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BEVEZETÉS 

A közúti közlekedés személyi és áruszállítási igényei az egész világon az utóbbi fél 

évszázadban rohamosan növekedtek. A személyszállításon belül a közösségi (csoportos) 

szállítási igények kielégítése mellett rendkívüli intenzitással nőtt az egyéni (családi) utazási 

lehetőségek utáni kereslet. Az áruszállítás területén a rugalmas, gyors közúti teherszállítás 

lehetővé tette a speciális „kis” tömegű szállítási igények kielégítésén túl a tömegáruk 

hatalmas mennyiségének közvetlen célhoz juttatását is. 

A fenti szállítási igények kielégítésére a közúti közlekedés gépjárművei – úgy a 

személyszállító járműtípusok, mint az árufuvarozás járművei a tehergépkocsik – igen 

jelentős mértékben gyarapodtak. A jelentős, számszerű növekedés mellett a konstrukciós 

fejlődés is számottevő, így a járművek biztonsága, a környezetvédelmi előírás szigorítások, 

a hamarosan valós problémává váló hagyományos tüzelőanyag hiánya, az új energia-

lehetőségeknek való megfelelőség mind-mind rendkívüli járműfődarab továbbfejlesztést 

igényel. 

A fejlesztés eredményeként a gépjármű egy igen bonyolult szerkezetű gépipari 

gyártmánnyá vált, amely a műszaki és természettudományok kutatási eredményeit 

magában hordozza. Ugyanakkor gazdaságosan előállíthatónak kell lennie, ezért a nagyfokú 

automatizálás és az évi több százezres darabszám jellemző a gyártásra. 

A gépjárművek szerkezeti részei igen nehéz üzemviszonyok között működnek, üzemközben 

a fődarabok és alkatrészek igénybevétele rendkívül jelentős. Az üzem közbeni állandó 

megbízható műszaki állapot üzem-, élet- és vagyonbiztonság szempontjából elengedhetetlen. 

Következésképpen a gépjárművek folyamatos karbantartása – ápolása, ellenőrzése 

(diagnosztikája), beszabályozása, javítása – feltétlen szükséges. 

A járműfenntartás fogalomkörébe a karbantartás-javítás mellett beletartozik a 

gépjárművek üzemeltetése közben bekövetkezett, ütközésből eredő balesetek, sérülések 

módszeres vizsgálata, tudományos rekonstrukciója. A balesetvizsgálat mellett a szakértői 

tevékenység elválaszthatatlan részét képezi a járművek értékmeghatározása is. 

Az utóbbi évtizedekben egy új tudományág fejlődött ki a fenntartás területén ez pedig a 

gépjárművek újrahasznosítása, azaz „recycling”. Az újrahasznosítás olyan fő követelmény, 

ahol a tervezés és gyártás folyamatában, annak szigorú előírásait feltétlen alkalmazni kell. 

Példaként jelenleg az alkalmazott anyagok 85%-át újra fel kell használni, ebből 80% az 

anyagában, 5% az energetikai módon végrehajtandó hasznosítás. Ugyanezek a számok 

pedig 2015-re már 95% (85%, 10%) mértékre emelkednek, amely további jelentős 

fejlesztéseket igényelnek a gyártók részéről az autók még inkább újrahasznosíthatóvá tétele 

érdekében. 

A fenti tématerületeket jelen Gépjárművek üzeme II. című elektronikus jegyzetben a 

járműmérnöki szak BSc képzés hallgatói részére a rendelkezésre álló terjedelemben a 

szerzők igyekeztek úgy összeállítani, hogy a tananyag alapja legyen a témával kapcsolatos 

kutatómérnöki, üzemeltetői, technológusi mérnöki tevékenységüknek. 
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1. JÁRMŰFŐDARABOK ÉS ALKATRÉSZEK MEGHIBÁSODÁSÁ-

NAK OKAI ÉS FOLYAMATAI 

A gépjármű az egyik legbonyolultabb gép, megtalálhatók benne és rajta a gépészet, a 

kohászat, a gyártástechnológia, a villamosság, a vegyészet, az elektronika és még számos 

tudományág legújabb eredményei. A korszerű járműtervezési módszerek alkalmazása 

mellett a szerkesztés művészeti vonatkozásai a formatervezés, az esztétikai kivitel, a belső 

berendezés, az ergonómiai követelmények érvényesítése is jelentős. 

A gépjármű fődarabjai és részegységei valamint az alkatrészei igen nehéz 

üzemviszonyok között működnek. A “nehéz üzemviszonyok” minősítés a normál 

használatnál fellépő terhelésekre utal. 

A következőkben röviden foglaljuk össze, hogy a jármű különböző üzemviszonyai 

milyen módon hatnak a jármű élettartamára, fődarabjainak és alkatrészeinek 

igénybevételére és meghibásodására. 

 

1.1. A gépjármű üzemviszonyai és ezek hatása a fődarabok meghibásodására és élet-

tartamára 

 

A jármű motorjának terhelése állandóan változik, a maximális és a minimális terhelés 

között ingadozik. Annak ellenére, hogy a járműmotor csaknem egész élettartamában 

részterheléssel jár, ezen a részterhelésen belül azonban a motor fordulatszáma jórészt az 

egész, tervezési fordulatszám-tartományt befutja. 

Egyetlen más erőgépet sem lehet találni, amely hasonló igénybevétellel működne, mint 

a gépjárműveknél legelterjedtebben használatos erőgép: a belsőégésű motor. 

A motor forgatónyomatékát az erőátviteli szervek alakítják át a jármű mozgatásához 

szükséges vonóerővé. Ezen szerkezetek igénybevételére is az időben állandóan változó 

terhelés a jellemző. A tengelykapcsoló, váltómű, kardántengely, differenciálmű, 

féltengelyek igénybevétele az út vonalvezetésétől és állapotától, a forgalom 

körülményeitől, a gépkocsivezető gyakorlottságától, szubjektív elhatározásától függően 

más és más igénybevételt szenvednek. 

A gépjármű egyéb szerkezeti részeinek – további fődarabjainak – igénybevétele 

bizonyos fokig a motor és az erőátviteli szervek igénybevételének függvénye. Elsőrendű 

minőségű, kemény burkolatú sík úton haladva például, nagy sebességnél a motort tartósan 

meg lehet terhelni, a kerékfelfüggesztés igénybevétele viszont a közepesnél is kevesebb. 

Elhanyagolt, hepe-hupás úton, kis sebességnél a motor igénybevétel minimális lehet, a 

karosszéria és a kerékfelfüggesztés viszont igen nagy terhelést kap. Hegymenetben, főleg 

kanyargós úton, ha a kanyarokat nagy sebességgel járja be a kocsi, nagy igénybevételben 

részesül mind a motor és az erőátviteli szervek, mind a karosszéria, a kormánymű, a 

futómű, a felfüggesztés valamint a fékrendszer elemei. 

A gépjármű elektromos berendezésének, jelzőműszereinek igénybevétele alapjában 

véve független a jármű haladását biztosító szerkezeti részek igénybevételétől: a két csoport 

igénybevétele közötti kapcsolatot az útminőség és a forgalmi viszonyok teremtik meg. A 

forgalmi viszonyok, főleg az elektromos berendezés – ezen belül az akkumulátor, és a 

közlekedésbiztonsági, időszakosan működő jelzőberendezések (pl. irányjelző) – 

igénybevételére vannak hatással. Gyakori megállással járó, erős városi forgalom esetén 
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ugyanis a generátor gyengén tölti az akkumulátort, a motor leállítása esetén 

(újraindításkor) használni kell az indítómotort, ami a legnagyobb áramfogyasztó; az erős 

városi forgalom továbbá nagyobb gyakorisággal veszi igénybe az irányjelzőt, kürtöt, 

fénykürtöt, féklámpát. 

 

A városi forgalomban ugyancsak igen nagy igénybevételnek van kitéve a fékrendszer 

elemei, a fékpofa és a fékdob, a fékbetét és a féktárcsa élettartama – a távolsági 

forgalomban közlekedő járművek hasonló alkatrészeinek élettartamához viszonyítva – 

lefeleződik. 

 

Az előző alkatrészpároknál tapasztalt különbségeket meghaladják többek között a 

dobfékes kerékfékszerkezettel szerelt haszonjárműveken alkalmazott automatikus 

fékutánállító szerkezet (pl. HALDEX) élettartamában mutatkozó különbség. 

– városi, hegyvidéki forgalomban közlekedő autóbusz kb. 200.000 km, 

– ugyanez a busz nemzetközi forgalomban 1.200.000 km. 

 

Tehát a különbség akár hatszoros is lehet. 

 

A szélsőséges időjárási viszonyok közt üzemelő gépjárművek – mezőgazdasági 

gépjárművek, sóderszállító és útépítéseken dolgozó billenős felépítményű gépjárművek 

még fokozottabb igénybevételnek vannak kitéve. A sáros talaj, a felszálló por, a rakodás 

közbeni dinamikus igénybevétel egyaránt károsan befolyásolja a járművek 

elhasználódását. 

A gépjárművek fődarabjainak igénybevétele különösen a téli időszakban növekszik 

meg ugrásszerűen. 

A hidegindítások és különösen városi forgalomban a rövid célutazások jelentősen 

fokozzák a kopások értékét, miután a kenőolaj, a hűtővíz és a fődarab alkatrészek nem 

tudnak az üzemi hőfokra felmelegedni. 

A gépjármű terhelése szintén jelentős tényező az igénybevételek között. Gyakori, hogy 

az útépítésen, sóderbányában, kőbányában, fakitermelésben a járműre megengedett 

hasznos terhelésnél jelentősen nagyobb teherrel üzemeltetik a járműveket, így ezek a 

meghibásodások gyakoriságát növelik. 

 

1.2. Alkatrész meghibásodások okainak főbb csoportjai 

 

 Az alkatrész meghibásodások közvetlen és közvetett okokra vezethetők vissza. A 

közvetlen okok a megrongálódott alkatrészek esetében a következő csoportokba 

sorolhatók: természetes elhasználódás, helytelen szerkesztés, gyártástechnológiai tervezési 

hiba, gyártási minőségi hiba. Javított alkatrészeknél az említetteken kívül a szakszerűtlen 

javítás vagy javítási minőségi hiba fordul elő. 

Az alkatrészek rongálódásának közvetett okai lehetnek a helytelen szállítás és tárolás, a 

szakszerűtlen szerelés és gépbeállítás, más alkatrészek rongálódása vagy a szabálytalan 

üzemeltetés (a közúti balesetek és a szándékos rongálás eseteit itt nem említjük). 

Gyakran fordul elő, hogy több tényező egyidejű vagy egymást követő hatása idéz elő 

rongálódásokat valamely alkatrészen (pl. gyártási hiba és helytelen üzemeltetés). Ilyen 

esetekben az összes tényezőt kielemezzük fontossági sorrendben a rongálódások okainak 

tisztázására. A közvetlen okokra visszavezethető rongálódások rendszerint tömegesen 

fordulnak elő (azonos alkatrészeken hasonló üzemidő után) valamely gyártmányra 
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jellemző típushiba vagy selejtesen gyártott alkatrészsorozat következtében. A közvetett 

okok miatt fellépő rongálódások többnyire egyedi jellegűek. 

A helyes szerkesztési és technológiai előírásokat az alkatrészgyártás során szigorúan be 

kell tartani a minőségi követelmények maradéktalan teljesítése érdekében. Ellenkező 

esetben a gyártási minőségi hibák válnak a rongálódások okaivá. Az előírástól eltérő 

anyagminőség alkalmazása tévedés vagy hanyagság miatt selejtet okoz. 

A hengerlési reve, salakzárványok, gázzárványok és egyéb folytonossági hibák vagy 

repedések az alkatrész anyagában a törések kiindulópontjaivá válnak. Gyakran előforduló 

hiba a gyártáshoz előírt mérettűrések és illesztések be nem tartása. A mérethatárok 

túllépése vagy csökkentése az alkatrészek ékelődését, berágódását, törését okozhatja. 

A helytelen javítás során elkövetett szerkesztési vagy technológiai jellegű hibák 

további rongálódások forrásaivá válnak, mivel az előírt műveletek pontos betartásával 

végzett munka sem biztosítja az alkatrész működés képességének helyreállítását vagy 

szükséges üzemidejét. Durvább esetekben a rongálódás okául a szakszerűtlen javítást 

jelöljük meg, mivel javítási eljárásról nem beszélhetünk, ha munkát kezdetleges ismeretek 

alapján végezték. 

Javítási minőségi hibák, ha a helyesen kidolgozott javítási technológiai előírásokat 

valamely okból nem tartották be, illetve a munkát nem kellő gondossággal végzik el. Ezek 

sok tekintetben hasonlítanak az új alkatrészek gyártásakor tapasztalható minőségi hibákra. 

Előfordulhatnak többek között a felhasznált anyagok rossz minősége, a javított alkatrészek 

gondatlan hegesztése, a szakszerűtlen hőkezelés, a mérettűrések és az illesztések be nem 

tartása következtében. 

A javítási minőségi hibák megelőzését az alkatrész gondos tisztításával kell 

megkezdeni. A felületen lévő korróziós termékek és különféle lerakódások (gyanta, korom, 

koksz, vízkő, stb.) lehetetlenné teszik az eredményes javítási munkát a kopott 

alkatrészeken. A szakszerű hibafelvétel hatását szintén hangsúlyozni kell a javítási 

minőségi hibák megelőzésére. 

A kijavított alkatrész korrózió elleni védelmének és festésének elmulasztása szintén 

minőségi hibának számít. Ebből a szempontból az új gyártáshoz hasonló követelményeket 

kell betartani. 

A gépkocsik, a fődarabok, a részegységekre és az alkatrészek helytelen szállítás vagy 

tárolás miatt is rongálódnak. Mind a gyári új, mind a javított alkatrészeket óvni kell azoktól 

a káros hatásoktól, amelyek kopást, felületi roncsolást, deformációt, repedést, törést, 

korróziót vagy másféle sérülést okozhatnak. A megfelelő rögzítés, alátámasztás és 

csomagolás hiánya, továbbá a gondatlan rakodás (pl. dobálás) jelentős károkat okozhat. 

A szállítás és raktározás során folyamatosan ellenőrizni kell az alkatrész műszaki 

állapotát, és a szükségesnek mutatkozó karbantartási (szárítás, zsírozás stb.) műveleteket el 

kell végezni. A belsőégésű motorok pontos illesztésű alkatrészein már a légköri korrózió 

által okozott nem mély, felületi bemaródások is olyan rongálódásokat okoznak, amelyek a 

megbízhatóságot és az élettartamot jelentős mértékben csökkenthetik. A huzamosabb időn 

keresztül korróziós hatásoknak (nedvesség, csapadék, savgőzök stb.) kitett alkatrészek 

rongálódása teljesen lehetetlenné teheti a rendeltetésszerű felhasználást. 

Helytelen szerelés vagy gépbeállítás következtében az alkatrészek súlyosan 

megrongálódhatnak. 

Előfordul a túlfedéssel illesztett alkatrészek szétszerelésekor, hogy nem 

célszerszámmal (pl. gördülőcsapágy lehúzó szerszám), hanem vágóval és kalapáccsal 

dolgoznak. A vágó az erőteljes kalapácsütések következtében roncsolásokat okoz a 

szétszerelt alkatrészek felületein. 
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Az összeszereléskor a csavarok meghúzását pontosan az előírt nyomatékkal és 

nyomatéklépcsőben (amennyiben a technológia is előírja, szögrehúzással) kell végezni. A 

laza csavar nem biztosítja az alkatrészek megfelelő illeszkedését és együttműködését. A 

szükségesnél nagyobb nyomatékkal meghúzott csavar deformálódhat és elszakadhat, vagy 

a menetek elnyíródhatnak. 

A belsőégésű motorok szerelésekor előforduló hiba a szelephézag előírtnál kisebb 

értékre állítása. 

Rövid üzemidő után a rosszul záró szeleptányér peremét a kiáramló gázok kiégetik. 

Helytelen üzemeltetés, ha a gépkocsikat, a rendeltetésüket meghaladó igénybevételnek 

teszik ki. 

A karbantartási műveletek (tisztítás, olajutántöltés, zsírozás, csavarok után húzása, 

beszabályozás stb.) gondos és rendszeres elvégzése is fontos előfeltétele a rongálódások 

megelőzésének. 

A legtöbb szerkezeti tehergépkocsi-alkatrész rongálódása miatt az együttműködő más 

alkatrészek rongálódása is bekövetkezik. A hajtórúdcsavar-szakadás következményeként a 

hajtórúdszár, hajtórúdfedél, és a hengerállvány is deformálódik és törik. 

A gépkocsi-alkatrészek különféle rongálódásait kifejlődési folyamataik és 

kölcsönhatásaik figyelembevételével értékeljük. Az anyagkifáradás miatt fellépő repedés 

bizonyos üzemidő után törést idéz elő. A deformációt bizonyos túlterhelés mellett repedés 

majd törés követheti. A rongálódási folyamatok meghatározását nehezíti az a körülmény, 

hogy teljesen eltérő jelenségek hasonló következményeket is előidézhetnek. Például 

deformációk, repedések és törések nem csak erő igénybevételek nyomán, hanem hőhatások 

következtében is felléphetnek. Ezért a rongálódás lefolyásának tisztázásához nem mindig 

elegendő a következmények tanulmányozása és elemzése, hanem az alkatrész működés 

közbeni megfigyelése is gyakran szükséges. 

Csaknem minden alkatrész többféleképpen is rongálódhat. A belsőégésű motorok 

dugattyúin kopás, deformáció, repedés, törés, megolvadás stb. észlelhető. A fogaskerék 

fogain kopás, repedés, kitöredezés; míg a hengerfejeken kopás, repedés és korrózió fordul 

elő gyakrabban. 

Ritkábban találunk olyan alkatrészt, amely azonos tényezők hatására mindig egyféle 

rongálódást szenved. 

Az alkatrész általános rongálódásáról beszélünk, ha felületének vagy tömegének nagy 

része sérül, továbbá ha fő méretei (hosszúság, szélesség, magasság, szerelési 

tengelytávolság stb.) megváltoztak. 

A szerkezeti gépkocsi-alkatrészek többségét a kopás teszi üzemképtelenné. Az utóbbi 

években világszerte megnőtt az érdeklődés a tribológia iránt, amely a gépek súrlódására, 

kopására és kenésére vonatkozó tudományos ismeretek, valamint a valós gyakorlat 

egységét teremtette meg. 

A kopásnak kitett alkatrészek üzemi viszonyait koptatóanyag (test, közeg) állaga, a 

koptatott felület mozgása (csúszás, gördülés) és a kenési feltételek alapján meghatározott 

csoportokba sorolhatjuk.  

Természetes elhasználódás, ha az alkatrész élettartama a tervezettnek megfelelően 

alakul, és a rendeltetésszerű igénybevételek következményei miatt vált működés-

képtelenné. Az alábbi 1.1. ábrán a csúszósurlódás esetén a kopás miatt létrejött illesztési 

hézag változás az üzemidő, vagy a kilométer-teljesítmény függvényében ábrázoljuk, 

ugyanezen az ábrán mutatjuk be a kopássebesség változását is.  
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1.1. ábra: Természetes elhasználódás, kopásdiagram 

(µ = illesztési hézag; µa = alap illesztési hézag; µb = bejáratási illesztési hézag; tb = bejáratási 

futásteljesítmény; tn = normál üzemű futásteljesítmény; tgy = a gyors elhasználódás tartománya) 

 

A diagramból látható, hogy a kopás okozta illesztési hézag növekedés nem lineárisan 

nő az idő függvényében. A kopás sebessége függ a bejáratás körülményeitől, az 

igénybevétel jellegétől, a súrlódó felület hőmérsékletétől, a kenés állapotától stb.. Az 

alkatrész pár „µa” alapillesztési hézaggal kerül megtervezésre, amely a csúszósurlódás 

megvalósulásának feltétele. 

