és elegendő levegő tömege: 
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tüz

lev 0
0

m

m
K  . 

A benzin elméleti levegőaránya 14,7. Ez azt jelenti, hogy 1 liter (0,75 kg) benzin tökéletes 

elégetéséhez 11 kg levegő kell, aminek a térfogata 20 °C-on és 100 kPa nyomáson 9,3 m
3
. 

A tényleges levegőarány az adott körülmények között megvalósuló levegőarány: 

tüz

lev

m

m
K  . 

A tényleges levegőarány számos körülménytől függ (fordulatszám, szelepvezérlés, léghőmér-

séklet, légnyomás, fojtószelepállás, terhelés stb.). A karburátoros, illetve a kipufogógáz oxi-

géntartalmát nem mérő motorokban az elméleti levegőarányt csak közelíteni lehet. A benzin-

gőz csak 10:1 és 18:1 levegőarány között gyújtható meg. 

A légviszony (szokták lambdának vagy légfelesleg-tényezőnek is nevezni) a tényleges és 

az elméleti levegőarány hányadosa: 

lev 0

lev

0 m

m

K

K
 . 

A jó hatásfok és a kis károsanyag-kibocsátás érdekében a motor töltetcseréjét úgy kell szabá-

lyozni, hogy a légviszony 1 közelében legyen (3.3.1. ábra).  

 

3.3.1. Az effektív fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás és 

teljesítmény a légviszony függvényében 
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A 3.3.1. táblázatban megadtuk a levegőarány és a légfelesleg kapcsolatát, valamint 

a homogén benzin/levegő keverék jellemzőit. 

 

K λ A homogén keverék jellemzője 

  3,0 0,20 rendkívül dús keverék hidegindításhoz 

10,0 0,68 a dús keverék gyulladási határa 

11,0 0,75 

dús keverék gyorsításhoz és a legnagyobb 

teljesítményhez 

12,0 0,82 

13,0 0,88 

14,0 0,95 

14,7 1,00 elméleti levegőarány 

15,0 1,02 
szegény keverék részterheléshez,  

takarékos üzem 
16,0 1,09 

17,0 1,16 

18,0 1,22 a szegény keverék gyulladási határa 

3.3.1. táblázat. A levegőarány és a légviszony kapcsolata 

A hideg motor indításához nagyon dús keverékre van szükség (K ≈ 3, λ ≈ 0,2), mert 

a benzin egy része lecsapódik a hideg szívócsőre és hengerre, nem párolog el, így nem vesz 

részt az égésben. A kis fordulatszámról a nagyra való gyors átmenethez nagy teljesítmény és 

dús keverék kell (λ ≈ 0,8). A közepes fordulatszámon és kis részterheléskor csökken 

a fogyasztás, ha szegény keverékkel járatjuk a motort (λ ≈ 1,1).  

FELADATOK 

1. Egy belsőégésű motor lökettérfogata 125 cm
3
. A töltet hőmérséklete 20 °C, nyomása 

100 kPa, egyedi gázállandója 287 J/(kg·K). Mekkora a motor elméleti töltete? [0,149 g] 

2. Ábrázolja a levegőarányt, mint a légviszony függvényét benzin esetén. A benzin elméleti 

levegőaránya 14,7. 

3. Egy benzinmotor 1,06-os légviszonyú szegény keverékkel üzemel.  

a) A benzin elméleti levegőaránya 14,7. Mekkora a levegőarány? [15,58] 

b) 1 kg benzin elfogyasztása során mekkora tömegű levegőt használ fel a motor? 

[15,58 kg] 

4. Egy dízelmotor légviszonya 1,5. A gázolaj sűrűsége 0,84 kg/liter, elméleti levegőaránya 

14,5. 

a) Mekkora a tényleges levegőarány? [21,75]  

b) 10 liter gázolaj elfogyasztása során mekkora tömegű levegőt használ fel a motor? 

[182,7 kg] 
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3.4. A jelleggörbék 

A belsőégésű járműmotorok üzemeltetésekor változik a fordulatszám, a teljesítmény és a 

nyomaték, továbbá a motor fajlagos fogyasztása. A jelleggörbék ezek kapcsolatát ábrázolják. 

Jegyzetünkben csak az időben állandósult üzemállapotokkal foglalkozunk. 

3.4.1. A teljes terhelés jelleggörbéi 

Teljes terhelésnek nevezzük azt az üzemmódot, amikor a benzinmotor fojtószelepe teljesen 

nyitott helyzetben van, illetve a dízelmotor az adott fordulatszámhoz tartozó legnagyobb tüze-

lőanyag-adagot kapja (padlógáz). Egy gépkocsi motorja teljes terheléssel és nagy fordulat-

számmal üzemel, ha a jármű a maximális sebességgel halad. Teljes a motor terhelése és kicsi 

a fordulatszáma a hirtelen gyorsításkor. A teljes terhelés jelleggörbéi a fordulatszám (n) függ-

vényében ábrázolják a következő effektív mennyiségeket: 

 teljesítmény (Peff), 

 forgatónyomaték (Meff), 

 középnyomás (peff), 

 fajlagos fogyasztás (beff). 

 

A tökéletes motort a következő feltételek jellemzik:  

 mentes a súrlódási és tömítetlenségi veszteségektől,  

 a tüzelőanyag-levegő keverék aránya független a fordulatszámtól, a tényleges levegő-

arány megegyezik az elméletivel: K = K0 (λ = 1), 

 az égés és a töltetcsere tökéletes, nem marad elégetlen tüzelőanyag a hengerben. 

 

A teljes terhelésű tökéletes motor (3.4.1. ábra) működési ciklusonként a fordulatszámtól füg-

getlenül hengerenként azonos tömegű levegőt szív be: mdlev = állandó. Az mdtüz tüzelőanyag-

adag az egy működési ciklus alatt egy hengerbe juttatott tüzelőanyag tömege. A teljes terhelé-

sű tökéletes motor tüzelőanyag-adagja nem függ a fordulatszámtól, mert 

dtüz

dlev

tüz

lev

m

m

m

m
K  ,   állandó.

0

dlevdlev
dtüz 

K

m

K

m
m  

A működési ciklus ideje a motor fordulatszámával (n) és ütemszámával (i): 

n

i
t

2
cikl  . 

A z hengerszámú motor időegységre eső tüzelőanyag-fogyasztása: 
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A teljes terheléssel üzemelő tökéletes motor középnyomása nem függ a fordulatszámtól: 

pk = állandó, ezért a teljesítmény arányos a fordulatszámmal: 

nnVp
i

z
P ~

2
hk . 



64 BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK 

www.tankonyvtar.hu  Bagány Mihály, Kecskeméti Főiskola 

A forgatónyomaték állandó, mert: 

nMP 2 ,      
 i

Vzp

n

nVp
i

z

n

P
M hk

hk

2

2

2
 . 

A fajlagos fogyasztás is állandó, mert: 

hk0
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 . 

 

3.4.1. ábra. A tökéletes motor  

jelleggörbéi teljes terheléskor 

 

3.4.2. ábra. A valóságos motor  

jelleggörbéi teljes terheléskor 

A valóságos motor (3.4.2. ábra) nem képes üzembiztosan, egyenletesen működni egy bi-

zonyos nmin fordulatszám alatt, mert a lendítőkerékben tárolt forgási energia elégtelen az 

egymás után következő kipufogási, szívás és sűrítési munka fedezésére, és a keverékképzés 

feltételei is rosszak. Ezért a valóságos jelleggörbék nem az n = 0 fordulatszámtól kezdődnek.  

A szelepösszenyitás miatt kis fordulatszámon a henger töltése tökéletlen (a szelepvezérlést 

nem kis fordulatszámra optimalizálják), így a középnyomás még kicsi. A fordulatszám növe-

kedésével a hengerek töltése egy darabig javul, de nagy fordulatszámon romlik, mert nő 

a szívócsőben és a szelepnyílásokban az áramlási veszteség, ezért a szívóütem végén csökken 

a nyomás, romlik a töltési fok, és a kipufogás is tökéletlen, egyre több füstgáz marad a hen-

gerben. A szelepvezérlést a legnagyobb nyomatékhoz tartozó nMmax fordulatszám környékére 

optimalizálják, itt a legnagyobb a töltési fok, ekkor a legnagyobb az effektív középnyomás és 

az effektív nyomaték. (A nyomaték minden fordulatszámon arányos a középnyomással.)  

Az effektív teljesítmény kis fordulatszámon jó közelítéssel arányos a fordulatszámmal, de 

nagyobb fordulatszámon a súrlódási és áramlási veszteség a fordulatszám 2. és 3. hatványával 

arányosan nő, így a tényleges teljesítmény nem lesz arányos a fordulatszámmal, a lineáris 

növekedéshez képest kevésbé nő. A teljesítmény az nPmax fordulatszámon éri el a legnagyobb 

értéket, ezután a töltési és súrlódási veszteségek már olyan nagyok, hogy hiába növeljük 

a fordulatszámot, a teljesítmény csökken.  

A fajlagos fogyasztás az nmin fordulatszám közelében a keverékképzés tökéletlensége mi-

att kedvezőtlen, nagy fordulatszámon pedig a súrlódási veszteségek miatt. Legkisebb 

a fajlagos fogyasztás kicsivel az nMmax fordulatszám fölött. 
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3.4.2. A részterhelés jelleggörbéi 

A részterheléses jelleggörbék a különböző fojtószelep-állásoknál, illetve részleges tüzelő-

anyag-adagolásnál mutatják be a teljesítmény, nyomaték és fajlagos fogyasztás fordulatszám-

függését. Részterheléskor a benzinmotor fojtószelepe nincs teljesen nyitva. Egy gépkocsi mo-

torja részterheléssel üzemel, ha a jármű a maximálisnál kisebb állandó sebességgel halad. 

A karburátoros motorban a fojtószelep áramlási vesztesége a fordulatszám növelésével nő, 

ezért részlegesen nyitott fojtószelep-állásnál a kisebb fordulatszám felé tolódik el a henger-

töltés maximuma, azaz a legnagyobb nyomaték és teljesítmény. A fajlagos fogyasztás részter-

heléskor nő a nagyobb fojtás és az egyéb veszteségek megnövekedett aránya miatt, beff mini-

muma a kisebb fordulatszám felé tolódik el. (Egy 100 kW maximális teljesítményű motor 

1...2 kW teljesítményt rosszabb hatásfokkal ad le, mint 70...80 kW-ot.) Az effektív fajlagos 

fogyasztás az üresjárati fordulatszámon végtelen nagy, mert a motor nem képes hasznos telje-

sítményt leadni, az elfogyasztott tüzelőanyag energiája csak a motor saját forgásban tartásá-

hoz elég (3.4.3. ábra).  

  

3.4.3. ábra. A benzinmotor  

jelleggörbéi 

1: teljes terhelés 

2, 3: részterhelés 

3.4.4. ábra. A dízelmotor  

jelleggörbéi 

1: teljes terhelés 

2, 3: részterhelés 
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A befecskendezéses benzinmotor és a dízelmotor töltési minősége pontosabban szabályoz-

ható, ezért teljes- és részterheléskor a nyomaték kevésbé függ a fordulatszámtól, mint a karbu-

rátoros motoré, a teljesítmény pedig jó közelítéssel arányos a fordulatszámmal. Ezeknek 

a motoroknak a jelleggörbéi jobban hasonlítanak a tökéletes motor jelleggörbéihez, mint a 

karburátorosokéi (3.4.4. ábra). 

3.4.3. A nyomatéki rugalmasság 

A nyomatéki rugalmasság a legnagyobb nyomatéknak és a névleges teljesítménynél (ez 

benzinmotoroknál a legnagyobb teljesítmény) mért nyomatéknak a hányadosa: 

max

max

P

M
M

M
e  . 

A járműmotorok nyomatéki rugalmassága 1,15...1,6.  

A rugalmas üzemi fordulatszám-tartomány a maximális nyomaték és a maximális telje-

sítmény fordulatszáma közé esik (3.4.5. ábra). A változtatható szelepvezérléssel eltolható 

a maximális forgatónyomaték helye és értéke, így növelhető a nyomatéki rugalmasság.  

A közúti járműhajtás nyomatékigénye közelítőleg a jármű sebességének négyzetével ará-

nyos. Adott, rögzített áttételnél a jármű sebessége és a motor fordulatszáma arányos, tehát 

a jármű nyomatékigénye a motor fordulatszámának négyzetével arányos. A rugalmas üzemi 

fordulatszám-tartományban a jármű sebessége stabil, mert ha kissé csökken a jármű sebessé-

ge, akkor csökken a fordulatszám és nő a motor nyomatéka, és ez visszagyorsítja a járművet 

az eredeti sebességre. Ha valamilyen ok miatt a jármű kissé fölgyorsul, nő a fordulatszám, 

csökken a motor nyomatéka, és a jármű visszalassul az eredeti sebességre. 

 

3.4.5. ábra. A rugalmas üzemi fordulatszám-tartomány 
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3.4.4. A kagylódiagram (jellegmező) 

A belsőégésű motor fajlagos fogyasztása függ a fordulatszámtól és az effektív középnyomás-

tól. Ezt a  effeffeff , pnbb  kétváltozós függvényt kagylódiagramnak nevezzük, mert ha ösz-

szekötjük az azonos fajlagos fogyasztást jelölő pontokat, kagylószerű rajzolatot kapunk 

(3.4.6. ábra). A diagramon bejelölt füsthatár azt a terhelést jelöli, amelyen túl már tökéletlen 

az égés, és megnő a fogyasztás és a károsanyag-kibocsátás.  

 

3.4.6. ábra. A kagylódiagram [21], 45. o. 

FELADATOK 

1. Egy tökéletes motor teljesítménye 20 kW, forgatónyomatéka 100 N·m.  

a) Mekkora a fordulatszáma? [31,83 1/s ≈ 1910 1/perc] 

b) Mekkora a teljesítménye 1200 1/perc fordulatszámon? [12,57 kW] 

2. Egy négyütemű négyhengeres tökéletes motor fordulatszáma 3000 1/perc, teljesítménye 

50 kW, fajlagos fogyasztása 200 g/(kW·óra). Egy henger lökettérfogata 500 cm
3
.  

a) Mekkora a hengerben a középnyomás? [1 MPa] 

b) Mekkora a motor forgatónyomatéka? [159,1 N·m] 

c) Mekkora az óránkénti tüzelőanyag-fogyasztás? [10 kg/óra] 

d) Mekkora a hengerenkénti tüzelőanyag-adag? [0,0278 g] 

3. Fékpadon végzett mérések szerint egy benzinmotor 30 kW effektív teljesítményt ad le, 

miközben a fajlagos fogyasztása 300 g/(kW·óra), légviszonya 0,9. Ha a légviszonyt 1,1-

re növeljük (elszegényítjük a keveréket), a 30 kW effektív teljesítményt 270 g/(kW·óra) 

fajlagos fogyasztás mellett adja le a motor. Hány százalék benzint takarítunk meg, ha 

szegény keverékkel üzemeltetjük a motort? [10%] 

4. Bizonyítsa be, hogy a közúti járműhajtás nyomatékigénye közelítőleg a jármű sebességé-

nek négyzetével arányos. A bizonyításhoz használja fel, hogy a v sebességű, Ahk 

homlokkeresztmetszetű, ce ellenállás-tényezőjű járműre ható légellenállás a ρ sűrűségű 
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levegőben: ehk

2

légell
2

1
cAvF  , továbbá tételezze fel, hogy a jármű gördülési ellenállása 

sokkal kisebb, mint a légellenállása. 

5. A 3.4.6. ábrán egy dízelmotor kagylódiagramja látható.  

a) Az ábra alapján becsülje meg, hogy a 115 kW-os effektív teljesítményt mekkora legki-

sebb fajlagos fogyasztásnál adja le a motor. [185 g/(kW·óra)] 

b) Mekkora fordulatszám tartozik ehhez az üzemmódhoz? [1550 1/perc] 

c) Mekkora effektív középnyomás tartozik ehhez az üzemmódhoz? [650 kPa] 

3.5. A teljesítményszabályozás 

A járműmotoroknak egy adott fordulatszámon különböző teljesítményt kell leadniuk, illetve 

eltérő fordulatszámon kell ugyanazt a teljesítményt szolgáltatniuk. A jármű mozgásba hozata-

lakor (induláskor) és hirtelen gyorsításakor nagy nyomatékra van szükség, míg állandó sebes-

ségnél a nyomatékszükséglet kisebb. A belsőégésű motorok csak megfelelő szabályozással 

elégítik ki ezeket a követelményeket. 

A benzinmotorban (homogén keverékképzés esetén) a megfelelő égéshez biztosítani kell 

a λ ≈ 1 légviszonyt. Ha a szívócsőben nem lenne szabályozható fojtás, akkor a λ ≈ 1 légvi-

szony mellett a teljesítmény jó közelítéssel arányos lenne a fordulatszámmal (lásd a tökéletes 

motort). Ha egy adott fordulatszámon csökkenteni akarjuk a teljesítményt, mert például befe-

jeződött a jármű fölgyorsítása, akkor nem elegendő csak a benzinmennyiséget csökkenteni, 

mert így a töltet elszegényedne, és gyulladásképtelenné válna. A teljesítmény csökkentéséhez 

a beszívott légmennyiséget is csökkenteni kell. Ezt a szívócsőbe szerelt fojtószelep (pillangó-

szelep) végzi, amellyel folyamatosan lehet változtatni a szívócső szabad áramlási keresztmet-

szetét (3.5.1. ábra). A csökkentett légmennyiséghez csökkentett mennyiségű benzint adva 

csökken a töltet, és így a teljesítmény is, miközben megmarad a λ ≈ 1 légviszonyú gyulladás-

képes keverék. Ezt a teljesítményszabályozást mennyiségi szabályozásnak nevezzük, mert a 

töltet mennyiségének változtatásával módosítjuk a teljesítményt. 

 

3.5.1. ábra. A fojtószelep 

Írjuk fel a szívócsőben áramló levegőre a Bernoulli-egyenletet. Tételezzük fel, hogy 

 az áramlási veszteségek elhanyagolhatók, 

 a szívótorokban a légsebesség sokkal kisebb, mint a légtorokban, 

 az áramlás során a levegő sűrűsége jó közelítéssel állandó. 
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Ezekkel a feltételekkel a Bernoulli-egyenletet a szívótorok és a légtorok közt áramló levegőre: 

2

dlevd0
2

1
vpp  . 

Ebből az áramlás sebessége a légtorokban: 

 

lev

d0
d

2



pp
v


 . 

A léktorokban teljes terheléskor (teljesen nyitott fojtószelepállásnál) legnagyobb a depresszió 

(nyomásesés), ez 10…12 kPa. 10 kPa nyomáseséssel és 3

lev kg/m1,2  sűrűséggel számolva 

a sebesség a légtorokban: 

s

m
129,1

kg/m1,2

Pa102
3

4

d 


v . 

Az Ad keresztmetszetű légtorkon átáramló levegő tömegárama a kontinuitási egyenlet alapján: 

  dd0levddlev 2 AppAvqm   . 

Látható, hogy a levegő tömegárama (és a töltési fok) arányos a légtorokban mért áramlási 

sebességgel. Ezt a légtorok és a keverőkamra között elhelyezett fojtószeleppel szabályozzuk 

a következők szerint. 

A keverőkamrában létrejövő nyomásesést a fojtószelep ζ(α) veszteségtényezője határozza 

meg: 

  2

dlevk0k
2

1
Δ vppp  . 

A veszteségtényező függ a fojtószelep α szöghelyzetétől. Kis terhelésnél (például üresjárat-

ban) kis töltetre van szükség, ezért a fojtószelepet majdnem zárt állásba fordítjuk   0 , 

ezáltal megnöveljük a veszteségtényezőt. Ekkor a légtorokban kicsi lesz az áramlási sebesség, 

ezért kicsi a henger töltési foka, kicsi a teljesítmény. Ha nyitjuk a fojtószelepet, a veszteségté-

nyező csökken, a légtorokban nő az áramlási sebesség, így nő a töltési fok és a teljesítmény. 

Teljesen nyitott fojtószelepállásnál   90  a fojtószelep veszteségtényezője közelítőleg 

zérus, a légtorokban ekkor legnagyobb az áramlás sebessége, ekkor maximális a töltési fok, 

adott fordulatszámon ekkor legnagyobb a motor teljesítménye. A 3.5.2. ábrán közepes motor-

fordulatszámnál ábrázoltuk a légtorokban és a keverőkamrában mért nyomást, valamint a lég-

sebességet a fojtószelep nyitási szögének függvényében. 
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3.5.2. ábra. A töltet szabályozása fojtószeleppel 

A légtorok átmérőjét a kontinuitási egyenlet segítségével becsülhetjük meg. A motor lég-

fogyasztása és a légtorkon átáramló levegő térfogatárama: 
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d
vqV  . 

A két mennyiség megegyezik, ebből a légtorok átmérője: 

d

2

vi

zns
Dd  . 

A tapasztalat szerint a közepes légsebesség a légtorokban egyhengeres motoroknál 

vd = 75 m/s. 

 

A dízelmotorban az égéstér és a befecskendezés úgy van kialakítva, hogy a motor minden 

terhelésnél és fordulatszámnál légfelesleggel jár (λ > 1). Így a motorteljesítményt az égéstérbe 

fecskendezett gázolaj mennyiségének szabályozásával tudjuk változtatni. Ha növeljük a be-

fecskendezett gázolaj mennyiségét, a töltet dúsabb lesz, ha csökkentjük, akkor szegényebb, 

azaz a teljesítményt a töltet minőségének változtatásával szabályozzuk. Teljes terhelésnél 

λ ≈ 1,1…1,2 (ez a füstkorlát), míg alapjáraton λmax ≈ 8…10. 

FELADATOK 

1. Egy benzinmotor teljes terheléssel üzemel. A légtorokban a depresszió 12 kPa, a levegő 

sűrűsége 1,2 kg/m
3
. 

a) Mekkora a légtorokban az áramlási sebesség? [141,4 m/s] 

b) A légtorok átmérője 32 mm, a levegő kinematikai viszkozitása 15,6 mm
2
/s. Mekkora 

az áramlást jellemző Reynolds-szám a légtorokban? [290 095] 

2. Egy egyhengeres négyütemű benzinmotor furata 32 mm, lökete 40 mm, fordulatszáma 

6000 1/perc. A közepes légsebesség a légtorokban 70 m/s. Mekkora a motorhoz illeszke-

dő légtorok átmérője? [5,41 mm] 

3. Egy négyhengeres négyütemű benzinmotor lökettérfogata 1200 cm
3
. 
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a) A motor furata és lökete megegyezik. Mekkora a furata? [72,56 mm] 

b) A benzinmotor legnagyobb fordulatszáma 4200 1/perc, a légtorok átmérője 26 mm. 

Mekkora a közepes légsebesség a légtorokban? (Egy légtorok van.) [79,11 m/s] 

c) Mekkora a motor légfogyasztása? A levegő sűrűsége 1,2 kg/m
3
. [50,4 g/s] 

d) A motor λ = 1,1 légviszonnyal üzemel. Az elméleti levegőaránya 14,7. A benzin sűrű-

sége 0,750 kg/liter. Óránként hány liter benzint fogyaszt a motor? [14,96 liter/óra] 
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4. A belsőégésű motorok működése 

4.1. A négyütemű motor működése 

4.1.1. A furat, a löket és a működési ütemek 

A dugattyús motoroknál az ütem a dugattyú két holtpont közötti elmozdulását (egy löketet) 

jelenti. Egy löket alatt a főtengely fél fordulatot tesz. A benzin- és dízelmotorok négy vagy 

két ütemben alakítják át a hengerbe juttatott tüzelőanyag energiájának egy részét mechanikai 

munkává. A négy ütem: szívás, sűrítés, munkavégzés, kipufogás, ez alatt a főtengely két for-

dulatot tesz meg. A kétütemű motorban ugyanezek a folyamatok mennek végbe, csak két 

ütem (egy főtengelyfordulat) alatt. 

A motor hengerében mozog a dugattyú. Az alternáló mozgását végző dugattyút és a forgó 

mozgást végző főtengelyt a hajtórúd köti össze. A dugattyú a szívószelep nyílásán keresztül 

szívja be a hengerbe a friss levegőt, és a kipufogószelep nyílásán keresztül tolja ki a füstgázt a 

szabadba.  

A hengerfejhez legközelebbi dugattyúállás a felső holtpont (FHP), a legtávolabbi az alsó 

(AHP) (4.1.1. ábra). A két holtpont közötti távolság a löket. A szelepek nyitását és zárását a 

főtengely holtpontokhoz viszonyított szöghelyzetével adják meg. A holtpontokhoz tartozó 

szöghelyzetet 0°-nak veszik. A motorok szelepnyitási és -zárási szögjellemzői eltérőek, ezért 

csak tájékoztató értékeket adunk meg. Általános szabály, hogy a nagyobb fordulatszámra ter-

vezett motorban a szelepek nyitva tartását jellemző szögtartomány nagyobb, mint a kisebb 

fordulatszámra tervezettében.  

 

4.1.1. ábra. Furat, löket, holtpontok 

A négyütemű benzin- és dízelmotor működése a következő ütemekből áll (lásd 4.1.2. ábra, 

négyütemű-benzinmotor, négyütemű-dízelmotor animáció). 
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Szívóütem (1–2) 

A benzinmotorban a felső holtponttól az alsó felé mozgó dugattyú a nyitott Sz szívószelep 

nyílásán keresztül levegő és tüzelőanyag keverékét szívja be. A hengerben a nyomás (a fojtó-

szelep állásától és a fordulatszámtól függően) 10...40 kPa-lal kisebb a környezeti nyomásnál. 

A szívóütem kezdetéhez tartozó felső holtpontban mindkét szelep részben nyitva van, mert 

a szívószelep már a felső holtpont előtt 0...80°-kal kezd nyitni, a K kipufogószelep pedig csak 

a felső holtpont után zár be teljesen. Ezt nevezzük szelepösszenyitásnak. A szelepösszenyitás 

javítja a henger töltését, mert: 

 az előző kipufogóütem végén a kipufogócsatornából nagy sebességgel kiáramló füstgáz 

a hengerben enyhe szívóhatást kelt, és ez a szívócsatornából keveréket szív be 

a hengerbe,  

 a beáramló levegő segít kitolni a füstgázt. 

A szívószelep csak az alsó holtpont után 30...60°-kal zár, mert a szívócsatornában fölgyor-

sult keverék a tehetetlenségénél fogva még akkor is képes a hengerbe áramolni, amikor 

a dugattyú az alsó holtpont után már fölfelé halad. A szívószelep nyitási szögtartománya akár 

80° + 180° + 60° =320° is lehet. 

A dízelmotorban a dugattyú tiszta levegőt szív be. Mivel nincs fojtószelep, szíváskor 

a nyomás a hengerben csak 1,5…2 kPa-lal kisebb a légnyomásnál. A szelepek nyitása és zárá-

sa hasonlít a benzinmotoréhoz. 

Sűrítőütem (2–3) 

A benzinmotorban a felső holtpont felé haladó dugattyú összesűríti a hengerbe zárt keve-

réket (töltetet) a hengertérfogat 7-ed, 12-ed részére, miközben a nyomás 1...1,6 MPa, hőmér-

séklet 350...500 °C lesz. Sűrítés közben a benzincseppecskék tovább párolognak, és a benzin 

keveredik a levegővel. A sűrítési arányt a benzin kompresszió-tűrése korlátozza. Minél na-

gyobb a sűrítési arány, annál jobb a motor hatásfoka, mert: 

 nagyobb a termikus hatásfok, 

 a nagyobb sűrítési arány nagyobb sűrítési véghőmérsékletet jelent, és ezen a benzin job-

ban elpárolog, így tökéletesebben ég. 

A dízelmotorban a felső holtpont felé haladó dugattyú összesűríti a hengerbe zárt levegőt, 

a nyomás 3...5 MPa, a hőmérséklet 550...700 °C lesz. A sűrítési arányt csak a motor mechani-

kai szilárdsága és termikus igénybevétele korlátozza. 

Munkaütem (3–4) 

A benzinmotorban az összesűrített töltetet a felső holtpont előtt 10...40°-kal villamos 

szikra gyújtja meg. A tüzelőanyag 2...3 ms alatt elég, és kb. 2500 °C-ra melegíti az égéster-

méket. A 4...7 MPa nyomású füstgáz az alsó holtpont felé nyomja a dugattyút. Ha a gyújtás 

csak a felső holtpontban vagy azután következne be, csökkenne a teljesítmény, mert az égés 

nagyobb térfogaton kezdődne, így kisebb lenne az égési csúcsnyomás. A munkaütem végén 

a nyomás 400...600 kPa, a hőmérséklet 800...1000 °C.  

A dízelmotorban az összesűrített forró levegőbe a felső holtpont előtt nagy nyomással el-

kezdik befecskendezni a gázolajat, ami a forró levegőben önmagától meggyullad, és 

a csúcshőmérséklet 1900…2100 °C, a csúcsnyomás 6...16 MPa lesz. A befecskendezés 

a felső holtpont után is folytatódik: a gázolaj folyamatosan ég, miközben a dugattyú az alsó 

holtpont felé mozog.  
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Kipufogóütem (4–1) 

A benzinmotorban a kipufogószelep az alsó holtpont előtt 40...80°-kal nyit, a hengerben 

a nyomás hirtelen lecsökken, a füstgáz nagy része a nyitott kipufogószelepen át a szabadba 

távozik. A hengerben maradt füstgázt a dugattyú tolja ki. A szívószelep a felső holtpont előtt 

0...80°-kal kezd nyitni, és a kipufogószelep csak a felső holtpont után 5...70°-kal zár, mert 

a kiáramló füstgáz tehetetlensége miatt még akkor is távozik füstgáz a hengerből, amikor 

a dugattyú már lefelé mozog. 

A dízelmotorban hasonlóan játszódik le a kipufogás. A kipufogógáz hőmérséklete 

600…800 °C (kisebb, mint a benzinmotorban). 

 

4.1.2. ábra. A négyütemű motor működése 

A többhengeres motorok hengereiben egymáshoz képest eltolva játszódik le a négy ütem. 

Például a négyhengeres soros motorokban egy adott pillanatban minden hengerben más ütem 

zajlik. 

A négyütemű benzin- és dízelmotor szerkezeti és működési különbsége 

 A porlasztós és a közvetett befecskendezésű benzinmotor levegő és benzin keverékét 

szívja be. A dízelmotor tiszta levegőt szív be, a tüzelőanyagot (gázolajat) közvetlenül az 

égéstérbe fecskendezik be, ami ott keveredik össze a levegővel. A közvetlen befecsken-

dezésű benzinmotorban is az égéstérbe fecskendezik a benzint, de a két égéstér alakja és 

a folyamat eltérő. 

 A dízelmotor sűrítési viszonya kb. kétszer akkora, mint a benzinmotoré. 

 A benzinmotorban villamos szikra gyújtja meg a tüzelőanyagot. A dízelmotorban nincs 

gyújtóberendezés, mert a befecskendezett gázolajat az égéstér forró levegője gyújtja 

meg. 

 A karburátoros és a közvetett befecskendezésű benzinmotorban a dugattyú szívóhatása 

juttatja a hengerbe a levegővel összekeveredett tüzelőanyagot. A dízelmotorban (és 

a közvetlen befecskendezésű benzinmotorban) egy nagynyomású adagolószivattyú a be-

fecskendező szelepen (injektoron) keresztül fecskendezi az égéstérbe a tüzelőanyagot. 

 A nagyobb sűrítési és égési csúcsnyomás és igénybevétel miatt a dízelmotor forgattyús 

hajtóműve nagyobb szilárdságú, mint a hasonló méretű és teljesítményű benzinmotoré.  



4. A BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK MŰKÖDÉSE 75 

 Bagány Mihály, Kecskeméti Főiskola www.tankonyvtar.hu 

4.1.2. A vezérlési diagramok 

A 4.1.3. ábrán a főtengely szöghelyzetének függvényében ábrázoltuk a négyütemű ben-

zinmotor szelepeinek nyitott és zárt állapotát. 

 

szívószelep nyit (Szny):    0...80° FHP előtt 

szívószelep zár (Szz):  20...60° AHP után 

kipufogószelep nyit (Kny): 40...80° AHP előtt 

kipufogószelep zár (Kz):    5...70° FHP után 

4.1.3. ábra. A négyütemű benzinmotor  

vezérlési kördiagramja [4], 20. o. 

A szelepösszenyitást a szelepemelő bütykök szöghelyzete biztosítja (4.1.4. ábra). A főten-

gelyen mért szelepösszenyitási szög kétszerese a vezérműtengelyen mért szögnek. 

 

4.1.4. ábra. A szelepemelő bütykök és a szelepösszenyitás 
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A 4.1.5. ábrán a szelepek átömlő keresztmetszetét ábrázoltuk a főtengely szöghelyzetének 

függvényében. Ezen az egyszerűsített kiterített vezérlési diagramon a szelephézag szelep-

nyitást és -zárást befolyásoló hatását nem tüntettük fel.  

 

4.1.5. ábra. Négyütemű motor kiterített vezérlési diagramja 

KÉRDÉSEK 

1. Rajzolja le a négyütemű motorok fő részeit. 

2. Hogy aránylik egymáshoz a vezérműtengely és a főtengely fordulatszáma? 

3. Milyen ütemeket végezhet a négyütemű motor, miközben a dugattyúja a felső holtpont 

felé halad? 

4. Milyen ütemeket végezhet a négyütemű motor, miközben a dugattyúja az alsó holtpont 

felé halad? 

5. Mit jelent a szelepösszenyitás? 

6. A főtengelyen mért szelepösszenyitási szög kétszerese a vezérműtengelyen mért 

szelepösszenyitási szögnek. Miért? 

7. A négyütemű motor dugattyúja egy működési ciklus alatt kétszer van a felső holtpontban. 

Írja le ezt a két esetet.  

8. Milyen helyzetben lehetnek a négyütemű motor szelepei, amikor a dugattyú a felső holt-

pontban van? 
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FELADATOK 

1. Egy egyhengeres motor furata és lökete megegyezik, lökettérfogata 600 cm
3
. Mekkora 

a furata? [91,42 mm] 

2. Egy benzinmotorban a szívószelep a felső holtpont előtt 20°-kal nyit, és az alsó holtpont 

után 45°-kal zár; a kipufogószelep az alsó holtpont előtt 60°-kal nyit, és a felső holtpont 

után 20°-kal zár. 

a) Két főtengelyfordulat alatt hány fokon keresztül van zárva a szívószelep? [475°] 

b) Két főtengelyfordulat alatt hány fokon keresztül van zárva a kipufogószelep? [460°] 

c) Két főtengelyfordulat alatt hány fokon keresztül van zárva egyszerre mindkét szelep? 

[255°] 

3. A 4.1.5. ábrán egy négyütemű motor kiterített vezérlési diagramja látható. Tételezze fel, 

hogy mindkét bütyök szimmetrikus.  

a) Határozza meg két főtengelyfordulatra a következő szögtartományokat főtengelyfok-

ban kifejezve: 

kipufogószelep nyitva [260°] 

szívószelep nyitva [240°] 

szelepösszenyitás [70°] 

mindkét szelep zárva [290°] 

bütykök elékelése [180°] 

b) Mikor legnagyobb a kipufogószelep átömlő keresztmetszete? [FHP előtt 100°] 

c) Mikor legnagyobb a szívószelep átömlő keresztmetszete? [FHP után 80°] 

d) Mekkora a bütykök elékelési szöge a vezérműtengelyen mérve? [90°] 

4. Egy benzinmotorban a szívószelep a felső holtpont előtt 20°-kal nyit, és az alsó holtpont 

után 40°-kal zár. A motor fordulatszáma 3600 1/perc. Mennyi ideig van nyitva a szívó-

szelep? [11,11 ms] 

4.2. A kétütemű motorok működése 

A kétütemű motorban is megtaláljuk a hengerfejet, a motortömböt, a dugattyút valamint 

a forgattyús hajtóművet és forgattyúházat. Azonban szelepek helyett a henger oldalán rések és 

csatornák vannak, ezeket nyitja és zárja a dugattyú, a töltetcserét ez a résvezérlés szabályozza. 

A kétütemű motorok működése a következő ütemekből áll (lásd 4.2.1. ábra, kétütemű-

benzinmotor, kétütemű-dízelmotor animáció). 

1. ütem (benzinmotor): a hengerben sűrítés, a forgattyúházban szívás. Az alsó holt-

pontból induló dugattyú kezdetben szabadon hagyja a kipufogó- és az átömlő csatorna réseit, 

és a forgattyúházban elősűrített keverék az átömlő-csatornán keresztül a hengertérbe áramlik. 

A felső holtpont felé haladó dugattyú először elzárja az átömlőnyílást, majd a kipufogónyílást, 

és összesűríti a hengerbe zárt keveréket. Közben a dugattyúpalást alja szabaddá teszi a szívó-

nyílást, és a forgattyúházban keletkező vákuum beszívja a friss töltetet.  

Az egyszerűbb szerkezetű kétütemű dízelmotorban az 1. ütem ehhez hasonlóan játszódik 

le. De gyakoribb megoldás, hogy nincs elősűrítés a forgattyúházban, a hengerbe sűrítő (pl. 

Roots-fúvó) nyomja be a friss levegőt a henger oldalán kiképzett beömlőnyíláson keresztül. 

2. ütem (benzinmotor): a hengerben munkaütem és kipufogás, a forgattyúházban elő-

sűrítés. Az összesűrített töltetet a felső holtpont előtt villamos szikra gyújtja meg. (A kétüte-

mű dízelmotornál az égéstérbe porlasztott gázolaj önmagától gyullad meg.) A tüzelőanyag 
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elég, fölmelegíti az égésterméket, és a nagynyomású füstgáz az alsó holtpont felé nyomja 

a dugattyút, miközben munkát végez. Először a dugattyúpalást alja lezárja a szívónyílást, és 

a lefelé mozgó dugattyú összesűríti a forgattyúházba beszívott friss töltetet (elősűrítés). Ezu-

tán a dugattyúpalást teteje szabaddá teszi a kipufogónyílást, és a füstgáz ezen keresztül 

a szabadba távozik. Végül az alsó holtpont előtt szabaddá válik az átömlőnyílás, és megkez-

dődik az elősűrített töltet átáramlása a forgattyúházból a hengerbe. 

A kétütemű dízelmotornál a 2. ütem a fönt leírtakhoz hasonlóan játszódik le. 

 

4.2.1. ábra. A kétütemű benzinmotor szerkezete és működése [22], 97. o. 

A kétütemű motorokban minden főtengelyfordulatra jut egy munkaütem. Ezért azt vár-

nánk, hogy kétszer akkora a teljesítményük, mint az azonos lökettérfogatú és fordulatszámú 

négyüteműeké. Azonban a hengerpaláston levő rések miatt a munkavégzéskor hasznosuló 

löket kisebb, mint a motor tényleges lökethossza. A kétütemű motor könnyebb, egyszerűbb, 

olcsóbb, mint a négyütemű, de a dugattyú és az égéstér hőterhelése nagyobb. A kétütemű 

benzinmotor hatásfoka kisebb, mint a négyüteműé, mert a hengerbe áramló töltet egy része 

a kipufogórésen elégetlenül távozik.  

A kétütemű benzinmotor kenése legegyszerűbben a benzinhez adagolt olajjal történhet. Ez 

a keverékolajozás azonban szennyezi a környezetet, mert a hengerbe jutó olaj a tüzelőanyag-

gal együtt elég. Újabban gyártanak közvetlen befecskendezésű kétütemű benzinmotorokat ro-

bogók hajtására. Ezek hatásfoka és szennyezőanyag kibocsátása megközelíti a négyütemű 

motorokét. 

A kétütemű benzinmotorokat kisebb motorkerékpárok, motorcsónakok, kézifűrészek, fű-

nyírók hajtására használják. 1...25 cm
3
-es kétütemű dízelmotorok vannak a repülőmodellek-

ben. Ugyanakkor a hajók, mozdonyok több tízezer köbcentiméteres motorjai is kétütemű dí-

zelmotorok. 
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KÉRDÉSEK 

1. Milyen ütem játszódik le a kétütemű benzinmotor hengerében, illetve forgattyúházában, 

miközben a dugattyú  

a) a felső holtpont felé halad, 

b) az alsó holtpont felé halad? 

2. Mi vezérli a kétütemű motor töltéscseréjét? 

3. A kétütemű motor forgattyúházában mikor keletkezik depresszió és mikor túlnyomás? 
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5. A motorok szerkezete 

A motor foglalja magába, illetve hordozza a motor mozgó részeit és a folyamatos működést 

biztosító segédberendezéseket (vízszivattyú, olajszivattyú, önindító stb.). A belsőégésű motor 

fő részegységei (5.1.1. ábra): 

 szelepfedél (csak négyütemű motornál), 

 hengerfej, 

 hengertömb, 

 forgattyúház, 

 olajteknő (csak négyütemű motornál). 

 

5.1.1. ábra. A négyütemű dízelmotor szerkezete [4], 129. o 

A hengertömb és a forgattyúház együtt alkotja a motortömböt. A hengertömbben vannak 

kialakítva a hengerek, és erre van rácsavarozva a hengerfej, amelyet a szelepfedél zár le. 

A forgattyúház a henger alatti kiöblösödő rész. A vízhűtéses motoroknál a hengertömb és 

a forgattyúház egyetlen öntvény. Ezt az alulról rácsavarozott olajteknő zárja le. A kétütemű és 

a léghűtéses motorok hengertömbjét csavarokkal erősítik a forgattyúházra. 
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5.1. A forgattyúház, a hengertömb és a hengerek 

5.1.1. A forgattyúház 

A motortömböt rugalmasan, gumibakok közbeiktatásával rögzítik a jármű alvázához. A for-

gattyúház a motor alapja. Ebben forog a főtengely, erre szerelik föl a vízszivattyút, önindítót. 

A kihajtás felöli végéhez csatlakozik a lendítőkerékház. A forgattyúházban kialakított válasz-

falakban rögzítik a főtengely fekvőcsapágyait. Ezek a négyütemű motorokban siklócsap-

ágyak, a kétüteműekben gördülőcsapágyak. Általában a főtengely mindkét végét kivezetik a 

forgattyúházból. (Kivételt képeznek a kisméretű modellmotorok, ezek főtengelye konzolos 

csapágyazású.) A főtengely két végére húzott, és a forgattyúház falába szerelt tömítőgyűrű 

(szimmering) megakadályozza az olaj kifolyását a forgattyúházból. A kétütemű motorokban 

ezek a tömítőgyűrűk nem engedik, hogy az elősűrített keverék a főtengely mellett kifújjon a 

szabadba.  

A forgattyúházon belül a főtengelyen van a vezérműtengelyt meghajtó fogaskerék vagy 

lánckerék. Ha a vezérműtengelyt bordásszíj hajtja, akkor a főtengelyen és a vezérműtengelyen 

rögzített fogazott szíjtárcsák és a bordásszíj leggyakrabban a hengertömbön kívül van 

(5.1.2. ábra). A forgattyúház alsó síkjához csavarozzák az olajteknőt tömítés közbeiktatásá-

val, ebben van a motor kenését biztosító olaj és az olajszivattyú. Az olajteknő általában sajtolt 

acéllemez, alsó pontján van az olajleeresztő csavar. A forgattyúház anyaga öntöttvas vagy 

alumínium-ötvözet. 

 

5.1.2. ábra. A vezérműtengelyeket  

bordásszíj hajtja (kísérleti motor) 

A négyütemű motorokban a dugattyúk mozgása miatt a forgattyúház térfogata változik. Ha 

zárt lenne a forgattyúház, akkor abban ingadozna a nyomás. Ezt úgy kerülik el, hogy a for-

gattyúházat egy csővel bekötik a szívócsőbe. Így a forgattyúházban keletkező olajgőz bejut 

a hengerbe, és ott elég.  
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5.1.2. A hengertömb és a henger 

A hengertömbben vannak kialakítva a hengerek. A hengerben a gáz átlaghőmérséklete 

500...700 °C, ezért a hengerfalat kívülről levegővel vagy vízzel hűteni kell. A vízhűtéses mo-

torokban a henger körül kialakított hűtőköpenyben víz áramlik. A léghűtésesekben a henger 

kívül bordázott a jobb hőátadás érdekében. 

Ha a hengertömb szürkeöntvény, a henger furatát magában a öntvényben is el lehet készí-

teni, mert ennek jók a siklási és kopási tulajdonságai. A könnyűfém-ötvözeteknek ezek 

a tulajdonságai kedvezőtlenek, ezért az ilyen anyagból gyártott hengerfalra kopásálló réteget 

visznek föl, vagy hengerperselyt alkalmaznak. A száraz hengerpersely olyan kialakítást je-

lent, amelynél először a motor névleges furatánál nagyobbat munkálnak ki a hengertömbbe, 

majd ebbe sajtolják be az 1...2 mm falvastagságú perselyt. Ez nem érintkezik a vízzel, innen 

az elnevezés (5.1.3. ábra). A nedves hengerpersely közvetlenül érintkezik a vízzel. A persely 

felső végén perem, az alsón tömítőgyűrű választja el a hűtőköpeny és a forgattyúház terét. 

A hengerperselyek centrifugál öntéssel és forgácsolással készülnek. 

 

5.1.3. ábra. A nedves és a száraz hengerpersely 

A hengerek belső felületét gyakran krómozzák vagy nikkel-sziliciumkarbid réteggel von-

ják be (NICASIL-bevonat). Ezek a felületkezelt hengerek tartósabbak, és jók a siklási tulaj-

donságaik. 

A henger határolja a motor munkaközegét. A belsőégésű motoroknál a hengerben ég el 

a tüzelőanyag, és a hengerben mozog a dugattyú: miközben a hengertérfogat nő, a hengerbe 

zárt gáz munkát végez. A hengerben a csúcsnyomás elérheti a 12...18 MPa-t. A henger falvas-

tagságát a vékonyfalú csövekre érvényes összefüggéssel (kazánképlet) méretezhetjük: 

m

csúcs

2 


pD
 . 

Itt δ a henger falvastagsága, D a furata, σm a hengerfal anyagának megengedett feszültsége. 

Ha például egy benzinmotor hengerének furata 60 mm, a várható csúcsnyomás 5 MPa, 

a hengerfal megengedett feszültsége σm = 50 MPa, akkor a henger falvastagsága: 

mm3
MPa50

MPa5

2

mm60
 . 

A hengertömb felső felületét síkra köszörülik, erre helyezik rá a hő- és nyomásálló henger-

fejtömítést és a hengerfejet. 
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5.1.3. A hengerszám és a hengerelrendezés 

Az egyhengeres motor teljesítménye egyenesen arányos az effektív középnyomás, a löket-

térfogat és a fordulatszám szorzatával: 

nVp
i

P heffeff

2
 . 

Szívómotorral nagyobb teljesítményt csak a lökettérfogat és a fordulatszám növelésével lehet 

elérni. A nagy lökettérfogatú motorok fordulatszáma azonban kicsi, így a gépkocsik legalább 

15...20 kW-os teljesítményigényét csak igen nagy lökettérfogatú egyhengeres motorral lehet-

ne kielégíteni. Ezzel magyarázható, hogy egyhengeres motorral csak robogókban, kisebb mo-

torkerékpárokban találkozunk. 

A többhengeres motor járása kisebb tömegű lendítőkerékkel is egyenletesebb a hasonló tel-

jesítményű egyhengeresénél, és a hengerszám növelésével a teljesítmény is tetszőlegesen nö-

velhető. 

A többhengeres motor főtengelyéhez több hajtórúd és dugattyú csatlakozik. A hengerek 

működését úgy vezérlik, hogy a munkaütemek ne egyszerre, hanem egymás után egyenletesen 

elosztva következzenek. Például a leggyakoribb négyhengeres négyütemű motor két főten-

gelyfordulatára négy munkaütem jut. Ha ezeket egyenletesen osztjuk el, félfordulatonként 

(180°-onként) van egy munkaütem (lásd négyütemű-négyhengeres-motor animáció). 

A hathengeres soros motorban két fordulatra hat munkaütem jut, így már 120°-onként van egy 

munkaütem. Minél nagyobb a hengerszám, annál egyenletesebb a motor járása.  

A többhengeres motorok hengerelrendezése lehet soros, bokszer, V, csillag stb. (5.1.4. áb-

ra). A soros motorokban a hengerek sorban, egymás mögött vannak. A járműmotorokban 

leggyakrabban 2...6 henger van soros elrendezésben. 8 hengeres soros motort ritkán építenek, 

mert a hosszú főtengely előnytelen. 

 

5.1.4. ábra. A leggyakoribb hengerelrendezések 
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Rövidebb motort lehet építeni, ha a hengereket két sorban helyezzük el. A bokszermotor-

ban a hengerek párosával, forgattyúház felöli végükkel szemben állnak. A V-motorban a két 

hengersor síkja által bezárt szög (a hengerszög) általában 60° vagy 90°. A csillagmotorban 

a hengerek a főtengelyre merőleges síkban vannak, ezt az elrendezést repülőgépmotoroknál 

alkalmazzák. 

A hengerek számozása a főtengely lendítőkerékkel ellentétes oldalán kezdődik. 

A főtengely forgási iránya tetszőleges, de a lendítőkerékkel ellentétes oldalról (szemből) néz-

ve leggyakrabban az óramutató járásával megegyező irányú.  

5.1.4. A gyújtási sorrend 

A többhengeres motorban a hengerek működési sorrendjét a főtengely alakja és a henger-

elrendezés szabja meg.  

A négyhengeres soros motorban a tömegerők kiegyenlítése miatt a két középső dugattyú 

mozgási iránya ellentétes a két szélsőével (5.1.5. ábra). Ha például az 1. henger dugattyúja 

lefelé halad, a 4. hengeré is lefelé halad, ugyanakkor a 2. és 3. hengeré fölfelé. A legegyenle-

tesebb járást akkor kapjuk, ha fél főtengely-fordulatonként (180°-onként) van egy-egy mun-

kaütem. Egyenletes járást biztosít a következő működési sorrend. Ha például az 1. henger 

dugattyúja lefelé halad, és a hengerben szívóütem van, akkor a 4. henger dugattyúja is lefelé 

halad, de abban munkaütem van. Ugyanekkor a 2. henger dugattyúja felfelé halad, abban pél-

dául lehet sűrítés, a 3. henger dugattyúja is felfelé halad, ebben a hengerben kipufogásnak kell 

lennie. Mivel az ütemek sorrendje szívás-sűrítés-munkaütem-kipufogás, a hengerek működési 

sorrendje (a gyújtási sorrend) 1342. Belátható, hogy a 2. és 3. henger üteme fölcserélhető, 

ekkor a gyújtási sorrend 1243. 

 

5.1.5. ábra. A négyhengeres soros motor gyújtási sorrendje 
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A föntihez hasonló gondolatmenettel belátható, hogy a hathengeres soros motorok gyújtási 

sorrendje: 153624 vagy 142635. A négy- és hathengeres soros dízelmotorok 

gyújtási sorrendje megegyezik a benzinmotorokéval. 

FELADATOK 

1. Határozza meg a hathengeres soros motor legegyenletesebb járását biztosító gyújtási sor-

rendeket. 

2. Hány munkaütem játszódik le egy négyütemű, négy-, hat, illetve nyolchengeres belsőégé-

sű motorban, miközben a főtengelye két fordulatot tesz? [4, 6, 8] 

5.2. A hengerfej 

A nyitott hengert felülről a rácsavarozott hengerfej zárja le. Ebben alakítják ki a szívó- és 

kipufogócsatornát és az égésteret. Anyaga leggyakrabban öntött alumínium-ötvözet. 

A négyütemű motorokban a gázok be- és kiáramlását a szelepek szabályozzák. A szívó- és 

kipufogócsatornát a kúpos ülésű szívó- és kipufogószelep választja el az égéstértől (5.2.1. 

és 5.2.2. ábra). A szelepeket a rugótányérokra fölfekvő szeleprugók zárják a szelepülésekre, 

és a főtengely fordulatszámának felével forgó vezérműtengely bütykei nyitják a szelephimbák 

segítségével. A dugattyú a szívószelep nyílásán keresztül szívja be a hengerbe a friss levegőt, 

és a kipufogószelep nyílásán keresztül tolja ki a füstgázt a szabadba. Mindez a hengerfejben 

játszódik le. 

A benzinmotor hengerfejébe csavart gyújtógyertya elektródái az égéstérbe nyúlnak. 

A közvetlen befecskendezésű benzinmotor hengerfejébe a szelepek és a gyertya mellett még 

a befecskendező szelep (injektor) is helyet kap. A dízelmotor hengerfejében nincs gyertya, 

csak a szelepek és befecskendezőszelep. 

 

5.2.1. ábra. Négyhengeres soros motor  

hengerfeje és az égésterek 

 

5.2.2. ábra. Hengerfej a szelepfedél felöl nézve 
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A hengerfejet a hő- és nyomásálló hengerfejtömítés közbeiktatásával a hengertömbre csa-

varozzák. A négyütemű motorok hengerfejét az acéllemezből sajtolt szelepfedél zárja. A sze-

lepfedél és a hengerfej között olaj- és hőálló tömítés van (5.2.3. ábra).  

 

5.2.3. ábra. Soros motor hengerfejtömítése 

Az égésteret a dugattyú, a hengerfal és a hengerfej határolja, a hengerfejben, vagy részben 

a hengerfejben, részben a dugattyúban alakítják ki. Az égéstér alakján múlik az égés minősé-

ge, a motor hatásfoka és károsanyag-kibocsátása. A porlasztós és a közvetett befecskendezésű 

benzinmotorok keverékképzése a hengeren kívül, az égés az égéstérben megy végbe. A dí-

zelmotoroknál mindkét folyamat az égéstérben történik.  

A hengerfejet hűteni kell. A léghűtéses motoroknál ezt a hengerfejjel egybeöntött nagy fe-

lületű hűtőbordák végzik. A vízhűtéses motorok hengerfejét a hengerfejben kiképzett üregek-

ben és csatornákban áramló víz hűti. 

KÉRDÉSEK 

1. Az 5.2.3. ábrán egy soros motor hengerfejtömítése látható.  

a) Hány hengeres ez a motor? 

b) Milyen célt szolgálnak a hengerfejtömítésen látható kisebb átmérőjű lyukak? 

5.3. A forgattyús hajtómű 

A forgattyús hajtómű részei a dugattyú, a dugattyúcsapszeg, a hajtórúd és a főtengely. A for-

gattyús hajtómű a dugattyú egyenes vonalú mozgását átalakítja forgó mozgássá. A dugattyút a 

hajtórúd köti össze a főtengellyel (5.3.1. ábra). 
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5.3.1. ábra. A dugattyú és a hajtórúd 

5.3.1. A dugattyú 

A hengerben mozog a dugattyú (5.3.2. ábra). Feladata: 

 Az égéskor keletkező füstgáz térfogatváltozási munkájának átvitele a csapszegen és haj-

tórúdon át a főtengelyre.  

 Az égéstérben keletkező belső energia (hő) egy részének elvezetése a hengerfalra. 

 A dugattyúgyűrűk megtartása és vezetése. 

 A hajtórúd felső fejének egyenesbe vezetése. 

 A kétütemű motorokban a be-, ki- és az átömlés vezérlése (a megfelelő rések nyitása, 

zárása). 

A dugattyú részei és a részek feladata: 

 A dugattyútető (dugattyúfenék) képes fölvenni az égési csúcsnyomást (benzinmotor-

okban 4...10 MPa, dízelmotorokban akár 16...18 MPa). 

 A tűzgát a dugattyútető és a legfelső dugattyúgyűrű (tömítőgyűrű vagy tűzgyűrű) közti 

rész, védi a gyűrűket. 

 A dugattyúpalást dugattyútető felöli részében alakítják ki a gyűrűhornyokat 

(2...6 darabot), ezekben helyezkednek el a dugattyúgyűrűk, amelyek mozgás közben is 

tömítik a hengerteret. 

 A dugattyúpalást (szoknya) vezeti meg a dugattyút a hengerben, és átviszi a hajtórúd 

ferde helyzetében ébredő oldalirányú erőt a hengerfalra. 

 A csapszem viszi át a dugattyúra ható erők egy részét a dugattyúcsapszegre, a csapszem 

furatában van a dugattyúcsapszeg. 
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5.3.2. ábra. Dízelmotor dugattyúja 

A dugattyú üzem közben egyenetlenül melegszik: a dugattyútető 200...250 °C-ra, 

a dugattyúpalást alsó része csak 100...120 °C-ra (5.3.3. ábra). A dugattyú anyaga általában 

Al-Si ötvözet, ennek hőtágulási együtthatója C1/1017 6  
. A henger üzemi hőmérséklete 

csak 80...90 °C, hőtágulási együtthatója is kisebb. (A gyakran használt szürkeöntvényé 

C1/109 6  
.) Hideg állapotban a henger és a dugattyú között akkora hézagnak kell lennie, 

hogy a dugattyú üzemi hőmérsékleten se szoruljon meg. Ezért a dugattyútető átmérője 

4...5 ezrelékkel, a palást alsó része kb. 1 ezrelékkel kisebb a hengerátmérőnél (a dugattyú ová-

lis alakú).  

A dugattyú fő méreteit a motor típusa és üzemmódja határozza meg (benzinmotor, dízel-

motor, kétütemű, négyütemű, kis/nagy fordulatszám, lökettérfogat stb.)  

 

5.3.3. ábra. A dugattyú hőmérséklet-eloszlása 

(négyütemű benzinmotor) 
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5.3.2. A dugattyúgyűrűk 

A dugattyúhornyokban elhelyezett gyűrűk rugalmasan nekifeszülnek a hengerfalnak. Felada-

tuk: 

 a hengertér tömítése, 

 a hő (belső energia) egy részének elvezetése a forró dugattyúból a hidegebb hengerfalra, 

 a hengerfalra tapadt olaj visszajuttatása az olajteknőbe.  

A tömítés és a hőelvezetés legnagyobb részét a felső horonyba elhelyezett 

kompressziógyűrű (tömítőgyűrű) végzi (5.3.4. ábra). A forgattyúházból a dugattyúra jutó 

olaj hűti a dugattyút. A hengerfalra kerülő olaj tömít, és keni a mozgó dugattyút és a henger-

falon súrlódó gyűrűket. A hengerfalnak feszülő olajlehúzó gyűrű a falon maradt olajat lehúz-

za (lekaparja). Az olajlehúzó gyűrű szélesebb, mint a fölötte levő tömítőgyűrű. Az olaját-

eresztő gyűrű az alsó gyűrűhoronyban van. A gyűrű külső palástján egy körbefutó horony 

van. A horonyban körben lyukak vagy rések vezetnek át a gyűrűfalon. Az olajáteresztő gyűrű 

mögött a dugattyúban apró furatok vannak, így a hengerfalról lehúzott olaj ezeken keresztül 

visszajut a forgattyúházba.  

A motor kopása miatt a hengerfalon visszamaradó olaj a munkaütem során elég. A tökélet-

lenül elégett olaj egy része idővel rákokszosodik a dugattyúra, szelepekre, gyűrűkre, akadá-

lyozza ezek hűlését és tömítését. Az elégett olaj szennyezi a környezetet. Az olajat fogyasztó 

négyütemű benzinmotor füstje jellegzetes kék színű. 

 

5.3.4. ábra. Néhány dugattyúgyűrű forma 

A gyűrűk kis hézaggal illeszkednek a dugattyúhornyokba, ez biztosítja a szabad mozgásu-

kat (5.3.5. ábra). Egy helyen föl vannak hasítva, hogy ráhúzhatók legyenek a dugattyúra, és 

rugalmasan nekifeszüljenek a hengerfalnak. (A fölhasított gyűrű feszültségmentes állapotban 

nagyobb átmérőjű, mint a henger.) A hengerbe illesztett gyűrű hasítéka kb. 0,1 mm széles, ez 

biztosítja a gyűrű szabad mozgását és hőtágulását. 

A gyűrűk anyaga szürkeöntvény, gömbgrafitos öntöttvas vagy CrMoV-acél. A legnagyobb 

mechanikai, hő- és korróziós igénybevételnek kitett tömítőgyűrű súrlódó felületét cink, fosz-

fát, réz, króm, molibdén vagy kerámiaréteggel vonják be, így csökkentik a kopást és 

a súrlódást. 
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5.3.5. ábra. A dugattyúgyűrűk beépítése 

5.3.3. A dugattyúcsapszeg 

A dugattyúcsapszeg csuklóként köti össze az egyenes vonalú mozgást végző dugattyút és 

a lengő mozgást végző hajtórudat (5.3.6. ábra). A dugattyúra ható erőt viszi át a hajtórúdra. 

Szabadon foroghat a dugattyúszemben és a hajtórúdperselyben (úszó csapszeg), de lehet szo-

rosan illesztve csak a dugattyúszemben vagy csak a hajtórúdpersejben. Kicsúszását biztosító-

gyűrűk, huzalból hajlított rögzítő gyűrűk vagy a végeibe erősített puha alumíniumdugók aka-

dályozzák meg.  

A dugattyúcsapszeg együtt mozog a dugattyúval, így kis tömegűnek kell lennie, hogy az 

ébredő tömegerők is kicsik legyenek, ezért cső alakú. Ki kell bírnia a változó irányú ütésszerű 

hajlító terheléseket. Anyaga szívós, betétben edzhető ötvözött acél. Felülete üvegkemény, ezt 

cementálással vagy nitridálással érik el. A kis súrlódás és a nagy alakpontosság érdekében 

a csúszó felületét köszörülik és polírozzák.  

 

5.3.6. ábra. A dugattyú, a dugattyúcsapszeg és a hajtórúd 
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5.3.4. A hajtórúd 

A hajtórúd köti össze az egyenes vonalú mozgást végző dugattyút a forgó mozgást végző fő-

tengellyel (5.3.7. ábra). A dugattyúcsaphoz kapcsolódó felső végét a dugattyú egyenesen ve-

zeti, alsó vége a forgattyúcsapon csapágyazott. A hajtórúd viszi át a dugattyúra ható erőt 

a forgattyúcsapra, így hoz létre forgatónyomatékot a főtengelyen. 

A hajtórúdszár felső végén van a kis hajtórúdszem, ebbe általában egy bronzpersely (rit-

kábban tűgörgős csapágy) van sajtolva. A hajtórúdszár kiszélesedő alsó végén van a hajtórúd-

fej, amely egy osztott csapágyház: a fedelet két csavar rögzíti a fejhez. Ez a kialakítás teszi 

lehetővé, hogy a hajtórudat föl lehessen szerelni a főtengelyre. A hajtórúd a főtengelycsapon 

a nagyobb motoroknál siklócsapágyban, a kisebbeknél gördülőcsapágyban fut. A hajtórúdszár 

nyomó, húzó és hajlító igénybevételnek van kitéve, de kihajlásra is kell méretezni. A hajtó-

rúdszár keresztmetszete leggyakrabban I alakú, ez biztosítja a kis tömeget és a nagy merevsé-

get. A hajtórúd anyaga nemesíthető ötvözött acél, süllyesztékben kovácsolással gyártják. 

 

5.3.7. ábra. A hajtórúd [4], 32. o. 

5.3.5. A főtengely 

A dugattyúra ható erőt a hajtórúd a főtengelyre viszi át (5.3.8. ábra). A főtengely fekvőcsapjai 

a forgattyúházban egy vonalban elhelyezkedő fekvőcsapágyakban forognak. A forgattyúcsa-

pok tengelyvonala párhuzamos a főtengely forgástengelyével, de a dugattyú löketének felével 

párhuzamosan el van tolva. A fekvőcsapokat és a forgattyúcsapokat a forgattyúkarok kötik 

össze.  

A dugattyúk, hajtórudak, forgattyúcsapok és a főtengely egyenlőtlen tömegeloszlású rend-

szert alkot (a rendszer súlypontja nem esik a forgástengelyre). A főtengely forgásakor válta-

kozó irányú és nagyságú tömegerők ébrednek. Ezek kiegyensúlyozására a főtengelyen ellen-

súlyok (sonkák) vannak. 
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A kis és közepes méretű motorok főtengelyeit melegsajtolással és kovácsolással gyártják. 

Anyaguk nemesíthető acél. A fekvő- és a forgattyúcsapokat keményre edzik, majd méretre 

köszörülik. A kisebb kétütemű motorok főtengelyét több darabból sajtolással szerelik össze.  

A főtengely egyik végén fogaskerék, szíjtárcsa, lánckerék stb. van a motor segédberende-

zéseinek (olajszivattyú, hűtőventillátor, vízszivattyú stb.) meghajtására. A vezérműtengely is 

a főtengelyről kapja a hajtást. A főtengely kihajtóvégén van a lendítőkerék, innen jut a nyo-

maték a meghajtott gépre. A főtengely a forgattyúházban forog, ezt alul az acéllemezből saj-

tolt olajteknő zárja.  

 

5.3.8. ábra. Négyhengeres soros motor főtengelye 

5.3.6. A főtengelycsapágyak és hajtórúdcsapágyak 

A főtengelyt a fekvőcsapágyak támasztják meg a forgattyúházban, ezek veszik föl az erőket. 

A négyütemű motorok főtengelycsapágyai osztott siklócsapágyak. A fekvőcsapágyak házát a 

forgattyúház válaszfalaiban forgácsolással alakítják ki, és erre csavarozzák föl a csapágyfede-

let. A csapágyházban és a fedélben helyezkednek el a csapágycsészék (5.3.9. ábra). Vastag-

ságuk 1...3 mm, anyaguk acél, belső felületükön 0,3...1,5 mm vastag ólombronz hordozóréteg, 

azon 1...2 µm-es nikkelgát és 10...30 µm-es fehérfém futóréteg van. Kisebb terhelésre alumí-

niumötvözetből is készítenek csapágycsészét. Elfordulás ellen rögzítő fülek biztosítják a csap-

ágycsészéket. A csészék közepén olajfurat és abból nyíló, körbefutó olajhorony van. 