Az illesztési hézag növekedésének, ill. a kopássebesség változásának három jellegzetes 

szakasza különböztethető meg. Az első szakaszban (I.) a bejáratás alatt az illesztési hézag 

gyorsan növekszik, a kopássebesség fokozatosan csökken. Ez a szakasz a bejáratásnak 

felel meg, ez mindaddig tart, amíg az adott igénybevételnek megfelelő felületi állapot, 

finomság, keménység, oxigéntartalom, „µb” hézagméret ki nem alakul. 

A második szakaszban (II.) az illesztési hézag lassan, egyenletesen nő, a kopássebesség 

állandó, időtartama az alkatrészpár normál elhasználódási időtartamának (tn) felel meg. 

A kopás sebessége, illetve a II. szakasz időtartama több tényezőtől függ: így pl. az 

igénybevétel, a felületi megmunkálás finomsága, az alap illesztés pontossága, a kenés 

milyensége, a felületek hőmérséklete stb.. 

A harmadik szakaszban (III.) a kopás sebessége szakaszosan nő, az illesztési hézag 

növekedése ugyancsak gyors. A harmadik szakaszban az üzembiztonság fokozatosan 

csökken, a növekvő dinamikus terhelés törést okozhat. 

Az alkatrészpár hasznos üzemidejét a „ta+tn” időtartam, illetve a megengedett 

maximális illesztési hézag elérése határozza meg. Tehát „µmax=µa+µb+µc”. 

A különböző típusú gépjárművek javítási kézikönyveiben, illetve a javítási 

utasításokban ezt a megengedett maximális illesztési hézag értéket jelölik meg az 

alkatrészpár javítási esedékessége paramétereként. 

A túlterhelés, a kenés elmulasztása, a beszabályozás hiánya, a szakszerűtlen 

üzemletetés a kopássebesség növekedését idézi elő, így az alkatrészpár élettartamának 

csökkenését eredményezi. 
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A gépkocsi-alkatrészek rongálódásai szempontjából a legnagyobb figyelmet az 

oxidációs, a korróziós, a berágódásos, a mechanikus és az anyagkifáradásos kopási 

folyamatok érdemlik. 

Oxidációs kopást szenvednek normális körülmények között a bőséges kenéssel 

működő alkatrészek, amelyeken a fémfelületeket olajfilm vagy zsírréteg ékhatása választja 

el az üzemidő legnagyobb részében. Oxidációs kapás esetén a súrlódó vagy gördülő 

fémfelületeken adszorpciós-diffúziós jelenségek mennek végbe elsősorban a levegő 

oxigénjének, valamint a kenőanyag oxigénjének és szenének részvételével. A plasztikus 

(maradó) deformációt szenvedő felületi fémréteg oxigéntartalma 100…200 szorosra nő. A 

deformált fémtérfogatban keletkező vegyületek a további felületi erőhatások következtében 

megrepedeznek és folyamatosan leválnak. 

A korróziós kopás folyamata hasonlít az oxidációshoz. Az eltérés, hogy a deformált 

felületi fémréteg kémiai átalakítását különféle korróziós jelenségek gyorsítják. A felülettel 

érintkező agresszív vegyületek, a levegő oxigénje és a kenőanyag bomlástermékei által 

képzett korróziós hártyákat az együtt működő alkatrész vagy a kenőanyag ékhatása 

folyamatosan leválasztja. 

A berágódásos kopás a felület túlhevülésével jár együtt. Indítóok lehet többek között 

hűtési-kenési elégtelenség is. Az olajfilm vagy zsírréteg a felületek között megszakad, és 

félszáraz vagy száraz súrlódás alakul ki. Az oxidációs-korróziós kopás mellett a 

hőmérséklet-növekedés hatására az érintkező felületek mikro-mezőkön össze is hegednek, 

majd a kisebb szilárdságú anyagrészecskék kiszakadnak. A berágódási nyomok a felületek 

mozgási irányában sűrűn elhelyezkedő, változó mélységű, szaggatott mélyedésekként 

észlelhetők a rongálódott alkatrészeken. 

A mechanikus kopás a kisebb-nagyobb anyagforgácsok leválasztásával járó karcolás-

vágás. A szerkezetileg együtt működő alkatrészek mechanikus kopása számos változatban 

fordulhat elő. Jellemző esetben a keményebb alkatrész élei, felületi egyenetlenségei, 

anyagrészecskéi forgácsolják a puhább alkatrész felületét. 

Részben berágódásos, részben mechanikus jellegű kopások, valamint felületi 

deformáció együttes hatása rongálódásokat okoz az alkatrészek szilárd illesztés felületein 

is. 

A karbantartással és javítással kapcsolatos szét és összeszerelések során kopások, üzem 

közben pedig felületi deformációk lépnek fel, amelyek az illeszkedési szilárdság fokozatos 

csökkenését okozzák. A meglazult csapágygyűrűk forogni kezdenek, felhevülnek, berágják 

az együtt működő felületeket, majd általánosan megrongálódnak. A szilárdan illesztett 

alkatrészek meglazulásakor egyes szerkezetekben eleinte kopások, később a deformációs 

és a hőfutási jelenségek válnak uralkodóvá. 

Az anyagkifáradási repedések hatására fellépő felületi rongálódás (anyagkifáradásos 

kopás) folyamata rugalmas és képlékeny felületi deformációkkal kezdődik. A kéregben 

mikro repedések jelennek meg, amelyek a felület közelében záródnak és ezáltal 

anyagrészecskék leválását okozzák. Különféle üzemi viszonyok között az eltérő kémiai 

összetételű és szövetszerkezetű alkatrészeken az anyagkifáradásos kopás képe változó. 

Deformáció, ha az alkatrészek külső erőhatások és belső feszültségek miatt 

méretváltozást szenvednek. Ha a terhelés megszűnése után az alkatrész méretei és alakja 

rövid idő alatt helyreáll, rugalmas deformáció történt. A maradó deformáció a felületi 

épség, a méretek és a geometriai alak hűsége szempontjából jelentkező rongálódás, amely 

a terhelő erők hatásának megszűnése után tartósan észlelhető. 
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Az alkatrészeken nagymértékű maradó alakváltozások statikus vagy dinamikus (nem 

ismétlődő) túligénybevételek üzemzavarok esetén fordulnak elő. A deformációs 

rongálódás lehet benyomódás, görbülés, elcsavarodás, vetemedés stb. jellegű. 

Az öntvények üzemeltetése és javítása szempontjából fontos a gyártási folyamat után 

jellemző belső feszültségállapot. A belső feszültségeket mechanikai és hőhatások 

együttesen idézik elő. 

Gyakorlatilag minden öntvényben maradnak az öntés után belső feszültségek. A 

kedvezőtlen belső feszültségi állapot a pótalkatrész raktározása közben vagy üzembe 

helyezése után maradó deformációkat okozhat. 

Repedés és törés üzemeltetés közben különféle tényezők hatására jöhet létre az 

alkatrészeken. Az anyag meghasadását repedésként észleljük, ha a kialakuló felületek 

egymással szemben közel helyezkednek el. A repedés által képzett felületek szétnyílása, 

eltávolodása esetén törésről beszélünk. 

Üzemeltetési hiba, más alkatrész rongálódása vagy egyéb ok miatt (egyszer, esetleg 

többször) fellépő dinamikus túlterhelések rideg vagy szívós jellegű repedéseket és 

töréseket okozhatnak. 

A rideg repedések és törések hirtelen következnek be, körülöttük maradó deformáció 

nyomai nem találhatók. A törésfelületek érdes kristályos szerkezetűek. 

A helyesen méretezett gépjármű-alkatrészek legnagyobb részénél a repedés és a törés 

anyagkifáradás miatt következik be. A folyamat ismétlődő igénybevételek hatására 

általában alacsonyabb feszültségszinten megy végbe, mint a rideg- vagy szívós repedés és -

törés. 

A törésfelületek az alkatrész kémiai összetételétől, szövetszerkezetétől és az 

igénybevételi tényezőktől függő jellegzetes (pl. kagylós) képet mutatnak. 

Korrózió a fémből gyártott alkatrészeken elektrokémiai folyamat útján, a fém és a 

környező közeg kölcsönhatása következtében keletkező rongálódás. Az alkatrészek 

helytelen csomagolása és raktározása miatt a légköri nedvesség hatására helyi jellegű vagy 

általános felületi korrózió léphet fel. 

A futómű-alkatrészeken a légköri korróziós rongálódások mellett gyakran 

folyadékkorrózió, gázkorrózió és talajkorrózió kisebb-nagyobb nyomait is észlelik. 

Elektrokémiai korróziós jelenségek felléphetnek egymással felületileg érintkező 

gépalkatrészek között is. A belsőégésű motorban áramló hűtőfolyadék acélból, 

öntöttvasból, réz-, cink-, alumínium- és egyéb ötvözetekből gyártott hűtőalkatrészeket 

kapcsol sokelektródás elektrokémiai korróziós rendszerré. 

Túlhevülés és égés által is rongálódhatnak a gépjármű-alkatrészek. Egyes szerkezeti 

alkatrészeknél az anyag minőségétől függő kritikus hőmérsékletet meghaladó felhevülés 

nem minden esetben okoz szemmel látható rongálódási nyomokat. A következmények 

gyakran csak felületi vagy általános szövetszerkezeti változásokra korlátozódnak. 

Gyakoribb azonban a túlhevült részek színeződése, berágódása, lágyulása (esetleg 

megolvadása) és deformálódása. 

 

1.3. A fődarab alkatrészek igénybevétele és rongálódásai 

 

1.3.1. A motor fő alkatrészeinek igénybevétele és rongálódásai 

 

Hengerállvány: 

A motor szerkezetétől függően a hengerállvány lehet a forgattyúházzal egybeöntött 

vagy attól különálló kialakítású. A hengerállvány mindkét megoldásnál lehet henger-
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perselyes (száraz- vagy nedves perselyes), illetve hengerpersely nélküli (a henger az 

állvánnyal egybeöntött) kivitelű. A hengerállvány kialakításától függően készülhet 

öntöttvas vagy alumínium- és magnéziumötvözetű anyagokból.  

A hengerállvány fő igénybevételét a nagy ingadozású hőhatás jelenti. 

Jelentős még a mechanikai erőhatások okozta igénybevétel is, de nem elhanyagolható a 

hűtővíz okozta korrózió sem. Rendkívüli igénybevételt jelenthet a hűtővíz befagyása, 

amely legtöbbször teljesen tönkreteszi a hengerállványt, amely töréseket és repedéseket 

okoz. 

Gyakori hiba a hengerállványok elhúzódása, vetemedése. Ennek okozója az 

üzemeltetés közben fellépő hőigénybevétel, de okozhatja az is, ha – főleg öntöttvas 

hengerállványoknál – nem végzik el szakszerűen az öntvény mesterséges öregbítését, 

öntési feszültségmentesítését (gyártási hiba). Az elhúzódás kritikus mértékű lehet 

 a hengerállvány hengerfej felöli felfekvő felületénél (egysíkúsági hiba); 

 a hengerállvány alsó síkjának, a forgattyústengely-fekvőcsapágyfészkek osztósíkjának 

a hengerfej felöli síkhoz viszonyított párhuzamosságánál, illetve saját síkjukhoz 

viszonyított egysíkúságánál; 

 a fekvő csapágyfészkek egytengelyűségénél, illetve a hengerfej felöli síkhoz 

viszonyított párhuzamosságánál. 

 

A dugattyú – dugattyúgyűrű – hengerpersely alkatrészcsoport a motor üzemében 

meghatározó fontosságú. Helyes működésük alapvetően befolyásolja a motor 

teljesítményét, termikus hatásfokát, fajlagos tüzelőanyag- és kenőolaj-fogyasztását. Az 

alkatrészek igénybevétele rendkívül összetett, célszerű megvizsgálni rongálódásuk okait 

alaposabban, a legújabb kutatási eredményeket is figyelembe véve. 

 

A hengerpersely szerkezeti kialakítása lehet a hengerállványba öntött, a 

hengerállványba sajtolt vagy szereléssel beépíthető megoldású. 

A hengerpersely fő igénybevétele a koptató-igénybevétel. A dugattyúgyűrűk 

palástfelületükkel mintegy 0,15 MPa nyomással feszülnek a henger falának, tömítve a 

dugattyú és a hüvely közötti hézagot és a hengerpersely siklófelületét. A kopást a 

következő tényezők befolyásolják: 

 eróziós kopást okoz a hengerpersely és a dugattyúgyűrű megmunkált felületű, fémesen 

érintkező érdes részeinek ledörzsölődése; 

 abráziós kopást okoz a kenőolajba kerülő mikroszkopikus méretű szilárd szemcsék 

csiszoló hatása; 

 korróziós kopást hoz létre az égéstermékek agresszív összetevőinek (savak, savgyökök) 

a fémes felületeken kifejtett támadása. 

 

A hengerkopás természetének megértéséhez vizsgáljuk meg a hengerfal kenési 

viszonyait. 

Amikor a dugattyú nagy sebességgel mozog a hengerperselyben, a dugattyúgyűrűk 

olajfilmen csúsznak, vagyis ekkor folyadéksúrlódás van. A felső és az alsó holtponthoz 

közeledve a dugattyú sebessége csökken, a folyadéksúrlódás állapota fokozatosan 

megváltozik, és a holtpontban félszáraz súrlódási állapot jön létre. Itt a súrlódó felületeket 

csak néhány molekulányi vékonyságú olajfilm választja el, és a két felület kiemelkedő 

pontjai fémesen érintkeznek. Amikor a dugattyú újból mozgásba lendül, a dugattyúgyűrűk 

ismét fokozatosan vastagodó olajfilmre kerülnek. 
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Ha a dugattyú a sűrítőlöket végéhez közeledik (1.2. ábra), egyre növekszik a pg 

gáznyomás és a siklófelületet koptató Fs súrlódási erő, és egyidejűleg romlanak a kenési 

viszonyok. Ezekkel a kedvezőtlen hatásokkal egyidejűleg – a nagy nyomások hatására – a 

dugattyúgyűrű is deformálódik a horonyhézag adta lehetőségeken belül, és valósággal 

lehántja az olajfilmet a henger faláról. 

 

1.2. ábra: Kompresszió gyűrű koptató hatása a hengerperselyben. 

 

A sűrítési ütem felső holtpontjának környezetében tehát bekövetkezik a helyi fémes 

érintkezés és az érdes felületek enyhe ledörzsölődése. Amikor a dugattyú ismét lefelé kezd 

mozogni a terjeszkedési ütem kezdetekor, a dugattyúgyűrű még nagyobb nyomás alatt 

tolódik a hüvelyben lefelé. Minden munkalöketnél magával viszi a gyűrűről és a 

hengerfalról ledörzsölt anyagot. Normál üzemi körülmények között ez az anyagmennyiség 

parányi, a teljes kopásnak csak kis részét teszi ki. Újabb kutatások szerint a ledörzsöléses, 

eróziós kopás nem függ a fordulatszámtól, azonos körülmények között kis és nagy 

fordulatszámon a kopás mértéke közel egyező. 

A korróziós kopás szempontjából viszont az előzőekben leírt jelenségnek sokkal 

nagyobb a jelentősége. A terjeszkedési ütem kezdetén - mint láttuk - a lefelé mozgó felső 

dugattyúgyűrű a dörzshatás következtében keskeny fémcsíkot hagy maga után a henger 

falán, amit nem véd semmi, vagy csak elégtelenül vékony olajhártya takar. Az így 

képződött érzékeny felületet azonnal megtámadják az égéstermékek agresszív alkotói 

(savak, savgőzök). Az érzékeny fémrész mindaddig ki van téve a korróziós 

(vasoxidálódási) hatásnak, amíg a dugattyú a következő löket végén a felső holtpontba 

vissza nem tér. 

E felfelé irányuló löket során a dugattyúgyűrű a korróziós termékeket (kemény fém-

oxid-szemcséket) a hengerfalról letolja. Miközben a gyűrűk olajréteget visznek fel a sikló 

felületre, egyfelől védőtakarót adnak a fémtiszta felületeknek, négyütemű motor esetén a 

szívási és sűrítési ütemek alatt, de másrészt az olaj magával ragadja a korróziós 

szemcséket, és csiszolómasszaként koptatja a henger falát. 

Az alsó holtpont környezetében kedvezőbb a helyzet. Nagyságrenddel kisebbek a 

gázerők, kisebb a gyűrű súrlódási ereje a henger falán, ebből következően kisebb a 
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ledörzsölődés (erózió), és kedvezőtlenebbek a korróziós hatás kialakulásának feltételei is. 

Ezért korlátozódik a korróziós kopás a hengerfurat felső övére. 

A korrózió okozta kár viszonylag kicsi marad mindaddig, amíg a támadásnak kitett 

felületek hőmérséklete magasabb az agresszív gázok harmatpontjánál. Ez esetben ugyanis 

a gőzök nem tudnak a felületre kicsapódni, eltávoznak a hengerből a kipufogógázokkal. 

Hideg motorüzem esetén azonban az agresszív gőzkicsapódás a henger falán következik 

be, oxidálja a fémfelületet, és erős kopást okoz. Ezzel a jelenséggel magyarázható, hogy 

kedvezőtlen motor-üzemeltetési feltételek mellett, pl. ha hideg motorral, teljes terheléssel 

szükséges üzemelni, intenzívebb a korróziós kopás, jelentős mértékben okozója a motorok 

élettartam-csökkenésének. 

Nem hagyható figyelmen kívül a lecsiszolódás okozta (abrazív) kopás sem az 

előzőkben leírt kopásfajták mellett. Ezt a csiszolódásból származó kopást a kenőolajba 

vagy a hengerfalra kerülő mikroszkopikus méretű részecskék okozzák, amelyek lehetnek 

levegőből, tüzelőanyagból származó porszemcsék, súrlódó felületekről lehántolt 

fémrészecskék, korróziós termékek, olajkoksz-töredékek stb. Ezek az éles, kemény 

szemcsék a súrlódó felületek közötti olajfilmbe kerülve csiszolómasszaként hatnak. A 

lecsiszolódás okozta kopás mértéke annál nagyobb, minél vékonyabb az olajfilm a súrlódó 

felületek között, minél nagyobb az abrazív szemcsék mérete és keménysége, minél 

nagyobb a kenőolajnak a szemcsékkel való telítettsége. 

Szennyezett kenőolajjal üzemelő motoroknál a súrlódó felületek intenzíven 

lecsiszolódnak. Nő a csiszolódásos kopás mértéke akkor is, ha kisebb viszkozitású olajjal 

üzemel a motor vagy ha túlterhelés miatti túlmelegedés csökkenti az olaj viszkozitását. 

Ilyenkor ugyanis a súrlódó felületek között az olajfilm elvékonyodik – esetleg az abrazív 

szemcsék mérete alá is –, így a kopás ugrásszerűen megnő. 

A hengerfal kopását a legnagyobb mértékben a dugattyúgyűrűk (közülük is a legfelső 

kompresszió gyűrű) okozzák. A normál üzemeltetési körülmények között bekövetkező 

kopási kép az 1.3. ábrán látható. 

 

 

1.3. ábra: Hengerpersely normál kopása 

 

Ha a kenőolaj szűrése nem tökéletes, viszkozitása kicsi, és a motor rendszeresen túl 

van terhelve, előfordulhat, hogy a dugattyútest és a hengerfal között nem alakul ki az 
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abrazív részecskék méreteit meghaladó vastagságú olajfilm. Ez esetben a hengerfalon 

rendellenes kopás, az 1.4. ábra szerinti, ún. „hordóskopás” keletkezik. Ez a kopásfajta az 

említett okok miatt rendkívül intenzíven alakul ki, rövid idő alatt tönkreteheti a motort. 

 

 

1.4. ábra: Hengerpersely rendellenes kopása 

 

Az eddig leírt kopásokon túlmenően szerelési hibák is okozhatnak rendellenes kopást. 

Ezek a következők lehetnek: 

 

 A hajtórúd nagy- és kisfejfurata egymáshoz képest ferde, nem párhuzamos. Ilyenkor a 

két furat szimmetriatengelye ugyan egy síkba esik, de a dugattyú és a hengerfurat 

tengelyei szöget zárnak be. 