 

5.3.9. ábra. A csapágycsésze 

Minden főtengelyen van egy vállas (axiális) támcsapágy. Ez akadályozza meg a főtengely 

tengelyirányú elmozdulását. A vállas támcsapágy olyan siklócsapágy, amelynek mindkét ol-
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dalán futófelülettel bevont váll van. A négyütemű motorok hajtórúdcsapágyai is osztott sikló-

csapágyak. 

A siklócsapágyakban a csapok olajfilmen futnak. Az olajat olajszivattyú nyomja a csator-

nákon és a furatokon keresztül a csapágyak futófelülete és a csapágycsészék közé. 

A kétütemű motorokban a siklócsapágyak kenése nem oldható meg, ezért itt gördülőcsap-

ágyakat használnak (ezek kenési igénye kisebb). A főtengelyt több darabból préselik össze, 

miután a csapokra fölhelyezték a csapágyakat és a hajtórudat. 

5.3.7. A lendítőkerék 

Az egyhengeres négyütemű motorban a szívás, a sűrítés és a kipufogás külső munkát igényel, 

a füstgáz csak a munkaütem alatt fejt ki munkát a környezetén. A munkaütem alatt a főten-

gely fölgyorsul, a maradék három ütem alatt lelassul, ezért az egyhengeres motor járása egye-

netlen, amit lendítőkerékkel tehetünk egyenletesebbé. 

A lendítőkerék öntöttvasból készül, a főtengely végére van csavarozva, és gondosan ki van 

egyensúlyozva. Peremére egy fogaskoszorú van sajtolva, ebbe kapcsolódik be az önindító 

fogaskereke. A lendítőkerék külső oldalára van fölcsavarozva a tengelykapcsoló. 

Néhány homogén forgástest tehetetlenségi nyomatéka a forgástengelyre: 

tömör körhenger (korong):  2

8

1
mdΘ  , 

hengergyűrű:  22

8

1
dDmΘ  , 

gömb: 2

10

1
mdΘ  . 

FELADATOK 

1. Egy személygépkocsi lendítőkereke korong alakú tömör acélöntvény, melynek tömege 

8 kg, átmérője 300 mm. 

a) Mekkora a lendítőkerék tehetetlenségi nyomatéka? [0,09 kg·m
2
] 

b) Mekkora a lendítőkerék mozgási energiája, ha fordulatszáma 4500 1/perc? [9,993 kJ] 

2. Az 5.3.10. ábrán látható forgástest alakú lendítőkerék anyagának sűrűsége 7,8 g/cm
3
. 

Mekkora a lendítőkerék forgástengelyre számított tehetetlenségi nyomatéka? 

[1,32 kg·m
2
] 

 

5.3.10. ábra. Lendítőkerék 
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5.4. A vezérmű 

A négyütemű motorokban a vezérmű irányítja a töltetcserét: a friss keverék beszívását a hen-

gerbe és a kipufogógáz szabadba engedését. Részei a vezérműtengely és hajtása, a bütykök, a 

szelepek, szeleprugók, rugótányérok, ékek, himbák vagy szelepemelő rudak (5.4.1. ábra).  

Az oldalt szelepelt motorokban a szelepek a henger mellett oldalt vannak, és a szelepfész-

keket a hengertömb felső síkjában alakítják ki. Ez a szelepelrendezés kedvezőtlen égéstér 

formát tesz lehetővé, ezért napjainkban már nem alkalmazzák. 

A felül szelepelt motorokban a szelepek a hengerfejben vannak, és a szelepfészkeket is 

a hengerfejben munkálják ki. A szelepszárak párhuzamosak vagy egymással szöget zárnak be. 

Ezzel a szelepelrendezéssel kedvező alakú égéstér munkálható ki a hengerfejben.  

A vezérműtengely lehet oldalt a főtengely mellett a hengertömbben (oldalt vezérelt mo-

tor), vagy a hengerfejben a szelepek fölött (felül vezérelt motor).  

A vezérműtengelyt a főtengely hajtja. Az oldalt vezérelt soros motorokban, valamint a V- 

és boxermotorokban ez a két tengely közel van egymáshoz, ezért két darab ferde fogazású 

homlokfogaskerék viszi át a hajtást. A felül vezérelt motorokban a vezérműtengely távol van 

a főtengelytől, itt görgős lánc vagy fogasszíj (bordásszíj) hajtja a vezérműtengelyt.  

A négyütemű motorban a négy ütem két főtengelyfordulat alatt játszódik le, miközben 

mindkét szelep csak egyszer nyit, illetve zár, ezért eközben a szelepeket mozgató vezérmű-

tengelynek csak egy fordulatot kell megtennie: a vezérműtengely fordulatszáma fele a főten-

gelyének.  

 

5.4.1. ábra. A szelepek és a vezérműtengely elhelyezése 

5.4.1. A vezérműtengely, a bütykök és a himbák 

A vezérműtengelyen hengerenként általában két bütyök van: az egyik a szívó-, a másik a ki-

pufogószelepet nyitja közvetlenül, vagy szelepemelők és himbák közbeiktatásával (5.4.2. áb-

ra). A többhengeres motorokban a bütykök egymáshoz viszonyított szöghelyzetét a gyújtási 

sorrend határozza meg. 

A bütyköket a vezérműtengely anyagából alakítják ki. A vezérműtengely siklócsapágyak-

ban forog, ezért csapjai nagyobb átmérőjűek, mint a bütykök magassága, mert csak így sze-
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relhető be. Anyaga öntött vagy süllyesztékben kovácsolt acél. A bütykök palástját és a csapok 

felületét hőkezeléssel keményítik, majd köszörülik. 

A szelephimba egy- vagy kétkarú emelő. A körhagyó bütyökpalást mozgatja. A szelep-

himba egyik vége nyomja le (nyitja) a szelepet a szeleprugó ellenében. A szelephimbák 

süllyesztékben kovácsolt vagy acéllemezből sajtolt munkadarabok. A bütyökkel és a szelep 

végével érintkező felületüket hőkezeléssel keményítik, majd köszörülik. 

 
5.4.2. ábra. Vezérműtengely végén a meghajtó szíjtárcsával 

5.4.2. Bütyökkialakítások 

A bütyök helyzete szabja meg a szelep nyitási pillanatát, az alakja a nyitás időtartamát, a ma-

gassága a nyitás mértékét (a szelep löketét). Adott szelep-nyitvatartási szögtartománynál 

a henger töltése kedvezőbb, ha a szelep lökete nagy, és a szelep gyorsan nyit és zár (5.4.3. 

ábra, széles bütyök). A gyors nyitás és zárás azonban csak nagyobb szelepgyorsulással, azaz 

nagyobb szelepmozgató erővel érhető el. Napjainkban a harmonikus és a tangenciális bütyök-

profilt alkalmazzák.  

A harmonikus bütyök hegyes, lassabban nyitja a szelepet, rövidebb ideg tartja nyitva, és 

lassabban engedi vissza a szelepülésre. A bütyökoldal több, különböző sugarú, egymáshoz 

közös érintővel csatlakozó körívből áll.  

A tangenciális bütyök széles, felfutó és lefutó oldala meredek, a bütyök teteje lapos, ezért 

a szelepnyitás és -zárás gyors, a szelep hosszabb ideig van nyitva. Turbófeltöltéses dízel-

motoroknál alkalmazzák. A bütyök alapkörét és a bütyökcsúcs körívét érintő irányú egyenes 

köti össze. A tangenciális bütyök csak görgős emelővel vagy olyan himbával alkalmazható, 

amelynek körív alakú a bütyökkel érintkező vége. 

 

5.4.3. ábra. Szelepemelő bütyökprofilok 

A gépjárműmotorok üzemelése közben változik a hőmérséklet, fordulatszám, terhelés. Kí-

vánalom, hogy ezekben az eltérő üzemállapotokban a lehető legkedvezőbb legyen a motor 

teljesítménye, nyomatéka, károsanyag-kibocsátása, tüzelőanyag-fogyasztása. Ezt a változtat-

ható szelepvezérléssel lehet megoldani (5.4.4. ábra). Főleg benzinmotoroknál alkalmazzák. 

Például kis fordulatszámon előnyös, ha a szelepek nyitási tartománya kisebb, mint közepes 
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vagy nagy fordulatszámon. A szériamotorokban a vezérműtengely pillanatnyi szöghelyzetét 

(és ezzel a szelepek nyitási és zárási helyzetét) a főtengely pillanatnyi helyzete határozza meg. 

Néhány változtatható szelepvezérlési megoldás: 

 A vezérműtengelyt a meghajtó fogaskerékhez képest egy mechanizmus elfordítja, így 

a szelepek nyitása és zárása eltolható. 

 A bütyök alakja tengely irányban is változik, és a vezérműtengely tengely irányban el-

tolható, ezáltal változik a szelephimbát mozgató bütyökalak és a szelepnyitási, illetve -

zárási szöghelyzet. 

 Vezérműtengely nélküli elektromágneses vagy elektrohidraulikus szelepvezérlés adja 

a legnagyobb szabadságot, de ez költséges, és még nem kiforrott megoldás. 

 

5.4.4. ábra. Változtatható szelepvezérlés bütykös tengelye [3], 460. o. 

5.4.3. A szelepek, szeleprugók, rugótányérok, ékek 

A négyütemű motorokban hengerenként általában egy szívó- és egy kipufogószelep van, de 

a jobb töltetcsere érdekében gyakran használnak hengerenként két szívó- és egy, vagy két 

kipufogószelepet. Ha hengerenként egy szívó- és kipufogószelep van, akkor a szívószelep 

tányérjának átmérője 15…20%-kal nagyobb, mint a kipufogószelepé. A szelepek választják el 

a szívó- és kipufogócsatornát az égéstértől.  

A szelep részei a hengeres szelepszár és a lekerekített átmenettel kiképzett szeleptányér 

(5.4.5. ábra). A szelepszár a hengerfejben kialakított szelepvezetékben mozog, ez vezeti meg 

a szelepet. A szelepszár végén egy beszúrás van. Ennek az a célja, hogy a rugótányért a sze-

lepékek segítségével a szelepszárhoz rögzítse.  

Az előfeszített (összenyomott) szeleprugó a rugótányért fölfelé nyomja, így a szeleptányért 

rázárja a kúpos szelepfészekre. Szereléskor a szelepet az égéstér felől tolják be a szelepveze-

tékbe. A szeleprugó csavarrugó. Gyakran alkalmaznak szelepenként két rugót (a nagyobb 

belsejében van egy kisebb), így akadályozzák meg a szelep becsúszását a hengerbe rugótörés 

esetén. (A két rugó nagyobb előfeszítést is biztosít.) Ha a szelepmozgás frekvenciája meg-

egyezik a szeleprugó saját rezgési frekvenciájával, a rugó a rezonancia miatt eltörik. A rezo-

nancia megakadályozására gyakran készítenek kúpos vagy változó menetemelkedésű szelep-

rugókat. 
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A szelepek nagy mechanikai, hő- és kémiai igénybevételnek kitett alkatrészek. A szívósze-

lepet a friss töltet hűti, így átlaghőmérséklete 400...500 °C, anyaga Cr-Si ötvözésű acél. 

A kipufogószelep tányérjának hőmérséklete eléri a 800 °C-ot, ezért ezt gyakran Cr-Mn ötvö-

zésű acélból készítik, és dörzshegesztéssel egyesítik a szelepszárral. A szelepszár anyaga itt is 

a jó siklási tulajdonságú Cr-Si ötvözésű acél.  

 

5.4.5. ábra. A szelepvezetés 

A szelepvezetéket és a szelepülést (szelepfészket) a szürkeöntvény-hengerfejeknél közvet-

lenül a hengerfejben munkálják ki. A könnyűfém hengerfejeknél a szelepvezeték öntöttacél, 

a szelepülék-gyűrű Cr-Mn acélötvözetből készül. Mindkettőt sajtolással rögzítik a henger-

fejben.  

Üzem közben a hengerfej és a szelepek fölmelegednek, és anyaguktól, méretüktől és hő-

mérsékletváltozásuktól függően kitágulnak. A szelepeknek a hideg és a meleg motorban is 

tökéletesen kell zárniuk, ezért a szelepmozgató mechanizmusban hézagot hagynak, ezt neve-

zik szelephézagnak (5.4.6. ábra) A hideg motorban a szelephézag nagyobb, mint a meleg-

ben, mert a szelepszár jobban fölmelegszik, mint a hengerfej. A szelephézagot a gyár által 

megadott értékre kell beállítani. Szokásos értéke a szívószelepnél 0,1...0,2 mm, a kipufogó-

szelepnél 0,2...0,4 mm. A szelephézagot hideg motornál kell beállítani. 
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5.4.6. ábra. A szelephézag beállítása 

 

A hidraulikus szelepemelő a motor hőmérsékletétől és kopásától függetlenül hézagmente-

sen mozgatja a szelepet. A szelepemelő bütyök és a szelep (vagy a szelephimba) közé építik 

be. Részei a bütyökre támaszkodó szelepemelő test, a vezetőhüvely, a nyomódugattyú, a go-

lyósszelep és a hézagkiegyenlítő rugó (5.4.7. ábra). A motor olajrendszeréből az olaj a sze-

lepemelő test oldalán levő furaton beáramlik a szelepemelő test belső terébe és a nyomódu-

gattyú fölötti tartaléktérbe. A golyósszelepen csak a tartaléktérből a munkatér felé áramolhat 

az olaj. Lefutó bütyökelforduláskor a hézagkiegyenlítő rugó kis erővel fölfelé nyomja 

a nyomódugattyút, és az rányomja a szelepemelő testet a bütyök lábkörére. Ha hézag volt 

a lábkör és a szelepemelő test között, akkor a nyomódugattyú alatti munkatérbe a golyóssze-

lepen át olaj áramlik. Fölfutó bütyökelforduláskor a bütyök a szelepemelő testen keresztül 

lefelé nyomja a nyomódugattyút. Mivel a golyósszelepen keresztül nem áramolhat ki olaj 

a munkatérből, a nyomódugattyú az olaj közvetítésével lefelé nyomja a vezetőhüvelyt, és az 

nyitja a szelepet. A nyomódugattyú és a vezetőhüvely közötti csekély mértékű olajszivárgás 

biztosítja, hogy az olaj melegedése ne okozzon szelepnyitást. Az elszivárgó olajat visszacso-

rog az olajteknőbe. A hidraulikus szelepemelő csökkenti a motor zaját és növeli a szelep élet-

tartamát. 
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5.4.7. ábra. A hidraulikus szelepemelő 

KÉRDÉSEK 

1. Milyen hatással van a szelepek nyitvatartási idejére az előírtnál nagyobb, illetve kisebb 

szelephézag? 

2. Milyen meghibásodást okoz az előírtnál nagyobb, illetve kisebb szelephézag? 

3. Miért van szükség szelephézagra? 

4. A hideg vagy a meleg motornál kisebb a szelephézag? Válaszát indokolja. 

5. Hideg motorban általában melyik szelep hézaga nagyobb? Válaszát indokolja. 

FELADATOK 

1. Egy négyütemű motorban a szelep és a szelepet mozgató, alternáló mozgást végző alkat-

részek (szeleprugó, rugótányér, szelepék, himba) redukált tömege 0,12 kg. (A redukált -

tömeg és a szelepgyorsulás szorzata megegyezik a rugóerővel.) Amikor a szelep teljesen 

nyitott helyzetben van, az összenyomott szeleprugó 600 N erőt fejt ki a rugótányérra. 

Mekkora maximális gyorsulással képes mozgatni a rugó a szelepet? [5000 m/s
2
] 
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5.5. A levegőszűrő, a szívócső és a kipufogórendszer 

5.5.1. A levegőszűrő és a szívócső 

Ha a levegőben szálló por bejutna a hengerbe, hamar elkoptatná a henger falát és a gyűrűket. 

Ezért a motor csak levegőszűrőn keresztül szívhat be levegőt. A levegőszűrő másik feladata 

a szívási zaj csökkentése.  

A száraz levegőszűrőben nagy felületű papír szűrőbetét választja le a porszemcséket 

(5.5.1. ábra). Karbantartást nem igényel. Ha pórusai eltömődnek, ki kell cserélni, nem tisztít-

ható. Személygépkocsikban és kisebb tehergépkocsikban alkalmazzák. 

A kisebb motorkerékpárokon olajos levegőszűrőt használnak, ebben a szűrőbetét össze-

hajtogatott olajos fémszövet. A levegővel áramló pornak a fémszövet zegzugos nyílásain kell 

átáramolnia. Azonban a gázmolekulákhoz képest óriási porszemek tehetetlenségüknél fogva 

nehezen tudnak irányt változtatni, ezért nekiütődnek az olajos fémszövetnek, és beleragadnak 

az olajba, így a hengerbe pormentes levegő jut. Tisztítása egyszerű: olajos benzinben kell ki-

mosni a fémszövetet. 

Az olajfürdős levegőszűrő korong alakú házában a levegő fölülről lefelé, majd hirtelen 

irányt változtatva fölfelé áramlik. A levegővel áramló por nem képes a hirtelen irányváltozta-

tásra, belecsapódik a szűrőház alján levő olajba, és ott leülepedik. A körülményektől függően 

időnként a szűrőt szét kell szedni, az olajos sarat el kell távolítani, és meghatározott mennyi-

ségű tiszta olajat kell a szűrőbe önteni. 

 

5.5.1. ábra. A száraz levegőszűrő [4], 60. o. 

Ha a levegőszűrőt a por eltömíti, ki kell cserélni (vagy meg kell tisztítani), mert megnő az 

áramlási ellenállása, csökken a hengerek töltése és a motor teljesítménye, nő a károsanyag-

kibocsátás. A porlasztós motorokban feldúsul a keverék, nő a fogyasztás. 

A szívócső a hengerfejben levő szívócsatornát köti össze a levegőszűrővel. Anyaga alumí-

niumötvözet. Az áramlási ellenállás csökkentése érdekében belső felülete sima. A többhenge-

res motorok hengereihez csatlakozó szívócsövek hossza azonos, ez biztosítja az egyes henge-

rek egyforma töltését.  
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5.5.2. A kipufogórendszer 

A belsőégésű motorok hengerében a kipufogószelep nyitásakor 300…400 kPa a túlnyomás. 

A hengerből nagy sebességgel kiáramló füstgáz lökéshullámai erős hanghatást keltenek. 

A kipufogórendszer egyik feladata ennek a zajnak a csillapítása úgy, hogy csak kismértékben 

fojtsa a kipufogógáz áramlását. A kipufogórendszerébe van beépítve a katalizátor, amely 

csökkenti a motor károsanyag-kibocsátását. A kipufogógáz útja: 

 kipufogócsatorna a hengerfejben, 

 a hengerfejre szerelt kipufogótorok, 

 kipufogócső, egy vagy több kipufogódob, hátsó kipufogócső. 

Az kipufogótorok öntöttvasból készül. Az első kipufogócső a torkot és az előhangtompítót 

köti össze. Az előhangtompító a lökésszerűen kiáramló kipufogógáz lengéseit csillapítja, ki-

alakítása nagy hatással van a motor teljesítményére. A tényleges hangtompítást a hátsó hang-

tompító dob végzi (5.5.2. ábra). A csövek, dobok légzáróan csatlakoznak egymáshoz. Ezek az 

alkatrészek a gépjárműveknél erős belső és külső korróziónak vannak kitéve. Anyaguk acél-

lemez vagy rozsdamentes acél.  

 

5.5.2. ábra. Személygépkocsi kipufogórendszere [4], 105. o. 

A nagyobb tömegű gépjárművek fékezése hosszú lejtőn (vagy a gyakori fékezésük város-

ban) az üzemi fék fölmelegedéséhez és gyors kopásához vezet. Ezeknek a járműveknek a las-

sítására használják a kipufogóféket. Ez egy csappantyú, amit a kipufogótorokba építenek be. 

Működtetésekor a motor tüzelőanyag-ellátása automatikusan megszűnik, és a csappantyú el-

zárja a hengerekből kitolt levegő útját. Ilyenkor a jármű mozgási energiája forgatja a motort.  
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6. A hajtómű mozgástörvényei és erőhatásai 

6.1. A dugattyú mozgása 

Miközben a főtengely állandó fordulatszámmal forog, a dugattyú a holtpontok között egyenes 

vonalú változó sebességű alternáló mozgást végez. A felső holtponttól mért pillanatnyi du-

gattyúút a forgattyúcsap φ-vel megadott helyzetében (6.1.1. ábra): 

    22 sin11cos1  lrx . 

Itt l a hajtórúdhossz, r a forgattyúkar sugara (a lökethossz fele, r = s/2), λ a hajtórúdviszony. 

A hajtórúdviszony szokásos értéke: 

2,4

1
....

5,3

1


l

r
 . 

 

6.1.1. ábra. A forgattyús hajtómű mozgása 

A dugattyúsebesség közelítő értéke, ha a főtengely szögsebessége ω: 









 


 2sin
2

sinrv . 

A legnagyobb dugattyúsebesség megközelíti a forgattyúcsap kerületi sebességét. A dugattyú-

középsebesség a dugattyúlöket osztva a közben eltelt idővel: 

sn

n

s
v 2

2

1k  . 
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Ha például a löket 60 mm, a percenkénti fordulatszám 6000, akkor a forgattyúcsap kerületi 

sebessége és a dugattyú-középsebesség: 

s

m
18,85

s

1
π200m0,03

2
ker  

s
v ,   

s

m
12

s

1
100m0,0622k  snv . 

Ha a lökettérfogat korlátozott, a motorok teljesítményét a fordulatszám növelésével emelhet-

jük. A motorok hosszabb élettartama és a kisebb tömegerők érdekében a dugattyú-

középsebesség nem lehet 14...16 m/s-nál nagyobb. Ezért ezekben a gyorsjáratú, rövid löketű 

motorokban a löket/furat arány 1-nél kisebb. A haszongépjárművek, erőművek, vasúti moz-

donyok, hajók motorjánál elsődleges szempont a kis fogyasztás és a hosszú élettartam. Ezek-

be hosszú löketű, kis dugattyú-középsebességű motorokat építenek be.  

A dugattyúgyorsulás közelítő értéke: 

  2coscos2  ra . 

A gyorsulás és a dugattyúra ható tömegerő a felső holtpontban a legnagyobb: 

   12

maxFHP raa . 

Az előző példa adataival és 0,25-os hajtórúdviszonnyal számolva a legnagyobb gyorsulás:  

.1509
s

m
80414

4

1
1

s

1
π200

2

m0,06
2

2

max ga 
















  

FELADATOK 

1. Hányszor nagyobb a forgattyúcsap kerületi sebessége a dugattyú középsebességénél? 

[π/2 ≈ 1,571] 

2. Bizonyítsa be, hogy az alsó holtpontban a dugattyúgyorsulás nagysága:  12

AHP  ra

. 

3. Egy benzinmotorban a gyújtás akkor történik, amikor a főtengely 20°-kal van a felső 

holtponti szöghelyzet előtt (az előgyújtási szög 20°). A lökethossz 60 mm, a hajtórúdvi-

szony 1/4. 

a) Mekkora a hajtórúdhossz? [120 mm] 

b) Milyen távol van a dugattyú a felső holtponttól a gyújtás pillanatában? [2,25 mm] 

c) A motor fordulatszáma 3000 1/perc. Mennyi idő telik el a gyújtási időponttól mérve, 

amíg a dugattyú a felső holtpontba ér? [1,11 ms] 

d) Mekkora a dugattyú középsebessége? [6 m/s] 

4. Egy belsőégésű motor forgattyús hajtóművének hajtórúdviszonya 1/4, lökete 80 mm, 

fordulatszáma 4500 1/perc. 

a) Mekkora a dugattyú-középsebesség? [12 m/s] 

b) Mekkora a hajtórúdcsap kerületi sebessége? [18,85 m/s] 

c) Mekkora a dugattyúgyorsulás nagysága a felső és az alsó holtpontban? [11 103 m/s
2
, 

6662 m/s
2
] 
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6.2. A hajtóműben ébredő erők 

6.2.1. A gáznyomás ereje 

A hengerben uralkodó gáznyomás ereje a hengerfejet fölfelé, a dugattyút lefelé nyomja (6.2.1. 

ábra). A dugattyút nyomó gázerőt a dugattyúcsapszeg, a hajtórúd, a főtengely, a főtengely-

csapágyak és a forgattyúház átvezeti a hengertömbre. Az erővektorok a hengerfejet leszorító 

hengerfejcsavarok mentén zárulnak. 

 

6.2.1. ábra. A dugattyúra ható gázerő 

Az égési csúcsnyomás benzinmotoroknál 4...6 MPa, dízelmotoroknál akár 12...14 MPa is 

lehet. Például egy 60 mm furatú motorban 6 MPa csúcsnyomásnál a dugattyúra ható gázerő: 

 
kN17

4

πm0,06
Pa106

4

2

6
2

gg 
D

pF . 

Ezt az erőt csökkenti a dugattyúra ható tehetetlenségi erő. Ez a példa is mutatja, hogy a for-

gattyúháznak merevnek kell lennie, hogy a föllépő nagy belső erők elhanyagolható mértékű 

alakváltozást okozzanak. 

6.2.2. A dugattyúra ható nyomóerő fölbontása 

A dugattyúra ható F nagyságú eredő erő a gázerő és az alternáló tömegerő összege: 

ag FFF  . 

Ennek az erőnek a hengerpalástra merőleges FN normális és a hajtórúd irányú FH összetevője 

(6.2.2. ábra): 

tgN FF  ,     
cos

H

F
F  . 

A normális irányú erő a hengerfalhoz nyomja a dugattyút, ezáltal súrlódási veszteséget és 

kopást okoz. Egyszerűen bebizonyítható, hogy  

 sintgN FFF  . 

Látható, hogy a normális irányú erő annál kisebb, minél kisebb a hajtórúdviszony, azaz minél 

hosszabb a hajtórúd. 
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6.2.2. ábra. A forgattyús hajtóműben ébredő erők 

Az FH hajtórúd irányú összetevő a hajtórudat terheli. Hosszú hajtórúdnál kihajlást okozhat, 

ezért a méretezéskor ezt figyelembe kell venni. Ha fölbontjuk a hajtórúd irányú erőt egy for-

gattyúsugár irányú, radiális FR és egy érintő irányú, tangenciális FT összetevőre, a következőt 

kapjuk: 

   cosHR FF ,        sinHT FF . 

Az F erő a gázerő és a tehetetlenségi erő összege, mindkettő függ φ-től. A gázerő az indiká-

tordiagramról leolvasott nyomásfüggvény alapján számítható. A tehetetlenségi erő az alterná-

ló tömeg és a dugattyú pillanatnyi gyorsulásának szorzata. Az alternáló tömeg: a dugattyú 

tömege + a csapszeg tömege + a hajtórúd tömegének egy része. Az FT(φ) függvény képét 

tangenciális diagramnak nevezik. Az FT tangenciális erő hozza létre a motor forgatónyo-

matékát: 

TFrM  . 

6.2.3. A tömegerők kiegyenlítése 

A hajtóműben forgó mozgást végez a forgattyúkar, a forgattyúcsap és a hajtórúd egy része. 

A dugattyú, a dugattyúcsapszeg és a hajtórúd másik része alternáló mozgást végez. A hajtórúd 

alsó vége forgó, a felső alternáló mozgást végez, ezért a tömegerők kiegyenlítésekor a hajtó-

rúd tömegének kb. kétharmadát a hajtórúdcsappal, egyharmadát a dugattyúval együtt mozgó-

nak tekinthetjük.  

Ha a főtengely fordulatszáma állandó, a forgó tömegekre csak forgattyúsugár irányú cent-

ripetális erő hat. Ennek nagysága: 

2

forgócp rmF  . 

Az egyhengeres motor főtengelyét  a forgó tömegerőkre nézve  a forgattyúcsappal átel-

lenes oldalon kialakított ellensúlyokkal (sonkákkal) lehet kiegyensúlyozni (6.2.3. ábra).  
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6.2.3. ábra. Ellensúlyok a főtengelyen 

Az alternáló tömegerő az alternáló mozgást végző malt tömegeknek és a dugattyúgyorsu-

lásnak a szorzata: 

  2coscos2

altalt  rmF . 

Ez az erő fölbontható két erő összegére: 

 cos2

altI rmF  ,      2cos2

altII rmF  . 

Az FI elsőrendű tömegerő a főtengely elfordulási szögének koszinuszával arányos, és 

a dugattyú mozgásával párhuzamos. Ennek a tömegerőnek csak az µ = 50%-át szokták ki-

egyensúlyozni a főtengelyre erősített ellensúllyal (6.2.4. ábra). A teljes kiegyensúlyozás azért 

nem előnyös, mert az meI ellensúlyra ható centrifugális erőnek csak a henger tengelyével pár-

huzamos FeI összetevője csökkenti az elsőrendű alternáló tömegerőt, az erre merőleges Fx 

összetevő nem kívánt vibrációt okoz.  

 

6.2.4. ábra. Az ellensúlyra ható erő fölbontása 
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Az ellensúlyok nagysága a 6.2.3. ábra jelöléseit alkalmazva: 

 cos2cos 2

ell

2

altI ymrmF  ,       
y

r
mm

2
altell  . 

Ha például a kiegyensúlyozási tényező 0,5, az alternáló tömeg 0,4 kg, a forgattyúsugár 

30 mm, és az ellensúlyok távolsága a forgástengelytől 25 mm, akkor az ellensúlyok nagysága: 

kg0,12
mm252

mm30
kg0,40,5ell 


m . 

Az FII másodrendű tömegerő az elfordulási szög kétszeresének koszinuszával arányos. 

Ezt a tömegerőt a főtengely kétszeres fordulatszámával forgó segédtengellyel lehet kiegyen-

súlyozni.  

A négyhengeres négyütemű soros motor főtengelyén a forgattyúcsapok egy síkban van-

nak (6.2.5. ábra). Tömegkiegyenlítés szempontjából a két szélső, illetve a két középső du-

gattyú együtt mozog. A forgó tömegerők és nyomatékuk kiegyenlíthető. A főtengely alakja 

miatt az elsőrendű tömegerők és nyomatékuk is kiegyenlíthető. 

A forgattyúcsapok egymáshoz képest 180°-ra helyezkednek el, ezért az egyes hengerek 

másodrendű tömegerői összeadódnak, mert például 

       
1II

2

alt

2

alt

2

alt2II 2cos3602cos1802cos FrmrmrmF   . 

A másodrendű tömegerőket csak a főtengely fordulatszámának kétszeresével forgó segédten-

gelyekkel lehet kiegyenlíteni. 

 

6.2.5. ábra. A négyhengeres, négyütemű soros motor tömegkiegyenlítése 

A hathengeres négyütemű soros motor főtengelyén a forgattyúcsapok 120°-onként, tér-

ben helyezkednek el. A föntiekhez hasonlóan belátható, hogy a forgó tömegerők és nyomaté-

kuk, valamint az alternáló tömegerők is ellensúlyok nélkül ki vannak egyenlítve. 
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FELADATOK 

1. Egy benzinmotor dugattyújának átmérője 65 mm. Az égési nyomás a felső holtpontban 

5 MPa.  

a) Mekkora a dugattyúra ható gázerő? [16,59 kN] 

b) A hajtórúdviszony 1/4, a löket 70 mm, a fordulatszám 3000 1/perc, a dugattyú tömege 

0,35 kg. Mekkora a dugattyúra ható tömegerő nagysága a felső holtpontban? 

[1,511 kN] 

c) Mekkora a dugattyúra ható eredő erő a felső holtpontban? [15,08 kN] 

2. Egy belsőégésű motor hajtórúdviszonya 1/4, a dugattyú lökete 80 mm. Vizsgáljuk azt 

a hajtóműhelyzetet, amikor a forgattyúcsap merőleges a hajtórúdra. A dugattyúra ható 

eredő erő ekkor F = 12 kN. (A 6.2.2. ábra jelöléseit alkalmazzuk.) 

a) Mekkora β szöget zár be a hajtórúd a henger tengelyvonalával? [14,036°] 

b) Mekkora a forgattyúcsap helyzetét megadó φ szög? [75,964°] 

c) Mekkora a hengerpalástra merőleges FN erő? [3 kN] 

d) Mekkora az FH hajtórúd irányú erő? [12,369 kN] 

e) Mekkora a pillanatnyi forgatónyomaték? [494,8 N·m] 

6.3. A motor járásának egyenlőtlensége 

6.3.1. Az egyenlőtlenségi fok és a lendítőkerék 

A belsőégésű motor járása egyenlőtlen. A munkaütem alatt a főtengely (és a lendítőkerék) 

fölgyorsul, a kipufogás, szívás és sűrítés alatt lelassul. Ez a szögsebesség-ingadozás annál 

kisebb, minél nagyobb a hengerszám. A szögsebesség-ingadozás csökkentésére lendítőkereket 

használnak, amely átmeneti energiatárolóként működik: amikor a motor forgatónyomatéka 

nagyobb, mint a meghajtott gép nyomatékigénye, akkor a nyomatéktöbblet gyorsítja a lendí-

tőkereket, amikor kisebb, a lendítőkerék lelassul, és forgási energiája pótolja a hiányzó nyo-

matékot. 