 A helytelen szerelés következménye átlós, rendellenes kopás a hengerperselyben és a 

dugattyún, mivel fent a dugattyú egyik oldali felső éle, lent pedig a dugattyú ellentétes 

oldali alsó éle feszül a henger falának, és intenzíven koptatja. 

 A hajtórúd nagy- és kisfejfurata párhuzamos, de elcsavarodott. Ez esetben a 

szimmetriatengelyek nem esnek egy síkba, hanem kitérő egyenesek. A helytelen 

szerelés következménye a dugattyú „bólintó”' mozgása, feszülése és ütődése a 

hengerperselyben, vagyis rendellenes kopás. 

 A kiegyensúlyozatlan főtengely rezgést okoz a motortesten, ezt a hajtórúd átadja a 

dugattyúnak, és az így létrejövő ütődések miatt a hengerpersely rendellenesen kopik. 

 A helytelenül illesztett vagy hajlításra feszítetten szerelt hengerpersely deformálódhat, 

rendellenesen kophat, a hajlítás tövében repedés keletkezhet. 

 

Dugattyú: 

A dugattyú rendeltetésszerű működésének feltétele, hogy a motor különböző terhelési 

és hőmérsékleti állapotában mindig állandó hézag legyen a hengerfurat és a dugattyúpalást 

között a teljes hosszúság mentén. 

A dugattyú igénybevétele elsősorban hőigénybevétel, a koptató-igénybevétel – helyes 

szerelésnél – nem jelentős. 
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A dugattyú kopását normál körülmények között a felső kompresszió gyűrű 

elhelyezésére szolgáló horony kopásának mértéke határozza meg. 

A horonykopás oka a benne elhelyezett gyűrű sugár- és tengelyirányú játéka és 

periodikus elcsavarodása. 

A leírt gyűrűmozgások ismerete alapján megállapítható, hogy  

 a gyűrű csúszása koptatja a horony felületeit; 

 a gyűrű ütődése a támasztófelületeket zömíti, kiveri; 

 az egyre növekvő horonyhézag a gyűrűt egyre nagyobb mértékben elcsavarja. 

 

Az elcsavarodott gyűrű mind nagyobb mértékben hántolja a henger falát, fokozva ezzel 

a kopások mértékét. A túlzott mérvű gyűrűelcsavarodás lehetővé teszi, hogy a gyűrű alá is 

behatoljanak a nagynyomású gázok (égéstermékek). Ezáltal megbomlik a tömeg-, gáz- és 

súrlódási erők korábban fennállt egyensúlya, aminek következtében a gyűrű a horonyban 

rendellenes, vibráló mozgásba kezd. Ez az állapot rohamosan fokozódó káros 

következményekkel jár: lecsökken a gyűrű tömítő hatása, az égéstermékek megkerülve a 

gyűrűt, a henger falára jutnak, rontva a dugattyú és a hengerfal közötti hőátadást, 

túlhevítve vagy leégetve egyúttal a hengerfal kenőolaját. Ezek következménye 

 az erős kokszosodás, a kopás rohamos növekedése; 

 a dugattyú hőterhelése megnő, szilárdsága csökken, a gyűrűhorony idő előtt 

tönkremegy; 

 a gyűrű anyaga a túlzott és gyakori csavarodások miatt kifárad, eltörik. 

 

Ha a gyűrűtörés és következményei még nem idézik elő a dugattyú „beállását” 

(megszorulását a hengerben), rohamosan tovább nő a dugattyú hőterhelése, és 

bekövetkezhet a dugattyútetőn az átolvadás, átégés, ami által a motor teljesen 

üzemképtelenné válik. 

Amíg a dugattyúgyűrűk a hornyaikban rendeltetésüknek megfelelnek, addig a dugattyú 

egyéb súrlódó felületeinek (szoknya, szemfurat) kopásai jelentéktelenek maradnak, a 

dugattyú élettartamát lényegileg nem befolyásolják. 

 

Dugattyúgyűrűk: 

A gyűrűk hő-, koptató és csavaró igénybevételnek vannak kitéve. 

A dugattyúgyűrű kopásának befolyása döntő jelentőségű a motor kenőolaj 

fogyasztására. Mint ismeretes, a motor kenőolaj-fogyasztása új állapotában nagyobb, 

bejáratás után egy minimális szint körül stabilizálódik, majd a henger - dugattyú -

dugattyúgyűrű alkatrészcsoport kopásával együtt eleinte kisebb, később nagyobb 

intenzitással növekszik. 

A kopási folyamat alapján megállapítható, hogy a dugattyúgyűrűk a koptató- és 

hőigénybevétel hatására megkopnak, a dugattyú-horonnyal érintkező, palástfelületükön 

pedig a hő hatására rugalmasságukat fokozatosan elvesztik, a csavaró igénybevétel 

hatására pedig elfárad, majd eltörik. 

 

Dugattyúcsap: 

Igénybevétele: A dugattyú szemfuratokban mint két támaszú tartó hajlításra igénybe 

véve terhelődik, miközben középen a hatóerőket átadja a hajtórúdnak. Ezzel egyidejűleg 

jelentős nyírófeszültségek is ébrednek a csapszegben. Főleg a munkaütem alkalmával a 

támaszkodó felületeken jelentős felületi nyomóterhelések lépnek fel, és mivel a csap 
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szögelfordulást is végez a hajtórúdkisfejben, ill. szerkezeti kialakításától függően a 

dugattyúszemben, jelentős koptatóhatásnak is ki van téve a hajlítás és nyírás mellett. 

 

Hajtórúd: 

A hajtórúd kapcsolja össze a motor forgattyús mechanizmusában az alternáló mozgást 

végző alkatrészeket a forgó mozgást végző főtengellyel. 

A hajtórúd fő igénybevétele a gáz- és tömegerőkből származó – a csapok 

tengelyvonalába ható – nyomó- és húzóerő, valamint az ostorozó mozgásból adódó 

szárkihajlító tömegerő. 

Az igénybevételből következik, hogy a hajtórúd az üzemeltetés során kihajlást, 

elhajlást vagy elcsavarodást szenvedhet. 

 A kihajláson a hajtórúd rövidülését értik, vagyis a kisfej- és nagyfejfuratok 

távolságának csökkenését. 

 Elhajlásnál a kis- és a nagyfejfuratok tengelyvonalai nem lesznek párhuzamosak, 

hanem összetartó egyenesek. 

 Elcsavarodás esetén pedig a két furat tengelyvonalai kitérő egyenesek lesznek, vagyis 

nem esnek egy síkba. 

 

Főtengely: 

A főtengely a motor egyik legfontosabb gépeleme. 

Mechanikai igénybevétele nagy és összetett. 

 A sűrítési és terjeszkedési ütem alatt fellépő gázerők elsősorban hajlításra veszik 

igénybe a főtengelyt. 

 Az alternáló mozgást végző alkatrészek tömegerői az elfordulási szöghelyzettől 

függően fokozzák vagy csökkentik a gázerők okozta igénybevételt. 

 A dugattyú által kifejtett munka átadása, valamint a váltakozva működő hengerek 

ciklikusan fellépő terhelései számottevő csavaró igénybevételnek teszik ki a főtengelyt. 

 A főtengely szélsőségesen kis- és nagyfordulatszámú forgása következtében a 

csapágyakban jelentős a koptató igénybevétel. 

 A főtengely meghibásodásait a fenti működésből eredő – természetes elhasználódás – 

igénybevételek hozzák létre. 

 A főtengely görbülését főleg a gáz és tömegerőkből származó hajlító igénybevétel 

okozza, de jelentősen növelheti a hajlító igénybevételt a főtengely dinamikus 

kiegyensúlyozatlansága is. 

 A másik fő rongálódás fajta a főtengelycsapok kopása. A forgattyúcsapok kopását 

mutatja az 1.5. ábra. 
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1.5. ábra: Forgattyúcsapok kopása 

 

Az ábrán látható, hogy a kopás a csapközépen kismértékű, a csapágyak széle felé pedig 

jelentősen megnő. A hengerpalást körszelvénye pedig oválisra kopik a terhelési csúcsok 

helyzetének megfelelően. 

 Gyakori rongálódás a főtengelyen repedések keletkezése, amelyek egyrészt 

anyagkifáradásból, másrészt a nem megfelelő hőkezelésből származhatnak. A csapok 

tövéből kiinduló repedések deformációhoz, majd töréshez vezethetnek. 

 Ritkán előforduló rongálódás a főtengely elcsavarodása, ilyenkor a fekvőcsapágyak és 

forgattyúcsapok középvonalai szöget zárnak be egymással. Ez rendszerint gyártási 

vagy hőkezelési hiba. 

 

Lendítőkerék: 

Szerkezeti kialakítása a legtöbb motornál hasonló, nagy tehetetlenségi nyomatékú 

tárcsa, amelyre az indító fogaskoszorút szerelik. 

Fő igénybevétele a centrifugális erőből adódó repesztő feszültség és a tengelykapcsoló 

súrlódó elemeiből származó koptatóhatás. Koptató igénybevétel hat az indító 

fogaskoszorúra is. 

Rongálódásai: Főleg a tengelykapcsoló tárcsához súrlódó felülete kopik, berágódik. 

Kopnak, kiverődnek a lendítőkerék felerősítő csavarok illesztési furatai, valamint kophat a 

főtengely illesztő pereme is. Rendkívüli rongálódásnak tekinthető bármilyen repedés a 

lendítőkerék felületén. 

 

Vezérműtengely: 

Igénybevétele: A motor alkatrészei közül a legkevésbé igénybevett alkatrész, fő 

igénybevétele a koptatás. 

Rongálódásai: Kopás a csapokon, vezérműkerék alatti csapon, bütykökön. 

 

Hengerfej: 

Igénybevétele: elsősorban hőigénybevétel, jelentős korróziós hatás. 
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Rongálódásai: hőigénybevétel hatására egyrészt deformálódhat, másrészt főleg a 

rosszul hűtött helyeken repedések keletkezhetnek. Szakszerűtlen hűtőfolyadék alkalmazása 

esetén rendkívül erős korróziós rongálódás és vízkőlerakódás jön létre a hengerfej 

vízterében. 

 

1.3.2. A tengelykapcsoló fő alkatrészeinek igénybevétele és rongálódásai 

 

A tengelykapcsolónak két igen fontos feladata a motor és a hajtómű ideiglenes 

szétválasztása, továbbá a hajtómű védelme a túl nagy igénybevételek ellen. 

 

Tárcsás tengelykapcsoló. A gépjárművek mechanikus tengelykapcsolója csaknem 

kizárólag tárcsás kivitelű, amely az egytömegű, vagy kéttömegű lendítőkerékbe van 

beépítve. A hajtórész egyik felét a lendítőkerék képezi, a másik fele pedig, az ún. 

nyomótárcsa, szintén együtt forog a lendítőkerékkel.  

E kettő között foglal helyet a hajtott tárcsa. Ennek mindkét oldalára körgyűrű alakban 

súrlódóbetét van szegecselve. Többtárcsás tengelykapcsolóknál is a lemezek mindkét 

oldala súrlódik, tehát a súrlódó felületek száma mindig kétszer annyi, mint a tárcsák száma. 

 

 

1.6. ábra: Egytárcsás száraz tengelykapcsoló 

 

A gépjárművek tengelykapcsolójának üzemi helyzete a zárt helyzet, és a vezetőnek 

csak a tengelykapcsoló oldásakor kell beavatkoznia. A tengelykapcsoló-pedál 

lenyomásával a kinyomóvilla elmozdítja a kiemelőtárcsát. Ez kiemelőkarok közbe-
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iktatásával a rugók ellenében eltávolítja a nyomótárcsát a súrlódótárcsától, és a kapcsolat 

megszűnik (1.6. ábra). 

 

Tengelykapcsolóagy: 

Igénybevétele. A tárcsát csavarónyomaték terheli. A szegecsfuratokban nyomó- és 

nyíró-igénybevétel ébred. A hornyosagy és a bordástengely egymáson elcsúszó felületei 

koptató igénybevételnek vannak kitéve. 

Jellemző hibái. A szegecsfuratok kiverődnek, a szegecskötés kilazul. 

A bordás-tengelykötésben mind a hornyosagy, mind a bordástengely bordái 

megkopnak, alakváltozást szenvednek. 

 

Tárcsa: 

Igénybevétele. A szegecskötés helyén, a furatokban nyíró-igénybevétel. 

Kapcsoláskor a rugóerők hajlításra is igénybe veszik a tárcsát. 

Jellemző hibái. A hajlítónyomaték hatására alakját változtatja (görbül, vetemedik). A 

szegecsfuratok alakjukat változtatják, kiverődnek. A hő igénybevétel hatására az anyag 

elveszíti az előbbi jellemző mechanikai tulajdonságait (a tárcsa elszíneződik: sötétbarna és 

kék lesz). 

 

Tengelykapcsoló-tárcsa betét: 

Igénybevétele. Súrlódási erő folytán koptató-, a csúszás folytán hőigénybevételnek van 

kitéve. 

Jellemző hibái. A koptatóerő és a hőigénybevétel együttes hatására felülete kopik. 

Ennek folytán vastagsága csökken, kifényesedik. 

 

Tengelykapcsoló-nyomólap: 

Igénybevétele. A súrlódás folytán koptató. 

Jellemző hibái. A nyomófelülete kopik, alakját változtatja. A kopás folytán esetleg 

öntési hiányosságok – porozitás, légbuborék, salakzárvány stb. – kerül a felületre. 

 

Tengelykapcsoló nyomórugók: 

Igénybevételük. Csavarrugók szokásos hajlító- és csavaró-igénybevétele. 

Jellemző hibáik. A rugók maradó alakváltozása. Szerkezeti hosszúságuk csökken, 

megrövidül és meneteik eltorzulnak. Fáradás következtében előfordul rugótörés is. 

 

Oldó emeltyű és csapjai: 

Igénybevételük hajlító- és egyes felületein koptató-igénybevétel. 

Jellemző hibái. A hajlító-igénybevétel folytán alakváltozás (elgörbül), a koptató-

igénybevétel hatására kopik a csapok furata, valamint az emeltyűfejnek az oldókarmantyún 

csúszó felülete. 

 

1.3.3. A sebességváltómű fő alkatrészeinek igénybevétele és rongálódásai 

 

A sebességváltómű típusok közül ebben a fejezetben a mechanikus sebességváltó-

művek főbb alkatrészeinek igénybevételével és rongálódásaival foglalkozunk. 

A sebességváltó tengelyeit csavaró-igénybevétel terheli. A tengelyek azonban 

viszonylag rövidek, és méretezésükkor méreteiket inkább a más alkatrészek méretaránya, 
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nem a szilárdsági méretezés határozza meg. A túlméretezésre tekintettel a csavaró-

igénybevétel nem rongálja a tengelyeket, legfeljebb csak akkor, ha gyártási hiba van; ilyen 

esetben eltörhetnek. 

Az egyéb alkatrészekre, főként a fogaskerekekre, szinkronszerkezetekre, gördülő 

csapágyakra, a kapcsoló-berendezés alkatrészeire a súrlódás folytán koptató-igénybevétel 

hat. 

A kapcsolódás folytán kopnak a fogoldalak, és a tolókerekeken, különösen az agyban a 

tengelyfurat. Gyártástechnológiai – főként hőkezelés-technológiai – hiba folytán 

kipattogzik – gödrösödik – a fogoldal. A sebességváltó szakszerűtlen kezelése folytán 

kitöredezhet a fogoldal és a kerék homloksík-találkozásának éle, esetleg fog is letörhet. 

Kopnak a szinkronizáló-berendezés alkatrészei. Kiverődnek, deformálódhatnak a 

golyók fészkei. 

A kenőolaj-elhasználódás folytán kopnak a tengelyek és a gördülőcsapágyaik. Megnő a 

hézag és futópályáik között mind sugár-, mind tengelyirányban. Kopnak a tengelyeken a 

kerékperselyek. A kapcsolószerkezetben kopnak a kapcsolórudak és perselyeik. 

Alakváltozást szenvednek a sebességváltó-tolóvillák, és a kerékhornyokban kopnak a 

villavégek. Természetesen kopnak a keréken a hornyok is. 

Meglazulnak a tömítések a fedelek alatt, szivárog, csepeg az olaj. A szerkezeti részek 

kopása folytán zörejek hallatszanak a sebességváltóból, esetleg nehezen megy a 

sebességváltás, vagy a gépjármű haladása közben magától kikapcsol a sebességváltó. 

A sebességváltóházban, ha rendkívüli külső rongálóerő nem hat, csak 

gyártástechnológiai – öntési – hiba okozhat repedést vagy törést. Rossz illesztés miatt 

előfordulhat, hogy a tengelyek gördülőcsapágyainak külső futógyűrűje elfordul a házba 

munkált fészkében és azt koptatja. Ilyenkor előfordulhat az is, hogy e csapágyak belső 

futógyűrűje elfordul a tengelyek végcsapján és azt koptatja. 

 

 

1.3.4. A kardántengely főbb alkatrészeinek igénybevétele és rongálódásai 

 

A kardántengelycső: 

Igénybevétele. A kardántengelycső a hajtónyomaték átadása folytán elsősorban 

csavaró-igénybevétel. A szögváltozásból adódó lengések folytán hajlítónyomaték is hat rá. 

Jellemző hibái. Általában csak rendellenes igénybevétel hatására rongálódik: 

túlterhelés folytán elcsavarodik, külső erő hatására elhajlik vagy eltörik. Repedést, törést 

anyaghiba is okozhat. 

 

 

A (bordás-hornyolt) csúszóhüvely: 

Igénybevétele. A hüvely igénybevétele csavaró. A furatban a bordák a hajtónyomaték 

átadása folytán nyomó- és nyíró-igénybevétel alatt állnak. A bordák oldalaira a kardánvilla 

bordás-hornyolt nyelének csúszkálása folytán koptató-igénybevétel hat. 

Jellemző hibái. A csavaró-, nyomó- és nyíró-igénybevétel hatására a bordák letörnek. 

Ennek rendszerint technológiai - megmunkálási -, hőkezelési hiba az oka. A bordaoldalak 

kopnak, a bordák-hornyok illesztése megbomlik: repedés, törés keletkezik. 
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A (karimás, merev) kardáncsuklóvilla: 

Igénybevétele. A hajtónyomaték átadása közben a villaszárakban levő furatokban 

(csuklókereszt - csapfuratok) erőpár hat. Az erők keltette nyomaték a villát csavarja, a 

villaszárakat hajlítja. 

Jellemző hibái. Alakváltozás: a villaszárak elhajlanak, elcsavarodnak. 

Rendellenes rongálódás a repedés, törés. A karimákban a kardáncsavarok furata 

(illesztett csavarok) kiverődik. 

 

A csúszónyeles kardáncsuklóvilla: 

Igénybevétele. A merev villa igénybevételén felül a bordás-hornyolt nyélen koptató 

igénybevétel is hat. 

Jellemző hibái. A merev villa rongálódásain felül a bordás-hornyolt nyélen a bordák – 

különösen oldalaikon – kopnak. 

 

A kardánkereszt igénybevétele és rongálódásai: 

Igénybevétele. A kereszt igénybevétele csavaró, a csapoké hajlító és koptató. A két-két, 

egy-egy közös tengelyen fekvő csapra erőpár hat. 

Az egy-egy erőpár keltette nyomatékok ellentétes irányúak' A csuklóstengely üzeme 

közben - a gépjármű fékezésekor, sebessége csökkentésekor – egy-egy erőpár keltette 

nyomaték irányát változtatja, az erők iránya ellentétes lesz. 

A csapokra koptató-igénybevétel is hat. A keresztcsapok tengelyeinek egy síkban kell 

forogniuk. Ellenkező esetben a kereszt hozzájárul a lengések keltéséhez. A lengések és a 

tengely szögváltozásai folytán a kardán villaszár fejek bizonyos szögön belül elfordulnak. 