Egyenlőtlenségi foknak nevezzük a főtengely szögsebességének relatív ingadozását: 

k

minmax







 , 

ahol ωmax a főtengely legnagyobb, ωmin a legkisebb szögsebessége, ωk ezek számtani közepe 

(6.3.1. ábra):  

2

minmax
k





 .  

A közepes szögsebesség megadható a motor másodpercenkénti fordulatszámával:  

n 2k  . 
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6.3.1. ábra. A szögsebesség ingadozása 

Az egyenlőtlenül járó motor lendítőkerekében tárolt energia ingadozása: 

   minmax
minmax2

min

2

max
22

1



 


 ΘΘE . 

Fölhasználva az egyenlőtlenségi fok meghatározását, az energiaingadozás: 

 2

kΘE  . 

Az energiaingadozás a motor tangenciális diagramjából meghatározható, így a fordulatszám 

és az egyenlőtlenségi fok ismeretében a lendítőkerék tehetetlenségi nyomatéka számítható. 

A gépjárműmotorokra ajánlott egyenlőtlenségi fok 1/200.  

6.3.2. A főtengely csavaró lengéseinek csillapítása 

A hengerekben lejátszódó munkaütemek lökésszerű hosszirányú, hajlító és csavaró igénybe-

vételt, illetve lengést keltenek a főtengelyben. Közülük a csavaró lengés a legveszélyesebb, 

mert nem megfelelő méretezés esetén a tengely kifáradását és törését okozhatja. 

Fogjuk be egy rugalmas rúd egyik végét, a másikra erősítünk egy Θ tehetetlenségi nyoma-

tékú korongot, és a korongra kifejtett forgatónyomatékkal csavarjuk meg a rudat, majd enged-

jük el. Azt tapasztaljuk, hogy a korong lengő mozgást végez, és periodikusan elcsavarja 

a rudat: a rendszer a saját torziós frekvenciájával leng. Ezt a frekvenciát a rúd rugalmassága 

és a lengő rendszer tehetetlenségi nyomatéka határozza meg. A motorok főtengelye is képes 

ilyen csavaró lengésre. Ha a csavaró lengést nem csillapítaná semmi, és a lengést gerjesztő 

forgatónyomaték üteme megegyezne a főtengely saját torziós lengési frekvenciával, a tengely 

elcsavarodásának mértéke határtalanul nőne, a főtengely ezen a kritikus fordulatszámon eltör-

ne. Ezért a nagyobb lökettérfogatú sokhengeres motorok hosszú főtengelyének végére lengés-

csillapítót szerelnek. Ez a főtengellyel együtt forgó zárt hengeres házból és a házban szaba-

don elforduló, hengergyűrű alakú csillapítótömegből áll (6.2.3. ábra). A csillapítótömeg és 

a ház közötti 0,1...0,5 mm-es rést nagy viszkozitású csillapítóelem (szilikonolaj vagy gumi) 

tölti ki. A csavaró lengések miatt a főtengely szögsebessége parányi mértékben ingadozik. 

A csillapítótömeg a tehetetlenségénél fogva igyekszik állandó szögsebességgel forogni, ezért 

a csillapítóelemben csúsztatófeszültség és belső súrlódás ébred, ez csillapítja a főtengely csa-

varó lengéseit. (A deformációs munka a csillapítóelemben hővé alakul.)  
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6.3.2. ábra. Lengéscsillapító a főtengely végén 

FELADATOK 

1. Egy gépjárműmotor egyenlőtlenségi foka 1/200. A lendítőkerék tehetetlenségi nyomatéka 

0,1 kg·m
2
, a motor közepes fordulatszáma 5400 1/perc.  

a) Mekkora a főtengely szögsebességének ingadozása? [2,827 rad/s] 

b) Mekkora a lendítőkerék közepes mozgási energiája? [15,99 kJ ≈ 16 kJ] 

c) Mekkora a lendítőkerék mozgási energiájának ingadozása? [159,9 J ≈ 160 J] 
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7. A keverékképzés, a gyulladás és égés 

A külső keverékképzésű motorokban a hengeren kívül (a szívócsőben) keveredik össze 

a tüzelőanyag és az égéshez szükséges levegő, a motor ezt a keveréket szívja be. Ezek a kar-

burátoros és a közvetett befecskendezésű benzinmotorok. A belső keverékképzésű motorok 

tiszta levegőt szívnak be, majd a sűrítés során nagy nyomással befecskendezett tüzelőanyag az 

égéstérben keveredik össze a levegővel.  

7.1. A keverékképzés, a gyulladás és égés a 

szikragyújtású motorban 

Ha egy tálkába kevés benzint öntünk és meggyújtjuk, kormozó lánggal tökéletlenül ég, mert 

nem kap elég levegőt. A jó égés feltétele, hogy a folyékony tüzelőanyag az égés előtt fölme-

legedjen és elpárologjon, majd az így képzett tüzelőanyaggőz meggyulladjon, továbbá az égé-

séhez legyen elegendő mennyiségű oxigén. A motorban rövid idő alatt kell tökéletesen el-

égetni a benzint. Ezt úgy érhetjük el, hogy a benzint nagyon apró cseppekre porlasztjuk, és jól 

összekeverjük a levegővel.  

Ha a meleg motor benzinben dús keverékkel jár, a benzin egy része tökéletlenül, lassan 

ég el, a motor füstöl, a teljesítménye csökken. A kormozó égés kokszlerakódást okoz, károsít-

ja a motort. A benzinszegény keverék nehezebben kezd el égni és az égési sebessége is ki-

sebb, mint a kémiailag helyes keverési arányú töltet. A felső holtpontból induló dugattyú 

a löket egy részét már megteszi, mire az égés befejeződik, így a megnövekedett térben kisebb 

a csúcsnyomás. A szegény keverék elhúzódó égése miatt a forró füstgáz nagy felületen érint-

kezik a hengerfallal, több hőt ad le, mint az égéstérben lejátszódó gyors égéskor, ezért meleg-

szik a motor, csökken a teljesítménye. Mind a dús, mind a szegény keverék csökkenti a motor 

teljesítményét. A leggyorsabb égést a kémiailag helyes levegő/benzin arány biztosítja. 

Fogyasztás szempontjából a legkedvezőbb az enyhén szegény, λ ≈ 1,05...1,1 légviszonyú 

keverék, mert ekkor az égés lassulása az előgyújtás növelésével még helyesbíthető. A legna-

gyobb teljesítményt a kissé dús, 0,85...0,9 légviszonnyal lehet elérni, de ekkor csökken a ha-

tásfok (nő a fajlagos fogyasztás). 

A szikragyújtású motorok keverékképzése lehet: 

 karburátoros, 

 szívócső-befecskendezéses (központi, hengerenkénti), 

 közvetlen befecskendezéses. 

7.1.1. A karburátor és az elemi porlasztó 

A karburátor külső keverékképző eszköz. A légszűrő és a szívócső közé szerelik. Feladata 

a motor üzemállapotának megfelelő arányú és mennyiségű tüzelőanyag-levegő keverék előál-

lítása. A folyékony tüzelőanyagot a tökéletes égéshez előbb el kell porlasztani, majd levegő-

vel megfelelő arányban összekeverni. Az apró folyadékcseppek már a szívócsőben elkezde-

nek párologni. A tüzelőanyag a forró hengerben tovább párolog, és az égéstérben nagyobb 

része már benzingőz formájában alkot égőképes elegyet a levegővel. 
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Az elemi porlasztó lényege egy Venturi-cső (7.1.1. ábra). A szívóütemben a dugattyú 

ezen keresztül szívja be a levegőt a hengerbe. A cső összeszűkülő szakaszában (a levegőto-

rokban) legnagyobb az áramlás sebessége, itt a legkisebb a nyomás. A tüzelőanyagot szállító 

fúvókacső ide csatlakozik. A fúvókacső másik vége a fölül nyitott úszóházba nyúlik. A tüze-

lőanyagot a nyomás a fúvókacsövön keresztül a kisebb nyomású levegőtorokba nyomja, ahol 

a nagy sebességgel áramló levegő magával ragadja és szétporlasztja. A Venturi-cső táguló 

szakaszában (ez a keverőkamra) az örvényleválások miatt erősen gomolygó áramlás alakul ki, 

a szétporlasztott tüzelőanyag itt keveredik össze a levegővel.  

A motor teljesítményét a töltet mennyiségének változtatásával szabályozzák. Ezt a fojtó-

szelep (pillangószelep) végzi. A fojtószelep részleges zárásával megnő a szívócső áramlási 

vesztesége, a fojtószelep után lecsökken a töltet nyomása és az áramlási sebessége, és ezzel 

a hengerbe jutó tüzelőanyag-levegő keverék tömege is. 

Az újonnan gyártott benzinmotorok befecskendezéses keverékképzésűek, a karburátort ki-

szorította a jobban szabályozható befecskendezéses rendszer. 

 

7.1.1. ábra. Az elemi porlasztó 

7.1.2. A szívócső-befecskendezés 

A szívócső-fecskendezéses motorokban nincs karburátor, a tüzelőanyagot a befecskendező 

szelep (injektor) porlasztja a szívócsőbe. Az első, sorozatban gyártott benzinbefecskendezéses 

motorokat 1937-ben kezdték gyártani repülőgépekhez. A gépjárműmotoroknál 1973-ban je-

lent meg a mechanikus-hidraulikus működésű K-Jetronic. A mechanikus szabályozást hama-

rosan fölváltotta az elektronikus szabályozású L-Jetronic, LH-Jetronic, KE-Jetronic stb. 

Az elektronikus motorszabályzó szenzorjai többek között a következő mennyiségeket ér-

zékelik: 

 a fojtószelep állása, 

 a főtengely fordulatszáma, 

 a szívócső-nyomás és -hőmérséklet, 

 a levegő térfogatárama a szívócsőben, 

 a légviszony, 
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 a vezérműtengely szöghelyzete, 

 a motor (hűtővíz) hőmérséklete. 

Az érzékelt mennyiségek alapján a vezérlőegység meghatározza a szükséges tüzelőanyag 

mennyiségét, és ezt a befecskendező szelep szakaszos nyitásával a szívócsőbe adagolja.  

A fojtószelep és a gázpedál között kezdetben mechanikus kapcsolat (huzal, rudazat) volt. 

Ezt a mechanikus működtetésű fojtószelepet 1994-től fölváltotta az elektronikus teljesítmény-

szabályozás (EGAS). Ebben a gázpedál állását egy jeladó érzékeli, a fojtószelepet a szabály-

zóegység léptetőmotorral állítja a megfelelő szöghelyzetbe.  

A központi befecskendező rendszerben (Mono-Jetronic) egyetlen központi befecskende-

ző szelepet alkalmaznak, amely szakaszosan porlasztja a tüzelőanyagot a fojtószelep előtti 

közös szívócsőszakaszba.  

Napjainkban hengerenkénti szívócső-befecskendezésű motorokat gyártanak. Itt minden 

hengernek saját befecskendező szelepe van, ezeket egymástól függetlenül vezérli az elektro-

nikus motorszabályzó (ilyen rendszer például a 7.1.2. ábrán vázolt ME-Motronic).  

 

7.1.2. ábra. Az ME-Motronic befecskendező rendszer [7], 21. o. 

1 aktív szénszűrő 

2 levegő térfogatáram-mérő 

3 fojtószelepház (E-GAS) 

4 regeneráló szelep 

5 szívócsőnyomás-érzékelő 

6 tüzelőanyag-elosztó 

7 injektor 

8 változtatható állású vezérműtengely beavatkozó eleme 

9 gyújtótekercs gyújtógyertyával  

10 vezérműtengely szöghelyzet-érzékelő 

11 lambda-szonda az előkatalizátor előtt 
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12 motorszabályzó elektronika 

13 kipufogógáz-visszavezető szelep (EGR) 

14 fordulatszám-érzékelő 

15 kopogásérzékelő 

16 hűtővíz-hőmérséklet érzékelő 

17 előkatalizátor 

18 lambda-szonda az előkatalizátor után 

19 CAN-csatlakozó 

20 hibajelző lámpa (MIL-lámpa a műszerfalon) 

21 külső diagnosztikai csatlakozó 

22 indításgátló-csatlakozó 

23 gázpedál a pedálhelyzet-érzékelővel 

24 tüzelőanyag tartály 

25 tüzelőanyag-szivattyú, -szűrő, -nyomásszabályzó 

26 főkatalizátor 

 

Az injektort a szívócsőben kialakított furatban rögzítik (7.1.3. ábra). Az injektoron elhe-

lyezett hő- és olajálló O gyűrű hermetikus csatlakozást biztosít (7.1.4. ábra).  

 

7.1.3. ábra. Az injektor rögzítése a szívócsőben 

 

A tüzelőanyag-szivattyú 3...5 bar nyomású tüzelőanyagot szállít az injektorba (befecsken-

dező szelepbe), amelynek részei: 

 szelepház tüzelőanyag és villamos csatlakozóval, 

 elektromágnes tekercs, benne hosszirányban elmozduló vasmaggal, 

 a vasmaggal együtt mozgó szeleptű, 

 szeleprugó, amely a szeleptűt a kúpos szelepülésre nyomja, 

 befecskendező nyílások (fúvókafuratok). 
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7.1.4. ábra. Injektor 

Alaphelyzetben a rugó a szeleptűt a kúpos szelepülésre nyomja, a szelep zárt állapotban 

van. Ha a tekercsben áram folyik, a vasmag a rugóerő ellenében elemeli a szelepülésről a sze-

leptűt, és a tüzelőanyag apró cseppekre porlasztva kilép a befecskendező nyílásokon. A por-

lasztott tüzelőanyag-dózis térfogata egyenesen arányos a szelep nyitva tartási idejével (a te-

kercsre kapcsolt villamos feszültségimpulzus kitöltési tényezőjével). Az injektorok katalógus-

adata a tartósan nyitott injektoron percenként átfolyó tüzelőanyag térfogatát, illetve tömegét 

adják meg adott tüzelőanyag nyomás (általában 3…5 bar) mellett. A 7.1.5. ábrán ábrázolt 

injektor szállítása például qV = 240 cm
3
/perc. 

 

7.1.5. ábra. A tüzelőanyag-dózis függése a nyitva tartási időtől 

A befecskendezéses keverékképzés előnyei a karburátorossal szemben: 

 Kisebb a szívócső áramlási ellenállása, mint a karburátoros rendszeré, ezért jobb a hen-

ger töltése. 

 A tüzelőanyag a hengerben párolog el, ez csökkenti a töltet hőmérsékletét, ezért növel-

hető a kompresszió viszony, így nő a termikus hatásfok és az effektív teljesítmény, 

csökken a fajlagos fogyasztás. 

 Minden henger azonos légviszonyú keveréket kap, mert a hengerekbe azonos tüzelő-

anyag-mennyiség juttatható. 

 A keverékképzés minden üzemállapotban (fordulatszámon, motorhőmérséklet, gázpe-

dálállás, nyomatékigény, toló-üzem stb.) a kívánt értékre állítható, ezért a motor fajla-

gos fogyasztása és károsanyag-kibocsátása kisebb. 

 Jobb a hidegindítás, mert a befecskendező szelep vezérlésekor az elektronika figyelem-

be veszi a motor hőmérsékletét. 

Hátránya a karburátorral összehasonlítva: 

 a gyártása drágább, 

 a karbantartása költségesebb. 
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FELADATOK 

1. Egy négyütemű benzinmotor hengereinek lökettérfogata 400 cm
3
. A motor teljes terhe-

léssel üzemel (a fojtószelep teljesen nyitott helyzetben van). A beszívott levegő nyomása 

95 kPa, hőmérséklete 70 °C. A levegő egyedi gázállandója 287 J/(kg·K). 

a) Mekkora a beszívott levegő tömege ciklusonként? [0,386 g] 

b) Az elméleti levegőarány 14,7. Határozza meg a tüzelőanyag-dózis tömegét a követke-

ző légviszonyok esetén: λdús = 0,9; λelméleti = 1,0; λszegény = 1,1. [29,18 mg, 26,26 mg, 

23,87 mg] 

c) A hengerenkénti szívócső-befecskendezésű motorba szerelt injektorok tüzelőanyag 

szállítása 240 cm
3
/perc. A benzin sűrűsége 0,75 kg/liter. Mennyi ideig kell nyitva tar-

tani az injektorokat, hogy a b) pontban megadott légviszonyú töltettel üzemeljen a mo-

tor? [9,73 ms, 8,75 ms, 7,96 ms] 

7.1.3. A közvetlen benzinbefecskendezés 

A közvetlen befecskendezésű benzinmotor tüzelőanyag-ellátó rendszere  a dízelmotorhoz 

hasonlóan  közvetlenül a hengerbe juttatja a tüzelőanyagot, amely azonban nem öngyulladás, 

hanem villamos szikra hatására kezd égni. A szívóütemben a motor tiszta levegőt szív a hen-

gerbe. A porlasztó 50...200 bar nyomással közvetlenül a hengerbe juttatja a tüzelőanyagot, 

amely ott keveredik össze a levegővel.  

A közvetlen befecskendezésű motor keverékképzése az üzemmódtól (terhelés, fordulat-

szám) függően lehet: 

 homogén, 

 réteges. 

A homogén keverékképzésű üzemmódban az a cél, hogy a gyújtás időpontjára az égés-

térben homogén tüzelőanyag-eloszlás alakuljon ki, azaz minden pontban az üzemmódnak 

legjobban megfelelő légviszonyú (λ ≈ 0,95…1,1) legyen a keverék (7.1.6. ábra). A tüzelő-

anyagot a sűrítési ütem kezdetén (a szívószelep zárása után) porlasztják a hengerbe, hogy le-

gyen idő a benzin egyenletes elkeveredéséhez és elpárolgásához. A homogén keverék-

képzéssel nem lehet nagyon elszegényíteni a keveréket, mert az nem gyulladásképes, a tüze-

lőanyag meggyújtását illetően ez az üzemmód hasonlít a szívócső-befecskendezéshez. 
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7.1.6. ábra. Keverékképzés homogén üzemmódban [6], 78. o. 

 

A réteges keverékképzésű üzemmódot a fojtás nélküli motorban egy szűk terhelési tarto-

mányban lehet megvalósítani (7.1.7. ábra). A réteges üzemmódban egy vagy több lépésben 

porlasztják be a tüzelőanyagot. A teljes tüzelőanyag mennyiséggel számolt légviszony 2...7. 

Az ennyire szegény homogén keveréket villamos szikrával nem lehet meggyújtani. A gyújtást 

az teszi lehetővé, hogy a gyújtás pillanatára a gyertya elektródái körül λ ≈ 1 légviszonyú, 

könnyen meggyújtható keverékfelhőt (réteget) alakítanak ki. A keletkező lángmag felülete és 

belső energiája sokkal nagyobb, mint az elektródák közti villamos ívé, és ez már képes be-

gyújtani a gyertyától távolabb elhelyezkedő nagyon szegény homogén keveréket. A gyertya 

körüli benzinben dús keverékfelhő például úgy jön létre, hogy a dugattyútető kiképzése és a 

légáramlás a beporlasztott tüzelőanyag cseppecskék egy részét a gyertya közelébe tereli (fal-

vezetéses mód). A réteges keverékképzés hatása: 

 a fajlagos fogyasztás csökken (az effektív hatásfok nő), 

 a motor forgatónyomatéka nő, 

 a CO2-kibocsátás csökken, 

 a NOx- és a HC-kibocsátás nő. 
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7.1.7. ábra. Keverékképzés réteges üzemmódban [6], 78. o. 

7.1.4. A négyütemű benzinmotor égéstere 

A motor hatásfokát, károsanyag-kibocsátását, üzembiztos működését elsődlegesen az égéstér 

kialakítása határozza meg. Néhány szempont: 

A gyújtás után a füstgáz hőmérséklete elérheti a 2500 °C-ot. A forró gáz a belső energiájá-

nak egy részét hőátadással az égéstér falának adja le, ez a hő nem hasznosul. Ezért fontos, 

hogy az égéstér felszínének és térfogatának aránya kicsi legyen. Előnyös lenne a félgömb 

alakú égéstér, mert adott térfogat esetén ennek a legkisebb a felszíne. A felszín és a térfogat 

aránya: 
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Ez az arány például egy D = 80 mm = 8 cm furatú motornál 1,125 cm
1

. Adott kompresszió 

viszonynál a hosszúlöketű motorok égésterének Ac/Vc aránya kisebb, mint a rövidlöketűeké. 

A benzinmotor hatásfoka akkor lenne a legjobb, ha a hőbevitel állandó térfogaton a felső 

holtpontban játszódna le. Az égés terjedési sebessége azonban csak kb. 20 m/s, ezért ha nagy 

az égési út (mert például a gyújtógyertya nem az égéstér közepén van), az égés elhúzódik. Ez 

csökkenti a csúcsnyomást és a hatásfokot. Ha például az égési út 80 mm, akkor az égési idő 

kb. 4 ms. 3000 1/perc-e motorfordulatszámnál a főtengely ennyi idő alatt 90°-ot fordul, és 

a felső holtpontból induló dugattyú a löket felénél többet megtesz, mire vége az égésnek. 

Ezért a gyújtógyertyát az égéstér közepére célszerű tenni. 

A dugattyútakarás a dugattyútetőnek az a része, amely a felső holtpontban pár tized mm-

re megközelíti a hengerfejet. A felső holtpont felé mozgó dugattyú ebből a takarási résből 

nagy sebességgel és heves örvénylés közben az égéstérbe nyomja a töltetet. A heves örvény-

lés javítja az égés gyorsaságát, az egyenletes elkeveredés a minőségét. 
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A hengerfejben kell elhelyezni a gyújtógyertyát, valamint a szívó- és kipufogószelepet. 

Meg kell oldani a szelepek vezérlését, valamint csatlakoztatni kell a szelepülésekhez a szívó- 

és kipufogócsatornát. Törekedni kell a minél nagyobb szelepátmérőkre, hogy kisebb veszte-

séggel lehessen beszívni a keveréket, illetve kitolni a füstgázokat. Látható, hogy a benzinmo-

torok égésterének alakját leginkább a szelepelrendezés határozza meg. A leggyakoribb égés-

tér-formák a következők (7.1.8. ábra): 

A háztető alakú égéstér közelíti meg legjobban a félgömb (vagy lencse) alakot. A szele-

pek ferdén állnak, és egymással 45...90°-os szöget zárnak be, ezért mozgatásuk bonyolultabb. 

A ferde szelepállás miatt nagy szeleptányérok is elférnek. A gyújtógyertya a két szelep között 

az égéstér közepére tehető, ezért a lángút rövid, az égés gyors. 

Az ék alakú égéstér szelepszárai párhuzamosak, de nem párhuzamosak a henger tengelyé-

vel, így nagy átmérőjű szeleptányérok is elférnek az égéstérben, ami jó öblítést és kis áramlási 

veszteséget eredményez. A gyújtógyertya az égéstér közepének közelébe helyezhető el. 

 

7.1.8. ábra. Benzinmotor égésterek 

7.1.5. A kétütemű benzinmotor keverékképzése és égéstere 

A kétütemű benzinmotorok napjainkra háttérbe szorultak a kedvezőtlen károsanyag-

kibocsátásuk és fogyasztásuk miatt. Kisebb robogókba, kerti kisgépekbe építik be őket, mert 

a teljesítmény/tömeg arányuk kisebb, mint a négyüteműeké. A kétütemű motor szerkezete 

egyszerűbb, mert nincs vezérműve (vezérműtengely, himbák, szelepek stb.), a gázcserét 

a dugattyúpalást vezérli a hengerfalban kiképzett rések nyitásával, illetve zárásával. A két-

ütemű motor gázcseréje alatt egy időben nyitott a kipufogórés és az átömlőrés, ezért a friss 

töltet kezdő része a kipufogógázzal együtt elégetlenül távozik a szabadba károsanyag-

kibocsátást és fogyasztásnövekedést okozva. Ezt a hatást a kezdőtöltet beáramlásának megfe-

lelő irányításával lehet csökkenteni. 

A keresztáramú öblítés lényege, hogy az átömlőrés és a kipufogórés egymással szemben 

van, és a dugattyútető tarajos kiképzése fölfelé tereli a beáramló kezdőtöltet, amely maga előtt 

kinyomja a kipufogógázt a kipufogórésen át (7.1.9. ábra). 

A hurkos öblítésű motorban a kipufogórés két oldalán (egymással szemben) van egy-egy 

ferde kiömlési irányú átömlőrés, és a dugattyútető lapos. A ferde átömlőrések a kipufogórés-

sel szemközti hengerfalra irányítják a töltetet, ahol az a hengerfal mentén az égéstér felé 

áramlik, a hengerfejnél megfordul, és lefelé áramolva a kipufogórésen keresztül kitolja 

a kipufogógázt (7.1.9. ábra).  
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7.1.9. ábra. A keresztáramú és a hurkos öblítés [4], 124. o. 

7.1.6. A kopogásos égés 

A benzinmotor kopogó, csilingelő hangot ad, ha töltet a villamos szikra által szabályozott 

pillanatnál hamarabb vagy később az égéstér több pontjában önmagától meggyullad. A rendes 

égés lángfrontjának sebessége 20 m/s, az öngyulladásosé 300 m/s. Ennek a szinte robbanás-

szerűen gyors égésnek a lökéshullámai okozzák a kopogó hangot. (A kopogásos égés nem 

egyensúlyközeli folyamat, az égéstérben helyi nyomáscsúcsok alakulnak ki.) A kopogásos 

égés lökéshullámai tönkreteszik a forgattyús hajtóművet, az öngyulladási gócok helyi túlhevü-

lést okoznak, ezek közelében a dugattyúfedél és a hengerfejtömítés átég, a szelepek beégnek. 

Az égés szabályozatlansága miatt a teljesítmény csökken.  

A kopogásos égés okai: 

 a motor a sűrítési arányához képest kis oktánszámú benzinnel jár, 

 a töltet egyenlőtlen eloszlású, 

 túl nagy előgyújtás, kis hőértékű gyertya, 

 az égéstérben túlmelegedésre hajlamos pontok vannak (kokszlerakódás, élek, sarkok), 

rossz a helyi hőelvezetés.  

A korszerű motorokban a henger oldalára szerelt kopogásérzékelő érzékeli az égési hang 

által keltett rezgéseket. Az érzékelő jelét az elektronikus motorszabályzó dolgozza föl, amely 

a kopogásos égés megjelenéséig növeli az előgyújtást, a motort a kopogási határ közelében 

működteti (7.1.10. ábra). Ezáltal csökken a fogyasztás, nő a teljesítmény, és nem károsodik 

a motor.  
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7.1.10. ábra. Az előgyújtási szög hatása  

az égési nyomásra 

A megfelelő gyújtási időpont, normál égés (1)  

B korai gyújtás, kopogásos égés (2) 

C késői gyújtás, kis csúcsnyomás (3) 

 

A 7.1.11. ábrán bemutatott kopogásérzékelőn jól látható a rögzítő furat és a villamos csat-

lakozó érintkezői. 

 

7.1.11. ábra. Kopogásérzékelő 
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7.1.7. A nagyfeszültségű szikragyújtás 

A szikragyújtás feladata az égéstérbe összesűrített benzin-levegő keverék meggyújtása a mo-

tor üzemállapotának megfelelő pillanatban. A gyújtást a hengerfejbe csavart gyújtógyertya 

szikraközén létrehozott kisülési ív végzi. A gyertya elektródáira adott gyújtófeszültség 

15...30 kV, az áramerősség 0,2...0,6 mA, a kisülés kb. 1 ms-ig tart. A gyújtóberendezés részei 

a gyújtótranszformátor, a megszakító vagy jeladó, a gyújtógyertya, a gyertyapipa és a gyújtó-

kábel. 

A nagyfeszültséget a gyújtótranszformátor állítja elő. Ez egy lemezelt, rúd alakú lágy-

vasmagból, a köréje tekercselt párszáz menetes szigetelt primer tekercsből és a szintén szige-

telt, de 20 000...30 000 menetes szekunder tekercsből áll. A primer tekercs huzalátmérője 

0,5...1 mm, a szekunderé 0,05...0,1 mm. A vasmag és a tekercsek szigetelőanyaggal kiöntött 

fémházban vannak. A primertekercs két vége és a szekundertekercs egyik vége a gyújtó-

transzformátor szigetelt lapján van kivezetve, a szekundertekercs másik vége a transzformátor 

fémházához van kötve. A gyújtótranszformátor nagyfeszültségű kimenetét a gyújtókábel és 

a gyertyapipa köti össze a gyertya középső elektródájával. 

A gyújtótranszformátor primer tekercsének áramkörét a megszakító zárja, illetve nyitja. 

A megszakító szerkezetet a vezérműtengely hajtja meg. A kalapácsból és üllőből álló érintke-

zői a gyújtás pillanatában nyitnak, és megszakítják a rajtuk átfolyó áramot. A kalapácsot 

a vezérműtengellyel azonos fordulatszámú bütykös tárcsa emeli el az üllőről.  

Az elektronikus gyújtást általában jeladó vezérli. A jeladó lehet Hall-generátor vagy in-

duktív jeladó. A Hall-generátor olyan félvezető eszköz, amelynek elektromos vezetőképes-

sége mágneses térerősség hatására megváltozik. Az induktív jeladó egy kisméretű vasmagos 

tekercs. A jeladókban akkor keletkezik elektromos impulzus, amikor egy állandó mágnes el-

halad előttük. A mágnest a vezérműtengellyel azonos fordulatszámmal forgó tárcsára erősítik, 

és úgy állítják be, hogy a gyújtás pillanatában haladjon el a jeladó előtt. A jeladó előnye 

a megszakítóval szemben az, hogy nem érzékeny a szennyeződésekre, nem használódik el, 

nem igényel karbantartást. (A megszakítót időnként cserélni kell.) 

A gyújtógyertya feladata, hogy az égéstérbe nyúló elektródái közötti ívkisüléssel meg-

gyújtsa a benzin és levegő keverékét. A gyertya középső elektródáját kerámia szigetelő (por-

celán) választja el a fém gyertyatesttől. Az elektródák közti hézag (gyertyahézag) 

0,5...0,7 mm. A gyújtógyertya égéstérbe nyúló része 50...60 bar csúcsnyomásnak és 

2000...2500 °C-os égési hőmérsékletnek van kitéve.  

A gyújtógyertya melegedését jellemzi a hőérték. (7.1.12. ábra).  

 Ha a gyertya hőértéke a kelleténél nagyobb, a szigetelés hideg marad, ezért tüzelőanyag, 

olaj, koksz rakódik rá, a nagyfeszültségű áram egy része ezen keresztül elszivárog, így 

az elektródák között nem jön létre ívkisülés.  

 Ha a szigetelés hőmérséklete eléri a 400...500 °C-os öntisztulási hőmérsékletet, 

a szennyeződések leégnek róla. A gyertya hőértéke akkor jó, ha tartós üzemben az égés-

térbe nyúló kerámiaszigetelés hőmérséklete 450...800 °C 

 Ha a gyertya hőértéke a kelleténél kisebb, elektródái túlhevülnek, és 850 °C fölött már 

az ívkisülés előtt szabályozatlanul meggyújtják a töltetet, ami kopogásos égéshez és 

a motor károsodásához vezet.  

A kis hőértékű gyertya szigetelése vékony, a szigetelés és a gyertyatest között nagy a rés, 

és az elektródák benyúlnak az égéstér közepébe. A nagy hőértékű gyertya szigetelése vastag, 

elektródái rövidek, nem nyúlnak túl a gyertyatest menetes részén. A jól megválasztott gyertya 

kerámiaszigetelésének színe tartós üzemelés után világos őzbarna vagy szürkésfehér. 
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A hőértéket korábban úgy határozták meg, hogy a gyertyát becsavarták egy erre a célra 

szabványosított kísérleti motorba, és megmérték, hogy az indítástól számítva hány másodperc 

múlva hevül fel olyan mértékben, hogy öngyulladást okoz. Például a 175-ös hőértékű gyertya 

175 s alatt érte el az öngyulladást okozó hőmérsékletet. Ma már a gyárak egyedi hőérték-

jelölést alkalmaznak. 

 

7.1.12. ábra. A gyújtógyertya képe és hőfoka 

A nagyfeszültség előállításától függően a gyújtás lehet akkumulátoros vagy mágneses 

rendszerű. 

Az akkumulátoros gyújtás 

Az akkumulátoros gyújtásban az ívkisüléshez szükséges energiát akkumulátor szolgáltatja. 

A benzinmotoros gépkocsikban kizárólag akkumulátoros gyújtást találunk. 

A megszakítóval vezérelt hagyományos gyújtásban az akkumulátor +12 V-os pontja rá 

van kötve a gyújtótranszformátor primer tekercsének egyik végére. (A gépkocsiknál ez 

a gyújtáskapcsoló 15-ös pontja. Az akkumulátor negatív kivezetése a gépkocsi és a motor 

fémrészéhez van kötve, ez a testpont) A tekercs másik vége (1-es pont) a testtől elszigetelt 

kalapácson és a letestelt üllőn keresztül kapcsolódik az akkumulátor negatív kivezetéséhez. 