Ennek következtében bizonyos szögben elfordulnak a csap és a görgőpersely között levő 

hengeres görgők is. A görgőket a hajtónyomatékot keltő erők a csap-, ill. a perselyük 

palástfelületéhez nyomják. A görgők a csap, ill. a persely palástfelületével egy alkotó 

mentén érintkeznek, ill. fekszenek fel. Így rendkívül nagy fajlagos felületi nyomást 

fejtenek ki a palástfelületekre. Az elforduló görgők mintegy mángorolják (nagy fajlagos 

nyomással) a csap-, ill. a persely palástfelületet. A mángorlás következtében kopik a csap-, 

ill. a perselyfelület. A görgők kis vályúkat koptatnak a felületbe. A csapok elhajolhatnak. 

 

Kardántengelycsavarok: 

Igénybevételük. Nyíró -igénybevétel. 

Jellemző hibáik. A csavarmenet sérül, a koszörült, illesztett szárfelület összeverődik, 

karcolódik. 

 

1.3.5. Elsőhíd és felfüggesztés 

 

1.3.5.1. Merevtengelyes mellső futómű fő alkatrészeinek igénybevétele és rongálódásai 

 

Ezt a futómű típust a tehergépkocsikon és autóbuszokon alkalmazzák. 

 

A merev tengely: 

Igénybevétele azonos egy kéttámaszú, két végén konzolos tartó igénybevételével. 

A hordrugók felerősítési helyei a támaszok, a tengelyvégek (konzolok) végein statikus 

és dinamikus erők hatnak. A statikus erők a kocsi önsúlyából és hasznos terheléséből – a 

mellső tengelyre jutó tengelynyomás-, a dinamikus erők a kocsi haladásakor, a kerekek és 

az út egyenetlenségeinek ütközéséből adódó erők. Ezek nagysága változó, iránya 
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váltakozó. A kocsi sebességével arányosak. A (konzolokra) tengelyvégekre, a tengely 

függőleges síkjában, hajlító nyomatékot fejtenek ki. Azokat felfelé hajlítják. A dinamikus 

erők leginkább a tengelyen átmenő vízszintes síkban, a menetiránnyal ellentétes irányban 

hatnak. A konzolokat hátrafelé hajlítják és csavarják. 

Rongálódásai: 

Rendes rongálódások a tengelyvégek föl- és hátrahajlása, valamint elcsavarodása. 

 

A tengelycsonk csapszeg: 

Igénybevétele: a csap a merevtengely végben, az ökölben vagy villában elhelyezett 

perselyben fordul el, illetőleg a tengelycsonk furataiba elhelyezett perselyek fordulnak el a 

csapszeg felületén. Ennek következtében felülete koptató igénybevétel alatt áll. 

A tengelycsonk kettős hajlító igénybevételt fejt ki a csapszegre. 

Rongálódásai: A koptató igénybevétel hatására a csapfelület kopik. A kopás 

egyenlőtlen, amennyiben a furatpersely csak bizonyos szögben fordul el a felületen. 

Különösen jelentős lehet a kopás, ha a karbantartás során a csap zsírzását elhanyagolják. 

A hajlító igénybevétel a csap alakját nem változtatja. 

Rendellenes rongálódás lehet a repedés és törés. Ezeknek anyag vagy 

gyártástechnológiai hiba lehet az oka. 

 

A tengelycsonk: 

Igénybevétele: A csonkra a kocsi önsúlyából és hasznos terheléséből adódó statikus és 

a kormányzáskor, valamint a kerék és az út egyenetlenségeinek ütközéséből adódó 

dinamikus erők hatnak.  

Az erők eredője a kocsi haladási irányával ellentétes irányú és ferdén felfelé mutató. Ez 

a csonkot hajlításra veszi igénybe. A hajlító igénybevétel veszélyes keresztmetszete ott 

van, ahol a nyomaték a legnagyobb. 

Koptató igénybevétel hat a csonk csapágyhelyeinek (csapok) felületére. 

Ide ugyanis a gördülőcsapágyakat a szerelés könnyítése céljából lazán vagy átmeneti 

illesztéssel helyezik. A terhelés hatására a gördülőcsapágyak belső futógyűrűje elfordul a 

csapon és koptatja a felületét. Amennyiben a kenőzsírral valami szilárd anyag kerül a belső 

futógyűrű és a csap felületei közé, ezek mintegy forgácsolják a felületet. 

 

Tengelycsonkcsapszeg perselyek: 

Igénybevétele:  

Koptató igénybevétel a csapszeg és a persely lyuk palástjai között fellépő súrlódás 

folytán. 

Rongálódásai: 

A lyuk geometriai alakja megváltozik, rendszerint ovális lesz, különösen akkor, ha a 

gépjármű üzeme közben, a karbantartás során a csapszeg zsírzását elhanyagolják. 

 

1.3.5.2. Független kerékfelfüggesztés alkatrészeinek igénybevétele és rongálódásai 

 

A lengőkar tengely: 

Igénybevétele: A két végén levő menetes csap hajlító igénybevétel alatt áll. 

Rongálódásai: A menetes végcsapok elhajlanak. A végcsapokon a csavarmenet 

megkopik, átszakad, letöredezik. A tengely reped, törik. 
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A lengőkarok: 

Igénybevétele: Hajlító és csavaró 

Rongálódásai: Alakváltozás – elhajlás, elcsavarodás -, repedés és törés. A repedés 

rendszerint a karfejekben és a belső menetes furat felületén jelentkezik. A fejek furataiban 

a menetek kopnak. 

 

1.3.6. Hátsóhíd és felfüggesztés fő alkatrészeinek igénybevétele és rongálódásai 

 

A hátsóhídház: 

Igénybevétele: Statikus és dinamikus erőhatásokból tevődik össze. A statikus erőhatás 

a gépjármű önsúlyából és hasznos terheléséből adódik. 

A statikus erő a hidat olyan kéttámaszú tartóként veszi igénybe, amelyre az erők a 

függőleges síkban, a hordrugók felfekvő helyein hatnak, a reakcióerők pedig a hátsó 

kerekek csapágyazásán keresztül támasztják alá. (Ennek az erőnek a nagyságát a hátsó 

tengelyterhelés határozza meg. 

A statikus erő tehát a hidat hajlításra veszi igénybe. A veszélyes keresztmetszet a rugók 

felfekvő helyei közé esik. Osztott – több darabból összetett – hídnál a hajlítónyomaték 

erősen igénybe veszi a hídház a trombiták (tölcsérek) csavarkötéses csatlakozását. 

A dinamikus erők a vízszintes síkban, a haladás irányával ellentétes irányba hatnak és a 

gördülő ellenállásból, valamint az út egyenetlenségei okozta ütközésekből adódnak. 

(Ennek az utóbbi erőnek a nagysága arányos a gépjármű sebességével.) Fékezéskor a 

kocsiszekrény súlyából és hasznos terheléséből a tehetetlenség folytán a vízszintes síkban a 

rugó felfekvő helyeken, a haladás irányával megegyező irányú erő, illetőleg nyomaték 

adódik. 

A dinamikus erők a hidat tehát vízszintes síkban ugyancsak hajlításra, a fékezéskor 

fellépő nyomaték pedig csavarásra is igénybe veszi. A dinamikus erők hajlító 

igénybevételéből a veszélyes keresztmetszet a csonk tengelyek tövében, illetőleg a rugó 

felfekvő helyeken lehet. 

Rongálódásai: 

A hajlító igénybevétel folytán különböző görbülések, amelyek nemcsak a gépkocsi 

ütközéses sérüléseként jöhetnek létre, hanem a rendes üzemszerű használat – rendszerint a 

kocsi túlterhelése, kedvezőtlen terepviszonyok – is okozhatják. 

 

Hátsó kerékagy: 

Igénybevétele: Összetett hajlító és csavaró igénybevétel a féltengely csapágyazása 

szerint. 

A gördülőcsapágy fészkek kopása, bemaródása a gördülőcsapágyak belső 

futógyűrűjének elfordulása, meglazulása folytán. 

Rongálódásai: 

A hajlító és csavaró igénybevétel nem rongálja a hátsó agyat. A gördülő 

csapágyfészkek kopása. A kerékagyat a féltengely peremére felerősítő tőcsavarok menetei 

a korrózió folytán a kerékagyba annyira beszorulnak, hogy csak a kerékagy szétvágásával 

lehet eltávolítani azokat. 

Külső erőhatás folytán repedés, vagy törés. 
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A differenciálmű-ház: 

Igénybevétele: A differenciálmű-házra csavarokkal, illetőleg szegecsekkel felerősített 

tányérkúpkerékről a kereszt, illetőleg bolygókerék tengelyre a forgatónyomatékot a 

differenciálmű-ház adja át. Igénybevétele tehát elsősorban csavaró. 

Rongálódásai: A bolygókerék tengely elfordulhat a házban és ennek következtében 

megkophat a tengelyvéget befogadó lyukak belső palást felülete. A bolygókerék alatti 

gömbsüveg felülete megkoptatja a differenciálmű-ház belső érintkező felületét, ha nem 

alkalmaznak alátéttárcsákat. 

A differenciálmű-házat tartó gördülőcsapágyak belső futógyűrűjének elfordulása 

folytán megkophat, bemaródhat a csapágy felfekvő felülete. 

A differenciálmű-fogaskerék agyfelületére illeszkedő oldal-lyuk palástja megkophat. 

Kiverődhetnek a tányérkupkerék felerősítésére szolgáló illesztett csavarok-, illetőleg 

szegecsek furatai. Szerelési hibák és pontatlanságok folytán kiverődhetnek a 

differenciálmű-ház felek illeszkedő peremei. 

 

A féltengely: 

Igénybevétele: Csavaró és hajlító 

Rendkívüli koptató-igénybevétel is nehezedhet a féltengelyre akkor, amikor a 

féltengely gördülőcsapágyainak külső futógyűrűje meglazul és elfordul a csapágyfészken. 

Nyomó igénybevétel nehezedik a bordás-hornyolt vég bordáinak oldalfelületére. 

 

1.7. ábra: Csavaró nyomaték hatására törött bordás-hornyolt féltengelyvég törésfelülete 

 

Rongálódások: A hajlító igénybevétel hatására a féltengely elgörbül. 

A csapágy felfekvő felületeket az elforduló csapágy-futógyűrű megkoptatja, esetleg a 

két egymáson elmozduló felület közé jutó idegen, éles testek megkarcolják. 

A bordák oldalfelületeire ható nyomóigénybevétel a bordák alakját megváltoztatja, 

olyképpen, hogy a bordák oldalát tömöríti. 
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A csavarónyomaték a féltengelyt elcsavarhatja, rendszerint a legnagyobb nyomaték 

keresztmetszetében, a bordás-hornyolt vég- és a hengeres rész átmenetében. A 

csavarónyomaték hatására a bordák elcsavarodnak, majd a horonyfenék és a bordaoldal 

rendszerint éles, sarkos átmenetéből repedések indulnak ki és sugárirányban terjednek. A 

keresztmetszet középpontja felé haladó repedések a keresztmetszetet elgyengítik. Ennek 

folytán a tengely rendszerint a bordás-hornyolt vég és a hengeres rész átmenetébe eső 

keresztmetszetben eltörik. 

 

A hajtó-kúpkerék: 

Igénybevétele: A kerék nyelére csavarónyomaték nehezedik. A fogoldalakra koptató- 

és nyomó igénybevétel hat. Koptató igénybevétel léphet fel a csapágyhelyek felületén, ha a 

gördülőcsapágyak belső futógyűrűje helytelen illesztés folytán elfordul a csapágyhelyeken. 

Rongálódásai: 

A csavarónyomatékból származó igénybevétel a hajtókúpkerék alakját nem változtatja 

meg. 

A fogaskerék fogoldalai megkophatnak, kipattogzanak pontszerűen, kagylósan, vagy 

pikkelyesen. Letöredezhetnek a fogak élei, letörhet a fogvég a foghomlokon, letörhetnek a 

fogak a foglábnál. 

Kiszakadhat a csavarmenet a nyél végén levő csavarorsón . 

A csapágyhelyek megkophatnak, felületük egyenetlenné válhat karcolás, bemaródás 

folytán. 

 

A tányér kúpkerék: 

Igénybevétele:  

A fogaskoszorúra csavaró igénybevétel nehezedik, a fogfelületeket koptató- és nyomó 

igénybevétel terheli. 

Rongálódásai: A csavarónyomaték hatására kiverődhetnek a tányérkereket a 

differenciálmű-házra felerősítő csavarok-, illetőleg szegecsek lyukai. A fogoldalak 

megkophatnak, buborékos-kagylós-pikkelyes alakban kipattogzanak, éleik- és végeik 

kitöredezhetnek, az egész fog a foglábnál eltörhet. A törést megelőzően repedés 

keletkezhet. 

 

A bolygókerék, differenciálmű fogaskerekek: 

Igénybevétele: A fogakra hajlító- és koptató-, valamint nyomó igénybevétel nehezedik. 

Nyomó igénybevétel nehezedik a kerékagy bordás-hornyolt lyukának bordaoldal 

felületeire is. 

Rongálódásai: 

A fogfelület megkopik, kipattogzik, élek kitöredeznek, fogak letörhetnek és kopik. 

A borda oldalakra nehezedő nyomás tömöríti a felületen az anyagot, ezáltal változtatja 

a bordák alakját, különösen akkor, amikor a féltengely bordái elcsavarodnak. 

 

A bolygókerék tengely: 

Igénybevétele: Hajlító igénybevétel, ami onnan adódik, hogy a tengely egyik végét a 

differenciálmű-ház mereven tartja és magán hordja a bolygókereket, amelyik a 

hajtónyomatékot adja át a differenciálkerékre, illetőleg  a féltengelyre. A tengely 

palástfelületének ez a része, amelyen a bolygókerék illeszkedik, nyomó igénybevétel-, és a 

kerekek elfordulásakor koptató igénybevétel hatása alatt is áll. 
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Rongálódásai: 

A hajlító igénybevétel rendkívüli rongálódást – görbülést, repedést, törést – okozhat, ha 

a tengely anyagában valami hiba van, vagy valamilyen technológiai hiba – pl. helytelen 

hőkezelés – történt, A koptató igénybevétel a tengely geometriai alakját és méreteit 

változtatja meg. 

 

1.3.7. A kormányrendszer fő alkatrészeinek igénybevétele és rongálódásai 

 

A személygépkocsikon és a haszonjárműveken számos különleges konstrukciós 

kialakítású kormánygépet alkalmaznak, ma már a személygépkocsikon a szervókormányok 

a legelterjedtebbek. 

Fő alkatrészeik igénybevételét és rongálódásaikat nem a kormánytípusok szerint, 

hanem vegyes sorrendben taglaljuk. 

 

A kormányház: 

Igénybevétele: Csavaró és a peremen hajlító. 

Rongálódásai: Általában csak külső, rendkívüli erőhatásra rongálódik, reped, törik. A 

rendes üzemi igénybevétel csak kismértékben rongálja. 

 

A kormányoszlop: 

Igénybevétele: Jelentéktelen csavaró. 

Rongálódásai: Csak külső rendkívüli erőhatás hajlítja, repeszti, töri. 

 

A kormányorsó: 

Igénybevétele: Jelentéktelen csavaró. 

Rongálódásai: Rendes üzemi körülmények között csak kismértékben rongálódik. 

Szerelés közben a kormánykerék felerősítésére kialakított vége, illetőleg a 

kormánycsiga felerősítésére szolgáló vége rongálódhat. Rendkívüli külső erő hatására 

görbül, reped, törik. 

 

A kormánykerék: 

Igénybevétele: A kormánymű működtetéséhez szükséges kismértékű nyomatékot 

közvetíti. A nyomaték a küllőket hajlításra veszi igénybe. 

Rongálódásai: Rendellenes külső erőhatás folytán alakja változik, törik. 

Az öntött alumínium kerekekben visszamaradó öntési feszültségek és az üzemi 

igénybevétel folytán a küllőtövekben repedés, törés keletkezhet. A kerékagy furata szerelés 

közben megsérülhet. 

 

A kormánycsiga (kormánycsavar, kormány-homlokkerék) és kormánygörgő 

(kormány-fogasív, kormányanya, kormányfogasléc): 

Igénybevételük: A jelentéktelen hajlító és csavaró igénybevételen felül, az alkatrészek 

érintkező felületén a nyomó igénybevétel hatására súrlódás, koptató igénybevétel lép fel. A 

csigameneteket hajlító igénybevétel is terheli, úgy mint a fogaskerekeken a fogakat. 

Rongálódásaik: A súrlódó felületek kopása folytán alakváltozás-profilváltozás – 

következik be. Technológiai – forgácsolási, hőkezelési – hiba folytán rendszerint a 

cementált alkatrész felületén a felületi kéreg reped, majd kipattogzik. 

A repedések következménye a csiga törése is lehet. A görgő tengelyfurata kopik. 
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A kormánygörgő tengely: 

Igénybevétele: A palást külső felületén a görgő elfordulása közben koptató. 

Tűgörgők alkalmazása esetén a koptatás mángorló jellegű, mint a kardánkereszt 

csapjain. A hajlító igénybevétel jelentéktelen. 

Rongálódásai: A tengelyfelület kopás folytán geometriai alakját változtatja. 

Technológiai – hőkezelési, köszörülési – hiba folytán reped, törik. 

  

Kormánytengely: 

Igénybevétele: Rendkívül összetett: A kormányzáskor a tengelyre csavaró-igénybevétel 

hat, a kormánygörgő tengelyét tartó fülek hajlító-igénybevétel alatt állnak. A tengely 

palástfelületére, amely a kormányházba illesztett bronzperselyben siklik, koptató 

igénybevétel hat. 

Jellemző hibái: 

A tengely palástfelülete kopik, kúpos, ovális lesz. 

A kormánytengelyen a kormánykar felerősítésére szolgáló bordás-hornyolt vagy 

háromszög keresztmetszetű bordás-hornyolt (Kerb fogazott) kúpos tengelyvég és a tengely 

csavarmenetes végcsapja szerelés közben összeverődik, a bordák letöredeznek. A menetes 

végcsapon a csavarmenet rongálódik. 

 

Kormánykar: 

Igénybevétele. A kormánykar a kormánytengelyről a kormányzónyomatékot adja át a 

kormányrudazatra. Igénybevétele ennek megfelelően hajlítónyomaték. Egyenszilárdságú 

alakja van: a nagyfejnél a hajlítás szempontjából veszélyes keresztmetszetben a 

legnagyobb a keresztmetszete (rendszerint 1 szelvényű), a kisfej felé fokozatosan csökken 

a keresztmetszete, közvetlenül a kisfej mellett a legkisebb. 

Jellemző hibái: 

Alakváltozás: A hajlítónyomaték hatására elgörbül, szerkezeti hossza – a nagyfejfurat 

és a kisfejfurat középpontjának távolsága - csökken. 

A nagyfejfuratban a bordás-hornyolt palástfelület kiverődik, a bordák letöredeznek. 

Repedés keletkezhet, különösen a bordák tövében. A kisfejfuratban a – rendszerint kúpos – 

palástfelület összeverődik. 

 

1.3.7.1. A kormányrudazat alkatrészeinek igénybevétele és rongálódása és javítása 

 

A kormánytolórúd és a nyomtávrúd: 

Igénybevétele: Kihajlást okozó nyomás, illetve húzás. 

Jellemző hibái: Alakváltozás (elhajlik). Ez rendszerint külső erőhatásra vagy rendkívüli 

üzemi erőhatásra következik be. Átlagos üzemi igénybevétel hatására alakja általában nem 

változik. A rúdvégeken a csuklófejeket felerősítő csavarmenet kiverődik, kitöredezik. A 

korróziós elhasználódás hatására elvékonyodó falvastagságú kormányösszekötő rúd már 

kisebb dinamikus igénybevétel hatására is eltörik. 
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1.8. ábra: A kormányösszekötő rúd korróziós elhasználódás 

miatt bekövetkezett törése 
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A csuklóház: 

Igénybevétele: Hajlító. 

Jellemző hibái: A rudazathoz csatlakozó furatában a csavarmenet rendszerint 

összeverődik, megszakad. 

 

A gömbcsapok és csészéik (dió): 

Igénybevétele: A gömbcsap gömbfejére ható erő kormányzáskor hajlítja és koptatja a 

csészékkel együtt. 

Jellemző hibái: A gömbfej és a csészék kopnak  Hőkezelési hiba esetén rendszerint 

törnek. 

Kúpos illeszkedő szára kiverődik. A csavarmenetes végcsap elhajlik, a csavarmenetek 

kitöredeznek. Hőkezelési hiba folytán a gömb elhajlik. 

 

1.3.8. A fékrendszer alkatrészeinek igénybevétele és rongálódásai. 

 

Az élet és vagyonbiztonság szempontjából a legjelentősebb csoport. A gépjárművek 

üzemi és rögzítő fékrendszerei a mechanikus elven működő kerékfékszerkezet segítségével 

egészen a megállásig lassítják a gépkocsit, illetve rögzítik azt. Ez azt jelenti, hogy a 

kereket vagy azzal kinematikailag merev kapcsolatban álló tengelyt az erőátvitelben száraz 

súrlódással létrehozott nyomatékkal fékezik. A haladó gépkocsi mozgásenergiáját a 

súrlódás révén hővé alakítják. 

A kerékfékszerkezetek kopó alkatrészei szélsőséges üzemviszonyok között, gyakran 

szennyezett környezetben működnek. Rendszeres karbantartást, illetve javítást igényelnek. 

Működésmódjukat tekintve az üzemi fékrendszerek lehetnek: 

 hidraulikus fékrendszerek, 

 elektrohidraulikus fékrendszerek, 

 kombinált fékrendszerek; vákuumos, vagy sűrített levegős fékrásegítővel,  

 légfékrendszerek, 

 elektropneumatikus fékrendszerek (EBS). 

 

A rögzítő fékrendszerek csoportjai: 

 az első, vagy hátsó tengely kerékfékszerkezeteire ható rudazatos, vagy huzalos 

mechanikus fékrendszer, 

 a sebességváltó kimenőtengelyére, vagy a differenciál hajtóműre ható külső-belső 

pofás dobfék, 

 levegővezérlésű rugóerőtárolós kombinált fékhengerek, amely az üzemi fék dobfé-

kes, vagy tárcsafékes kerékfékszerkezeteire hat, 

 elektromos rögzítő fékszerkezet. 

 

A különböző fékrendszerekben azonos alkatrészek a kerékfékszerkezetekben 

találhatók, így: fékdob, féktárcsa, fékpofa, fékbetét, fékpofacsap, féktartó, fékkulcs, 

fékkulcstengely, fékkulcskar, féknyereg, fékvezeték. 

 

1.3.8.1. A fékrendszerekben azonos alkatrészeknek igénybevétele és rongálódása 

 

A fékdob: 

Igénybevétele: csavaró igénybevétel; súrlódó igénybevétel, gyakori fékezéskor 

keletkező hő hatására hőigénybevétel. 
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Rongálódásai: a csavaró igénybevétel hatására reped, törik. A koptató igénybevétel 

hatására a súrlódó felület alakját változtatja, a felület alakhelyes, ferdén kopott, ovális, 

vagy kúpos, bemaródott, karcolt. Hő hatására a fékdob felmelegszik, majd üzem közben 

hirtelen lehűl, ilyenkor a felületén hajszálrepedések keletkeznek. A repedések kiinduló 

repedések lehetnek és töréssé növekedhetnek. A súrlódó felületnek az a része, amelyen a 

fékbetét felfekszik, nagyobb mértékben kopik, úgyhogy a csúszófelület két szélén peremet 

találunk. Az ilyen fékdobba nem lehet fékbetétet úgy beilleszteni, hogy az rendesen 

feküdjék fel a súrlódó felületen. Ugyanez lesz a helyzet, ha oválisra, vagy kúposra kopik a 

felület. 

 

A fékpofa: 

Igénybevétele: hajlító és nyomó. 

Rongálódásai: alakját változtatja, rendellenes igénybevétel hatására reped, törik. A 

fékpofacsapra illeszkedő furata kopik. 

 

 
 

1.9. ábra: Haszongépjármű dobfék: a fékpofáról leszakadt fékbetét darabok 

 

A fékpofacsap: 

Igénybevétele: kismértékű koptató és hajlító. 

Rongálódásai: palást felülete megkopik, rendellenes igénybevétel hatására a csavarmenet 

végcsapja letörik. A végcsapon a menetek rongálódnak. 

 

A féktartó: 

Igénybevétele: csavaró-, és hajlító. 

Rongálódásai: rendszerint rendellenes erőhatás folytán elgörbül, alakját változtatja, a 

kerékfékszerkezet alkatrészeinek felerősítésére szolgáló csavarfuratokban reped. 

 

A fékkulcs, fékkulcstengely: 

Igénybevétele: csavaró, a csap és bütyökfelületen koptató is. 

Rongálódásai: a csap és bütyökfelület megkopik, tengely elmaródik. 

 

A fékkulcskar: 

Igénybevétele: hajlító. 



1. JÁRMŰFŐDARABOK ÉS ALKATRÉSZEK MEGHIBÁSODÁSÁNAK OKAI …  35 

 

 Varga Ferenc, BME www.tankonyvtar.hu 

Rongálódásai: alakváltozás, elgörbül, reped, törik. 

Az automatikus fékutánállítóval szerelt fékkulcsok alkatrészei, így a fékkulcskarház 

furatai kopnak, a csigakerék és a csigatengely fogai kopnak, a bordák a nagy igénybevétel 

hatására repedezik, kipattog, letörik; a vezérlőkar alkatrészei ugyancsak koptató 

igénybevételnek vannak kitéve. Normál üzemviszonyok esetén élettartam 1 millió 

kilométer. 

 

A féktárcsa: 

Igénybevétele: elsősorban koptató igénybevétel, de rendkívül jelentős a hőigénybevétel 

is. 

Rongálódásai: normál üzemviszonyok között egyenletes vállas kopás alakul ki lásd az 

1.10. ábrán; javítástechnológiai hiba következtében megsérült féktárcsát mutat az 1.11. 

ábra, itt látható, hogy a normál üzemi terhelés hatására is rendkívüli a károsodás. 

 

  

1.10. ábra: Személygépkocsi féktárcsák, egyenletes vállas kopással 

 
 

1.11. ábra: Néhány mm vastagságra felszabályozott féktárcsa, nem bírta a hő és mechanikai terhe-

léseket. 

 

A hősokk hatására, vagy esetleg anyaghiba miatt a féktárcsa megrepedezett (1.12. 

ábra). 
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1.12. ábra: Hősokk, vagy anyaghiba miatt elrepedt féktárcsa 

Szereléstechnológiai hiba lehet a féknyeregbe ferdén beillesztett fékbetét, melynek 

következtében rendellenes kopás tapasztalható a féktárcsán és a fékbetéten is (1.13. ábra). 

 

  
 

1.13. ábra: Szerelési hiba, a nyeregbe ferdén beillesztett fékbetét 

A fékbetétek: 

Igénybevétele: nyomó és súrlódó igénybevétel, valamint jelentős hőigénybevétel. 

Rongálódásai: méretváltozás, túlzott hőigénybevétel hatására a betét reped, letöredezik. 

Az 1.14. ábra egy túlüzemeltetett fékbetétet mutat. 
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1.14. ábra: A fém alaplapig kopott fékbetét 

Anyaghiba miatti rendellenes fékbetét tönkremenetelt mutat az 1.15. ábra. 

 

 

1.15. ábra: Az „olcsópiac”-ról származó néhány száz km megtétele után elkopott és elkenődött 

fékbetét 

 

1.3.8.2. Hidraulikus fékrendszerek elemeinek igénybevétele és rongálódásai 

 

Az 1.16. ábrán egy ABS-sel és két darab fékerő-szabályozóval szerelt hidraulikus 

fékrendszer vázlatát látjuk. 



38 GÉPJÁRMŰVEK ÜZEME II. 
 

www.tankonyvtar.hu  Varga Ferenc, BME 

 

1.16. ábra: Kétkörös hidraulikus fékrendszer ABS-sel és fékerő-szabályzóval 

(1. fékpedál; 2. főfékhenger; 3. ABS hidraulika egység; 4. kerékfékszerkezet; 5. póluskerék, fordu-

latszám érzékelő; 6. ECU; 7. tengelyterhelés függő fékerő-szabályzó; 8. lassulásfüggő fékerő-

szabályzó) 

 

A hidraulikus fékrendszer elemeit a rendszernyomásból (120-200 bar) származó erők 

különböző mértékben veszik igénybe. 

A főfékhenger, a kerékfékhenger és a fékerő-szabályzó alkatrészei közül a 

gumialkatrészek meghibásodása a leggyakoribb. A gumikarmantyúk, O-gyűrűk 

hengerpalásttal érintkező felületén karcolások, berágódási nyomok nem engedhetők meg. 

A főfékhengerház és a kerékfékhengerház hengerpalást-felületén, valamint a 

fékerőszabályzó-ház dugattyúszárral érintkező palástfelületén berágódási nyomok, felületi 

egyenetlenségek, korróziós foltok nem lehetnek. Az 1.17. ábrán egy fékerőszabályzó 

differenciál dugattyújának korróziós kopás képét mutatjuk be, amely a karbantartási 

munkák hiányosságára utal. 

A dugattyúk palástfelülete kopik. A megengedett kopási érték átmérőben nem lehet 

több mint 0,05…0,25 mm. Felületén berágódások és korróziós foltok nem engedhetők 

meg. 

A rugókat törés, repedés és rugóerő szempontjából vizsgálják. 

A főfékhenger fenékszelepe alkatrészeinek meghibásodása esetén az egész 

fenékszelepet ki kell cserélni. 
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1.17. ábra: Fékerőszabályzó differenciál dugattyújának korróziós kopásképe 

 A hidraulikus fékrendszer további elemeit, a fékcsöveket törés, repedés, deformáció, 

horpadás, kidörzsölés, az anyákat a menetek épsége, az élek sérülés- és kicsorbulás 

mentessége, a csővégek felfekvő felületét sérülés szempontjából vizsgálják. 

A gumi fékcsöveket elöregedés, törés, repedés meghibásodásokra vizsgálják. 

A csatlakozó idomokat törés, repedés, a menetek állapota, a kónuszok épsége 

szempontjából vizsgálják. 

 

1.3.8.3. Légfékrendszerek 

 

Az 1.18. ábrán egy kétkörös, kétvezetékes ABS/ASR-rel szerelt légfékrendszer elvi 

vázlatát láthatjuk, amelyen a hagyományos légfékszerelvények mellett már a 

blokkolásgátló és a kipörgésgátló elemeit is bemutatjuk. 

A legkorszerűbb EBS rendszereket jelenleg nem taglaljuk, hiszen annak karbantartás 

szempontjából fontos mechanikus elemei (levegőelőkészítő és tároló egység, pedálmodul, 

pótkocsi fékvezérlő modul, kerékmodul) az 1.18. ábrán is megtalálható. 
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1.18. ábra: Kétkörös, kétvezetékes ABS/ASR-rel szerelt légfékrendszer 

A légfékrendszer alrendszerei a levegőelőkészítő és tároló rendszer, üzemi fékrendszer, 

rögzítő fékrendszer, pótkocsi fékvezérlő rendszer. 

A levegőellátó rendszer legfontosabb egysége a légsűrítő, amely négy szerkezeti 

csoportból tevődik össze: 

 a forgattyúház, 

 a forgattyúmű (a forgattyústengely a csapágyaival), a hajtórúd a dugattyúcsappal, a 

dugattyú, a hajtó ékszíjtárcsa, 

 a henger, 

 a hengerfej a szelepekkel. 

 

E szerkezeti csoportok igénybevételére és rongálódásaira értelemszerűen érvényesek 

azok a megállapítások, amelyeket a motor hasonló szerkezeti csoportjaival kapcsolatban 

említettünk. 

Meg kell győződni arról, hogy a légsűrítő alkatrészei az előírt méreteknek, tűréseknek 

megfelelnek-e, sorja, repedés, sérülés, benyomódás, görbülés, anyaghiba nem lehet rajtuk, 

illetve bennük. A légsűrítő csatornái, olajterei gondosan legyenek megtisztítva, öntési vagy 

megmunkálási szennyeződésektől mentesek legyenek. 

Rendkívüli rongálódást okozhat a vízhűtés a légsűrítő hengerfején, ha hűtőfolyadék 

helyett tiszta vizet használunk. Ennek következményeit mutatja az 1.19. ábra. 

 



1. JÁRMŰFŐDARABOK ÉS ALKATRÉSZEK MEGHIBÁSODÁSÁNAK OKAI …  41 

 

 Varga Ferenc, BME www.tankonyvtar.hu 

 

1.19. ábra: Hűtőfolyadék helyett vízzel üzemeltetett motorral szerelt kompresszor hengerfeje 

 

A levegőellátó rendszer további szerelvényei a légszárító, az olajleválasztó és 

abroncstöltő, a fagymentesítő szivattyú, a nyomásszabályzó szelep, a két- és négykörös 

védőszelepek, az áteresztőszelepek, továbbá a vezérlőrendszer szerelvényei a 

pedálszelepek vagy főfékszelepek, a fékerő-szabályzók, a relészelepek és a pótkocsi-

fékvezérlőszelep rongálódásmentes, sértetlen szelepház esetén tovább üzemeltethető, ha a 

belső alkatrészek nem sérültek. Így a rendszerint könnyűfém öntvényből készült 

szerelvényházakban a menetek (két menetnél több sérült), a házban kialakított szelepülések 

sérültek, karcoltak vagy korróziós nyomok fedezhetők fel rajtuk, a hengeres furatok 

működő palástfelülete kopott, ovális vagy kúpos elváltozások nem engedhetők meg. 

Az egyes szerelvényekben alkalmazott gumi- és műanyag alkatrészeket a javítás 

alkalmával minden esetben gyári új alkatrészekre cserélik. Az alkalmazott rugókat törés, 

repedés és rugóerő szempontjából, valamint korróziós sérülés szempontjából vizsgálják. 

Az alábbiakban a karbantartási munkák elhanyagolása, esetleg a túlüzemeltetés 

következményeit mutatjuk be az 1.20. ábrától az 1.23. ábráig. 

 

Hűtőfolyadék helyett vízzel 
üzemelt 

Hűtőfolyadékkal üzemelt 
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1.20. ábra: Olajleválasztó károsodása elhanyagolt karbantartás miatt a betét tönkremeneteléhez 

vezetett. 

 

 

1.21. ábra: Túlüzemeltetett légszárító. Ha a légszárítóból csurog az olajsár, a betét már rég telítő-

dött és nem tudja ellátni a feladatát. 
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1.22. ábra: A légszárító belseje, ha nem szerelnek be olajleválasztót, vagy az olajelválasztó állapo-

ta az 1.3.8.3.3. ábra szerinti 

 

1.23. ábra: A négykörös védőszelep belsejében olajsár és vízkő 

Az utóbbi ábra jól szemlélteti, ha légfékrendszer karbantartását elhanyagoljuk, ha a 

szükséges elemcseréket (olajleválasztó betét, légszárító patron) vagy a szükséges javítási 

munkákat (pl. kompresszor olajfelhasználása megnövekedett) nem hajtjuk végre, vagy azt 

csak késedelmesen. 

A légfékrendszer többi elemén hasonló meghibásodásokat okoz a fenti elemek ilyen 

mértékű rongálódása. Az egyes szerelvények meghibásodása rendszerint nem 

véletlenszerűen következnek be, hanem a folyamatosan elhanyagolt karbantartási 

tevékenység fokozatosan súlyosodó rongálódás eredménye. 

A karbantartási technológia betartásával a fenti meghibásodások megelőzhetőek, 

ugyanis az egyes szerelvények működési rendellenességei már korai szakaszban 

feltárhatóak. 
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2. A JÁRMŰKARBANTARTÁS FOGALMA ÉS MŰVELETEI 

A járműkarbantartás mindazon műszaki tevékenységek összessége, amelyek célja, 

hogy a járművek szállítási feladataikat megbízhatóan és előírt pontossággal (kulturáltan és 

gazdaságosan) hajtsák végre.  

A karbantartás feladata, hogy tevékenységével a meghibásodásokat lehetőség szerint 

megelőzze és a hibákat kiküszöbölje. 

A fenti műszaki tevékenység a járművek forgalomba helyezésétől a forgalomból 

történő kivonásáig illetve az újrahasznosításig tart, kivételek azok a műveletek, amelyek a 

fődarabjainak, részegységeinek és alkatrészeinek a felújítására irányulnak. 

A balesetmentességi követelmények teljesítése feltétlenül megoldandó feladat. A 

kedvezőtlen és közvetlen gazdasági hatásokon (vagyonbiztonság, szállítási feladat nem 

teljesítése) kívül az életbiztonság nemzetgazdasági és elsőrendűen társadalmi érdek is. 

Az üzembiztonság megfelelő szintje szükséges ahhoz, hogy a szállítási feladatok 

időben és maradék nélkül teljesíthetők legyenek. 

A szállítási feladatokat gazdaságosan kell elvégezni, ehhez a forgalmi vonatkozások 

mellett az is szükséges, hogy az üzemeltetési és fenntartási költségek - az előző két 

alapvető követelmény kielégítésén kívül – a lehető legkisebbek legyenek, ugyanakkor a 

gépjárművek állagának megóvása, vagyis a megfelelő élettartam elérhető legyen. 

A szállítás – különösen a személyszállítás – kulturáltságának biztosítása érdekében 

olyan sűrűn kell elvégezni a mosási, belső takarítási, festési és kocsiszekrény javítási 

munkákat, hogy a gépjárműpark megfeleljen az esztétikai követelményeknek. Az esztétikai 

színvonalat biztosító műveletek döntő többsége ugyan nem befolyásolja a szállítás 

biztonságát és gazdaságos üzemét, sőt a fenntartás gazdaságosságát csökkenti, de a 

szolgáltatások színvonalával, a városképpel stb. kapcsolatos, egyre fokozódó 

követelmények kielégítését – szállítási feladatok végrehajtásához hasonlóan – feltétlenül 

teljesítendő feladatnak kell tekinteni. Természetesen különbséget kell tenni a 

személyszállító és teherszállító, ill. a tehergépkocsiknál a városban közlekedő és 

földmunkára kihelyezett gépjárművek esztétikai követelményei között. A szállított áru 

fajtája (pl. élelmiszer) a szállítótér (rakodótér) fokozott tisztítását, esetleg fertőtlenítését 

igényli. 

A felsorolt követelmények teljesítéséhez, vagyis a zavartalan fuvarozáshoz kielégítő 

műszaki állapotú gépjárművek szükségesek. A fuvarozás szempontjából kielégítő műszaki 

állapotot nemcsak a fuvarba indítható gépjárművek száma, ill. a javító százalék jellemzi, 

szükséges, hogy a fuvar közbeni leállások, javítások, mentések száma megfelelően kis 

értéken maradjon, és a gépjármű a típustól elvárható üzemeltetési és menet 

tulajdonságoknak legalább közepesen (sebesség, gyorsulás, hegymászó képesség, 

kormányozhatóság, fékezhetőség, kezelhetőség, zajosság, levegőszennyezés, tüzelőanyag-

fogyasztás, rugózás stb.) feleljen meg. 

A műszaki állapotnak befolyása van a balesetbiztonságra, a fuvar közbeni leállásokra, 

javításokra, a mentésre, a telepre való visszatérés utáni futójavítások gyakoriságára, a 

javítások munkaidő-szükségletére és az alkatrészek költségére, az üzemeltetési költségekre 

és az élettartamra is, amelyek mindegyikének gazdasági kihatása van. Az üzemeltetési 

költségek alakulására tehát visszahat a műszaki állapot, elhanyagolt kocsipark esetén a 
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fuvarozási körülmények romlásával nagyok az üzemanyag-(tüzelőanyag-, olaj-, gumi-), a 

javítási anyag- és munkaidő-ráfordítások. 

A karbantartással tehát a gépjárműállomány megfelelő műszaki állapotát kell 

biztosítani. A tartani kívánt szint a gyári új gépjármű műszaki állapotával egyenlő – vagy 

közel egyenlő – legyen, különös tekintettel a közlekedésbiztonság szempontjából 

kiemelten fontos részegységeknél, alrendszereknél. 