A sűrítési ütem alatt a megszakító zárva van, a primer tekercsen átfolyó 5...15 A-es áram erős 

mágneses teret hoz létre a gyújtótranszformátor vasmagjában. Az előgyújtás pillanatában 

a megszakító kalapácsa elemelkedik az üllőről, megszakad a primer áram, és a hirtelen meg-

szűnő mágneses tér (a gyors fluxusváltozás) a nagy menetszámú szekunder tekercsben 

15...30 kV feszültséget indukál. (Az ívkisülés előállításához szükséges energiát a fölmágnese-

zett vasmag mágneses terének energiája adja.) A keletkező nagyfeszültséget a vezérműten-

gellyel azonos fordulatszámmal forgó gyújtáselosztó gyújtókábeleken keresztül juttatja el 

a gyertyákhoz. 

A megszakítás pillanatában a primer tekercsben 300...400 V-os önindukciós feszültség ke-

letkezik, és ez parányi ívkisülést (szikrát) hoz létre a megszakító érintkezői között. Mivel az 

ívkisülés vezeti az áramot, a primer körben az áram nem szakad meg azonnal, ezáltal csökken 

a gyújtófeszültség. Ezt a kisülést az érintkezőkkel párhuzamosan kapcsolt 200...300 nF kapa-

citású kondenzátorral lehet megakadályozni (7.1.13. ábra). 



124 BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK 

www.tankonyvtar.hu  Bagány Mihály, Kecskeméti Főiskola 

 

7.1.13. ábra. A megszakítóval vezérelt hagyományos 

(gyújtáselosztós) gyújtás 

A korszerű gyújtótranszformátort egybeépítik a gyertyapipával (7.1.14. ábra), így megszű-

nik a nagyfeszültségű gyújtókábel és az elosztó által okozott számos probléma (a szigetelés 

elöregedése miatti áthúzás, elektromos zavarok, hibás érintkezés, beázás a csatlakozásoknál 

stb.). Hátránya, hogy drágább, mert minden hengerhez külön gyújtótranszformátor szükséges. 

 

7.1.14. ábra. Gyertyapipával egybeépített gyújtótranszformátor 

A megszakítóval vezérelt tranzisztoros gyújtásban a megszakítót csak a tranzisztor ve-

zérléséhez szükséges 0,1...0,2 A-es áram terheli, ezért élettartama hosszabb. A gyújtótransz-

formátor primer tekercse egy tranzisztor kollektor-emmiter ágán keresztül kapcsolódik 

a +12 V-ra. A megszakítás pillanatában nagyon gyorsan megszűnik a kollektoráram, ezért 

a mágneses tér gyorsan összeomlik, így nagy lesz a szekunder tekercsben indukált feszültség. 

A tranzisztoros gyújtást gyakran jeladóval vezérlik.  

A nagyfeszültségű kondenzátoros gyújtásban (tirisztoros gyújtásnak is nevezik) egy fe-

szültség-átalakítóval 400 V-os egyenfeszültséget hoznak létre, és egy 1 µF-os kondenzátort 

töltenek föl. A gyújtás pillanatában egy tirisztor (vezérelhető félvezető kapcsoló) a gyújtó-

transzformátor primer tekercsén keresztül kisüti ezt a kondenzátort. A kisülési folyamat időál-

landóját a kondenzátor kapacitása és a primer tekercs öninduktivitása határozza meg. 



7. A KEVERÉKKÉPZÉS, A GYULLADÁS ÉS ÉGÉS 125 

 Bagány Mihály, Kecskeméti Főiskola www.tankonyvtar.hu 

A kisülési áramlökés által keltett gyors fluxusváltozás a szekunder tekercsben létrehozza 

a gyújtószikrához szükséges nagyfeszültséget. A kondenzátoros gyújtásban az ívkisülés előál-

lításához szükséges energiát a föltöltött kondenzátorban tárolt energia adja. 

A mágnesgyújtás 

A mágneses gyújtás csak a kisebb motorkerékpárokban, robogókban, csónakmotorokban, 

motoros kéziszerszámokban találjuk meg. Nem igényel akkumulátort, karbantartása egyszerű. 

A mágnesgyújtásban a gyújtószikra energiáját előállító generátor és a gyújtótranszformátor 

egybe van építve. A lendítőkerékkel együtt forgó állandó mágnesek a primer és szekunder 

tekercset magában foglaló gyújtótranszformátor vasmagja előtt mozognak. A primer tekercs 

egyik vége a megszakító kalapácsához, a másik az üllőjéhez van kötve. Ha a megszakító zár-

va van, a primer tekercsben áram folyik. A forgó mágnesek és a vasmag úgy van elhelyezve, 

hogy megszakító akkor nyisson, amikor a primer tekercsben folyó áram a legnagyobb. 

A megszakítás pillanatában a szekunder tekercsben nagy feszültség indukálódik. 

7.1.8. Tüzelőanyag-tartály, tüzelőanyag-szivattyú, szűrő 

A gépjárművek tüzelőanyag-tartálya műanyagból vagy acéllemezből készül, és a jármű vé-

dett részén található. A belsejében levő lyuggatott válaszfalak egyrészt merevítik a tartályt, 

másrészt csökkentik a rázkódó járműben a tüzelőanyag lengését. A tartály felső pontjához 

szellőzőcső csatlakozik. A tartályban található a tüzelőanyag szintjét érzékelő eszköz. Ez leg-

gyakrabban egy úszó, amely a folyadék felszínén úszik, követi a felszín süllyedését, emelke-

dését. Az úszó egy kar közvetítésével egy villamos ellenálláshuzal csúszkáját mozgatja. Az 

ellenálláshuzal két vége és a csúszka a műszerfalon elhelyezett szintjelző műszerhez csat-

lakozik. Ennek skálájáról leolvasható a tartály töltöttsége.  

A tüzelőanyag-szivattyú a régebbi karburátoros motoroknál a motortérben található. Ez 

egy membránszivattyú, amelyet a főtengelyen vagy a vezérműtengelyen kiképzett bütyök egy 

tolórúd és egy rugó segítségével mozgat. A rugóerő úgy van beállítva, hogy a karburátor tű-

szelepje elzárja a benzin beáramlását, ha az úszóház benzinszintje megfelelő. Ezeknek 

a szivattyúknak a szállítónyomása 0,2...0,3 bar. A kisebb személykocsikon és motorkerékpá-

rokon még napjainkban is alkalmaznak ejtő tartályos megoldást. Itt a tüzelőanyag-tartály úgy 

van elhelyezve, hogy a legalsó pontja is az úszóház fölött legyen, így a benzin szivattyúzás 

nélkül áramlik az úszóházba.  

A befecskendezéses motorok tüzelőanyag-szivattyúja a tüzelőanyag-tartály alján 

a benzinben van, és villanymotor hajtja. A szállított benzin nyomását egy rugós szelep sza-

bályozza a befecskendező szelepnek megfelelően (általában 3...5 bar).  

A tartályt és a karburátort (befecskendező berendezést) rugalmas acél-, réz- vagy mű-

anyagcső köti össze a tüzelőanyag-szivattyúval. Ez a cső a jármű védett részén halad, a kidör-

zsölődés és a korrózió ellen burkolat védi.  
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7.2. A keverékképzés, a gyulladás és égés a 

kompresszió-gyújtású motorokban 

A dízelmotor belső keverékképzésű. Levegőt szív be, és az égéstérbe összesűrített forró leve-

gőbe fecskendezi be a magas forráspontú, könnyen gyulladó tüzelőanyagot, amely villamos 

szikra nélkül önmagától meggyullad. A dízelmotorban sokkal rövidebb idő alatt kell a tüzelő-

anyagnak és a levegőnek összekeverednie, mint a benzinmotorban, ezért a tüzelőanyag elosz-

lása nem egyenletes az égéstérben. A dízelmotor minden terhelésnél és fordulatszámnál légfe-

lesleggel üzemel. A szívócsövében nincs fojtószelep, a teljesítményt a töltet minősége szabá-

lyozza. 

A dízelmotorban a befecskendezőszivattyú szállítja a nagy nyomású tüzelőanyagot, meg-

határozza a befecskendezés időpontját és a tüzelőanyag mennyiséget. Az égéstérbe a befecs-

kendezőszelepen (porlasztón) keresztül jut a tüzelőanyag. Az égéstér lehet osztatlan, ekkor 

közvetlenül a dugattyú fölé porlasztjuk a tüzelőanyagot. Az osztott égésterű motorban van 

egy kamra, amelyet egy vagy több furat köt össze a fő égéstérrel, és a tüzelőanyagot ebbe 

a kamrába fecskendezzük be. A benzinmotorok égésterének alakját a szelepek és a gyertya 

elhelyezése, a dízelmotorokét a keverékképzés módja határozza meg. 

A porlasztóból nagy sebességgel kilépő tüzelőanyagcseppek kb. 1 ms gyulladási késede-

lemmel kezdenek égni. A gyulladási késedelem hatása: 

 a porlasztócsúcstól távolabb kezdődik az égés, ami csökkenti a porlasztó hőterhelését és 

a befecskendező furat kokszosodását, 

 a gyulladás az égéstérnek abban a tartományában kezdődik, ahol a gázolajcseppek már 

keveredtek a levegővel, így az égés tökéletesebben indul, 

 az égési folyamat nyomáslefutása meredekebb, ez kellemetlen zajhatással jár (ez okozza 

a jellegzetes kemény dízelhangot). 

A gyulladási késedelem miatt a dízelmotorok fordulatszáma kisebb, mint a benzinmotoroké. 

(Például a percenként 3000 fordulattal forgó főtengely az 1 ms-os gyulladási késedelem alatt 

18°-kal fordul el.) 

7.2.1. A közvetett befecskendezés 

A közvetett befecskendezésű dízelmotor égéstere fő- és mellékégéstérre oszlik. A henger-

fejben kialakított mellékégéstér egy vagy több nyíláson keresztül csatlakozik a főégéstérhez, 

térfogata a sűrítőtér térfogatának kb. egyharmada. A tüzelőanyagot 80...125 bar nyomással 

a mellékégéstérbe fecskendezik. Számos kialakítás terjedt el, ezek közül az előkamrást és az 

örvénykamrást mutatjuk be. 

Az előkamra henger alakú, és a kis keresztmetszetű kamranyíláson keresztül csatlakozik 

a főégéstérhez (7.2.1. ábra). Az előkamrában csak a tüzelőanyag kisebb részének elégéséhez 

elegendő az oxigén. Az elégetlen részt az égés során keletkező nyomás a kamranyíláson ke-

resztül nagy sebességgel a főégéstérbe nyomja, ahol az erős örvénylés miatt jól elkeveredik 

a levegővel, és a nagy légfeleslegben elég. Az égés elnyújtott, ezért az előkamrás motorban 

kisebb a csúcsnyomás, mint a közvetlen befecskendezésűben, így a motor csöndesebben jár, 

az alkatrészek igénybevétele kisebb. A tüzelőanyag és a levegő még kis fordulatszámon is jól 

elkeveredik a levegővel, ezért részterheléskor is kedvező a károsanyag-kibocsátás.  
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7.2.1. ábra. Az előkamrás égéstér [9], 19. o. 

1 befecskendező fúvóka 

2 előkamra 

3 ütköző felület 

4 kamranyílás 

5 izzítógyertya 

 

Az örvénykamrás motor égéstere hasonlít az előkamráséra, de míg az előkamra elnyújtott 

alakú, és kis nyíláson keresztül csatlakozik a főégéstérhez, addig az örvénykamra közel gömb 

alakú, és a kamrafal érintőjének irányában kiképzett egyetlen nagy kamranyílás köti össze 

a főégéstérrel (7.2.2. ábra). Sűrítéskor az érintő irányú kamranyíláson belépő levegő a kam-

rában erős forgó, örvénylő mozgást végez. A kamrába porlasztott tüzelőanyag jól keveredik 

a levegővel, az égés gyors és tökéletes, a hatásfok jó, a károsanyag-kibocsátás kicsi.  

Az osztott égéstér felülete nagyobb, mint az osztatlané, a hideg motorban ezen a nagy felü-

leten lehűl az összesűrített levegő, ezért hidegindításkor a sűrítési hőmérséklet nem elegendő 

a tüzelőanyag meggyújtásához. A hidegindítást úgy oldják meg, hogy indítás előtt az 

előkamrában, illetve örvénykamrában egy izzítógyertyával fölhevítik a levegőt. 
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7.2.2. ábra. Az örvénykamrás égéstér [9], 20. o. 

1 befecskendező fúvóka 

2 égéstér 

3 izzítógyertya 

 

7.2.2. A közvetlen befecskendezés 

A közvetlen befecskendezésű dízelmotor égéstere osztatlan, a tüzelőanyagot a dugattyú-

tetőben kialakított félgömb, lapos vagy ω alakú égéstérbe porlasztják (7.2.3. ábra).  

 

7.2.3. ábra. Dízelmotorok égéstere a dugattyútetőben 

A lapos égéstér porlasztótól távoli részeibe csak akkor jut el a tüzelőanyag, ha a befecs-

kendezési nyomás eléri a 200...250 bar értéket. A befecskendezőszelep többlyukú, mert így 

kisebbek lesznek a furatokon kilépő tüzelőanyagcseppek, és egyenletesebben oszlanak el az 

égéstérben, tökéletesebb az égés (7.2.4. ábra). A nyomást, továbbá a furatok méretét és irá-

nyát úgy kell meghatározni, hogy a tüzelőanyagcseppek ne érjék el az égéstér falát. Az égés 
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gyors, az égési csúcsnyomás nagy (80...120 bar), a motor kopogva, keményen jár, hidegindí-

tása könnyű. A fajlagos fogyasztás a gyors égés miatt jó. 

 

7.2.4. ábra. A közvetlen befecskendezésű 

dízelmotor égéstere [9], 18. o. 

1 többlyukú fúvóka 

2 égéstér a dugattyútetőben 

3 izzítógyertya 

7.2.3. A befecskendezőszivattyú (adagoló) 

A befecskendezőrendszer részei: 

 tüzelőanyagtartály,  

 tüzelőanyagszivattyú, 

 tüzelőanyagszűrő, 

 befecskendezőszivattyú, 

 nyomócsövek, 

 fúvókatartó és porlasztó. 

 

A befecskendezőszivattyú feladata: 

 nagy nyomás létrehozása a tüzelőanyagban,  

 a tüzelőanyag elosztása a hengerek között a működési sorrend szerint, 

 a befecskendezés időpontjának meghatározása a motor fordulatszámának megfelelően, 

 a tüzelőanyag-dózis adagolása a motor terhelésétől, illetve a gázpedál állásától függően, 

 az állandó alapjárati fordulatszám biztosítása, 

 a maximális fordulatszám korlátozása. 

A tüzelőanyag áramlási útja: tartály, tápszivattyú, tüzelőanyagszűrő, a befecskendezőszi-

vattyú szívótere, szivattyúelem, nyomószelep, nyomócső, fúvóka, égéstér.  



130 BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK 

www.tankonyvtar.hu  Bagány Mihály, Kecskeméti Főiskola 

A soros befecskendezőszivattyú 

A soros befecskendezőszivattyúban annyi szivattyúelem van, ahány hengeres a motor (7.2.5. 

ábra). A szivattyúelemek dugattyús szivattyúk, amelyeket a szivattyú bütyköstengelye mű-

ködtet. A bütyköstengely gördülőcsapágyakban forog a szivattyúház alsó részében. A négy-

ütemű dízelmotorokban két főtengelyfordulat alatt hengerenként egyszer kell a tüzelőanyagot 

az égéstérbe fecskendezni, ezért a bütyköstengely fordulatszáma fele a főtengelyének. A két-

ütemű dízelmotor bütyköstengelyének fordulatszáma megegyezik a főtengelyével. A befecs-

kendezőszivattyút a főtengelyről fogaskerék-áttétel hajtja. 

 

7.2.5. ábra. A soros befecskendezőszivattyú [4], 138. o. 

A szivattyúelem része a nagy pontossággal megmunkált elemhüvely (henger) és a forgó-

dugattyú (7.2.6. ábra). (A forgódugattyú a hossztengelye körül elfordítható, innen az elneve-

zés.) A bütyköstengely bütykei görgős emelőtőkével nyomják be a szivattyúelemek forgódu-

gattyúit. A dugattyúk alsó végéhez rögzített rugótányér és a szivattyúház között levő nyomó-

rugó ilyenkor összenyomódik. Amikor a bütyökcsúcs kifordul a forgódugattyú alól, a rugó 

kinyomja a dugattyút az elemhüvelyből. Az elemhüvely oldalán a szívóterébe nyíló 

beömlőfurat van, ezen keresztül áramlik a tüzelőanyag az elemhüvelybe. A szívótérben 

1,2...1,5 bar a nyomás. 

A forgódugattyú lökete állandó, de szállítólökete a dugattyú elfordításával folyamatosan 

változtatható. Ha a dugattyúpalást sima lenne, akkor minden löket alatt azonos mennyiségű 

tüzelőanyagot nyomna az égéstérbe, nem lehetne vele változtatni a motor teljesítményét. 

A tüzelőanyag-adag változtathatósága érdekében a forgódugattyú palástján két bemarás (ho-

rony) van: 
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 A dugattyútetőtől indul a hosszanti horony. Hossza megegyezik a dugattyú löket-

hosszával, egyik oldala párhuzamos a forgódugattyú tengelyével, a másik csavarvonal 

alakú, ez képezi a vezérlőélt. 

 A hosszanti horony alja egy gyűrűhoronyba nyílik, ez tüzelőanyaggal van tele, amely 

tömít, és keni a dugattyút.  

A forgódugattyú az alsó végére erősített forgatószárnyak, a forgatóhüvelyen levő fogasív és 

a fogasléc segítségével fordítható el. A fogaslécet a gázpedál mozgatja. 

 

7.2.6. ábra. A szivattyúelem 

A forgódugattyús szivattyúelem a következők szerint működik. Amikor a forgódugattyú 

lefelé mozog, a dugattyútető fölött vákuum keletkezik. Amint a dugattyútető eléri a beöm-

lőfuratot, a dugattyútető fölötti tér megtelik tüzelőanyaggal. Ezután a dugattyú fölfelé mozog, 

de a szivattyúelem csak akkor kezdi a porlasztóba nyomni a tüzelőanyagot, amikor 

a dugattyútető lezárja a beömlőfuratot (a szállítás kezdete mindig azonos). A szállítólöket 

addig tart, amíg a dugattyúpalást zárja a beömlőfuratot, azaz amíg a vezérlőél eléri a beömlő-

furatot. Ezután a forgódugattyú még fölfelé mozog, de a tüzelőanyag a hosszanti hornyon és 

a beömlőfuraton keresztül visszaáramlik szívótérbe. Ha a hosszanti horony a beömlőfurat 

előtt van, nincs szállítólöket, és a motor leáll.  

A tüzelőanyag az elemhüvelyből a nyomószelepen és a nyomócsövön át jut a befecs-

kendezőszelepbe. A nyomószelep (nyakasszelep, fejszelep) a befecskendezőszivattyú nyo-

mócsövének csatlakozójába szerelt kúpos visszacsapószelep (7.2.7. ábra). Feladata: 

 megakadályozza, hogy a nyomócsőben levő tüzelőanyag a szivattyúelem szívóüteme 

alatt visszaáramoljon az elemhüvelybe, így biztosítja, hogy a nyomócső mindig tele le-

gyen tüzelőanyaggal, 

 a szállítólöket végén hirtelen nyomásesést idéz elő a nyomócsőben a lentiekben leírtak 

szerint, ezáltal biztosítja, hogy a porlasztó fúvókatűje gyorsan, csöpögésmentesen zár-

jon. 

A szállítólöket kezdetkor a tüzelőanyag nyomása megemeli a nyomószelep szelepdugattyú-

ját. A szeleprugó 3...4 bar nyomásnál engedi nyitni szelepet. A szállítólöket végén a nyomó-

csőben uralkodó nyomás és a szeleprugó visszanyomja szelepdugattyút a kúpos szelepülésre, 

és a szelep zár. A szelepdugattyú zárókúpja alatt van a tehermentesítő gallér (rövid henge-

res dugattyúrész). A szállítás végén ez a szelepházba csúszik. (A gallér palástja és a szelepház 

pontosan illesztett, köszörült felületű.) Amikor a gallér alsó síkja eléri a szelepházat, hirtelen 

leválasztja a nyomócsövet a szivattyúelem nagynyomású teréről. Amikor a szelepdugattyú 

zárókúpja ráül a szelepülésre, a nyomócsőben a tüzelőanyag rendelkezésére álló térfogat 



132 BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK 

www.tankonyvtar.hu  Bagány Mihály, Kecskeméti Főiskola 

a gallér térfogatával megnő. Ez okozza a hirtelen nyomásesést a nyomócsőben, ezért tud 

a porlasztó fúvókatűje hirtelen, csöpögésmentesen zárni. A porlasztó csöpögésmentes zárása 

csökkenti az elégetlen tüzelőanyag mennyiségét a kipufogógázban. 

 

7.2.7. ábra. A nyomószelep 

A forgódugattyúkat a gázolaj keni és tömíti, de a bütyköket és az emelőtőkéket is kenni 

kell. A négyütemű dízelmotor befecskendezőszivattyúja ezért be van kötve a motor olajköré-

be. A kétütemű motor befecskendezőszivattyúját a szivattyúházba öntött olaj keni. 

A fordulatszám-szabályzás 

A dízelmotor minden fordulatszámon légfelesleggel üzemel, fordulatszáma a befecskendezett 

tüzelőanyag mennyiségétől és a terheléstől függ. Változatlan tüzelőanyag-adagnál az égéstérbe 

időegység alatt befecskendezett tüzelőanyag mennyisége a fordulatszámmal arányos. 

A terhelés növekedésekor a motor fordulatszáma csökken, ami teljesítmény- és fordulatszám-

csökkenést okoz, végül a motor leáll. A terhelés csökkenésekor a fordulatszám nő, ez nagyobb 

teljesítményt és fordulatszámot hoz létre. A terheletlen dízelmotor képes olyan nagy fordulat-

számra felpörögni, amelyen a megnövekedett tömegerők tönkreteszik. Látható, hogy a dízel-

motor legkisebb és legnagyobb fordulatszámát (a fordulatszámhatárokat) szabályozni kell.  

A fordulatszámhatárokat a befecskendezőszivattyú bütyköstengelyével együtt forgó két 

röpsúly és négy nyomórugó szabályozza. Két nyomórugó lágyabb és hosszabb (alapjárat-

szabályozó rugók), a másik kettő merevebb és rövidebb (végfordulatszám-szabályzó rugók). 

A rugók a csuklókarokhoz rögzített röpsúlyokat a bütyköstengely forgástengelye felé nyom-

ják, míg a centrifugális erő igyekszik a súlyokat a forgástengelytől eltávolítani. A röpsúlyok 

sugár irányú elmozdulását a csuklókarok és egy himba viszi át a fogaslécre. A himba forgás-

tengelyének helyzete a gázkarral (gázpedállal) változtatható. Indításkor a gyengébb rugók 

alaphelyzetben tartják a röpsúlyokat, és a himba benyomja a fogaslécet, a befecskendezőszi-

vattyú löketenkénti szállítása maximális. Az alapjárati fordulatszám elérésekor a röpsúlyok 

legyőzik a gyenge rugók erejét, és fölfekszenek az erősebb rugókra, de azokat nem tudják 

összenyomni. Eközben a himba kifelé húzza a fogaslécet, így csökkenti a befecskendezett 

tüzelőanyag-adagot. Ha csökken a fordulatszám, a gyenge rugók az alaphelyzet felé nyomják 

a röpsúlyokat, és befelé tolják a fogaslécet. Ha a motor terhelése kicsi a befecskendezett tüze-

lőanyag-adaghoz képest, a fordulatszám nő, a motor felpörög. Ekkor a röpsúlyokra ható cent-

rifugális erő összenyomja az erősebb rugókat is, és a kilendülő röpsúlyok visszahúzzák a fo-

gaslécet, ezáltal csökken a befecskendezett tüzelőanyag-adag és a fordulatszám. A fordulat-

számhatárok között a gépjárművezető a gázpedállal szabályozza a fordulatszámot: a fogaslé-

cet mozgató himba forgástengelyének helyzetét változtatja egy rudazat segítségével. 
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(A benzinmotoroknál nincs szükség fordulatszám-korlátozásra, mert növekvő fordulat-

számmal rohamosan nő a szívócső áramlási ellenállása, ezért csökken a hengerek töltése és az 

egy főtengelyfordulat alatti munkavégzés.) 

Az előbefecskendezés-állító 

A benzinmotorhoz hasonlóan a dízelmotornál is akkor kedvező a motor fogyasztása, ha az 

égés kezdete és vége a sűrítési felső holtpontra közel szimmetrikus. Ezt előbefecskendezéssel 

valósítják meg. Az előbefecskendezési szög azonban fordulatszámfüggő, mert a tüzelőanyag 

gyulladási késedelme nagyjából állandó (kb. 1 ms), ezért nagy fordulatszámon növelni kell az 

előbefecskendezést, azaz nagy fordulatszámon a kis fordulatszámú helyzethez képest 

5...8 fokkal előrébb kell fordítani a befecskendezőszivattyú bütyköstengelyét. A centrifugális 

erőhatáson alapuló előbefecskendezés-állítót a bütyköstengelyt meghajtó tengelykapcsolóba 

építik be.  

A forgóelosztós befecskendezőszivattyú 

A soros befecskendezőszivattyú hátránya: 

 a hengerenkénti külön szivattyúelem költséges, 

 a szerkezet nagy, nehéz, 

 a karbantartás költséges, mert a szivattyúelemeket a kopás és elhasználódás miatt időn-

ként be kell állítani, hogy adott fogaslécállásnál az elemek tüzelőanyag-szállítása meg-

egyezzen (a hengerenkénti dózis megegyezzen). 

A forgóelosztós befecskendezőszivattyú kiküszöböli a fenti hátrányokat, mert egyetlen szi-

vattyúelem van benne, ezért mérete és tömege kisebb, előállítása olcsóbb (7.2.8. ábra). A szi-

vattyúház zárt, kisnyomású gázolajjal van feltöltve, a szivattyú összes alkatrészét az átáramló 

gázolaj hűti és keni, karbantartást nem igényel. Számos változatát gyártják főleg személygép-

kocsik és kisebb haszongépjárművek dízelmotorjaihoz. 

 

7.2.8. ábra. A forgóelosztós befecskendezés [9], 24. o. 

1 előbefecskendezés állító 

2 görgő 

3 bütykös gyűrű 

4 radiális dugattyú 

5 nagynyomású mágnesszelep 

6 nagynyomású tér 

7 tüzelőanyag a befecskendező fúvókához 

8 vezérlőrés 
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Az adagoló porlasztós rendszer (Pumpe Düse)  

Ennél a rendszernél a befecskendezőszivattyú és a porlasztó egybe van építve. Hengerenként 

van egy ilyen egység a szelepfedél alatt a hengerfejre szerelve. A befecskendezőszivattyúkat a 

vezérműtengely működteti himbák segítségével. A befecskendezés nyomása 1500...2000 bar. 

A nagy nyomás csökkenti a fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást. Az olcsóbb nyomástáro-

lós rendszer kezdi kiszorítani a porlasztóval egybeépített befecskendezőszivattyút, mert előál-

lítása és karbantartása költségesebb. 

7.2.4. Az elektronikus befecskendezés-szabályzás és 

a nyomástárolós rendszer 

A befecskendezőszivattyú szabályozásakor a következő jellemzőket kellene figyelembe venni:  

 a motor pillanatnyi fordulatszáma és a fordulatszámhatárok,  

 a sűrítési felső holtpont,  

 a beszívott levegő tömege és hőmérséklete,  

 a légnyomás,  

 a hűtővíz hőmérséklete,  

 a gázpedál állása,  

 a tengelykapcsoló és a fék működési helyzete,  

 a feltöltő nyomás,  

 a kipufogógáz-visszavezető szelep helyzete,  

 a károsanyag-kibocsátás.  

Ezek ismeretében kellene szabályozni valamilyen célfüggvény szerint (például legyen a fo-

gyasztás vagy a károsanyag-kibocsátás minimális, a teljesítmény maximális) a befecskende-

zés kezdetét és időtartamát. Mechanikus (esetleg pneumatikus, hidraulikus) elven működő 

szabályzókkal ez a sokváltozós bonyolult függvénykapcsolat csak korlátozott módon, pontat-

lanul valósítható meg, de elektronikus befecskendezés-szabályzóval ez a feladat megoldható. 

Ezért a közúti forgalomra gyártott járművekben a mechanikus vezérlésű befecskendező rend-

szereket napjainkra kiszorította az elektronikus dízelszabályzó (EDC: Electronic Diesel 

Control).  

Az elektronikus dízelszabályzó a motor üzemállapotát mérő érzékelők elektromos jeléből 

egyértelműen és gyorsan meg tudja határozni a mért fizikai mennyiségek értékét (például hő-

mérsékletet, a főtengely helyzetét stb.). Az elektronikus dízelszabályzó a tárolt jelleggörbék 

és motorjellemzők alapján ezekből a mért értékekből határozza meg a befecskendezési adato-

kat, és ennek megfelelően vezérli a porlasztókat (7.2.9. ábra). 

Az eddig tárgyalt befecskendezőszivattyúkban a nagy nyomású tüzelőanyag előállítását és 

adagolását a szivattyúelem végezte. A nyomástárolós (más néven közös nyomásterű, CR: 

Common Rail) rendszerben ez a két feladat szétválik. A rendszer minden eleme (a be-

fecskendezőszelep is) elektronikusan vezérelhető, ezért az elektronikus dízelszabályzó jól 

illeszkedik a rendszerhez. 
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7.2.9. ábra. Az elektronikus dízelszabályzó (EDC) vázlata [9], 28. o. 

1 levegőszűrő 

2 feltöltő kompresszor 

3 motorszabályzó 

4 kipufogógáz-visszavezetés hűtővel 

5 örvényszelep 

6 a motor hengere 

7 szívószelep 

8 kipufogószelep 

 

A tüzelőanyagot a tartályban elhelyezett elektromos meghajtású szivattyú a tüzelőanyag-

szűrőn keresztül szállítja a nagynyomású szivattyúba (ez általában háromelemes radiál-

dugattyús kivitelű), amit fogazott szíj vagy fogaskerék hajt. A meghajtás teljesítményigénye 

töredéke a soros befecskendezőszivattyúénak. A nyomástároló a hengerfej oldalánál elhelye-

zett cső, a nagynyomású szivattyú ebbe nyomja a tüzelőanyagot (7.2.10. ábra). A nyomástá-

rolóban egy szelep tartja állandó értéken a nyomást, így az nem függ a motor fordulatszámá-

tól. A nyomástárolóban típustól függően 1500...2200 bar a nyomás. A motor hengereinek 

mindegyikéhez mágnesszeleppel vagy piezokristállyal vezérelt befecskendezőszelep tartozik, 

ezeket rövid nyomócső köti össze a nyomástárolóval. A mágnesszelepeket (piezokristályokat) 

az elektronikus dízelszabályzó vezérli. A beporlasztott tüzelőanyag mennyiségét a rendszer-

nyomás és a szelep nyitási ideje határozza meg, így az adagolás független a szivattyú fordu-

latszámától.  
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7.2.10. ábra. A nyomástároló cső a hengerfej oldalánál 

A mágneses- és a piezovezérlésű befecskendezőszelep olyan gyorsan képes nyitni és zárni, 

hogy egyetlen munkaütem során a befecskendezés több részre bontható, és ezzel csökkenthető 

a károsanyag-kibocsátás valamint az égés zajszintje.  

A nagy nyomás miatt a porlasztó fúvókanyílásai kicsik, a porlasztott tüzelőanyagcseppek 

mérete kisebb, mint a hagyományos befecskendezéseké. A porlasztóból kilépő tüzelőanyag-

cseppek kezdősebessége eléri az 500...600 m/s-ot, ez erős örvénylést és jó keveredést biztosít. 

A sorozatban gyártott nyomástárolós kisméretű személygépkocsik átlagos fogyasztása 

3…4 liter/100 km alá csökkent. 

7.2.5. A porlasztók (befecskendezőszelepek) 

A porlasztó fúvókája porlasztja az égéstérbe a tüzelőanyagot. A szelep nyitásakor kezdődik 

a befecskendezés. A beporlasztott tüzelőanyag mennyiségét a szelep nyitási ideje és a rend-

szernyomás határozza meg. A befecskendezőszivattyúból, illetve a nyomástárolóból nagy 

nyomásra méretezett kis belső átmérőjű, vastag falú nyomócsöveken keresztül jut a tüzelő-

anyag a porlasztóba. A nyomócsövek hossza azonos, hogy a hengerekben a befecskendezés 

kezdete ne tolódjon el.  

A fúvókatartó csatlakozókkal ellátott hengeres acélház. Felső végén van a tüzelőanyag-

bevezetés csatlakozója és egy rúd alakú tüzelőanyag-végszűrő, az alsón a porlasztócsúcs. 

A fúvókatartót csavarokkal rögzítik a hengerfejhez, a porlasztó vége (a porlasztócsúcs) az 

égéstérbe nyúlik. A porlasztó vezérlése lehet hidraulikus, mágneses vagy piezo rendszerű. 