A kívánatosnál alacsonyabb színvonalú műszaki állapot mellett a közvetlen 

karbantartási költségek kicsik lehetnek, de a javítások gyakorisága és ráfordítási igénye 

nagyobb mértékben növekszik, és a zavartalan fuvarozás feltételei nincsenek biztosítva, 

aminek újabb kedvezőtlen gazdasági kihatásai vannak. A cél a műszaki állapot olyan 

szinten tartása, amelynél a balesetmentesség maradéktalan biztosításával az 

üzemanyagköltség, az ellenőrzés és a javítás (beleértve a menet közbeni javításokat is) 

költsége, valamint a fuvarok kieséséből, ill. késleltetésből származó veszteségek költségei 

együttesen a legkisebbek. 

 

2.1. A gépjármű karbantartás művelet csoportjai 

 

Az előzőekben rámutattunk arra, hogy a jármű karbantartási tevékenység megelőző 

jellegű, ezért hogy a jármű üzeme biztonságos és gazdaságos legyen. Ennek érdekében 

végzett munkálatokat a tevékenységek hasonlósága alapján az alábbi munkanemek szerint 

csoportosíthatjuk: 

 

Ápolási munkák:  

Ebbe a műveletcsoportba sorolják a következő műveleteket: 

 tisztítás (kocsiszekrénymosás, alsómosás, vezetőfülke és rakodótér, illetve utastér 

takarítás motortér, búrák stb. tisztítása); 

 szintellenőrzés és utántöltés (motorolaj, fékfolyadék, hidraulikus szervorendszerek, 

hajtóműolajak, hűtőfolyadék, ablakmosó, billentő, emelő stb., hidraulikus rendsze-

rek); 

 víztelenítés (légfékrendszerek); 

 kenés (zsírzógombon át-, ill. szétszereléssel zsírozható szerkezeti részek, rudazatok, 

csuklópántok, hevederek stb. olajozása, olajcserék); 

 korrózió elleni védelem (alváz, zárt profilok üregei); 

 fertőtlenítés (speciális szállítási feladatoknál egészségvédelem). 

Ezeket szervizműveleteknek is szokás nevezni. 

 

Ellenőrzési munkák: 

Ebbe a műveletcsoportba tartozik a 

 a működés ellenőrzése (az egyes szerkezeti részek előírás szerinti működésének el-

lenőrzése, pl. kormányerő, fékhatásosság, légsűrítő, mozgatható mechanizmusok 

könnyű járása, ablaktörlő, világító és jelzőberendezések stb.); 

 a beszabályozás ellenőrzése (mérhető értékek ellenőrzése, pl. tüzelőanyag-fogyasz-

tás, töltőáram és feszültség, futóművek beállítási értékei, kipufogógáz szén-mono-

xid-, ill. koromtartalma, pedál-holtjátékok, lengéscsillapítás, ékszíjfeszesség stb.); 

 a holtjáték ellenőrzése (egymáshoz képest elmozduló szerkezeti elemek ellenőr-

zése, pl. kormányrudazat csuklói, kerékfelfüggesztés csuklói, rugócsapszegek, agy-

csapágyak, kardáncsuklók, fékkulcsok, rudazatok stb.); 
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 a tömítettség ellenőrzése (fékfolyadék és sűrített levegő szivárgása, pl. motorolaj, 

fékfolyadék, tüzelőanyag, hűtőfolyadék stb.); 

 a rögzítés- ellenőrzés (csavar- és szegecskötések ellenőrzése, pl. motor és szerelvé-

nyeinek rögzítése, kardáncsavarok, rakfelület rögzítése, vonószerkezet stb.); 

 az állapot-ellenőrzés (a szerkezeti részek épségének ellenőrzése, kopás, törés, repe-

dés, elöregedés, korrózió, beégés, beverődés, kifáradás, szakadás, deformáció 

szempontjából, pl. vázszerkezet, felépítményelemek, felfüggesztő elemek, csőve-

zetékek, villamosvezetékek, rugók, ékszíjak, gumialkatrészek stb.). A 2.1. ábrán 

egy jelentős korróziós rongálódást láthatunk. 

 

E műveletcsoportot régebben revíziónak nevezték, ma pedig lényegében azonos 

műveleti tartalommal hibafeltárásnak. 

 

 

2.1. ábra: Átkorrodált autóbusz kerékdob 

Diagnosztika: 

A gépjármű-karbantartást segítő korszerű műszerek, készülékek elterjedésével, 

alkalmazásba vételével kialakult műveletcsoport. Szűkebb értelemben véve ide tartoznak 

az ellenőrzés - és így a hibakeresés - műveletei közül azok, amelyeket a gépjármű 

szerkezetek érdemi megbontása nélkül műszerekkel, készülékekkel végeznek. Elsősorban a 

működés- és a beszabályozás ellenőrzés műveleteihez alakultak ki diagnosztikai 

módszerek és készülékek. Ezek közül egyesek olyan ellenőrzésekre adnak lehetőséget, 

amelyeket hagyományos módszerekkel nem lehetett elvégezni, és a meghibásodás gyanúja 

esetén kiszereléses vizsgálattal, vagy legtöbbször alkatrészcserével próbálták a hibát 

behatárolni, ill. kijavítani. A diagnosztikai eszközök másik csoportja a hagyományos 

módszereknél sokkal pontosabb mérést, gyorsabb, egyértelműbb állapotmeghatározást, 

hibakeresést tesz lehetővé. A diagnosztikával kapcsolatban célszerű rögzíteni, hogy a 

műszeres diagnosztika csak egy része a teljes gépjármű-ellenőrző tevékenységnek, de nem 

helyettesíti. Továbbra is maradnak olyan ellenőrző műveletek, amelyekhez nem érdemes, 

ill. ésszerű keretek között nem lehet diagnosztikai berendezéseket készíteni, ezeket 

hagyományos ,,kézi'” módszerekkel (működéspróba, kulcspróba, mozgatás, szemrevételezés 

stb.) végzik. 
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A gépjármű-ellenőrzés a műszeres diagnosztikai és a hagyományos módon végzett 

műveletek együttes alkalmazásával válik teljessé. 

 

A gépjárművek diagnosztikájának, módszereinek, eljárásaival, hibafeltárásaival és 

berendezéseivel részletesen foglalkozik Dr. Lakatos István és Dr. Nagyszokolyai Iván 

szerzők által összeállított „Gépjármű diagnosztika” című tankönyv. 

 

Beszabályozási munkák: 

A gépjármű biztonságos és gazdaságos üzeméhez elengedhetetlen a különböző 

szerkezetek helyes működése. A jármű üzeme során egyes szerkezetek állandóan, mások 

időszakonként, periodikusan működnek. Állandóan működő szerkezet például a motor, a 

differenciálmű: periodikusan működő az irányjelző, a világítás, a fékberendezés. 

Nyilvánvaló, hogy akár az állandóan, akár a periodikusan működő szerkezet 

működésmódjában zavar keletkezik, ez károsan befolyásolja mind a baleset-, mind az 

üzembiztonságot, és rontja a jármű gazdaságosságát. 

Bizonyos mértékig a beszabályozási munkára is vonatkozik az, amit az ápolási és 

ellenőrzési munkák kapcsolatáról mondtunk. 

Beszabályozási munkára ugyanis legtöbbször akkor kerül sor, ha az ellenőrzés hibát 

fedezett fel valamelyik szerkezet működésmódjában. Igen sokszor azonban a javítás vagy 

alkatrészcsere után szükséges az illető szerkezet vagy berendezés beállítása, 

beszabályozása (pl. kormányrudazat valamelyik elemének cseréje után kerékbeállítás, 

fékbetétezés után fékállítás stb.). 

 

Javítási munkák: 

Javítás. Ebbe a műveletcsoportba sorolják az ellenőrzések során feltárt vagy az 

üzemeltetés közben jelentkező hibák kiküszöbölésére irányuló tevékenységet. Jellegétől 

függően a hibát beszabályozással, a rögzítés megerősítésével, egyengetéssel, az alkatrész 

vagy részegység cseréjével, folyadék pótlásával stb. szüntetik meg. A javítás végezhető a 

gépkocsin vagy a kiszerelt részegységen, alkatrészen. Nem tartozik a karbantartás 

keretében végzett javítás körébe a fődarab, részegység, szerkezeti rész felújítása, amely 

több jelentős alkatrész újbóli alakra hozásával, cseréjével az újhoz közeli állapot 

helyreállítását célozza. 

 

A karbantartási tevékenység a végrehajtás esedékessége szerint az alábbi csoportokba 

sorolhatók: 

 

Nullrevízió: 

Az új gépjármű üzembe állítás előtti ápolási, ellenőrzési és komplettírozási műveletei. 

Az ápolási műveletcsoportból első sorban a tisztítási, valamint a szintellenőrzési utántöltési 

(esetleg feltöltési) műveleteket végzik el. Az ellenőrzés során a közlekedésbiztonságot 

jelentősen befolyásoló részegységek (fék, kormány), a világító- és jelzőberendezések 

helyes működését, a motor könnyű indíthatóságát és egyenletes járását, az alapvető 

rögzítések feszességét (kerékanyák, motorrögzítés, rugókengyelek, motorszerelvények 

stb.), a fékfolyadék és sűrített levegő rendszerek tömítettségét, a gumiabroncsnyomást 

vizsgálják. Megvizsgálják, hogy a szállítás és a tárolás során nem sérült-e a gépjármű, 

valamint ellenőrzik valamennyi szerkezeti rész, szerelvény meglétét. Helyükre szerelik és 

üzembe helyezik az esetleg külön szállított részegységeket (pl. akkumulátor, külső tükrök, 

ablaktörlő lapát stb.), és ellátják a gépjárművet a tartozékokkal (pl. emelő, elakadásjelző 



48 GÉPJÁRMŰVEK ÜZEME II. 

www.tankonyvtar.hu  Varga Ferenc, BME 

stb.). Az intelligens rendszerek ellenőrzése, beszabályozása, valamint a nullrevízió 

műveletei gyártói utasítás szerint történik. 

 

Garanciális szemlék: 

A garanciális időszak alatt végzett, a csekkfüzetben kötelezően előírt ápolási, 

ellenőrzési műveletek. A garanciális szemlék rendszere, műveleti tartalma hasonló vagy 

azonos a garanciális időn túli karbantartási szemlék előírásaival, eltérés általában csak a 

bejáratás miatti sűrűbb olajcserékben, a rögzítéslazulások fokozott ellenőrzésében, az 

összejáródásból eredő utánállításokban van. A garanciális szemlék előírásait és az időszak 

hosszát a gyártóüzem határozza meg. 

 

Műszaki szemlék: 

Rendszeresen végzett ápolási és ellenőrzési műveletek célszerűen megváltoztatott 

csoportjai. E csoportok számát, időszakosságát, műveleti tartalmát a karbantartási rendszer 

kialakítása során határozzák meg, amelyet a kővetkező fejezetben ismertetünk. 

 

Szemlét kísérő javítás: 

A műszaki, ill. garanciális szemlék során feltárt hibák megszüntetését célzó, a 

szemlével egyidejűleg vagy közvetlenül utána elvégzett javítási művelet. 

 

Futójavítás: 

A műszaki szemlék közötti időszakban véletlenszerűen jelentkező hibákat 

megszüntető, szükség esetén hibakereséssel kezdődő javítási művelet. 

 

Karambolos javítás: 
A baleseti rongálódások következtében szükségessé váló, az eredeti állapot 

visszaállítására irányuló javítási tevékenység. 

 

Kárfelvételi tevékenység: 

Karambolos javítás műszaki szakértői elemzésén alapuló kármegállapítási tevékenység. 

 

Minőség-ellenőrzés: 
A karbantartási munkák mennyiségéről és minőségéről meggyőződő felelős 

tevékenység. Az ellenőrzés végezhető a szemlék vagy a javítások közben, vagy azok után a 

műveletek maradéktalan végrehajtásának, az elvégzett munka szakszerűségének és az 

előírt minőségi jellemzők teljesülésének vizsgálatával. 

 

Hatósági ellenőrzés: 
A gépjárművek műszaki állapotát, a karbantartás minőségét ellenőrző hatósági 

tevékenység. Az ellenőrzés történhet közúton, a karbantartó üzem területén vagy a hatóság 

által kijelölt vizsgálóbázison. Ez utóbbi helyen végzik általában a vonatkozó rendeletben 

előírt rendszeres hatósági műszaki vizsgákat. A hatósági műszaki vizsga előírásrendszerét 

és iránytechnológiáját az Európai Bizottság 2010/48/EU irányelve tartalmazza. 

 

Recycling: 
A gépjármű selejtezését követő újrahasznosítási tevékenység. 
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2.2. Karbantartási rendszerek 

 

A karbantartási rendszerek létrehozását műszaki és gazdasági követelmények egyaránt 

szükségessé tették. A forgalom és üzembiztonság elérése, valamint a kopások, 

rongálódások, törések megelőzése érdekében egyes gépjárműalkatrészek, részegységek 

bizonyos idő eltelte vagy bizonyos mennyiségű üzemeltetés után feltétlenül karbantartást 

igényelnek. A gépkocsi minél jobb kihasználása érdekében célszerű összevonni azokat a 

karbantartási műveleteket, amelyeknél ezt a műszaki szempontok megengedik. Az ilyen 

módon összevont műveleteket egyazon alkalommal végzik el, így csökken a karbantartás 

miatti leállások, üzemből való kiesések száma. 

A fenti követelményeket a karbantartási előírásokkal igyekeznek kielégíteni. Az 

előírások valamilyen rendszer szerint csoportosítják az elvégzendő karbantartási 

műveleteket, meghatározzák a műveletcsoportok egymás után következésének sorrendjét, 

valamint az egyes karbantartások között eltelt idő vagy üzemelés mértékét. Karbantartási 

előírások a gépjármű gyárak által kiadott kezelési utasításokban, szabványokban 

találhatók. 

Egyes közlekedési vállalatok a kialakult gyakorlatuknak és a helyi speciális 

üzemeltetési körülményeknek megfelelően saját előírásokat készítenek. A karbantartási 

műveletek elvégzése különböző igénybevételek hatására válik szükségessé. 

A karbantartási rendszer kialakításához az igénybevételeket valamely könnyen mérhető 

és az üzemeltetőnek általában rendelkezésre álló paraméterrel kell jellemezni. Ennek a 

paraméternek vagy paramétereknek lehetőleg minél jobb közelítéssel jellemezni kell a 

gépjármű karbantartást igénylő összes szerkezeti részének igénybevételeit. 

 

Az igénybevétel jellemzésére alkalmas paraméterek két fő csoportra oszthatók: 

 az egyik az előző karbantartástól számított naptári idő 

 a másik az előző karbantartástól számított üzemelés mértéke, amely lehet üzemidő, 

elfogyasztott üzemanyag mennyiség, lefutott kilométerek száma. 

 

Az igénybevételek közül az előző karbantartás óta eltelt naptári idővel jó közelítéssel 

arányos az alváz és a kocsiszekrény szerkezetének korróziója, a fényezés és a krómozott 

díszítőelemek szennyezés és korrózió okozta károsodása, a kocsiszekrény 

gumitömítéseinek elöregedése, a fényszórótükör fényvisszaverő képességének csökkenése, 

részben az akkumulátor elhasználódása (önkisülés, csatlakozók korróziója), a villamos 

vezetékek szigetelésének elöregedése stb.  

A szerkezeti részek többségére és főleg a kopásnak kitett részeire az eltelt idő 

jellemzőül nem használható, mert azok igénybevétele főleg a gépjármű üzemeltetése alatt 

történik. Az eltelt naptári idő tehát a gépjármű karbantartási igényének elsődleges 

paraméteréül elvileg nem alkalmazható. Gyakorlatilag egyes esetekben mégis alkalmazzák, 

de csak másodlagos paraméterül (Lásd rugalmas karbantartási rendszerek fejezetet). 

Az igénybevételek döntő többsége az üzemelés mértékével arányos. Az üzemelés 

mértékét többé-kevésbé megközelítően jellemző és aránylag egyszerűen mérhető 

paraméterek: az üzemóra, a kilométer-teljesítmény és az üzemanyag-fogyasztás. 

Az üzemórát - mint üzemelési jellemzőt – általában a stabil vagy félstabil jellegű 

gépeknél alkalmazzák. Járművek vonatkozásában a traktorok igénybevételét mérik 

üzemórával, ezek összege aránylag egyenletes viszonyokat, terhelést biztosít. A 

gépjárműveknél a terheléstől és a változó üzemviszonyoktól jórészt független, de csak az 

üzemeléskor fellépő igénybevételek helyettesíthetők az üzemórával. Ezek közé tartoznak a 



50 GÉPJÁRMŰVEK ÜZEME II. 

www.tankonyvtar.hu  Varga Ferenc, BME 

kisegítő berendezések, főleg ezek csapágyainak, tömítéseinek (generátor, ventilátor, 

vízszivattyú csapágyak, vízszivattyú tömítés, légsűrítő) igénybevételei. 

A gépjárművek üzemviszonyai széles határok között változnak, viszont a legtöbb és 

legfontosabb szerkezetek igénybevétele döntően az üzemviszonyoktól függ, így az 

üzemóra, mint az igénybevételeket általában jellemző paraméter, az autóközlekedésben 

nem alkalmazható. 

A gépjárművek üzemelését általában a kilométer-teljesítménnyel jellemzik. A lefutott 

út hosszával többé-kevésbé arányosak a gépkocsi igénybevételei. A főbb szerkezeti részek 

közül a kerékagycsapágyak, a gumik, a rugók és részben a kormányrudazat igénybevételei 

jó közelítéssel arányosak a kilométer-teljesítménnyel. 

A kerékagycsapágyak körülfordulásainak száma arányos a lefutott úttal. A gumikat 

igénybevevő koptató és dinamikus igénybevétel, valamint a rugók, a rugócsapok, a 

kormányrudazat és a kerékagycsapágyak dinamikus igénybevételei is aránylag jól 

jellemezhetők a kilométerek számával, mert a gépjárművek általában jó minőségű úton 

nagyobb sebességgel, rossz minőségű úton kisebb sebességgel közlekednek és így az 

útfelülettől kapott dinamikus hatások nem térnek el olyan mértékben egymástól, mint 

amilyen eltérést az útállapotok közötti különbségek indokolnának. 

A motor és az erőátviteli szerkezet igénybevételeit csak részben jellemzi a kilométer-

teljesítmény, ugyanis a különböző üzem és fuvarviszonyok eltérő hatásait nem veszi 

figyelembe (pl. raksúlykihasználás). 

A lefutott út hossza – az említett hiányosságok ellenére is – az eddig tárgyalt 

paraméterek közül a legjobban jellemzi a gépjármű karbantartási igényét, a legjobban 

képviseli az üzemelés során szenvedett hatásokat. Ennek tulajdonítható, hogy a 

karbantartási rendszerekben majdnem kizárólag a kilométer-teljesítmény alapján vezérlik a 

gépkocsikat. 

A gépjármű üzemanyag-fogyasztásának ilyen célú paraméterként való alkalmazását, 

mint esetleges jellemzőt azonban érdemes közelebbről megvizsgálni, mert az 

üzemviszonyok hatásait meglehetősen jó közelítéssel tükrözi. 

A gépjárműmotor üzemelésének mértékét legjobban a teljesített munkával lehet mérni. 

A végzett munkával állnak leginkább arányban az üzemelés során szenvedett 

igénybevételek is. Az elfogyasztott üzemanyag mennyisége nagyon jó közelítéssel 

képviseli a teljesített munkát. 

Az erőátviteli szerkezetek (tengelykapcsoló, sebességváltó, kardántengely és csuklók, 

differenciálmű) igénybevételeinek jelentős része is a motor által végzett munkával arányos, 

tehát az elfogyasztott üzemanyag mennyisége azok jellemzésére is alkalmas. 