A hidraulikus vezérlésű porlasztó 

Soros vagy forgóelosztós befecskendezőszivattyúkhoz alkalmazzák. Részei a fúvókaház és 

a henger alakú fúvókatű. A fúvókatűt egy erős rugó szorítja a kúpos szelepfészekre. A tüzelő-

anyag egy furaton keresztül a fúvókatű emelőkúpja körül kiképzett nyomáskamrába jut. Ha 

a tüzelőanyag nyomása a rugóerő ellenében megemeli a fúvókatűt, a szelep nyit, és elkezdő-

dik a befecskendezés. Amint a nyomáskamrában lecsökken a nyomás, a rugó visszanyomja 

a fúvókatűt a szelepfészekre, és a befecskendezés befejeződik. A fúvókatű és a fúvókaház 

tükrösített acélból készül 2...3 µm tűréssel. A fúvókatű és a ház közötti parányi résen a nagy 

nyomás miatt elszivárgó tüzelőanyagot (résveszteséget) egy csövön keresztül visszavezetik 

a tartályba.  

A fúvóka lehet csapos vagy kúpos tűs kivitelű. A csapos fúvókákat előkamrás és örvény-

kamrás motorokba építik be. Nyitási nyomásuk 85...125 bar. A fúvókatű alsó végén kis átmé-

rőjű csap van, amely a befecskendező-furatba nyúlik (7.2.11. ábra). A csap alakja és mérete 
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befolyásolja a beporlasztott tüzelőanyag-sugár alakját és méretét. A mozgó csap tisztítja a 

befecskendezőfuratot, megakadályozza a kokszlerakódást.  

 

7.2.11. ábra. A csapos fúvóka [4], 148. o. 
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Az egy vagy többlyukú kúpos tűs fúvókát a közvetlen befecskendezésű motorokban 

használják. A szelep nyitási nyomása 150...250 bar. A befecskendező-furatok átmérője ki-

sebb, mint a csapos fúvókáé, ezért a tüzelőanyagcseppek porlasztása finomabb. A fúvókatű 

kúpos vége alatti parányi kamra falában több furat van, a tüzelőanyag ezeken keresztül jut az 

égéstérbe (7.2.12. ábra). 

 

7.2.12. ábra. A kúpos tűs fúvóka [4], 149. o. 
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A mágnesszelep működtetésű porlasztó 

A mágnesszeleppel vezérelt porlasztót a nyomástárolós befecskendező rendszerben alkal-

mazzák. Részei az elektromos vezérlésű vasmagos tekercs, a hidraulikus szervóerősítő és 

a fúvóka (7.2.13. ábra). A szervóerősítő azért szükséges, mert a mágneses erő a nagy nyomás 

miatt nem elegendő a fúvókatű mozgatásához. A mágnestekercs működtetésű porlasztók 

1997-ben jelentek meg, 1400...1600 bar nyomásig használhatók, nyitási és zárási idejük pár 

tized ms. 

 

7.2.13. ábra. A mágnesszeleppel vezérelt porlasztó részei és működése [16], 34. o. 
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A piezokristállyal vezérelt porlasztó 

A fordított piezohatás lényege: ha egy megfelelő irányban kimetszett kristályos kvarclemez 

két szemközti lapjára fémréteget párologtatunk, és a lapokra villamos feszültséget kapcso-

lunk, akkor a lapok közötti távolság a polaritástól függően megnő vagy lecsökken. A méret-

változás gyorsan követi a vezérlőfeszültséget, a µs töredéke alatt lejátszódik.  

A piezokristállyal vezérelt porlasztóban mágnestekercs helyett egy piezoköteg (többszáz 

egymásra rakott piezolapka) csekély méretváltozása vezérli a fúvókatű mozgását létrehozó 

szervonyomást vagy közvetlenül a fúvókatűt (7.2.14. ábra). A piezokristállyal vezérelt sze-

leppel a porlasztás 8...10 szakaszra bontható. Az egyes szakaszok időzítésének és hosszának 

a szabályozásával igen kedvező égési folyamat, kis károsanyag-kibocsátás és égési zajszint 

érhető el. Ezek a szelepek 2003-ban jelentek meg, 2000 bar fölött is használhatók, nyitási és 

zárási idejük µs nagyságrendű. Hátrányuk a mágnesszeleppel vezérelt porlasztóval szemben 

a rövidebb élettartam és a költségesebb előállítás. 

 

7.2.14. ábra. Piezokristállyal vezérelt porlasztó [16], 40. o. 
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7.2.6. A tüzelőanyag-szűrő és előmelegítő 

A tüzelőanyag-szűrő (gázolajszűrő) részei: hengeres fémház, papír szűrőbetét (7.2.15. ábra). 

Feladata: 

 kiszűri a gázolajban levő szilárd részecskéket, ezáltal csökken a befecskendezőrendszer 

mozgó alkatrészeinek (szivattyúelem, fúvóka) kopása, 

 leválasztja a tüzelőanyagból a vizet, ezzel megakadályozza az acélrészek rozsdásodását.  

A szűrőpapír átlagos pórusmérete 8...10 µm a soros, 4...5 µm a forgóelosztós, és 1...2 µm 

a nyomástárolós befecskendező rendszerben.  

A gépjárműmotoroknak hidegben is megbízhatóan kell üzemelniük. Nagy hidegben para-

finkristályok válnak ki a gázolajból, és eltömítik a szűrőbetétet. Ezt a tüzelőanyag előmelegí-

tésével akadályozzák meg. Az előmelegítést a hűtővíz vagy villamos fűtőbetét végzi. A hő-

mérsékletet termosztát vagy az elektronikus dízelszabályzó vezérli. 

 

7.2.15. ábra. Tüzelőanyag-szűrő 
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8. A károsanyag-kibocsátás csökkentése 

Ha a szénhidrogén alapú tüzelőanyag (benzin, gázolaj) tökéletesen elégne, a hidrogénből víz-

gőz, a szénből szén-dioxid keletkezne. A motorban azonban nem valósítható meg a tökéletes 

égés, ezért a kipufogógáz káros anyagokat is tartalmaz. Ezek a következők. 

 A szén-monoxid (CO) a keverék levegőhiány miatti tökéletlen égése miatt keletkező 

mérgező gáz. 

 Az el nem égett szénhidrogének (CnHm: szénből és hidrogénből álló vegyületek) szintén 

a levegőhiány miatti tökéletlen égés maradékai, ezek a mérgező vegyületek adják a ki-

pufogógáz jellegzetes szagát. 

 A nitrogén-oxidok (NOx: NO, NO2, N2O) nagy nyomáson és hőmérsékleten keletkező 

mérgező gázok. 

 Az elégetlen szénből képződnek szilárd részecskék (korom). 

Az elmúlt évtizedekben a motorfejlesztés területén elért eredmények és a tüzelőanyagok 

minőségének javítására tett intézkedések: 

 az égéstér tökéletesítése, 

 a tüzelőanyag pontos adagolása (benzinbefecskendezés, elektronikus befecskendezés-

szabályozás, nyomástárolós rendszer), 

 a motorműködést meghatározó paraméterek szabályozása (elektronikus motorvezérlés), 

 olyan tüzelőanyag adalékok kifejlesztése, amelyek csökkentik a lerakódásokat az égés-

térben és a tüzelőanyag-ellátó rendszerben, 

 a gázolaj kéntartalmának csökkentése, 

 a benzin ólmozásának megszüntetése.  

Ezek a fejlesztések jelentősen csökkentették a fajlagos fogyasztást (és ezzel a szén-dioxid 

kibocsátást), és az 1970-es évekhez viszonyítva napjainkra kb. 80%-kal csökkent a motorok 

nyers (kezeletlen) károsanyag-kibocsátása. A 8.1. táblázatban a korszerű belsőégésű motorok 

nyers kipufogógáz összetevőit adtuk meg tömegszázalékban [9] alapján. Ez a károsanyag-

kibocsátás katalizátorral kb. tizedére csökkenthetők. 

Összetevő Dízelmotor 
Benzinmotor 

(λ = 1) 

N
em

  

k
ár

o
s 

an
y
ag

 Nitrogén (N2) 75,2% 68,8% 

Oxigén (O2) 15% 0,8% 

Víz (H2O) 2,6% 8,5% 

Szén-dioxid (CO2) 7,1% 21% 

Összesen 99,9% 99,1% 

K
ár

o
s 

an
y
ag

 

Szén-monoxid (CO) 0,043% 0,7% 

Szénhidrogének (CH) 0,005% 0,1% 

Nitrogén-oxidok (NOx) 0,035% 0,1% 

Szilárd részecskék (korom) 0,01% - 

Összesen 0,091% 0,9% 

8.1. táblázat. A belsőégésű motorok kipufogógáz-összetétele  

katalizátoros utókezelés nélkül 
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8.1. A benzinmotor károsanyag-kibocsátásának csökkentése 

8.1.1. A káros anyagok keletkezése a motorban 

A benzinmotor károsanyag-kibocsátása az égés tökéletesítésével és a kipufogógáz utókezelé-

sével (katalizátorral) csökkenthető. Fontos, hogy már a tüzelőanyag elégetésekor kevés káros 

anyag keletkezzen. Ehhez a következő szempontokat kell figyelembe venni. 

 Az égéstér kialakítása: sima felület, egyenletes falhőmérséklet. Az égéstér felülete lehe-

tőleg kicsi legyen, a gyújtógyertya elektródái az égéstér középpontjába nyúljanak. (Az 

égéstér hidegebb falrészeinek közelében és a kisebb zugokban mindig marad el nem 

égett tüzelőanyag. Ilyen hidegzug például a dugattyútető és a felső gyűrű közti rés.) 

 A sűrítési arány növelésével javul a termikus hatásfok és csökken a hengerben maradt 

kipufogógáz mennyisége, de nő az égési csúcsnyomás és csúcshőmérséklet, és ezzel 

a nitrogén-oxidok mennyisége. 

 A szelepek vezérlése: ha túl nagy a szelepösszenyitás, akkor nagy fordulatszámon a nyi-

tott kipufogószelepen kiáramló kipufogógáz friss keveréket szívhat maga után, így a tü-

zelőanyag egy része elégetlenül távozik. 

 A keverékképzés: a változó terhelési és hőmérsékleti viszonyok mellett a karburátorral 

csak pontatlanul lehet a λ ≈ 1 légviszonyt biztosítani. Ez a feladat az elektronikusan 

szabályozott benzinbefecskendezésessel jobban megoldható. 

 A mechanikus és pneumatikus vezérlés csak a fordulatszám és a szívócsőnyomás alap-

ján állítja az előgyújtást. Az elektronikus vezérlés számos üzemi körülményt figyelve 

képes beállítani a legkedvezőbb előgyújtást. 

 Az elektronikusan vezérelt benzinbefecskendezési rendszerrel egyszerűen megszakítha-

tó a tüzelőanyag betáplálás motorféküzemben, így ilyenkor nem jut elégetlen tüzelő-

anyag a kipufogógázba, és a fogyasztás is csökken. 

A homogén keverékeloszlású motor károsanyag-kibocsátása erősen függ a légviszonytól.  

 Ha a légviszony 1-nél kisebb, az oxigénhiány miatt tökéletlen az égés, és nagy a CO- és 

CH-kibocsátás.  

 A fajlagos fogyasztás λ ≈ 1,05-nál a legkisebb. A kipufogógázban ekkor már kicsi a 

szén-monoxid és az el nem égett szénhidrogének mennyisége. A lassabb égés miatt 

azonban az égéstérben nagyobb a hőmérséklet, és ekkor a legnagyobb a nitrogén-oxidok 

mennyisége.  

8.1.2. A kipufogógáz utánkezelése katalizátorral 

A katalizátor a kipufogógáz káros anyagait egészségre ártalmatlan anyaggá alakítja át, miköz-

ben önmaga változatlan marad. Részei: 

 acéllemez ház a csatlakozócsonkokkal, 

 kerámia vagy fémfólia test, 

 alumínium-oxid hordozóréteg, 

 nemesfém bevonatok. 

A kerámiából vagy fémfóliából készült test apró likacsainak felületét alumínium-oxid bo-

rítja. Ez van bevonva platinával, illetve ródiummal. A platina a szén-monoxid és a szénhid-

rogének oxidációját gyorsítja, a ródium a nitrogénoxidok redukcióját. A személygépkocsik 

katalizátorának aktív felülete kb. 5000 m
2
, nemesfém-tartalma 2...5 gramm.  
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A hármas hatású katalizátor a kipufogógázban levő három káros összetevőt alakítja át 

nem káros vegyületté. A szén-monoxidot és az el nem égett szénhidrogéneket oxidálja, eköz-

ben szén-dioxid és víz keletkezik. A folyamathoz szükséges oxigén részben a kipufogógázban 

maradt szabad oxigén, részben a nitrogén-oxidok redukciójából származik. A redukciós fo-

lyamat során a NOx-kibocsátás csökken. Tartósan dús keverék esetén a nitrogén-oxidokból 

származó oxigén nem elegendő a teljes szén-monoxid és szénhidrogén mennyiség oxidálásá-

hoz, a maradék kezeletlenül kikerül a szabadba, szennyezi a környezetet. A katalizátor tehát 

csak a λ ≈ 1 körüli keskeny tartományban, az úgynevezett katalizátor-ablakban képes átala-

kítani a káros anyagokat (8.1.1. ábra). Ha dús a keverék (λ < 0,99), a CO- és CH-kibocsátás 

nő, ha szegény (λ > 1), a NOx-kibocsátás nő. 

 

8.1.1. ábra. A károsanyag-kibocsátás jellege 

a légviszony függvényében 

A katalizátor csak 300 °C fölött képes mérhető arányban csökkenteni a károsanyag-

kibocsátást, üzemi hőmérséklete 400...800 °C, ezért a motorhoz közel, a kipufogótorokhoz 

csatlakozik. A katalizátor a károsanyag-kibocsátást 90...95%-kal csökkenti.  

8.1.3. A lambda-szonda (oxigénszonda) 

A kipufogógáz oxigénkoncentrációját a kipufogótorokba (a katalizátor elé) szerelt lambda-

szonda érzékeli. Az úgynevezett kétpontos lambda-szondában egy hengergyűrű alakú ke-

rámiatubus van, ennek belső és külső palástját porózus platinaréteg borítja. A kerámiatubust 

egy perforált fémsapka védi a sérüléstől és a szennyeződéstől (8.1.2. és 8.1.3. ábra).  

A külső platinaréteg elektromosan a szonda fémházához van kötve, és a forró kipufogógázzal 

érintkezik. A belső platinaréteg tiszta levegőben van, erről az elektródáról vehető le a szonda-

feszültség, amely a platinarétegekkel érintkező gázok oxigénkoncentrációjától függ.  
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8.1.2. ábra. A lambda-szonda metszete 

 

 

8.1.3. ábra. Lambda-szondák 

A szegény keverék égésekor oxigén marad a kipufogógázban, ekkor a szondafeszültség 

0,1 V-nál kisebb.  

A dús keverék kipufogógázának oxigénkoncentrációja kicsi, ekkor a szondafeszültség 

0,8...0,9 V. A szondafeszültség alapján az elektronikus motorszabályzó úgy vezérli a leve-

gő/tüzelőanyag arányt, hogy a légviszony a katalizátor-ablakban legyen (λ ≈ 1), ezzel biztosít-

ja a katalizátor hatásos működéséhez szükséges oxigénkoncentrációt. A kétpontos szondával 

csak az érzékelhető, hogy a légviszony 1-nél kisebb vagy nagyobb (8.1.4. ábra). 

 

8.1.4. ábra. A kétpontos lambda-szonda feszültsége 
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A szondafeszültség függ a hőmérséklettől is. A kerámiatest csak 250...300 °C fölött engedi 

át az oxigénionokat, ezért sok szondában egy villamos fűtőtest az indítás előtt felfűti a kerá-

miatubust. A szonda üzemi hőmérséklete 600 °C. 

A szélessávú lambda-szonda jeléből a 0,7 < λ <4 tartományban folyamatosan és egyér-

telműen meghatározható a légviszony. Ezzel a tartósan dús vagy szegény keverékkel üzemelő 

motor szabályozása is megoldható. 

8.2. A dízelmotor károsanyag-kibocsátásának csökkentése 

8.2.1. A károsanyag-kibocsátás csökkentése katalizátorral 

A dízelmotor károsanyag-kibocsátása is az égés tökéletesítésével és a kipufogógáz utókezelé-

sével (katalizátorral) csökkenthető. A dízelmotor légviszonya teljes terhelésnél is legalább 1,2 

és 2 között van (terheletlenül λ > 10), ezért a CO- és CH-kibocsátása sokkal kisebb, mint a 

benzinmotoré. A dízelmotorban az égési csúcshőmérséklet kisebb, mint a benzinmotorban, 

ezért a NOx-kibocsátás is kisebb. A NOx-kibocsátás itt azért probléma, mert százalékos aránya 

összemérhető a CO- és CH-aránnyal. 

A károsanyag-keletkezést elsősorban az égéstér és a befecskendezés befolyásolja. Az osz-

tatlan égésterű (közvetlen befecskendezésű) motorok tüzelőanyag-fogyasztása 15...20%-kal 

kisebb, mint az osztott égésterűeké, és a károsanyag-kibocsátásuk is kisebb. (A kisebb fo-

gyasztás kisebb szén-dioxid kibocsátást is jelent.) A legkedvezőbb eredményeket a következő 

megoldás adja: 

 dugattyútetőben kialakított ω alakú égéstér, 

 többlyukú furatos fúvóka, 

 nagy (1600...2200 bar) befecskendezési nyomás, 

 közvetlen befecskendezés több lépésben (előbefecskendezés, főbefecskendezés). 

A dízelmotor kipufogógázában legalább 15% oxigén van a nagy légviszony miatt. A CO és 

HC ezzel az oxigénnel reagál az úgynevezett oxidációs katalizátorban.  

A NOx csökkentését szolgáló eljárások: 

 NOx tároló katalizátoros eljárás (NSC-eljárás: NOx Storage Catalyst). Ez a katalizátor 

átmenetileg tárolja a nitrogén-oxidokat, majd szén-monoxiddal végzett regenerációs 

szakaszban nitrogénre és szén-dioxidra redukálja az eltárolt nitrogén-oxidokat. (A mo-

tort szakaszosan rövid ideig kis légviszonnyal üzemeltetik, ekkor a kipufogógáz szén-

monoxid tartalma megnő, és ez biztosítja a regenerációhoz szükséges szén-monoxidot.) 

Hátránya a szakaszos működés, a nagyobb tüzelőanyag-fogyasztás és a kénmentes tüze-

lőanyag-igény. 

 Szelektív katalitikus redukció (SCR-eljárás: Selective Catalityc Reduction). Ez az eljá-

rás folyamatosan működik, és nem növeli a jármű tüzelőanyag-fogyasztását. A nitro-

gén-oxidokat ammóniával redukálják (8.2.1. ábra). Az ammónia szelektíven csak a nit-

rogén-oxidot redukálja, nem lép kapcsolatba a kipufogógázban jelenlevő molekuláris 

oxigénnel. Az ammóniát a karbamid vizes oldatából állítják elő. (A karbamid kémiailag 

stabil, műtrágyaként és takarmányként is alkalmazzák, nincs káros hatása a környezet-

re.) A rendszer neve DENOXTRONIC. A karbamid vizes oldatát AdBlue márkanéven 

forgalmazzák a benzinkutaknál. 
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8.2.1. ábra. A NOx szelektív katalitikus redukciója karbamiddal [9], 60. o. 

1 dízelmotor 

2 hőmérsékletérzékelő 

3 oxidációs katalizátor 

4 redukciós anyag porlasztója 

5 NOx-érzékelő 

6 SCR-katalizátor 

7 NH3 (ammónia) reteszelő katalizátor 

8 NH3 érzékelő 

9 dízelszabályzó (EDC) 

10 redukciós anyag szivattyúja 

11 redukciós anyag tartálya 

12 redukciós folyadék szintjelzője 

 

A korom kerámia részecskeszűrővel (DPF) távolítható el a kipufogógázból. A kiszűrt 

kormot oxigénnel elégetik, így regenerálják a kerámiaszűrőt. 

8.2.2. A kipufogógáz visszavezetés (AGR vagy EGR) 

Egyes dízelmotoroknál a kipufogógáz egy részét a kipufogótorokból visszavezetik a szívó-

csőbe. A visszavezetett gáz mennyiségét a kipufogógáz-visszavezető szelep szabályozza a 

fordulatszámtól, a terheléstől és a motorhőmérséklettől függően. A visszavezetés miatt keve-

sebb friss töltet fér a hengerbe (csökken a töltési fok, de ez feltöltéssel kompenzálható).  

A NOx-képződéshez magas hőmérséklet és nagy parciális oxigénnyomás szükséges. A ki-

pufogógáz nagy része az égés szempontjából semleges (inert gáz), ezért a visszavezetés haté-

konyan csökkenti az égési csúcshőmérsékletet, és ezzel együtt a NOx-kibocsátást. 

A 8.2.2. ábrán a turbófeltöltővel egybeépített nagynyomású kipufogógáz-visszavezetés elvi 

rajzát láthatjuk. 
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8.2.2. ábra. A nagynyomású kipufogógáz-visszavezetés és a szabályzása [9], 53. o. 

1 dízelmotor 

2 szívócső 

3 fojtószelep 

4 megkerülő cső 

5 visszavezetett kipufogógáz-hűtő 

6 megkerülő szelep 

7 kipufogógáz-visszavezető szelep 

8 töltőlevegő hűtő 

9 turbófeltöltő 

10 tömegáram-mérő 

11 oxidációs katalizátor 

 

A dízelmotorban a kipufogógáz visszavezetési arány elérheti a 40%-ot, ekkor még nem nő 

a tüzelőanyag-fogyasztás, a CO-, a HC- és a részecske-kibocsátás, és a NOx-kibocsátás is ki-

csi (8.2.3. ábra).  
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8.2.3. ábra. A kipufogógáz visszavezetés és a 

károsanyag-kibocsátás [9], 54. o. 

 

 



 

www.tankonyvtar.hu  Bagány Mihály, Kecskeméti Főiskola 

9. A motor feltöltése 

9.1. A feltöltés 

Feltöltés alatt azt értjük, amikor a friss töltetet elősűrítve (a légnyomásnál nagyobb nyo-

mással) juttatjuk a hengerbe. A feltöltés célja: 

 minél nagyobb teljesítmény elérése egy adott lökettérfogatú, illetve tömegű motorral, 

 a fajlagos fogyasztás és a károsanyag-kibocsátás csökkentése, 

 kedvezőbb nyomatéki görbe kialakítása. 

Vizsgáljuk meg, hogy ezeket a célokat hogyan lehet elérni.  

Az effektív motorjellemzőknél láttuk, hogy egy belsőégésű motor tényleges teljesítménye: 

nVp
i

z
P heffeff

2
 . 

Ha növeljük a lökettérfogatot, nagyobb teljesítményű, de egyben nagyobb és nehezebb motort 

kapunk. Ha növeljük a fordulatszámot, nő a motor teljesítménye, de csökken az élettartama és 

a töltési foka, és nő a fajlagos fogyasztása és a károsanyag-kibocsátása, ezért ez nem járható 

útja a teljesítménynövelésnek.  

Adott ütemszám (i), hengerszám (z), lökettérfogat (Vh) és fordulatszám (n) esetén csak az 

effektív középnyomás (peff) növelésével lehet nagyobb teljesítményt elérni. Az egy működési 

ciklus alatt végzett effektív munka és a lökettérfogat hányadosa az effektív középnyomás 

(lásd 3. fejezet): 

.
c

eff
eff

V

W
p   

Az effektív munka a tüzelőanyag fűtőértékének, az egy működési ciklus alatt elfogyasztott 

tüzelőanyag tömegének és az effektív hatásfoknak a szorzata: 

.efftüzfteff mHW   

A tüzelőanyag tömege a K0 elméleti levegőaránnyal és a λ légviszonnyal: 

0

levlev
tüz

K

m

K

m
m


 . 

Visszahelyettesítés és rendezés után az effektív nyomásra a következő négytényezős szorzatot 

kapjuk: 

.
1

c

lev
eff

0

ft
eff

V

m

K

H
p  


 

A tényezők jelentése: 

 :
0

ft

K

H
A tüzelőanyag kémiai tulajdonsága meghatározza, adott tüzelőanyagnál nem befo-

lyásolja a tényleges nyomást. Értéke benzinre kb. 2,9 MJ/kg. 
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 :
1


 A légviszony csökkentése (dúsabb keverék képzése) benzinmotornál növeli a kö-

zépnyomást, de a fajlagos tüzelőanyag-fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást is, így 

a légviszonyt nem célszerű tartósan λ = 1 alá csökkenteni. A dízelmotorok mindig légfe-

lesleggel üzemelnek (λ > 1) a koromképződés megakadályozása érdekében.  

 :eff  Azonos teljesítmény mellett a feltöltős motor kisebb méretű a szívómotornál, ezért 

a súrlódási veszteségek is kisebbek; jobb az indikált hatásfoka is.  

 :
c

lev

V

m
 Ez a hengerbe jutó töltet (levegő) sűrűsége, ami állandó hőmérsékleten egyene-

sen arányos a töltet nyomásával. Ha például egy szívómotornál a töltet nyomása 90 kPa, 

és ezt a motort egy feltöltővel 180 kPa nyomású töltettel látjuk el, akkor a motor telje-

sítménye elvileg kétszeresére nő (föltéve, hogy a hőmérséklet mindkét esetben azonos).  

A szívási veszteség csökkentésével (például nagyobb átmérőjű szívószeleppel vagy két 

szívószeleppel) és a szelepvezérlés optimalizálásával kis mértékben (5...10%) növelhető 

a tényleges középnyomás, de hatásos javulás csak a motor feltöltésével érhető el.  

A középnyomás növelésével nő a motor forgatónyomatéka is, mert a nyomaték egyenesen 

arányos a középnyomással:  

heffeff Vp
i

z
M


 . 

A feltöltés leggyakoribb megvalósítása: 

 turbófeltöltő (a kipufogógáz energiájának hasznosításával működik), 

 mechanikus feltöltő (a főtengelyről hajtott légsűrítő), 

 comprex feltöltő (a friss levegővel közvetlenül érintkező kipufogógáz hozza létre a na-

gyobb nyomású töltetet).  

9.1.1. A töltőlevegő visszahűtése 

A turbófeltöltőben és a mechanikus feltöltőben az összesűrítéskor a töltőlevegő fölmelegszik; 

a folyamat gyors, ezért közelítőleg adiabatikus. Adott nyomáson a meleg levegő sűrűsége 

kisebb, mint a hidegé, ezért a töltet tömege nem nő a töltési nyomás arányában. A töltési fokot 

úgy tudjuk hatásosan növelni, ha a feltöltő után állandó nyomáson visszahűtjük a levegőt. 

A folyamatot a következő leegyszerűsített példán mutatjuk be. 

Legyen egy szívómotor lökettérfogata 1000 cm
3
, a beszívott levegő hőmérséklete 

T1 = 20 °C, nyomása p1 = 100 kPa. Az elméleti töltet és a töltőlevegő sűrűsége: 

g1,19

K293
Kkg

J
287

m10Pa10 335

elm 








m ,        
liter

g
1,19elm  . 

Egy feltöltő adiabatikusan növelje háromszorosára a töltet nyomását: p2 = 3 p1. A töltet hő-

mérséklete (ha az adiabatikus kitevő κ = 1,4): 

C128K29330,286
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A meleg levegő sűrűsége és a töltet: 

liter

g
61,2

liter

g
1,1930,714

1

1

1

2
2 








 



p

p
,     g2,61meleg m . 

Hűtsük vissza állandó nyomáson az összesűrített levegőt például T3 = 50 °C-ra. Ekkor a töltet 

sűrűsége és tömege:  

liter

g
3,24

liter

g
2,61

K353

K401
2

3

2
3  

T

T
,     g3,243 m . 

Látható, hogy a feltöltős motor töltési foka visszahűtés nélkül kb. 2,2-szerer, visszahűtéssel 

2,7-szer nagyobb, mint a szívómotoré. 

Gépjárműveken a töltőlevegő visszahűtését általában keresztáramú levegő-levegő hőcseré-

lő végzi. A visszahűtéséből származó előnyök: 

 Nő a töltési fok, a teljesítmény és a hatásfok. 

 A benzinmotoroknál a visszahűtés csökkenti a kopogási hajlamot. 

 Mindkét motorfajtánál csökken az égési csúcshőmérséklet, így a károsanyag-kibocsátás 

(NOx). 

A dízelmotorok turbófeltöltése olyan sok gazdasági és műszaki előnnyel jár, hogy a sze-

mélygépkocsik, haszongépjárművek, mozdonyok és hajók új fejlesztésű motorja csak feltöltős 

kivitelben készül. 
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9.2. A turbófeltöltő 

9.2.1. A turbófeltöltő részei 

A szívómotorok kipufogógázának átlagos nyomása nagyobb, mint a légnyomás, és hőmérsék-

lete teljes terhelésnél a kipufogótorokban 

 benzinmotoroknál:  700...1000 °C, 

 dízelmotoroknál:  400...700 °C.  

A kipufogógázzal hajtott turbina az áramló forró kipufogógáz energiáját hasznosítja. 

A turbina leggyakrabban centripetális turbina, fordulatszáma 60 000...180 000 1/perc 

(1000...3000 1/s). (A kipufogógáz a járókerék fejkörénél radiális irányban lép a járókerékre, 

és a kerék tengelyvonalában lép ki tengelyirányban.) A centrifugális kompresszor szintén 

radiális áramlású, a levegő a járókerék tengelyénél lép be, és a járókerék fejkörénél radiálisan 

lép ki a járókerékből. A turbina és a kompresszor között hőszigetelő válaszfal van, amely 

csökkenti a kompresszor és az összesűrített levegő valamint a kenőolaj fölmelegedését. 

A közös tengely siklócsapágyban forog (9.2.1. ábra). A siklócsapágyazás be van kötve a mo-

tor olajkörébe.  

A turbófeltöltő részei a közös tengelyen forgó turbina és a sűrítő (kompresszor) 

(9.2.2. ábra).  

 

9.2.1. ábra. Turbófeltöltő szétszerelve 

 

9.2.2. ábra. A turbófeltöltő forgó alkatrészei 

9.2.2. A turbófeltöltő működése 

A szívómotorban a dugattyú, a feltöltős motorban a kompresszor szívja be a friss levegőt 

(9.2.3. ábra) Az összesűrített levegő a töltőlevegő-hűtőn (intercooler) és a szívócsatornákon 

keresztül áramlik a hengerbe. A kipufogógáz a kipufogótorokra szerelt turbinán keresztül 

áramlik a szabadba. (A turbinaházban tágul a kipufogógáz, ezért a turbófeltöltőnek hangtom-

pító hatása is van.)  

A turbina köré szerelt megkerülő-szelepen (wastegate) keresztül a kipufogógáz egy része 

a szabadba áramlik. Ezzel a szeleppel lehet szabályozni a turbina teljesítményét, ez a szelep 

korlátozza a töltőnyomást. Ezt a szelepet az elektronikus motorszabályzó működteti.  
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9.2.3. ábra. A turbófeltöltő működése 

A közúti járműveknél fontos, hogy gyors gázadásra a lehető legkisebb késedelemmel rea-

gáljon (gyorsuljon) a jármű. A turbófeltöltők használatát járműmotorokhoz kezdetben hátrál-

tatta a hirtelen gázadáskor tapasztalt gyorsítási késedelem vagy turbólyuk (9.2.4. ábra). 

A szívómotorok alapjáratról a gázadást követően kb. 1 másodpercen belül képesek elérni 

a legnagyobb forgatónyomatékot. Kezdetben a turbófeltöltős személygépkocsi-motoroknál ez 

a késedelem 3…4 s volt. A turbólyuk oka a turbófeltöltő forgórészének nagy tehetetlenségi 

nyomatéka és a feltöltő szabályozatlansága volt.  

 

9.2.4. ábra. A gyorsítási késedelem (turbólyuk) 

A turbólyukat napjainkra jelentősen sikerült csökkenteni a következő változtatásokkal: 

 a méretek és a tömeg csökkentésével kisebb tehetetlenségi nyomatékú turbina- és komp-

resszorkerék, 

 a motorszabályzó elektronika a hirtelen gázadáskor a célnak megfelelően vezérli a tur-

bina működését, 
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 a feltöltő szabályozása a megkerülő szeleppel és a változtatható turbina-geometriával. 

A mechanikus feltöltésű motorok gyorsítási késedelme olyan, mint a szívómotoroké, azaz 

kisebb, mint a turbófeltöltős motoroké (lásd később). 

A kompresszor meghajtásához szükséges teljesítmény állandósult üzemmódban az ener-

giaegyenlet alapján: 
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Itt qkompr a töltet tömegárama, cp az állandó nyomás melletti fajhője, Tsz a szívóoldali, Tny 

a nyomóoldali hőmérséklete, ηkompr a kompresszor hatásfoka. A kompresszor nyomásviszonya 

kifejezhető a hőmérsékletekkel: 
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A kompresszor meghajtásához szükséges teljesítmény a nyomásviszonnyal kifejezve 

a következő: 
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A turbina teljesítménye ehhez hasonlóan számítható: 
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Itt qturb a kipufogógáz tömegárama, cp az állandó nyomás melletti fajhője a turbina előtti Tbe 

hőmérsékleten, Tki a turbinából távozó kipufogógáz hőmérséklete, ηturb a turbina hatásfoka. 

FELADATOK 

1. Egy turbófeltöltő nyomásviszonya 2, a beszívott levegő hőmérséklete 20 °C. Mekkora a 

kompresszorból távozó levegő hőmérséklete? κ = 1,4. [357 K = 84 °C] 

2. Egy turbófeltöltő kompresszorának hatásfoka 67%. A kompresszoron átáramló levegő 

hőmérséklete 75 °C-kal nő. A levegő tömegárama 0,1 kg/s, állandó nyomás melletti kö-

zepes fajhője 1000 J/(kg·K). Mekkora teljesítmény szükséges a kompreszor meghajtásá-

hoz? [11,19 kW] 

3. Egy turbófeltöltő turbinájába belépő kipufogógáz hőmérséklete 900 °C, a kilépőé 700 °C. 

A kilépő kipufogógáz nyomása 1,1 bar. Mekkora a turbinába belépő kipufogógáz nyomá-

sa? κ = 1,4. [2,12 bar] 

4. Egy turbófeltöltő turbinájának hatásfoka 67%. A turbinán átáramló kipufogógáz hőmér-

séklete 300 °C-kal csökken. A kipufogógáz tömegárama 0,1 kg/s, állandó nyomás mellet-

ti közepes fajhője 1200 J/(kg·K). Mekkora a turbina teljesítménye? [24,12 kW] 
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9.3. A mechanikus feltöltők 

A mechanikus feltöltőket a motor főtengelyéről szíj, lánc vagy fogaskerék hajtja. Lehetnek 

belső sűrítésű dugattyús gépek, vagy belső sűrítés nélküli kialakítások (pl. Roots-fúvók, csa-

varkompresszorok).  

Előnyük: 

 gyártásuk egyszerűbb és olcsóbb, mint a turbófeltöltőké, 

 már kis fordulatszámon jelentős töltőnyomást hoznak létre, 

 azonnal reagálnak a gyors gázadásra, mert közvetlen mechanikai kapcsolatban vannak a 

motorral. 

Hátrányuk: 

 a meghajtásukhoz szükséges teljesítmény csökkenti a motor hasznos teljesítményét, 

 méretük és tömegük nagy, 

 a működésükkor keletkező zaj és rezgés. 

9.3.1. A Roots-fúvó 

A Roots-fúvóban két darab piskóta alakú dugattyú (forgórész) forog egy ovális házban (9.3.1. 

ábra). A dugattyúk sem egymással, sem a ház falával nem érintkeznek, felületük a résveszte-

ség és a súrlódás csökkentésére általában teflonbevonatú. A dugattyúpár tengelyére a házon 

kívül egy-egy azonos fogszámú, egymásba kapcsolódó fogaskerék van ékelve. Ezek a motor 

főtengelyéről kapják a hajtást. A házon belül a forgó dugattyúk a levegőt a légszűrőből a mo-

tor szívóterébe tolják, azaz a kisnyomású térből a nagynyomásúba. A Roots-fúvóban ugyanis 

nincs térfogatcsökkenés és sűrítés, ez egy belső sűrítés nélküli feltöltő. A szívótérbe tolt leve-

gő a már előzőleg odaszállított levegővel közös teret foglal el, ezért nyomása megnő. A szállí-

tott légmennyiség jó közelítéssel arányos a fordulatszámmal, az elérhető nyomásviszony kb. 

1,2. Az egyenlőtlen szállítás és a visszaáramló levegő jellegzetes zajt okoz.  

 

9.3.1. ábra. A Roots-fúvó 
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9.3.2. A csavarkompresszor 

A csavarkompresszor belső sűrítéssel működő töltő, adiabatikusan összesűríti a levegőt, és ezt 

nyomja a töltővezetékbe. A két, nagy menetemelkedésű csavarra emlékeztető kiképzésű csa-

vardugattyú a motor főtengelyéről kapja a hajtást (9.3.2. ábra). A két csavar egymással szem-

ben forog. A beömlőcsonknál a menethornyok és a kompresszorház fala közti levegő tengely 

irányban áramlik, miközben térfogata fokozatosan csökken, nyomása nő. A megnövekedett 

nyomású levegő a kiömlő csonkon távozik a motorba. A csavarkompresszor kerületi sebessé-

ge nagyobb, hatásfoka mintegy 30%-kal jobb, mint a Roots-fúvóé. Azonos méretek mellett 

a szállított levegő tömegárama kisebb.  

 

9.3.2. ábra. Csavarkompresszor 

 

9.4. A comprex feltöltő 

Ez a feltöltő a hanghullámok (nyomáshullámok) tovaterjedésén és visszaverődésén alapul. 

Legyen egy hosszú, zárt csőben légköri nyomású levegő. A cső egyik végét hirtelen nyissuk 

ki, és engedjünk be 2...3 bar nyomású forró kipufogógázt. A levegő és a kipufogógáz érintke-

zési helye a cső mentén tovahalad, miközben dugattyúként maga előtt tolja és összesűríti 

a levegőt. Ha a cső másik végét kellő pillanatban rövid időre kinyitjuk, azon kiáramlik az ösz-

szesűrített levegő. A működéshez még azt is tudnunk kell, hogy a nyomáshullámok a zárt 

csővégről azonos fázisban, a nyitottról ellenkező fázisban verődnek vissza. Ez azt jelenti, 

hogy a környezeténél nagyobb nyomású gázrész a zárt csővégről nagyobb nyomású gázrész-

ként (nyomáshullámként), a szabad csővégről a környezeténél kisebb nyomású gázrészként 

(depresszióhullámként) verődik vissza. A hullámok hangsebességgel terjednek a gázban. 

(A hullámterjedés nem jelent közegáramlást.) 

A comprex feltöltőben (compression-expansion) egy dob palástjának mindkét végén nyi-

tott csövek (cellák) helyezkednek el szorosan egymás mellett a dob forgástengelyével párhu-

zamosan (9.4.1. ábra). Ez a celladob. A celladobot ékszíj hajtja a főtengelyről. A hajtáshoz 

szükséges teljesítmény elenyésző, mert csak a csapágysúrlódást és a légellenállást kell le-

győzni. A celladob egy henger alakú házban forog. A ház egyik véglapján két körszelet alakú 

nyílás (vezérlőrés) van a kipufogógáz be- és kiáramlásához. A másik véglapon is két nyílás 

van: az egyiken áramlik be a friss levegő, a másikon áramlik ki az összesűrített levegő. 

A comprex feltöltő működése vázlatosan a következő. 
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Legyen a celladob tengelye vízszintes, legyenek a kipufogógáz vezérlőrései a bal oldalon, 

a levegő vezérlőrései a jobb oldalon. Szemeljünk ki egy cellát, amelyben légköri nyomású 

friss levegő van.  

1. A celladob forgásakor a kiszemelt cella a kipufogógáz-beömlőrés elé fordul, és a be-

áramló kipufogógáz összenyomja a levegőt. A kipufogógáz-levegő határfelület jobb-

ra halad, és a gázban balról jobbra nyomáshullám indul el. (A nyomáshullám terjedési 

sebessége sokkal nagyobb, mint a határfelület haladási sebessége.) 

2. Amikor a nyomáshullám frontja eléri a cella jobb oldali végét, ott a ház falának ütkö-

zik, és arról (mint zárt csővégről) nyomáshullámként verődik vissza, és balra halad. 

Eközben a celladob elfordul, a jobb oldali vége a levegő-kiömlőrés elé fordul, és az 

összesűrített levegő a töltővezetékbe áramlik.  

3. A balra haladó nyomáshullám a még mindig nyitott kipufogógáz-beömlőrésről (mint 

nyitott csővégről) depresszióhullámként verődik vissza, nyomásesést hoz létre a cellá-

ban. A celladob tovafordulása miatt ezután zárul a kipufogógáz-beömlőrés, és mielőtt 

a kipufogógáz-levegő határfelület elérné a levegő-kiömlőrést, az is zár, így nem áram-

lik kipufogógáz a töltővezetékbe. A mindkét végén zárt cellában gyorsan csillapodó 

állóhullámtér alakul ki, és a bezárt kipufogógáz nyugalomba kerül. 

4. A celladob tovafordulásával szabaddá válik kipufogógáz-kiömlőrés, és a túlnyomású 

kipufogógáz a kipufogócsőbe távozik. Ugyanakkor a nyitott cellavégről egy depresz-

szióhullám indul balról jobbra, eléri a cella zárt jobb oldalát, és arról depresszióhul-

lámként visszaverődik (a cella jobb oldali végének közelében a légkörinél kisebb 

a nyomás). A visszaverődés után nyit a levegő-beömlőrés, és a szívócsőből friss leve-

gő áramlik a depressziós térbe. Most a kipufogógáz-levegő határfelület balra halad, el-

éri a nyitott kipufogógáz-kiömlőrést, és a cellában maradt kipufogógáz-levegő keverék 

is a kipufogócsőbe távozik. 

5. A celladob továbbfordul, előbb a levegő-beömlőrés, majd a kipufogógáz-kiömlőrés 

zárul A mindkét végén zárt cellában gyorsan csillapodó állóhullámtér alakul ki, a be-

zárt levegő nyugalomba kerül, majd a folyamat elölről kezdődik. 

Az itt vázolt jelenség a celladobban levő nagyszámú cella mindegyikében egymás után fo-

lyamatosan játszódik le. A comprex feltöltő jellemzői: 

 már kis fordulatszámon is nagy a töltőnyomás, így nagy a forgatónyomaték, 

 nagy motorfordulatszámon csökkenő töltőnyomás, 

 a motor gyorsan reagál a gázadásra, 

 jó hatásfok, kis károsanyag-kibocsátás. 

Hátránya, hogy drága és nehezen gyártható. 
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9.4.1. ábra. A comprex-feltöltő [9], 31. o. 

1 szívó oldal (nagy nyomású) 

2 szíjhajtás 

3 szívó oldal (kis nyomású) 

4 dugattyú 

5 kipufogógáz (nagy nyomású) 

6 kipufogógáz (kis nyomású) 

7 celladob 

8 vezérlőrések a házon 
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10. A tüzelőanyagok és a kenőanyagok 

A belsőégésű motorok tüzelőanyagait különböző méretű nyílt láncú és gyűrűs molekulájú 

szénhidrogén-vegyületek keveréke alkotja. Legfontosabb alapanyaguk a kőolaj. A kőolajat 

fölhasználás előtt kőolaj-finomítókban lepárlással teszik alkalmassá a motorokban való elége-

tésre. A lepárláskor a kőolajat levegőtől elzárva 270...280 °C-ra hevítik, és a keletkező nyers-

olajgőzöket egy desztillálótoronyba vezetik, ahol a különböző forráspontú összetevők szét-

válnak.  

A benzint a 180 °C-ig elpárolgó összetevők adják. Az így nyert benzin mennyisége és mi-

nősége nem megfelelő, ezért a kihozatalt és a minőséget átalakító eljárásokkal javítják.  

A gázolaj a lepárlás során 210...360 °C-os tartományban válik ki. 360 °C fölött a nehéz-

olajak és kenőolajak nyerhetők ki.  

10.1. A motorbenzin 

A benzin sűrűsége 730…780 kg/m
3
, fűtőértéke 42,9 MJ/kg (32 MJ/liter), párolgáshője 

419 kJ/kg, viszkozitása 20 °C-on 0,43 mPa·s, lobbanáspontja 21 °C, elméleti levegőaránya 

14,7. A benzinre vonatkozó követelmények: 

 Gyorsan és jól párologjon: 180 °C-ig a benzin 90%-a párologjon el. A benzin különbö-

ző forráspontú szénhidrogének keveréke, nincs egyetlen forráspontja. A kisebb forrás-

pontú összetevők könnyítik a hidegindítást, de melegben a tüzelőanyag-szivattyúban és 

a porlasztóban képződő gőzbuborékok üzemzavart okoznak. A folyadékállapotban visz-

szamaradó benzinhányad a hideg hengerfalra tapad, nem ég el. 

 A benzin kompressziótűrése legyen nagy, hogy a sűrítési ütemben fölmelegedve ne 

gyulladjon meg önmagától a szikragyújtás előtt. A benzinnek ez a tulajdonsága a kopo-

gásállóság, ennek jellemzője az oktánszám. Az oktánszámot egy változtatható sűrítési 

arányú egyhengeres szabványosított motorral határozzák meg. Először az ismeretlen ok-

tánszámú benzinnel járatják a motort, és a kopogási határig növelik a sűrítési arányt. 

Ezután változatlan sűrítési arány mellett izooktán és normálheptán keverékével járatják 

a motort, és meghatározzák, hogy milyen keverési aránynál kezd el kopogni a motor. Az 

oktánszám a keverékben levő oktán százalékos térfogataránya. (Az izooktán oktánszá-

ma 100, a normálheptáné 0.)  

Az 1970-es évek előtt a benzin kopogásállóságát ólom-tetrametil és ólom-tetraetil hozzá-

adásával javították (0,1...0,2 g/liter). Az ólom azonban mérgező, és tönkreteszi a katalizátort. 

(A katalizátoros motorokban csak olyan benzint szabad használni, aminek az ólomtartalma 

kisebb 0,013 g/liternél.) A kopogásálló ólmozatlan benzinben több a reformálással és polime-

rizálással előállított összetevő, továbbá 3...5% etanolt is kevernek hozzá. Ennek a biokom-

ponensnek az arányát törvény szabályozza. 
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10.2. A gázolaj 

A gázolaj sűrűsége 815…855 kg/m
3
, fűtőértéke 42,43 MJ/kg (35,8 MJ/liter), párolgáshője 

544...785 kJ/kg, viszkozitása 20 °C-on 10,2 mPa·s, lobbanáspontja 55...150 °C, elméleti leve-

gőaránya 14,5. A gázolajra vonatkozó követelmények: 

 A dízelmotorok tüzelőanyagának  szemben a benzinmotorokéval  gyúlékonynak kell 

lennie. A gyúlékonyságot a cetánszám jellemzi. Ezt is egy változtatható sűrítési arányú 

egyhengeres szabványosított motorral határozzák meg. Először az ismeretlen cetánszá-

mú gázolajjal járatják a motort, és a sűrítési arányt úgy állítják be, hogy a felső holtpont 

előtt 13°-kal megkezdett befecskendezésnél a gázolaj éppen a felső holtpontban kezdjen 

égni (a motor fordulatszáma 900 fordulat/perc). Ezután változatlan sűrítési arány mellett 

cetán és α-metilnaftalin keverékével járatják a motort, és meghatározzák, hogy milyen 

keverési aránynál kezdődik az égés a felső holtpontban. Az ismeretlen cetánszámú tüze-

lőanyag cetánszáma a keverékben levő cetán százalékos térfogataránya. A kereskedelmi 

forgalomban levő gázolajok cetánszáma 55...60. 

 A gyulladási késedelem a befecskendezés kezdőpillanata és az égés kezdete közötti kb. 

1 ms idő. Minél kisebb a gázolaj gyulladási késedelme, annál gyúlékonyabb. Értéke 

függ a gázolaj kémiai tulajdonságaitól, a levegő és a gázolaj közötti hőmérsékletkülönb-

ségtől, a porlasztás finomságától valamint a gázolajcseppek és a levegő keveredésétől. 

 A gázolajban kémiailag kötött állapotban van a kén, ez a motorban kéndioxiddá ég el, 

károsítja a környezetet. A kéntartalomnak 0,05%-nál kisebbnek kell lennie, mert 

a magas kéntartalom a NOx tárolót tönkreteszi. 

 A hideg gázolajban parafinkristályok válnak ki, és ha ezek mérete túl nagy, eltömítik 

a tüzelőanyagszűrőt. Az előírások szerint a téli gázolaj parafintartalmának olyannak 

kell lennie, hogy a gázolaj még 15 °C-on is szűrhető legyen (hideg szűrhetőségi határ 

hőmérséklete). Télen a gázolaj tulajdonságát 30...50% petróleum hozzáadásával javít-

ják.  

 A befecskendező szivattyú és a porlasztó mozgó részeit a gázolaj keni, ezért fontos, 

hogy viszkozitása még 60...70 °C-on se csökkenjen le. 
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10.3. Az alternatív tüzelőanyagok 

Alternatív tüzelőanyagoknak nevezzük a napjainkban is újrakeletkező, nem fosszilis energia-

hordozókat (bioetanol, növényi olaj), valamint a gáznemű tüzelőanyagokat (PB-gáz, földgáz). 

Használatuk terjedése  

 a szigorodó környezetvédelmi előírásokkal,  

 a kőolaj árának emelkedésével és 

 a kőolajkészletek kimerülésével 

magyarázható. 

10.3.1. Az autógáz (PB-gáz, LPG) 

Az autógáz, más néven LPG (Liquefied Petroleum Gas) folyékony halmazállapotú szénhidro-

gén gázok elegye. PB-gáznak is nevezik, mert a fő összetevője a propán és a bután. 20 °C-on 

kb. 6 bar nyomáson cseppfolyósodik, oktánszáma 110. Töltőszelepen át töltik be a gépkocsi 

gáztartályába. Az újabb rendszereknél gázinjektorokkal juttatják be a szívócsőbe ahhoz ha-

sonlóan, ahogy a benzint fecskendezik a közvetett befecskendezésű benzinmotorokban. Elő-

nye, hogy korommentesen ég, az olajba nem mosódik be, ezért növelhető az olajcserék közti 

távolság. 

10.3.2. A sűrített és a cseppfolyósított földgáz 

A sűrített földgáz, más néven CNG (Compressed Natural Gas) nagy nyomás alatt tárolt szén-

hidrogén gázok elegye (metántartalma 95...98%). Sűrűsége normál állapotban 17,2 kg/m
3
, 

fűtőértéke 50 MJ/kg, oktánszáma 140, elméleti levegőszükséglete 17,2. A motorhajtóanyag-

ként használt földgáz megegyezik a háztartásokban használttal. A töltőállomáson a földgázt 

250 bar nyomásra sűrítik, és így tankolják a járművek gáztartályába, hogy egy feltöltéssel 

elfogadható távolságot tudjon megtenni a jármű. Ezek a gáztartályok szilárdsági okok miatt 

hengeres vagy gömb alakúak (lásd a kazánformulát), és viszonylag nehezek. Károsanyag-

kibocsátási tulajdonságai sokkal jobbak, mint a folyékony tüzelőanyagoké, korommentesen, 

tisztán ég. Napjainkban egyre gyakrabban üzemeltetnek helyhez kötött motorokat (erőművek-

ben, fűtőművekben) kis nyomású vezetékes földgázzal.  

A földgázt szállítás és tárolás céljából cseppfolyósítják, ha a kitermelés és a fölhasználás 

helye között nincs kiépítve csőhálózat. A cseppfolyósított földgáz vagy LNG (Liquefied 

Natural Gas) térfogategységre vonatkoztatott fűtőértéke kb. 600-szor akkora, mint a gáz hal-

mazállapotúé. A földgázt a cseppfolyósítás előtt először megtisztítják néhány szennyezőa-

nyagtól (víz, olaj, széndioxid, kéndioxid stb.), ezután lehűtik −162 °C-ra, és hőszigetelt tar-

tályban kb. 25 kPa túlnyomáson tárolják és szállítják.  

10.3.3. A bioetanol 

A bioetanol olyan etil-alkoholból (etanolból) álló tüzelőanyag, amelyet az évente megújuló 

növényekből nyernek abból a célból, hogy benzint helyettesítő, vagy annak adalékaként szol-

gáló tüzelőanyagot kapjanak a szikragyújtású motorokhoz. (Jelenleg a benzinhez 5...6%-ban 

adagolják. A II. világháború végén az alkoholos benzint motalkó néven forgalmazták.) Üveg-

házhatása elvileg nincs, ugyanis a bioetanol elégetésekor a légkörbe kerülő szén-dioxid és 

más üvegház hatású gázok a következő évben felnövő növények (gabona, kukorica, burgonya, 

cukorrépa, cukornád, fűfélék, szalma) testébe visszaépülnek. A bioetanol nyersanyagát a kő-
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olajban szegény országokban is lehet termeszteni, így ezek az országok csökkenthetik import-

függőségüket. A bioetanol gyártás hátránya a nagy hőenergia igény. 

A bioetanol oktánszáma 121, kompressziótűrése kiváló, fűtőértéke 27 MJ/kg, sűrűsége 

789 kg/m
3
.  

10.3.4. A biodízel 

A biodízel növényi olajokból (szója-, pálmaolaj, napraforgóolaj, repceolaj, használt sütőolaj 

stb.) vagy állati zsírokból észterezéssel előállított biotüzelőanyag dízelmotorok számára. Ön-

magában vagy gázolajjal keverve használják. Míg a kőolaj képződése évmilliók eredménye, 

a biodízel alapanyaga évenként újratermelhető. Előnye, hogy előállításához nem kell nagy 

befektetés. Hátránya, hogy a tüzelőanyag-ellátó rendszerben káros lerakódásokat okoz.  

 

10.4. A kenőanyagok és a motorok kenése 

10.4.1. A súrlódás, a kenés és a kenőolajok tulajdonságai 

Ha két szilárd felület egymáson elcsúszik, súrlódás lép föl. Az Fs súrlódási erő egyenesen 

arányos a felületeket összenyomó Fny erővel (CoulombMorin-féle külső súrlódási törvény):  

nys FF  .  

Itt µ a súrlódási együttható.  

A legtöbb motoralkatrész fémötvözetből készül. Ezek megmunkálásakor a felületen apró 

bemélyedések és kiemelkedések keletkeznek, a felület még a finommegmunkálás (például 

köszörülés, hónolás) után is érdes marad. Amikor két ilyen összenyomott érdes felület elcsú-

szik egymáson, a kiemelkedések egymásba akadnak, deformálódnak, egy részük lemorzsoló-

dik, a helyi fölmelegedés hatására a kiemelkedések némelyike megolvad, egy pillanatra ösz-

szeheged, majd szétszakad: a felületek kopnak, berágódnak, a szárazon súrlódó alkatrészek 

gyorsan tönkremennek. Ezt úgy akadályozhatjuk meg, ha a mozgó alkatrészeket a közéjük 

juttatott kenőanyaggal elválasztjuk egymástól, a száraz súrlódást folyadéksúrlódássá alakít-

juk. A kenés célja: 

 az egymáson elcsúszó alkatrészek súrlódásának és kopásának csökkentése,  

 a motor súrlódási veszteségeinek csökkentése, 

 azoknak az alkatrészeknek a hűtése, amelyeket a hűtővíz vagy a hűtőlevegő nem tud 

közvetlenül hűteni (dugattyútető, dugattyúcsapszeg, csapágycsészék, szelepemelő büty-

kök és himbák), a súrlódási hő elvitele, 

 a dugattyú és a henger közti tömítés javítása, 

 az égési maradványok (korom, koksz, víz), a motorba került por és a kopási szemcsék 

eltávolítása a motorból,  

 a korrózió elleni védelem, 

 az egymásnak ütköző, illetve egymáson elcsúszó alkatrészek által keltett rezgések és 

a zaj csillapítása. 

A belsőégésű motorokban kenőanyagként motorolajat használnak. 

A legkisebb a súrlódás, a kopás és a veszteségek, ha az egymáson elmozduló alkatrészeket 

olajfilm (egybefüggő vékony olajréteg) választja el. Ekkor csak az olajfilmben alakul ki súr-

lódás, amit belső súrlódásnak nevezünk. Az olajfilmben ébredő nyírófeszültség arányos az 
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elmozduló felületekre merőleges egységnyi távolságra eső sebességváltozással, és nem függ 

a felületeket összenyomó erőtől:  

.
d

d

y

v
    

Ez Newton viszkozitási törvénye. Itt η a folyadék belső súrlódási együtthatója (dinamikai 

viszkozitása, nyúlóssága), egysége sPa
sm

kg



. Például a 10W-40 jelű motorolaj viszkozitá-

sa 150 °C-on kb. 3 mPa·s.  

A dinamikai viszkozitás és a sűrűség hányadosa a kinematikai viszkozitás:  




  .  

Egysége   ;
s

m2

  gyakran használt törtrésze a .
s

mm
1

s

m
10

22
6   Például a 10W jelű olaj 

kinematikai viszkozitása 100 °C-on 4 mm
2
/s. 

Az olajok viszkozitása a hőmérséklet emelkedésével csökken. Ezt a hőmérsékletfüggést 

a viszkozitási index jellemzi. Ez az 50 °C-os és a 100 °C-os olaj kinematikai viszkozitásának 

hányadosa. A viszkozitási hányados egynél nagyobb szám. A motorolajokkal szembeni köve-

telmény, hogy viszkozitási hányadosuk kicsi legyen, azaz viszkozitásuk kevésbé függjön 

a hőmérséklettől. Megkülönböztetünk téli és nyári olajokat, ezek az úgynevezett egyfokozatú 

(monograde) olajok. A többfokozatú (multigrade) olajok viszkozitása kevésbé függ a hőmér-

séklettő, ezek a téli-nyári olajok. Napjainkban a gépjárművekben többfokozatú, könnyű futást 

biztosító (kis viszkozitású) olajokat használnak. 

A motorok indításakor pár másodpercig nem jön létre összefüggő olajréteg a súrlódó felü-

letek között, az alkatrészek néhol összeérnek, ezért a súrlódás és a kopás nagy. Ez cink és 

foszfát tartalmú olajadalékkal mérsékelhető. Az iszapképződést, a habosodást és a korróziós 

hatást is olajadalékokkal csökkentik. Korábban a motorolajok kőolajszármazékok voltak. 

Kedvezőbb tulajdonságaik miatt napjainkra a szintetikus olajak terjedőben vannak, de drágák.  

10.4.2. A kenési rendszer 

A négyütemű motorokban szivattyús nyomóolajozás (nedves olajteknős olajozás) van. (Csak 

a sportmotoroknál gyakori az úgynevezett száraz olajteknős megoldás.) Egy olajszivattyú 

(10.4.1. ábra) egy durvaszűrőn keresztül az olajteknőből szívja az olajat, amely átáramlik egy 

finomszűrőn, és a hengertömbben, főtengelyben stb. kialakított csatornákon keresztül jut el 

a kenési helyekre: főtengelycsapágyak, hajtórúdcsapágyak, dugattyúcsapszeg, a vezérmű-

tengely meghajtása (lánc vagy fogaskerék), a vezérműtengely csapágyazása, szelephimbák, 

bütykök, hengerek, dugattyúk. A kenési helyekről az olajteknőbe csorog vissza az olaj. Kenés 

szempontjából a legkedvezőtlenebb alkatrészpár a szelepemelő bütyök és a himbavég. 



10. A TÜZELŐANYAGOK ÉS A KENŐANYAGOK 165 

 Bagány Mihály, Kecskeméti Főiskola www.tankonyvtar.hu 

 

10.4.1. ábra. Olajszivattyú 

Hidegindításkor az olaj viszkozitása nagy, ezért az olajnyomás káros mértékűre nőhet (az 

olajszivattyú meghajtása sérülhet, az olajat továbbító tömlők elrepedhetnek, a tömítések szi-

vároghatnak). Ezért az olajnyomást a szivattyú után beiktatott nyomáshatároló szeleppel 

korlátozzák kb. 5 bar értékre. Üzemi hőmérsékletű motorban kis fordulatszámon az olajnyo-

más 0,5...1 bar. 

10.4.3. Az olaj szűrése és hűtése 

A belsőégésű motorokban a dugattyútetőt alulról hűtő olaj 250...300 °C-ra is fölmelegedhet. 

A dugattyú és a hengerfal között forró füstgáz jut a forgattyúházba. Ezek a hőhatások az olajat 

lassan oxidálják, gyanta- és aszfaltkiválást okoznak. A dízelmotorokban az olaj a használat 

során besűrűsödik a füstgázból bekerült korom és a légfelesleg miatti oxidáció következ-

tében. A benzinmotorok olaja ezzel szemben fölhígul a hidegindításkor a hengerfalra csapó-

dó és onnan az olajba jutó nagyobb forráspontú benzinösszetevők miatt. A levegőből bekerülő 

por, a lekoptatott fémrészecskék, a korom, az égéstermék-maradványok és a lecsapódó víz 

idővel eliszaposítja az olajat. Ezeknek a szennyeződéseknek egy részét olajszűrővel távolítják 

el az olajból. A folyamatos szűrés ellenére idővel az olaj minősége olyan mértékben romlik, 

hogy le kell cserélni.  

Az olajszűrő megakadályozza az olaj gyors minőségromlását, megnöveli az olajcserék 

közti üzemórák számát, javítja az olaj hűtését, lassítja az olaj vegyi hatások miatti öregedését. 

A főáramkörű szűrőt az olajszivattyú kilépő csonkja és a kenési helyek közti főágba ik-

tatják, így a szűrőn az áramló olaj teljes mennyisége áthalad, a kenési helyekre szűrt, kissé 

lehűlt olaj jut (10.4.2. ábra). A szűrőt megkerülő áteresztő szelep biztosítja, hogy a szűrő 

eltömődése esetén is jusson olaj a kenendő helyekre.  
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10.4.2. ábra. Főáramú olajszűrés [4], 110. o. 

A mellékáramú szűrőt az olajszivattyú kilépő csonkjára kötik áramlástechnikailag a ke-

nendő helyekkel párhuzamosan (10.4.3. ábra). A mellékáramú szűrőn a szivattyúból kilépő 

olajnak csak 10...15%-a halad át. Itt nincs szükség a szűrőt megkerülő áteresztő szelepre, az 

eltömődött szűrő esetén is jut olaj a kenendő helyekre. A mellékáramú szűrő finomabb, mint 

a főáramkörű, ezért hatásosabb a szűrés, az olaj tovább használható.  

 

10.4.3. ábra. Mellékáramú olajszűrés [4], 110. o. 

A léghűtéses és a nagyobb teljesítményű vízhűtéses motorokban az olaj nagyon fölforró-

sodhat, ezért hígfolyóssá válik, viszkozitása és kenőképessége lecsökken. Az olajteknőben és 

a szűrőben nem hűl le kellő mértékben, így olajhűtőt iktatnak a rendszerbe. Az olajhűtő lehet 

léghűtéses (a vízhűtő mellett vagy alatt elhelyezett bordázott csőkígyó), de gyakran a motor 

hűtőfolyadéka végzi a hűtést. 

10.4.4. A keverékolajozás 

A kisebb kétütemű motorokban keverékolajozást alkalmaznak. A kétütemű motorokhoz 

gyártott olajat a tüzelőanyagba keverik, a motor ezt a keveréket szívja be. Van olyan megol-

dás, amelynél egy tartályból adagolószivattyúval juttatják az olajat a szívócsőbe. Az 

olaj/tüzelőanyag térfogatarány 1:25 és 1:100 között szokott lenni. Az égéstérbe jutó olaj a 
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tüzelőanyaggal együtt elég, és erősen szennyezi a környezetet. Ezért ez a motortípus kiszoru-

lóban van (napjainkban csak a kisebb robogókba, motoros kéziszerszámokba építenek két-

ütemű motort). 

FELADATOK 

1. Egy gépkocsi négyütemű motorjában 10 000 km lefutása után kell olajat cserélni. A cse-

réhez szükséges olaj 5 liter.  

Egy hasonló méretű másik gépkocsi kétütemű motorja keverékolajozású, az 

olaj/tüzelőanyag térfogataránya 1:40. A gépkocsi 10 000 km alatt 1000 liter tüzelőanya-

got (benzint) fogyaszt.  

a) Mennyi a kétütemű motor olajfogyasztása 10 000 km alatt? [25 liter] 

b) Hányszor nagyobb a kétütemű motor olajfogyasztása a négyüteműénél? [5-ször] 
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11. A motor indítása és hűtése 

11.1. A motorindítás 

Az áramforrásra kapcsolt villanymotor külső segítség nélkül azonnal képes forgásba lendülni. 

Ezzel szemben a belsőégésű motor főtengelyét külső energiával kell megforgatni, mert önál-

lóan nem képes beindulni, önindítóra van szüksége. Ennek az a magyarázata, hogy indítás 

előtt a hengerbe friss töltetet vagy levegőt kell juttatni, azt össze kell sűríteni. Ehhez a folya-

mathoz a főtengelyt az indítási fordulatszámra kell pörgetni. Az átlagos méretű gépjármű-

motorok indítási fordulatszáma: 

 benzinmotor:  60…100 1/perc, 

 dízelmotor: 80…200 1/perc. 

A beindításhoz szükséges teljesítményt és nyomatékot a motor lökettérfogata határozza 

meg: 

 benzinmotor: literkW
liter

kW
0,2 VP  , litermN

liter

mN
40 VM


 , 

 dízelmotor: literkW
liter

kW
0,9 VP  , litermN

liter

mN
75 VM


 . 

Például egy 2000 cm
3
 összlökettérfogatú benzinmotor indítási teljesítménye 400 W, indítási 

nyomatéka 80 N·m. 