Az elfogyasztott üzemanyag mennyiségének figyelésével az üzemviszonyok változó 

hatását jobban lehet követni, mint a kilométer-teljesítménnyel. Azonos típusú két gépkocsi 

igénybevétele jelentősen eltérő, ha pl. az egyik jó úton távolsági szállítást végez, a másik 

külszíni fejtésű bányánál, terepen néhány száz méteres fordulókat bonyolít le. Az említett 

két gépkocsi azonos kilométer-teljesítménye esetén az elfogyasztott üzemanyag 

mennyiségei jelentősen eltérnek egymástól, jellemezve az igénybevételek közötti 

különbséget. A városi forgalomban adódóan nagyszámú indítás, megállás, fékezés, 

kormányzási művelet következtében fellépő többlet igénybevétel is kimutatható az 

elfogyasztott üzemanyag mennyiségéből. 

A motor és az erőátviteli szerkezeteken kívül tehát a kormányszerkezet, a fékek 

igénybevételét – és mivel a vonóerőt, valamint az út és terepviszonyokat is képviseli – a 

gumikopást is jobban jellemzi az üzemanyag-fogyasztás, mint a kilométer-teljesítmény. 
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Ellenérvként lehet az elfogyasztott üzemanyag-mennyiséggel – mint a karbantartási 

rendszer alapját képező paraméterrel – szemben felhozni, hogy a motor rossz állapotából 

vagy beállítási hibájából adódó többletfogyasztás miatt túlbecsülhető a gépjármű többi 

szerkezeti részének igénybevétele. Az ilyen jellegű eltérés azonban nem lehet olyan nagy, 

mint amekkora a kilométer-teljesítmény alkalmazásánál az eltérő üzemviszonyok miatt 

adódhat, és az eltérés csak a biztonság irányába lehetséges. Kilométer-teljesítmény alapján 

történő karbantartásnál, rossz üzemi körülmények hatására, az igénybevételek jóval 

nagyobbak lehetnek az átlagosnál, üzemanyag-fogyasztással való jellemzés setén azonban 

csak az történhet meg, hogy a motor hibája miatt a gépjármű többi részén a szükségesnél 

előbb végzik el a karbantartást. A motor üzemanyag-fogyasztási hibájából adódó 

igénybevétel korrigálható. 

A gépjárművek különböző karbantartási műveleteit a karbantartás céljának, a 

gépjárműtípus karbantartási igényének, az üzemeltetési körülményeknek és a karbantartó 

munka szervezhetőségének figyelembevételével rendszerbe szervezik. E rendszerek 

meghatározzák a műszaki szemlék fajtáinak (karbantartási lépcsők, karbantartási 

fokozatok) számát, időszakosságát (periódusát) és műveleti tartalmát. 

 

2.2.1. A karbantartási lépcsők száma.  

 

A karbantartási beavatkozások az egyes szerkezeti részeknek az üzemelés során kapott 

bizonyos mennyiségű igénybevétele után válnak esedékessé. 

A karbantartási műveletek jellegének és az egyes gépjárműszerkezetek, -alkatrészek 

eltérő tulajdonságainak következtében az egyes karbantartási műveleteket más-más 

időpontban, pontosabban különböző mértékű igénybevétel után szükséges elvégezni, ha azt 

kívánják elérni, hogy a karbantartás iránt támasztott követelményeket minél jobban 

megközelítsék. 

Az egyik véglet az lenne, ha minden művelet az optimális időpontban végeznének el. 

Ez két okból is megoldhatatlan. Egyrészt az optimális időpontot nem lehetne kijelölni, mert 

a gépjármű típusától, az adott alkatrész egyedi állapotától, az igénybevétel jellegétől és 

nagyságától függ, ezek külön-külön és összhatásban jelentkező befolyását csak részben és 

általánosságban ismerjük, egyedi értékelésük nem végezhető el. 

 

A másik - a gyakorlati kivitelt lehetetlenné tevő - nehézséget az jelentené, hogy a 

gépjárművön szinte mindennap valamilyen karbantartást kellene végezni, így gyakorlatilag 

mindig műhelyben állna. 

A másik véglet az egylépcsős karbantartás lenne. Könnyen belátható, hogy ha minden 

karbantartási műveletet egyazon alkalommal végeznek el, sem a balesetmentességi és 

üzembiztonsági, sem a gazdasági követelményeket nem tudják kielégíteni. Vannak 

alapvető fontosságú műveletek, amelyeket gyakran – naponként – szükséges elvégezni, ill. 

nagy igénybevétel után esedékesek, tehát egy közös, legalább megközelíthetően megfelelő 

időpont nem jelölhető ki. Így az előzőekben említett – egylépcsős – karbantartás 

semmiképpen sem alkalmazható. 

A gyakorlatban megvalósítható és a követelményeket elfogadható módon megközelítő 

karbantartási rendszerben, tehát egynél több, de legfeljebb néhány lépcsőt kell kijelölni. A 

lépcsők számának megállapításakor abból kell kiindulni, hogy a balesetmentességi, 

valamint az alapvető üzembiztonsági és gazdaságossági szempontból fontos műveletekből 

olyan csoportokat kell képezni, amelyek közelítően azonos igénybevételnél esedékesek, és 

ezekhez kell sorolni a többi, másodsorban szereplő műveleteket. E csoportok magvát, tehát 
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– rendszerint – a balesetelhárítási ellenőrzések és a kenési műveletek adják, ezekhez 

kapcsolódik a többi tennivaló. 

 

2.2.1.1. Kétlépcsős karbantartási rendszer 

 

Így kialakult és a gyakorlatban régebben megvalósított legegyszerűbb karbantartási 

rendszer a kétlépcsős karbantartási rendszer. Az egyik karbantartási lépcső a napi gondozás 

a másik a meghatározott nagyobb igénybevétel (km teljesítmény, elfogyasztott 

tüzelőanyag, stb.) után végrehajtott un. revízió. 

 

A kétlépcsős karbantartási rendszer első lépcsője – a napi gondozás – műszakilag és 

gazdaságilag helyes, mert a gépjármű karbantartási igényének egy részét megfelelő időben 

elégíti ki. 

A napi gondozás üzemkezdet előtti, szállítási feladat teljesítése közbeni és a 

fuvarfeladat befejezése után végrehajtott, az alapvető közlekedésbiztonsági 

berendezésekre, szerkezeti egységekre kiterjedő ápolási, ellenőrzési és állapotvizsgálati 

műveletekből áll. 

A második lépcső a revízió, itt már nem mondható el ugyanaz. 

A napi gondozás után az összes karbantartási műveletek egy időben történő elvégzése 

műszakilag és gazdaságilag egyaránt helytelen, mert a szerkezeti részek nagymértékben 

eltérő teljesítmény után igénylik a karbantartást. Amennyiben a sűrűbben jelentkező 

karbantartási műveletekhez szabják a revíziók közötti teljesítményt, úgy sok felesleges 

munkát kell elvégezni, ha ennél nagyobb teljesítménynél végzik a revíziót, akkor egyes 

szerkezeti részek nem kapnak időben karbantartást. 

 

A fenti okok miatt a kétlépcsős karbantartási rendszer nem terjedt el, és ott is áttértek 

más rendszerre, ahol régebben alkalmazták. 

 

2.2.1.2. A háromlépcsős karbantartási rendszer 

 

Elméleti megfontolások és gyakorlati tapasztalatok szerint a lépcsők minimális száma 

három. Ezek: a napi gondozás, a rövidebb időszak után esedékes balesetelhárítási és 

üzembiztonsági vizsgálatokat, valamint a kenést magába foglaló lépcső (alapciklus, I. 

szemle, A revízió stb.) és a ritkábban esedékes biztonsági, kopási és részletes vizsgálatot 

igénylő műveletekből képzett lépcső (magasabb ciklus, II. szemle, B revízió stb.). A 

háromlépcsős – hármas tagozódású – rendszert alkalmazzák számos országban. 

Rendszerint a gépjárműgyárak karbantartási utasításaiban találhatók a négy-, öt, esetleg 

hatlépcsős karbantartási rendszerek előírásai. 

 

 

A napi gondozás célja és főbb műveletei ugyanazok mint a kétlépcsős rendszernél, 

elvégzésükkel kapcsolatos kérdések tekintetében is megegyeznek a már elmondottakkal. 

I. sz. műszaki szemle keretébe általában a kisebb futásteljesítmény után esedékes 

karbantartási műveletek tartoznak. 

Ennek során a forgalombiztonsági berendezések vizsgálatát, valamint az 

üzembiztonság szempontjából fontos és esedékes megbontás nélküli ellenőrzéseket és 

beállításokat végzik el. Az I. sz. szemlébe tartoznak az eggyel kisebb lépcső – a napi 

gondozás – műveletei is. 
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Az I. sz. műszaki szemle keretébe tartozó ellenőrzési munkák végrehajtásának 

általános elve, hogy az ellenőrzés állapotvizsgálat a szerkezeti részek megbontása nélkül 

történjen. Ezt az irányzatot az indokolja, hogy az I. sz. műszaki szemle gyakorisága nem 

kívánja meg az ellenőrzésnek a szerkezetek szétszerelését igénylő formáját; semmi szükség 

arra, hogy jól, helyesen működő szerkezeti egységek megbontásával lehetőséget adjunk 

esetleges hibás összeszerelésre, helytelen beállításra, illesztésre stb. 

A hibás összeszerelés objektív feltételezése természetesen nem lehet indokolt, 

mindössze arra mutatunk rá, hogy a műszaki gyakorlat hibaforrásként tartja számon a 

helyesen működő szerkezetek szétszerelését, ha az üzemeltetés időtartamából belső 

kopások, elváltozások nem következnek elfogadható valószínűséggel. 

Ennek az elvnek az I. sz. műszaki szemle tartalmában is érvényesülni kell, mert 

különös jelentősége van annak, hogy a gépjármű diagnosztikai módszerekkel megbontás 

nélkül végezzük hibafeltárási, ellenőrzési tevékenységünket, 

 

II. sz. műszaki szemle. A hármas tagozódású karbantartási rendszer harmadik 

műveletcsoportja keretében foglalkoznak a legrészletesebben a járművel. A II. sz. műszaki 

szemle gyakorisága lényegesen kisebb az I. sz. műszaki szemlénél. Kilométer-

teljesítményben kifejezve, a II. sz. műszaki szemlét általában 5-12 szer akkora kilométer-

teljesítménynél hajtják végre, mint az I. sz. műszaki szemlét. 

A II. sz. műszaki szemle műveletjegyzékében helyet kap mindegyik karbantartó 

munkanem: az ápolási, ellenőrzési és beszabályozási munkák mellett betervezést nyernek a 

javítási munkálatok is. Ez tehát az első lényeges különbség az I. sz. műszaki szemlével 

szemben. 

Egyes szerkezeti részek megbontását sajátságos kialakításuk is indokolja: az első 

kerekek csapágyait általában csak a kerékagy lehúzása után lehet kenőanyaghoz juttatni, a 

dobfékes kerékfékszerkezet tisztítását, ellenőrzését csak szétszerelt állapotban lehet 

megoldani stb. 

 

A II. sz. műszaki szemle lényegesen nagyobb munkaigényű az I. sz. műszaki 

szemlénél: elsősorban az ellenőrzési és beszabályozási munkák növekedése, kiterjesztése, 

kisebb részben a felmerülő javítási munkák miatt. 

A hármas tagozódású szemlerendszer a különböző teljesítmények után esedékes 

műveleteket meglehetősen jól szétválasztja. 

A napi gondozás keretében az alapvető forgalombiztonsági és üzembiztonsági 

műveleteket, az I. szemlén a kenési, a diagnosztikai és a megbontás nélküli rögzítő és 

beszabályozási műveleteket, a II. szemlén a megbontással járó rögzítő, beszabályozó 

műveleteket, a kopások, repedések vizsgálatát végzik. A gépjárművek konstrukciójától 

függően a kis teljesítmények után szükségessé váló műveletek általában kis 

munkaigényűek, nagyobb munkaigényű műveletek csak nagyobb futásteljesítmény után 

adódnak, így a szétválasztással helyesen alakulnak a különböző szemlelépcsők 

összmunkaidő arányai is. 

A háromlépcsős karbantartási rendszer a műszaki és gazdasági követelményeket 

csaknem teljesen kielégíti, egyszerűen áttekinthető és könnyen szervezhető. 

Egyszerűségénél fogva alkalmas a nagyüzemi autóközlekedésben elvégzésre kerülő 

karbantartási tevékenység megszervezésére is. 
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2.2.1.3. Sok lépcsős karbantartási rendszerek 

 

Az autógyárak kezelési utasításaikban, garanciális és vevőszolgálati csekkfüzetekben 

rendszerint háromnál több karbantartási lépcsőt írnak elő. A többlépcsős karbantartási 

rendszer a napi vizsgálaton kívül (amelyet ugyanis az utasítások előírnak, de nem minden 

esetben épül be a karbantartási rendszerbe) három, öt némely esetben ötnél több lépcsőből 

áll. 

A gyári utasítások lépcsői különböző variációkban követik egymást. 

A karbantartási variációk egyes tagjai azonos kilométer-teljesítmény közzel követik 

egymást, azonban a különböző gyártmányú és típusú gépkocsiknál ezek az alap kilométer-

teljesítmények különbözőek lehetnek. 

A karbantartási tevékenység másik része az eltelt idő – évenként, két évenként – 

függvényében kerül elvégzésre. 

A gyári előírások egy része nem foglalja rendszerbe a karbantartást, hanem minden 

szerkezetnél előírja az azon elvégzendő műveleteket és a hozzátartozó kilométer-

teljesítményeket. A soklépcsős karbantartási rendszereket azon elv alapján dolgozzák ki, 

hogy minden szerkezeti rész akkor kapja meg a megfelelő karbantartást, amikor szükséges, 

ezen elvnek a mai korszerű járműpark informatikai rendszere segítségével maradéktalanul 

eleget tudunk tenni. 

 

2.2.1.4. Rugalmas karbantartási rendszerek: 

 

A karbantartási előírások, rendeletek, műszaki szemlék – rendszerint gyári és részben 

üzemeltetési tapasztalatok alapján korrigált előírásrendszerek – egy-egy típusra kerülnek 

kidolgozásra. 

Ezen kategóriákba tartozó gépjárművek igénybevételei azonban azonos kilométer-

teljesítés esetén is, a különböző üzemviszonyok hatására, nagymértékben eltérhetnek 

egymástól. 

A gépjárművek igénybevétele és azzal együtt a szerkezeti részek optimális 

szemleperiódusa nagyon sok tényezőtől függ. 

A főbb befolyásoló tényezők a következők: 

 utak állapota 

 domborzati viszonyok 

 közlekedési viszonyok 

 pótkocsivontatás 

 éghajlat, ill. évszak 

 rakomány és rakodás jellege 

 raksúlykihasználás mértéke (túlterhelés) 

 gépjármű életkora 

 gépjármű műszaki állapota 

 gépjármű időegységre vonatkoztatott futásteljesítménye 

 tárolási viszonyok 

 

A fenti tényezők közül a legfontosabbnak mondható az utak állapota, a domborzati 

viszonyok és a közlekedési viszonyok 

A karbantartás optimális periódusának megközelítését az üzemeltetési viszonyok 

kategorizálásával és az üzemeltetési csoportoknak megfelelő különböző szemleperiódusok 

kijelölésével lehet a gyakorlat számára aránylag könnyen megvalósítható módon elérni. 
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Az I. szemle periódusát főként befolyásoló útviszonyokat az alábbi három csoportba 

célszerű osztani: könnyű útviszonyokhoz tartozik az általános rendeltetésű gépkocsik 

üzemeltetése beton, aszfalt és más jó műszaki állapotban levő keményburkolatú utakon, és 

városi viszonyok között. 

Közepes útviszonyokhoz tartozik az általános rendeltetésű gépkocsik üzemeltetése 

gömbölyű útburkoló kő és zúzott kavicsos, kielégítő állapotban levő utakon. 

Nehéz útviszonyokhoz tartozik az általános rendeltetésű gépkocsik üzemeltetése rossz 

állapotban levő gömbölyű és zúzott kőburkolatú utakon, nagyfokú por és sárképződésnél, 

földutakon, hegyvidéki utakon, valamint a billenő, a cementszállító és a rönkszállító 

gépkocsik üzemeltetése. 

 

A különböző csoportokhoz tartozó futásteljesítmények rendszerint a gyártói illetve 

üzemeltetői előírások szerinti, a felső határt módosító szorzószámokkal korrigáltak. 

A szemleperiódusok hosszát befolyásoló további tényezők közül a közlekedési 

viszonyokat is figyelembevevő korrekciós faktort is számos helyen alkalmaznak. Az előző 

tényezővel kombinálva négy különböző „üzemviszonyt” különböztetnek meg. 

 

Könnyű üzemviszonyokhoz tartozik az általános rendeltetésű gépkocsik üzemeltetése 

városon kívüli viszonylatban beton, aszfalt és más jó műszaki állapotban levő, kemény 

burkolatú, vízszintes terepen futó utakon. 

Közepes útviszonyokhoz tartozik az általános rendeltetésű gépkocsik üzemeltetése 

városon kívüli viszonylatban gömbölyű és zúzott kavicsos, kielégítő állapotban levő, 

keményburkolatú utakon és olyan utakon, amelyek átszegdelt terepen futnak át. 

Nehéz üzemviszonyokhoz tartozik a gépkocsik üzemeltetése erős városi forgalomban 

és keményburkolatú, kielégítő állapotban levő hegyi utakon. 

Különösen nehéz üzemviszonyokhoz tartozik a gépkocsik üzemeltetése rossz 

állapotban levő gömbölyű és zúzott kavicsos burkolatú utakon, földutakon, útépítésnél, 

felszíni bányákban és sok gépkocsivezetési műveletet igénylő, valamint „járhatatlan utak” 

feltételei mellett. 

 

A fentiek figyelembevételével meghatározott módosító faktorok nem örökérvényűek, 

hanem a változó üzemeltetési viszonyokhoz korrigálni kell (éghajlatváltozás, évszakok 

változása, gk. típus változás, stb.). 

 

A rugalmas karbantartás lényege: a karbantartási módszernek állandóan a jármű 

igénybevételéhez igazodó, menetközbeni, dinamikus változtatása. A változások kisebb 

mértékben a szemlerendszert, nagyobb mértékben a szemletechnológiát érintik. 

Az egy adott szállítási útvonalon közlekedő járművek igénybevétele bár átlagosan 

azonosnak vehető, az idő függvényében mégsem konstans. Nem konstans, mivel az 

évszakok változásával és a szállítási igények hullámzásával az igénybevétel is változik, 

továbbá a jármű öregedésével az abszolút értelemben azonos igénybevétel is viszonylag 

nagyobb igénybevételét jelenti a szerkezeti részeknek. Figyelembe kell venni azt is, hogy a 

karbantartás minősége szubjektív okok miatt időben szintén változik (munkás cserélődés, 

beruházások, stb.). 

Már az egyszerű indokok alapján is egyértelmű a következtetés, hogy a karbantartás 

nem lehet merev rendszer, hanem az igények változtatásához kell állandóan igazodnia. 

Nem jelenti ez azt, hogy nem lehet a karbantartási rendszert, s ezen belül a 

szemlerendszert és a szemletechnológiát egyértelműen megszabni, sőt a karbantartási 
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rendszert kötelezően elő kell írni az üzemeltetők számára. A karbantartási rendszert 

azonban csak elveiben, irányvonalában szabad egyértelműen rögzíteni, végrehajtásához 

viszont a legmesszebbmenő rugalmasságot kell biztosítani. 

 

A szemletechnológia: ebbe a fogalomkörbe tartoznak: 

 a végrehajtandó karbantartási műveletek sorrendje és 

 a műveletek végrehajtásának technológiája, amely azok helyes végrehajtására ad 

utasítást. 