A benzinmotoroknál a hideg hengerfalra lecsapódik a tüzelőanyag egy része. A dízelmo-

toroknál a sűrítési csúcshőmérséklet kisebb. Hidegben az olaj viszkozitása nagy, ez megnöveli 

a súrlódást. Ezzel magyarázható, hogy hidegben a motorok indítása nehezebb. 

A következő indító-berendezések terjedtek el: 

 indítás kézzel (lábbal): ma már csak a kis robogókon, kéziszerszámokon alkalmazzák, 

 villamos indítómotor (önindító): a gépjárművek többségén ezt találjuk, 

 pneumatikus indító: nagy lökettérfogatú stabil motorokhoz használják, 

 benzinmotoros indító: nagy lökettérfogatú munkagépeken alkalmazzák, 

 lendkerekes indító: repülőgépmotorok indításához használják. 

A villamos indítómotor (önindító) 

A villamos indítómotor az állórészből és a forgórészből álló egyenáramú kefés motor. Az 

állórész által létrehozott mágneses térben forog a forgórész. A mágneses teret létre lehet hozni 

állandó mágnesekkel. Ezek 100 cm
3
-nél kisebb lökettérfogatú motorok indítására alkalmasak. 

A nagyobb önindítók soros gerjesztésű villanymotorok (11.1.1. ábra). Ezekben az állórész 

elektromágnes. A forgórész és az állórész tekercse sorba van kapcsolva. Az indítás pillanatá-

ban az állórész és a forgórész árama maximális (ezt a tekercsek ohmos ellenállása és az ak-

kumulátorfeszültség határozza meg). A nagy áramerősség miatt nagy a mágneses gerjesztés, 

nagy erő hat a forgórész tekercsére, ezért a soros gerjesztésű motor indítónyomatéka nagyon 

nagy. A fordulatszám növekedésével a forgórészben indukált feszültség nő (ez a külső fe-

szültséggel ellentétes irányú), ezért csökken a motoron átfolyó áram, ez kisebb gerjesztést 

kelt, így csökken a motor nyomatéka is. 
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11.1.1. ábra. A soros gerjesztésű önindító 

Az indító-fogaskerék egy görgős szabadonfutóval kapcsolódik az indítómotor forgórészé-

nek tengelyéhez (11.1.2. ábra). Indítás előtt az indító-fogaskereket össze kell kapcsolni a len-

dítőkerékre szerelt fogaskoszorúval. Az indítómotor és a főtengely közötti áttételi arány 

10…15 között szokott lenni.  

 

11.1.2. ábra. Önindító 

A görgős szabadonfutó viszi át az önindító nyomatékát az indító-fogaskerékre. Ha nem 

lenne szabadonfutó, akkor a belsőégésű motor beindulása után nem az önindító hajtaná a mo-

tort, hanem a motor az önindítót. A nagy áttételi arány miatt az önindító forgórészének fordu-

latszáma olyan nagy lenne, hogy tönkremenne. (Ha például a belsőégésű motor fordulatszáma 

4000 1/perc, az áttétel 15, a forgórész fordulatszáma 60 000 1/perc lenne.) A szabadonfutó ezt 

akadályozza meg, mert nyomatékot csak egy irányban visz át: az indítómotorról a belsőégésű 

motorra. (Szerepe és működése hasonlít a kerékpárok szabadonfutójáéhoz.) 

FELADATOK 

1. Egy dízelmotor lökettérfogata 2000 cm
3
. 

a) Becsülje meg a motorindításhoz szükséges önindító teljesítményét. [1,8 kW] 

b) Az önindítót 12 V-os akkumulátorról tápláljuk. Indításkor mekkora áramot vesz fel az 

önindító? [150 A] 
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11.2. A motor hűtése 

Üzem közben az égő tüzelőanyaggal és a forró kipufogógázzal érintkező alkatrészek (henger-

fej, szelepek, dugattyútető, gyűrűk, hengerfal) fölhevülnek. Az egymáson elmozduló olajozott 

felületeken kialakított olajfilm 150…200 °C-on elég. Ha nem hűtenénk ezeket az alkatrésze-

ket, olajréteg hiányában szárazon csúsznának egymáson, ezért berágódnának, tönkremenné-

nek. A szerkezeti anyagok mechanikai szilárdsága csökken, ha nő a hőmérsékletük. A tüzelő-

anyag elégetésekor fölszabaduló energia 25…30%-át hűtéssel kell elvezetni a motorból. 

A tartós üzemet csak hűtéssel lehet biztosítani. 

A hűtésnek biztosítani kell a motor legkedvezőbb üzemi hőmérsékletét különböző motor-

terhelés mellett hidegben és melegben egyaránt. A túl meleg vagy a túl hideg motor élettarta-

ma lerövidül, hatásfoka rossz.  

Ha a benzinmotor túlmelegszik, csökken a töltési hatásfok és a teljesítmény, a túlmele-

gedett olaj kenési tulajdonsága romlik, a melegszilárdság rosszabb. A túlhűtött motorban 

a tüzelőanyag egy része lecsapódik a hengerfalra, és az olajteknőbe jutva fölhígítja az olajat. 

Olajfilm nélkül az alkatrészek (gyűrűk, hengerfal) gyorsan kopnak, a motor hamar tönk-

remegy. A túlhűtés csökkenti a motor indikált hatásfokát. A legkedvezőbb hengerfal-

hőmérséklet 100…130 °C. A gépjárműmotorokat léghűtéssel vagy folyadékhűtéssel látják el. 

11.2.1. A léghűtés 

A léghűtéses gépjárműmotorok hűtendő részeit (hengerfej, henger) a körülöttük áramló leve-

gő hűti. A hűtés hatékonyságát úgy növelik, hogy a hengerfej és a henger külső felületét bor-

dákkal megnövelik. A nagyobb hőterhelésnek kitett részeknél a hűtőbordák mérete és sűrűsé-

ge nagyobb. Az A felületű bordázat és a levegő közötti hőátadás hőárama: 

 levegőbordalevegő TTAΦ  , 

ahol αlevegő a borda és a levegő közötti hőátadási együttható. A hűtőbordákat matt feketére 

festik (eloxálják), így növelik a sugárzásos hőáramot.  

A motorkerékpárok motorja szabadon van, a menetszél közvetlenül éri és hűti (11.2.1. áb-

ra). A menetszél-hűtés mértékét csak a jármű sebessége szabályozza: ha a jármű sebessége 

nagyobb, a hűtés intenzívebb, ha kisebb, akkor csökken a hűtés.  

 

11.2.1. ábra. Léghűtésű motor (1958) 
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A gépkocsik motorja a motortérben, zárt helyen van, a menetszél nem éri. Ezért a léghűté-

ses gépkocsik motorját mesterségesen létrehozott légárammal hűtik A légáramlást a főten-

gelyről meghajtott ventilátor állítja elő, ez a ventilátoros léghűtés. A hűtőbordákkal ellátott 

hengerek mindegyikét lemezburkolat veszi körül. Az egyenletes hűtést úgy érik el, hogy min-

den egyes hengerhez külön csatornán vezetik a hűtőlevegőt. Az áramló levegő mennyiségét 

termosztát szabályozza. (A burkolt robogóknak is ventilátoros léghűtése van.) A léghűtéses 

motor hőmérsékletét a hengerfej vagy az olaj hőmérséklete jellemzi. 

A léghűtés előnye a vízhűtéssel szemben: 

 a hengerfej és a henger egyszerűbb, könnyebb, olcsóbb, 

 azonos teljesítmény mellett a léghűtéses motor tömege kisebb, 

 karbantartási igénye kisebb, 

 üzembiztosabb, 

 télen nem igényel külön óvintézkedést (nincs fagyveszély), 

 a motor gyorsabban eléri az üzemi hőmérsékletet, 

 a motor üzemi hőfokát nem korlátozza a hűtőfolyadék forráspontja. 

Hátránya: 

 a ventilátor meghajtása nagyobb teljesítményt igényel, mint a vízszivattyúé, ez rontja a 

motor hatásfokát, 

 a motor hőmérséklete kevésbé szabályozható, a hőmérséklet erősebben ingadozik, 

 a léghűtéses motor zajosabb, az utastér fűtése rosszabb.  

11.2.2. A folyadékhűtés 

A folyadékhűtésű motor hengerfejét és hengerét hűtővízköpeny veszi körül. A hengerfej és 

a henger kettős falú, a két fal közötti résben áramlik a hűtőfolyadék (víz és glikol alapú fagy-

álló folyadék keveréke). A köpenyben fölmelegedett hűtőfolyadékot egy szivattyú keringteti 

a motor és a hűtő között. A hűtőfolyadék és a hengerfal közötti hőátadás hőárama: 

 vízfalvíz TTAΦ  , 

ahol αvíz a fal és a hűtőfolyadék közötti hőátadási együttható, ennek értéke több százszor na-

gyobb, mint a léghűtés αlevegő hőátadási együtthatója.  

A keringtetett folyadék qV térfogatárama, ρ sűrűsége, c fajhője, valamint a motorba való 

Tbe belépési és Tki kilépési hőmérséklete segítségével a hűtőfolyadék által elvont hőáram: 

 kibe TTcρqΦ V  . 

A be- és kilépési folyadékhőmérséklet különbsége 5…8 °C.  

A hűtőfolyadékot centrifugálszivattyú áramoltatja (11.2.2. ábra). A vízszivattyú a főten-

gelyről kapja a meghajtást.  
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11.2.2. ábra. Vízszivattyú járókereke 

A hűtőfolyadék áramlási útját egy termosztát vezérli. Amíg a motor hideg, a termosztát 

zárt helyzetben van, a folyadék áramlási útja: szivattyú kilépő csonkja, hengerek körüli hűtő-

köpeny, hengerfej, szivattyú belépő csonkja. Amint a motor eléri az üzemi hőmérsékletet, 

a termosztát fokozatosan nyit, és a hengerfejből kilépő forró hűtőfolyadék egyre nagyobb ré-

sze áramlik át a hűtőn, ott lehűl, és visszaáramlik a szivattyú belépő csonkjához. 

A hűtőrendszerhez csatlakozó kiegyenlítő-tartály biztosítja a fölmelegedő folyadék szabad 

hőtágulását (11.2.3. ábra).  

 

11.2.3. ábra. A folyadékhűtésű motor [4], 114. o. 

A hűtőfolyadék által a motorból fölvett hőt a folyadék a hűtőben adja át a környező leve-

gőnek. A hűtő egy felső és egy alsó gyűjtőkamrából áll. A két kamrát kis keresztmetszetű 

hűtőcsövek kötik össze. A motorból kilépő forró hűtőfolyadék a felső kamrába lép be. Mi-

közben a hűtőcsöveken keresztül lefolyik az alsó kamrába, lehűl. A hűtőcsövek külső hőleadó 

felületét a csövekre húzott vékony lamellákkal növelik meg.  

A hűtő a rajta átáramló levegőnek adja át a hőt. Stabil motoroknál a levegőáramlást venti-

látor tartja fönt. Gépjárműveknél álló helyzetben és kis sebességnél szintén ventilátor biztosít-

ja a levegőáramlást. Nagyobb sebességnél a ventilátor kikapcsol, és a menetszél hűti a motort. 
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12. Motorvizsgálat és légszennyezés 

A belsőégésű motorokat fejlesztési és ellenőrzési céllal vizsgálják. A fejlesztés alatti vizsgá-

lattal állapítják meg a következő jellemzőket: 

 a motor fejlesztésének, állapotának gyenge pontjai, 

 az alkatrészek és a motor élettartama, 

 a motor névleges adatai (teljesítmény, forgatónyomaték, fajlagos fogyasztás, 

károsanyag-kibocsátás stb.). 

Az ellenőrző vizsgálatok célja, hogy megvizsgálják a motor műszaki előírásoknak való meg-

felelőségét. 

12.1. Az effektív motorjellemzők mérése fékpadon 

A motorvizsgálat alapvető eszköze a fékpad (12.1.1. ábra). Ezzel laboratóriumban, megismé-

telhető körülmények között lehet terhelni a motort. A belsőégésű motor főtengelye egy ru-

galmas tengelykapcsoló közbeiktatásával hajtja a fékpad forgórészét. A motor munkáját a 

fékpad közvetlenül vagy közvetve hővé alakítja. A fékezési megoldások közül néhány: 

 mechanikai dörzsfék (egy féktárcsa vagy fékdob fékezése súrlódó betéttel, a dörzsféket 

hűteni kell), 

 hidraulikus szivattyú szabályozható fojtással (a hidraulika olajat hűteni kell), 

 villamos örvényáram (egyenáramú, szabályozható gerjesztésű elektromágnes pólusai 

között forgó fémtárcsa hozza létre a fékezőnyomatékot), 

 motor/generátor üzemmódú aszinkron fékpad. 

A korszerű fékpadban a forgatónyomatékot a főtengely és a fékpad forgórésze közé szerelt 

nyomatékmérő, a fordulatszámot optikai vagy mágneses jeladó méri.  

 

12.1.1. ábra. A belsőégésű motor és a fékpad összekapcsolása 

A mérések ismételhetősége és összehasonlíthatósága céljából a körülményeket országos és 

nemzetközi szabványok rögzítik. Ezek többek között előírják az egyes mennyiségek mérési 

pontosságát, továbbá azt, hogy 

 a mérés során az eredeti szívó- és kipufogórendszert kell használni,  
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 a hűtőventilátor, vízszivattyú, tüzelőanyag-szivattyú, tüzelőanyag-befecskendező rend-

szer és a terheletlen generátor a motorról kapja a hajtást, 

 mérni kell a légnyomást, léghőmérsékletet és páratartalmat, és a motorjellemzőket át 

kell számítani a szabványban előírt motorikus normálállapotra. 

 

Az effektív teljesítmény a forgatónyomaték (M) és a fordulatszám (n) alapján: 

nMMP  2eff  . 

Ha például a mért nyomaték M = 150 N·m, a fordulatszám n = 4500 1/perc, akkor a teljesít-

mény: 

kW70,7
s

1

60

4500
2πmN150eff P . 

A teljesítmény függ a beszívott levegő nyomásától (p), hőmérsékletétől (T) és páratartalmától 

(φ). Ezért a mért teljesítményt a következő összefüggéssel át kell számítani a motorikus 

normálállapotra: 

0g

g000

effeff0
T

T

pp

pp
PP








 . 

A motorikus normálállapot: 

 légnyomás:  p0 = 101,3 kPa 

 léghőmérséklet:  T0 = 15 °C = 288 K 

 relatív páratartalom: φ0 = 50% 

 a telített vízgőz nyomása 15 °C-on: pg0 = 1,70 kPa 

A kifejezésben pg a telített vízgőz nyomását jelöli a megadott T hőmérsékleten, értékét víz-

gőztáblázatból kereshetjük ki (12.1.1. táblázat). Ha például a mért teljesítmény Peff = 100 kW, 

és a mérés során T = 30 °C, p = 98 kPa, φ = 80%, akkor pg = 4,24 kPa, és a motorikus nor-

málállapotra átszámított teljesítmény: 

kW.108,9
K288

K303

kPa4,240,8kPa98

kPa1,700,5kPa101,3
kW100eff0 




P  

T, °C pg, kPa 

0 0,61 

5 0,87 

10 1,23 

15 1,70 

20 2,34 

25 3,17 

30 4,24 

35 5,63 

40 7,38 

12.1.1. táblázat. A telített vízgőz nyomása 



12. MOTORVIZSGÁLAT ÉS LÉGSZENNYEZÉS 175 

 Bagány Mihály, Kecskeméti Főiskola www.tankonyvtar.hu 

Az effektív középnyomás: 

nV

iP
p

H

eff0
eff0

2
 , 

ahol i az ütemek száma, VH a lökettérfogat. Ha például Peff0 = 108,9 kW, i = 4, 

VH = 3000 cm
3
, n = 4500 1/perc, akkor az effektív középnyomás: 

kPa969

s

1
75m1032

4W10108,9

33

3

eff0 








p . 

Az effektív fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás az időegység alatt elfogyasztott tüzelőanyag 

tömegének (B) és a teljesítménynek (Peff0) a hányadosa:  

eff0

eff0
P

B
b  . 

Ha például a percenkénti tüzelőanyag-fogyasztás 360 g, miközben a teljesítmény 

Peff0 = 108,9 kW, akkor 

órakW

g
198

kW108,9

óra

g
60021

eff0


b . 

A motor effektív hatásfoka a tüzelőanyag fűtőértékéből és a fajlagos fogyasztásából szá-

mítható a következő összefüggéssel: 

fteff0

eff0

1

Hb
 . 

Ha a tüzelőanyag fűtőértéke 42,8 MJ/kg, akkor az effektív hatásfok a fenti adatokkal: 

%5,42

kg

MJ
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MJ3,6

kg
0,198

1

kg

MJ
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órakW

g
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1
eff0 








 . 

Injektoros benzinmotorok effektív fajlagos tüzelőanyag fogyasztása és hatásfoka jól be-

csülhető az injektor tinj nyitási ideje és az Meff effektív nyomaték alapján. Mindkét mennyiség 

egyszerűen és pontosan mérhető. A befecskendezett tüzelőanyag-dózis tömege jó közelítéssel 

arányos az injektor nyitási idejével: 

injtüzdtüz tqm V . 

A négyütemű motor fajlagos fogyasztása (ha a hengerek száma z): 

eff

injtüz

eff

dtüz

eff

eff
42

2
M

tqz
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n
m

z
P

B
b V 
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Az effektív hatásfok: 
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 . 
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FELADATOK 

1. Egy benzinmotor fékpadon mért effektív teljesítménye 85 kW. A méréskor a relatív pára-

tartalom 60%, a légnyomás 102 kPa, a hőmérséklet 20 °C. A telített vízgőz nyomása 

20 °C-on 2,34 kPa. Mekkora a motorikus normálállapotra átszámított teljesítmény? 

[85,61 kW] 

2. Egy szívómotor motorikus normálállapotra átszámított teljesítménye 100 kW. Mekkora 

lesz a motor teljesítménye 2000 m magasan, ahol a légnyomás 80 kPa, a relatív páratarta-

lom 80%, a hőmérséklet 5 °C. A telített vízgőz nyomása 5 °C-on 0,87 kPa. [80,36 kW] 

3. Egy injektoros benzinmotort fékpadon vizsgálunk. 2500 1/perc fordulatszámnál az injek-

tálási idő és a forgatónyomaték 12 ms, illetve 120 Nm; 3000 1/perc fordulatszámnál 

14 ms, illetve 160 Nm. Hány százalékkal kisebb az effektív fajlagos fogyasztás a na-

gyobb fordulatszámon, mint a kisebben? (Az injektált tüzelőanyag-dózis arányos az in-

jektálási idővel.) [12,5%-kal] 
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12.2. Károsanyag-kibocsátás mérése és az előírások 

12.2.1. A kipufogógáz-mérő berendezések 

Az egyes országok egységes mérési eljárást határoztak meg a kipufogógáz károsanyag-

koncentrációjának meghatározására. 

 A CO koncentrációt szelektív infravörös gázanalizátorral (NDIR) kell mérni. Ez azon 

alapul, hogy a gázok az infravörös sugárzást a rájuk jellemző keskeny hullámhossztar-

tományban nyelik el (például a szénmonoxid 4,6 µm körül), és az elnyelődés arányos 

a kipufogógáz CO-koncentrációjával.  

 Az NOx-koncentrációt kemilumineszcencia érzékelővel (CLD) kell mérni. A mérés so-

rán először a kipufogógáz NO2 molekuláit NO molekulákká redukálják, majd a nitro-

gén-monoxid tartalmú kipufogógázt ózonnal keverik. A folyamatban az NO-molekulák 

gerjesztet állapotú NO2 molekulákká oxidálódnak. Az instabil gerjesztett állapotból az 

alapállapotba való visszatéréskor az NO2 molekulák fényt bocsátanak ki. Ezt egy 

fotodetektor érzékeli. A kibocsátott fény intenzitása arányos a kipufogógáz NO-

koncentrációjával. 

 A teljes szénhidrogén-koncentrációt (TCH) lángionizációs érzékelővel (FID) kell 

mérni. A kipufogógázban levő szénhidrogéneket hidrogéngáz lángjában két elektróda 

között elégetik. Eközben szénatomokat tartalmazó ionok keletkeznek. Az elektródákon 

átfolyó áram arányos a kipufogógáz szénhidrogén-koncentrációjával- 

 A részecske-kibocsátást (a koromszemcsék mennyiségét) tömegmérés alapján határoz-

zák meg. A kipufogógáz egy részét megadott ideig egy részecskeszűrőn vezetik át. 

A mérés kezdetén és végén megmérik a szűrő tömegét. A tömegnövekedésből és az 

áramlási körülményekből (keresztmetszetek, sebességek) meghatározható a kibocsátott 

részecskék tömege.  

A részecske-kibocsátás a kipufogógáz átlátszóságának (opacitásának) mérésével is 

meghatározható. Az átlátszóság mérésével a tranziens részecske-kibocsátási jelenségek 

is vizsgálhatók. 

 

A dízelmotoros gépjárművekre előírt füstölésmérés lépései a következők: 

 a kipufogórendszer és a motor üzemi hőmérsékletének ellenőrzése, 

 az üresjárati és a leszabályozási fordulatszám meghatározása, 

 füstölésmérés szabad motorgyorsítással (hirtelen gázadással). 

A szabad motorgyorsítás közben a kipufogógáz egy részét csövön keresztül egy fűtött mérő-

kamrán áramoltatják át, és közben mérik a kamrán átbocsátott fénysugár intenzitását 

(12.2.1. ábra). A füstölés miatti intenzitáscsökkenést százalékban kifejezve adják meg. 

A fényforrás és az érzékelő ablakát légfüggöny védi a koromlerakódástól. 
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12.2.1. ábra. Az abszorpciós füstölésmérő 

 

12.2.2. A károsanyag-kibocsátási előírások 

A személygépkocsikra és a könnyű haszongépjárművekre vonatkozó európai károsanyag-

kibocsátási előírások az EURO 1, EURO 2 stb., a nehézgépjárművekre vonatkozók az EU-

RO I, EURO II stb. Ezek az előírások az 1970-es 70/220/ECC irányelv különböző időpontban 

hatályba lépő módosításai. Az EURO 1 1992 júliusában lépett hatályba. A következő táblá-

zatban a 2500 kg-nál kisebb tömegű személygépjárművekre vonatkozó előírásokat foglaltuk 

össze. A számadatok g/km egységben adják a megengedett károsanyag-kibocsátást. 

 

Tüzelő-

anyag 
Változat Hatálybalépés CO THC NMHC NOx THC+NOx PM 

gázolaj 

EURO 3 2000. jan. 0,64 - - 0,50 0,56 0,05 

EURO 4 2005. jan. 0,50 - - 0,25 0,30 0,025 

EURO 5 2009. szept. 0,50 - - 0,18 0,230 0,005 

EURO 6 2014. szept. 0,50 - - 0,08 0,170 0,005 

benzin 

EURO 3 2000. jan. 2,3 0,2 - 0,15 - - 

EURO 4 2005. jan. 1,0 0,1 - 0,08 - - 

EURO 5 2009. szept. 1,0 0,1 0,068 0,06 - 0,005 

EURO 6 2014. szept. 1,0 0,1 0,068 0,06 - 0,005 

12.2.1. táblázat. Az EURO 3…6 előírások g/km-ben 
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[8] Seileger, Myron (1874–?) német mérnök. 1922-ben megjelent munkájában tárgyalta a 
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Magyar–angol szószedet 

 

A, Á  

alapjárat idle speed 

alsó holtpont (AHP) bottom dead centre (BDC) 

átalakulási hő latent heat 

átömlő csatorna transfer port 

B, C  

befecskendezés injection 

befecskendezőszelep injector 

belsőégésű motor combustion engine 

belsőégésű motor 
internal combustion en-
gine, ICE 

benzin gasoline 

benzinmotor petrol engine 

biztosítógyűrű snap ring 

bütyök cam 

cetánszám cetane number 

csapágy bearing 

D  

Diesel-körfolyamat Diesel cycle 

dízel részecskeszűrő Diesel Particle Filter (DPF) 

dízelmotor Diesel engine 

dugattyú piston 

dugattyúcsapszeg wrist pin  

dugattyúgyűrű piston ring 

dugattyús belsőégésű 
motor 

reciprocating internal 
combustion engine 

dugattyús légsűrítő reciprocating compressor 

dugattyútető piston crown 

E  

effektív középnyomás mean effective pressure 

égéstér combustion chamber 

elektronikus dízelszabály-
zás 

Electronic Diesel Control 
(EDC) 

elektronikus motorsza-
bályzás 

Electronic Control Unit 
(ECU) 

ellensúly counterweight 

entalpia enthalpy 

entrópia entropy 

F  

fedélzeti diagnosztikai 
rendszer 

on-board diagnostic sys-
tem (OBD) 

fékpad dynamometer 

felső holtpont (FHP) top dead centre (TDC) 

fojtószelep throttle valve 

folyamat process 

forgásirány direction of rotation 

forgattyúcsap crankpin 

főtengely crankshaft 

főtengelycsap main journals 

furat bore 

fűtőérték caloric value of fuel 

fűtőérték net caloric value, NCV 

G, H  

gáz gas 

gázolaj Diesel oil 

gőz vapour 

gyújtás ignition 

gyújtógyertya spark plug 

hajtórúd connecting rod 

hajtórúdcsap crankpin journal 

hajtórúdfedél connecting rod cap 

hálózatba kapcsolt elekt-
ronikák 

Controlled Area Network 
(CAN) 

hatásfok efficiency 

henger cylinder 

hengerfej cylinder head 

hibajelző lámpa  
(MIL-lámpa) 

malfunction indicator lamp 
(MIL) 

holtpont dead centre 

hődiagram T–S diagram 

hőegyensúly thermal equilibrium 

hőerőgép heat engine 

hőtartály heat reservoir 

hűtőfolyadék coolant 
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I  

indikált indicated 

izzító gyertya blower 

K  

karburátor carburettor 

kenés lubrication 

kényszerített áramlás forced convection 

keresztmetszet cross-section 

kétütemű two-stroke 

kipufogógáz exhaust gas 

kipufogógáz-
visszavezetés 

Exhaust Gas Recirculation 
(EGR) 

kipufogószelep exhaust valve 

kipufogótorok exhaust port 

kipufogóütem exhaust stroke 

kompresszió gyűrű compression ring 

kompresszió-gyújtású 
motor 

compression-ignition 
engine 

kopogás knock 

körfolyamat cycle 

közvetett befecskendezé-
sű motor 

indirect injection engine 
(IDI) 

közvetlen befecskendezé-
sű motor 

direct injection engine (DI) 

L, M  

légköri nyomás atmospheric pressure 

légszennyezés air pollution 

lendítőkerék flywheel 

levegőarány air/fuel ratio 

lökethossz stroke 

lökettérfogat 
displacement volume, 
swept volume 

munkadiagram pressure-volume diagram 

munkaközeg working fluid 

munkaütem power stroke 

N, NY  

négyütemű motor four-stroke engine 

NOx tároló katalizátor 
NOx storage catalyst 
(NSC) 

nyomástárolós rendszer common rail (CR) 

nyomaték torque 

O, Ö, P, R  

oktánszám octane number 

olajáteresztő gyűrű oil control ring 

olajfurat oil hole 

olajteknő oil pan 

Otto-körfolyamat Otto cycle 

öngyulladás self-ignition 

porlasztó injector 

rezgéscsillapító vibration damper 

S, SZ  

sűrítés compression 

sűrítési arány compression ratio 

szelektív katalitikus reduk-
ció 

selective catalytic reduc-
tion (SCR) 

szelep valve 

szelepemelő tappet 

szelephézag valve clearance 

szelephimba rocker 

szeleprugó valve spring 

szikragyújtású motor spark ignition engine 

szívás intake 

szívócső intake manifold 

szívószelep inlet valve 

T, Ü  

teljes szénhidrogén kon-
centráció 

total (THC) 

teljesen nyitott fojtószelep wide open throttle (WOT) 

teljesítmény power 

turbina turbine 

turbófeltöltés turbocharging 

tüzelőanyag fuel 

tüzelőanyag fogyasztás fuel consumption 

V, Z  

vezérlési diagram timing diagram 

vezérműlánc timing chain 

vezérműszíj timing belt 

vezérműtengely camshaft 

  

  

 



 

www.tankonyvtar.hu   Bagány Mihály, Kecskeméti Főiskola 

Angol–magyar szószedet 

 

A, B  

air pollution légszennyezés 

air/fuel ratio levegőarány 

atmospheric pressure légköri nyomás 

bearing csapágy 

blower izzító gyertya 

bore furat 

bottom dead centre (BDC) alsó holtpont (AHP) 

C  

caloric value of fuel fűtőérték 

cam bütyök 

camshaft vezérműtengely 

carburettor karburátor 

cetane number cetánszám 

combustion chamber égéstér 

combustion engine belsőégésű motor 

common rail (CR) nyomástárolós rendszer 

compression sűrítés 

compression ratio sűrítési arány 

compression ring kompresszió gyűrű 

compression-ignition 
engine 

kompresszió-gyújtású 
motor 

connecting rod hajtórúd 

connecting rod cap hajtórúdfedél 

Controlled Area Network 
(CAN) 

hálózatba kapcsolt elekt-
ronikák 

coolant hűtőfolyadék 

counterweight ellensúly 

crankpin forgattyúcsap 

crankpin journal hajtórúdcsap 

crankshaft főtengely 

cross-section keresztmetszet 

cycle körfolyamat 

cylinder henger 

cylinder head hengerfej 

  

  

D  

dead centre holtpont 

Diesel cycle Diesel-körfolyamat 

Diesel engine dízelmotor 

Diesel oil gázolaj 

Diesel Particle Filter (DPF) dízel részecskeszűrő 

direct injection engine (DI) közvetlen befecskendezé-
sű motor 

direction of rotation forgásirány 

displacement volume, 
swept volume 

lökettérfogat 

dynamometer fékpad 

E  

efficiency hatásfok 

Electronic Control Unit 
(ECU) 

elektronikus motorsza-
bályzás 

Electronic Diesel Control 
(EDC) 

elektronikus dízelszabály-
zás 

enthalpy entalpia 

entropy entrópia 

exhaust gas kipufogógáz 

Exhaust Gas Recirculation 
(EGR) 

kipufogógáz-
visszavezetés 

exhaust port kipufogótorok 

exhaust stroke kipufogóütem 

exhaust valve kipufogószelep 

F  

flywheel lendítőkerék 

forced convection kényszerített áramlás 

four-stroke engine négyütemű motor 

fuel tüzelőanyag 

fuel consumption tüzelőanyag fogyasztás 

G, H  

gas gáz 

gasoline benzin 

heat engine hőerőgép 

heat reservoir hőtartály 

I, K  

idle speed alapjárat 
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ignition gyújtás 

indicated indikált 

indirect injection engine 
(IDI) 

közvetett befecskendezé-
sű motor 

injection befecskendezés 

injector befecskendezőszelep 

injector porlasztó 

inlet valve szívószelep 

intake szívás 

intake manifold szívócső 

internal combustion en-
gine, ICE 

belsőégésű motor 

knock kopogás 

L, M, N  

latent heat átalakulási hő 

lubrication kenés 

main journals főtengelycsap 

malfunction indicator lamp 
(MIL) 

hibajelző lámpa  
(MIL-lámpa) 

mean effective pressure effektív középnyomás 

net caloric value, NCV fűtőérték 

NOx storage catalyst 
(NSC) 

NOx tároló katalizátor 

O, P, R  

octane number oktánszám 

oil control ring olajáteresztő gyűrű 

oil hole olajfurat 

oil pan olajteknő 

on-board diagnostic sys-
tem (OBD) 

fedélzeti diagnosztikai 
rendszer 

Otto cycle Otto-körfolyamat 

petrol engine benzinmotor 

piston dugattyú 

piston crown dugattyútető 

piston ring dugattyúgyűrű 

power teljesítmény 

power stroke munkaütem 

pressure-volume diagram munkadiagram 

process folyamat 

reciprocating compressor dugattyús légsűrítő 

reciprocating internal 
combustion engine 

dugattyús belsőégésű 
motor 

rocker szelephimba 

S  

selective catalytic reduc-
tion (SCR) 

szelektív katalitikus reduk-
ció 

self-ignition öngyulladás 

snap ring biztosítógyűrű 

spark ignition engine szikragyújtású motor 

spark plug gyújtógyertya 

stroke lökethossz 

T  

tappet szelepemelő 

thermal equilibrium hőegyensúly 

throttle valve fojtószelep 

timing belt vezérműszíj 

timing chain vezérműlánc 

timing diagram vezérlési diagram 

top dead centre (TDC) felső holtpont (FHP) 

torque nyomaték 

total (THC) 
teljes szénhidrogén kon-
centráció 

transfer port átömlő csatorna 

T–S diagram hődiagram 

turbine turbina 

turbocharging turbófeltöltés 

two-stroke kétütemű 

V, W  

valve szelep 

valve clearance szelephézag 

valve spring szeleprugó 

vapour gőz 

vibration damper rezgéscsillapító 

wide open throttle (WOT) teljesen nyitott fojtószelep 

working fluid munkaközeg 

wrist pin  dugattyúcsapszeg 
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