 

2.2.1.5. Modern rugalmas karbantartási rendszerek 

 

2.2.1.5.1. A háromlépcsős karbantartási rendszer továbbfejlesztése 

 

Az előző fejezetek alapján összefoglalva megállapítható, hogy az egyes karbantartási 

lépcsők műveleteit olyan időpontban kell elvégezni, amely biztosítja, hogy a 

balesetmentességi és üzembiztonsági, valamint az állagmegóvási követelményeket 

kielégítsük. Az egyes szerkezeti részek ezen időpontjai függnek az adott szerkezeti rész 

tulajdonságaitól (a megbízhatósági jellemzőktől, a gépjármű üzemében elfoglalt helyének 

fontosságától). A fenntartás gazdaságossága érdekében az is követelmény, hogy a 

szükségesnél gyakrabban se végezzenek karbantartást. A gazdaságossági követelményeket 

az a szemleperiódus elégíti ki, amelynél a karbantartásra, illetve a javításra és az 

üzemeltetésre fordított költségek összege a legkisebb. 

A karbantartási lépcsők számát és a periódusok hosszát együtt célszerű kialakítani, 

csak így képezhetők olyan műveletcsoportok, amelyekbe közel azonos periódusú 

műveleteket vonnak össze. 

A különböző karbantartási rendszerek közül láthattuk, hogy a minimum háromlépcsős 

karbantartási rendszer rendelkezik olyan előnnyel, amely alapján a járműkarbantartás céljai 

és feladatai kompromisszumosan teljesíthetőek. 

A napi gondozás periódusa adott, műveletei az alapvető közlekedés- és üzembiztonsági 

ellenőrzésekből, kezelésből és tisztításból tevődnek össze. 

Az alapciklus (I. szemle vagy „A” szemle) periódusának hosszát főleg a biztonsági 

szempontból fontos rögzítések, működőképesség, elállítódások, kopások ellenőrzési igénye 

és a kenési műveletek szükségessége szabja meg. 

Az ellenőrzési műveletek periódusának hossza növekedhet a gépjármű szerkezetek 

minősége, megbízhatósága, valamint az ellenőrzési módszerek és berendezések fejlődése 

következtében. Ezért ott, ahol a diagnosztikai vizsgálati módszereket és készülékeket kellő 

mértékben bevezették, a periódus jelentősen nagyobb lehet, mint azokban a műhelyekben, 

ahol a megfelelő technikai felkészültség nincs meg.  

Célszerű arra törekedni, hogy a szerviz periódusa egybeessék az átvizsgálási 

alapciklussal, ehhez azonban megfelelően elő kell készülni a jobb minőségű kenőanyagok 

alkalmazásával, a szigorú technológiai fegyelem megtartásával. 

Az alapciklus periódusát szükséges legalább két csoportra osztva súlyozni (általános és 

nehéz üzemi viszonyok). 

A magasabb ciklus (II. szemle vagy „B” szemle) periódusának hosszát az alapciklus 

egész számú többszörösére kell megállapítani. E periódust alapvetően a ritkábban esedékes 

balesetelhárítási műveletek határozzák meg, és ehhez rendelik a hasonló gyakoriságú 

üzembiztonsági, gazdaságossági és esztétikai (pl. festés) műveleteket. Célszerű a vizsgálati 

és javítási tevékenység szétválasztása. A szétválasztás elsősorban nem a munkahelyekre 
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értendő, hanem a technológiai sorrendre. Először az alapos vizsgálatot kell elvégezni, 

ezután a javítást az ott összeállított hibajegyzék alapján végezzék el. Ezután következik a 

végellenőrzés. A magasabb ciklust közvetlenül megelőző, illetve annak részét képező 

alapos vizsgálatokkal elérhető, hogy a megbontásokat csak a ténylegesen javítandó 

szerkezeteken végezzék el, a két magasabb ciklus közötti alapciklusok során végzett alapos 

és korszerű vizsgálati munka pedig a magasabb ciklus periódusának növekedését teszi 

lehetővé. 

A mai korszerűbb karbantartási rendszerek a háromlépcsős karbantartási rendszer 

továbbfejlesztésével, néhány lépcső közbeiktatásával bővült, hogy az egyes szerkezeti 

részek közel azonos igénybevétel után kerüljenek karbantartásra. 

Számos gépjárműgyár javasolja az ilyen rendszer alkalmazását. 

 

Ilyen típusú karbantartási rendszert mutat a 2.1/A. és a 2.1/B. táblázat Otto motoros 

személygépkocsira. 

A 2.2/A. és a 2.2/B. számú táblázat pedig Diesel motoros személygépkocsira mutat 

karbantartási tervet. 
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  Hónap  12 24 

   Kilométer 20 000 40 000 

1 Holtjáték és működés ellenőrzése: kuplung, fékpedál, kézifék kar; utánállítás, ha szükséges     

2 A pollenszűrő cseréje (szellőztető rendszer)     

3 
Működés ellenőrzése: kapcsolók, izzók, fényszóró magasság*, kürt, ablaktörlő lapátok, 
ablakmosó, biztonsági övek 

    

4 Központizár távirányító elemének cseréje     

5 Ellenőrizze az előírt kampány feladatokat (visszahívási és szervizkampányok)     

6 
Gumiabroncs nyomás és a futófelület egyenlőtlen kopásának ellenőrzése (beleértve a pótke-
reket is) 

    

7 
Az első fékbetétek/féktárcsák kopottságának ellenőrzése leszereléssel, szükség szerinti 
kenés, illetve alkatrész csere* 

    

8 
A hátsó fékbetétek/féktárcsák illetve dobfékek kopottságának ellenőrzése, szükség szerinti 
kenés, illetve alkatrész csere* 

    

9 Zsanérok és zárak kenése (kivéve a kormányzárat)     

10 A motor kipufogógáz emisszió ellenőrzése (CO koncentráció)     

11 A hajtószíjak épségének és feszességének ellenőrzése     

12 A forgattyúsház szellőztető rendszer és csövek ellenőrzése     

13 Gyújtógyertyák cseréje (hagyományos típusok)     

14 
A hűtőrendszer ellenőrzése, szivárgás és csövek csőkötések épsége szempontjából (szük-
ség szerinti feltöltés) 

    

15 A légszűrő eltömődöttség, illetve sérülések ellenőrzése     

16 Légszűrőbetét cseréje     

17 
A kuplung, fék, szélvédő/fényszórómosó, folyadékszintek és szivárgások ellenőrzése (szük-
ség szerinti feltöltés) 

    

18 Elektrolit szint és az akkumulátor állapotának ellenőrzése     

19 
Az első/hátsó felfüggesztés alkatrészeinek ellenőrzése biztonság, sérülés és szivárgások 
szempontjából 

    

20 
Az első/hátsó felfüggesztés gömbcsuklóinak ellenőrzése biztonság, sérülés és szivárgások 
szempontjából 

    

21 A féltengelycsuklók porvédőinek sérülés ellenőrzése és szükség szerinti cseréje*     

22 A kormányrudazat valamint gömbfejek sérüléseinek és biztonsági állapotának ellenőrzése      

23 
A kézi illetve automatizált sebességváltó olaj szintjének ellenőrzése (szükség szerinti feltöl-
tés) 

    

24 A kipufogórendszer biztonsági állapotának és tömítettségének ellenőrzése     

25 A fékcsövek és tömlők sérülésének, korróziójának és szivárgásának ellenőrzése     

26 
Az üzemanyag-vezetékek biztonsági ellenőrzése szivárgás és általános állapot szempontjá-
ból 

    

27 Motorolaj és szűrő csere (MB229.1 vagy magasabb minőségű olaj)      

  Éves karosszéria vizsgálat     

28 Karosszéria lemezek állapotának ellenőrzése, utókezelés, ha szükséges*     

  Próba út:                          

29 
Motor, sebességváltó, futómű, fékek, műszerek teljesítményének ellenőrzése, fűtés/ légkon-
dicionáló rendszer ellenőrzése 

    

 

2.1/A. táblázat: Colt’ 09 3/5 ajtós benzinmotoros személygépkocsi  karbantartási terv – 20000 / 

40000 km-es 
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  60 000 km-enként (kiegészítve a 20 000 km-es ciklust)     

  
A fékfolyadék cseréje (minden 60 000 km-nél vagy 2 évenként amelyik előbb bekö-
vetkezik) 

    

  Az első/hátsó kerékcsapágyak kopottságának ellenőrzése     

  

  80 000 km-enként (kiegészítve a 40 000 km-es ciklust)     

  
A hűtőfolyadék cseréje (minden 80 000 km-nél vagy 4 évenként amelyik előbb 
bekövetkezik) 

    

  

  100 000 km-enként (kiegészítve a 20 000 km-es ciklust)     

  A szelephézagok ellenőrzése/beállítása      

  

  160 000 km-enként (kiegészítve a 40 000 km-es ciklust)     

  Üzemanyagszűrő csere      

  

  200 000 km-enként (kiegészítve a 40 000 km-es ciklust)     

  Olajcsere a kézi és automatizált (AMT) sebességváltóban     

  

  Kerékjavító készlet (csak pótkerék nélküli járműveken) 

  
A kerékjavító tömítőkészlet szavatossági idő lejáratának ellenőrzése és a járműtulajdonos 
tájékoztatása a csere esedékességéről 

  

 

2.1/B. táblázat: Colt’ 09 3/5 ajtós benzinmotoros személygépkocsi  karbantartási terv – kiegészítés. 
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  Hónap 12 24 

  Kilométer                                                                                                                                                                                                                                                           20 000 40 000 

1 Holtjáték és működés ellenőrzése: kuplung, fékpedál, kézifék kar; utánállítás, ha szükséges     

2 
Működés ellenőrzése: kapcsolók, izzók, fényszóró magasság*, kürt, ablaktörlő lapátok, 
ablakmosó, biztonsági övek 

    

3 Központizár távirányító elemének cseréje     

4 Ellenőrizze az előírt kampány feladatokat (visszahívási és szervizkampányok)     

5 Az EGR szelep ellenőrzése MUT III teszterrel     

6 Befecskendezési korrekció (Small Injection Quality Learning) tanítás MUT III teszterrel     

7 
Gumiabroncs nyomás és a futófelület egyenlőtlen kopásának ellenőrzése (beleértve a pótke-
reket is) 

    

8 
Az első fékbetétek/féktárcsák kopottságának ellenőrzése leszereléssel, szükség szerinti 
kenés, illetve csere elvégzése* 

    

9 
A hátsó fékbetétek/tárcsák illetve dobfékek kopottságának ellenőrzése, szükség szerinti 
cseréje* 

    

10 Zsanérok és zárak kenése (kivéve a kormányzárat)     

11 A hajtószíjak épségének és feszességének ellenőrzése     

12 A vákuumszivattyú olaj tömlő és csatlakozások sérülés, szivárgás ellenőrzése     

13 
A szívórendszer tömlőinek és rögzítéseinek, valamint a turbofeltöltő olajcsöveinek ellenőr-
zése 

    

14a Vezérlés szelephézagok zajosságának ellenőrzése     

14b Szelephézag ellenőrzés     

15 
A hűtőrendszer ellenőrzése, szivárgás és csövek csőkötések épsége szempontjából (szük-
ség szerinti feltöltés) 

    

16 A légszűrő eltömődöttség, illetve sérülések ellenőrzése     

17 Légszűrőbetét cseréje     

18 
A kuplung, fék, szélvédő/fényszórómosó, szervokormány folyadékszintek és szivárgások 
ellenőrzése (szükség szerinti feltöltés) 

    

19 Elektrolit szint és az akkumulátor állapotának ellenőrzése     

20 Üzemanyagszűrő csere      

21 
Az első/hátsó felfüggesztés alkatrészeinek ellenőrzése biztonság, sérülés és szivárgások 
szempontjából 

    

22 
Az első/hátsó felfüggesztés gömbcsuklóinak ellenőrzése biztonság, sérülés és szivárgások 
szempontjából 

    

23 Kardántengelyek kenése     

24 A féltengelycsuklók porvédőinek sérülés ellenőrzése és szükség szerinti cseréje*     

25 A kormányrudazat valamint gömbfejek sérüléseinek és biztonsági állapotának ellenőrzése      

26 A manuális sebességváltó olajszintjének ellenőrzése (szükség szerinti feltöltés)     

27 Az automata sebességváltó olajszintjének ellenőrzése (szükség szerinti feltöltés)     

28 Az osztómű olajszintjének ellenőrzése (szükség szerinti feltöltés)     

29 A differenciálmű olajszintjének ellenőrzése (szükség szerinti feltöltés)     

30 A kipufogórendszer biztonsági állapotának és tömítettségének ellenőrzése     

31 A fékcsövek és tömlők sérülésének, korróziójának és szivárgásának ellenőrzése     

32 
Az üzemanyag-vezetékek biztonsági ellenőrzése szivárgás és általános állapot szempontjá-
ból 

    

33 Motorolaj (ACEA A3/B3, A3/B4 or A5/B5) és szűrő csere     

  Próba út:                          

34 
Motor, sebességváltó, futómű, fékek, műszerek teljesítményének ellenőrzése, fűtés/ légkon-
dicionáló rendszer ellenőrzése 

    

2.2/A. táblázat: L200’ 10 dízelmotoros gépkocsi  karbantartási terv – 20000 / 40000 km-es. 
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  Éves karosszéria vizsgálat 

35 Karosszéria lemezek állapotának ellenőrzése, utókezelés, ha szükséges*     

  

  60 000 km-enként (kiegészítve a 20 000 km-es ciklust)     

  Az első/hátsó kerékcsapágyak kopottságának ellenőrzése     

  
Fékfolyadék cseréje (minden 60 000 km-nél vagy 2 évenként amelyik előbb bekö-
vetkezik) 

    

  

  80 000 km-enként (kiegészítve a 40 000 km-es ciklust)     

  
A hűtőfolyadék cseréje (minden 80 000 km-nél vagy 4 évenként amelyik előbb 
bekövetkezik) 

    

  
Differenciálmű olaj csere (minden 80 000 km-nél vagy 4 évenként amelyik előbb 
bekövetkezik) 

    

  
Automata sebességváltó folyadék csere (minden 80 000 km-nél vagy 4 évenként 
amelyik előbb bekövetkezik) 

    

  

  100 000 km-enként (kiegészítve a 20 000 km-es ciklust)     

  Vezérműszíj csere     

  
Kézi sebességváltó olajcsere (minden 100 000 km-nél vagy 5 évenként amelyik 
előbb bekövetkezik) 

    

  
Osztómű olaj csere (minden 100 000 km-nél vagy 5 évenként amelyik előbb bekö-
vetkezik) 

    

 

2.2/B. táblázat: L200’ 10 dízelmotoros gépkocsi  karbantartási terv – kiegészítés. 
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2.2.1.5.2. A dinamikus karbantartási rendszerek 

 

A gépjármű karbantartási rendszerek fejlesztése az utóbbi évtizedben rendkívül 

fontossá vált az autógyáraknak és az üzemeltetőknek egyaránt. 

A kutatás-fejlesztés célja a járműegyedek, azok fődarabjainak, kis fődarabjainak és 

egyéb részegységeinek a tényleges igénybevétel alapján történő karbantartása. 

 

A következőkben néhány részegység, alkatész példáján keresztül ismerjük meg a fenti 

módszer alkalmazásának lehetőségeit. 

 

A jármű műszaki állapotát rendszeresen vizsgálva, az elhasználódás 

törvényszerűségeinek ismeretében a karbantartás várható időpontja előre becsülhető. Ez 

ideális esetben lehetővé teszi az alkatrészek teljes élettartamának kihasználását, 

kiszámíthatóvá teszi a karbantartási munkák és a javítások ütemét és biztosítja az 

üzemképességet.  

Természetesen a felülvizsgálatok időközeinek helyessége és a vizsgálatot végző 

személyek szakmai képessége nagyban befolyásolja a rendszer hatékonyságát. Mivel a 

vizsgálatok idejére a járművek kiesnek a forgalomból, a felülvizsgálatok gyakorisága 

határozza meg a rendszer gazdaságosságát. 

Az elektronika elterjedésével a modern gépjárművek esetén lehetőség nyílik az 

állapotfüggő karbantartási rendszerek továbbfejlesztésére. A jármű egyes alkatrészeinek 

elhasználódására a fedélzeti számítógépek adatai alapján is lehet következtetni, így azok 

állapota felülvizsgálatok nélkül is nyomon követhető. 

A járművek üzemeltetése során alkatrészeik tulajdonságai, működési jellemzői 

folyamatosan változnak. A fékek súrlódó elemei, a tengelykapcsoló betét és minden egyéb 

kopó alkatrész mérete változik, felületi tulajdonságaik módosulnak, a szűrők eltömődnek, 

szíjak rugalmassága, feszessége csökken. Ezeknek a változásoknak nagy része nyomon 

követhető a gépjárműveken már jelenleg is alkalmazott szenzorok segítségével közvetlenül 

(pl. fékbetét vastagság mérő), vagy közvetve (pl. ékszíj feszességre lehet következtetni a 

generátor töltéséből). A hátralévő élettartam-becsléshez meg kell állapítani, hogy mi az a 

tulajdonsága az egyes alkatrészeknek, részegységeknek, amely jellemző az elhasználódásra 

és mi az a határérték, amíg a szerkezet használható. Ha ismert az élettartam szempontjából 

kritikus tulajdonság változásának jellege, pl. a megtett út függvényében, akkor mérések 

alapján meghatározható az adott paraméter közelítő egyenlete a futásteljesítmény 

függvényében. A közelítő egyenlet segítségével megbecsülhető, hogy a mért jellemző 

mikor fogja elérni a határértéket, azaz mikor válik szükségessé a beszabályozás, a javítás, 

illetve a csere. 

A módszer működése nyomon követhető a légszűrő példáján. A 2.2. ábrán látható, 

hogy hogyan változik a levegőszűrőn mérhető nyomásesés a megtett út függvényében. 

Tapasztalatok szerint a változás jellege exponenciális, így exponenciális regresszió 

segítségével a mérési pontokra fektethető egy közelítő függvény, amellyel meghatározható, 

hogy a megengedett maximális nyomásesés értékét várhatóan mikor fogja elérni a görbe. 
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2.2. ábra: A levegőszűrő elhasználódásának jellege 

 

Futásteljesítmény előrebecslése levegőszűrőnél: 

a

by
xeby

xa lnlim_ln
lim_lim_

lim_ 


 , 

 

ahol a és b regressziós konstansok. 

 

Minden olyan esetben, ahol ismert az élettartam szempontjából jellemző tulajdonság és 

változásának jellege a megtett út függvényében, a légszűrőhöz hasonlóan megbecsülhető a 

várható élettartam. 

 

Második példaként a tengelykapcsoló élettartambecslését mutatjuk be. 

Egy mechanikus tengelykapcsoló elhasználódottságának mértékét kétféle képen is 

figyelemmel követhetjük, a tárcsa vastagságának mérésével, valamint a tengelykapcsoló 

szlipjének vizsgálatával. Mivel a vastagság mérés külön szenzort igényel, előnyösebb a 

szlip értékét használni. A tengelykapcsoló tárcsa kopásának hatására a tárcsa és a 

lendkerék közötti súrlódó erő nem képes átvinni a motor nyomatékát, a kapcsoló 

megcsúszik, a sebességváltó behajtó tengelyének fordulatszáma kisebb lesz a motor 

fordulatszámánál, tehát a szlip értéke nő. 

 

A tengelykapcsoló szlipjének meghatározása: 

 

mot

bemot

n

nn
s


 . 

 

Ahol:  

 s:  szlip 

 nmot:  motor főtengelyének fordulatszáma 

 nbe:  sebességváltó behajtó tengelyének fordulatszáma 

 

A sebességváltó behajtó tengelyének fordulatszámát meg lehet határozni a váltó kimenő 

tengelyéhez kapcsolódó sebesség jeladó jeléből, a bekapcsolt fokozat módosításának 
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figyelembevételével. Mechanikus sebességváltó esetén a jármű sebességből és a motor 

fordulatszámából megállapítható, hogy melyik sebességi fokozatban halad a gépjármű. 

 

Mérendő mennyiségek: 

 motor fordulatszám 

 járműsebesség 

 

Mérési körülmények: 

 zárt tengelykapcsoló 

 valamely előremeneti fokozat bekapcsolt állapota 

 közepes motor fordulatszám 

 közepes motorterhelés 

 

A tengelykapcsoló tárcsát akkor kell cserélni, mikor a szlip értéke eléri az előre 

rögzített határértéket. 

 

ss 
lim

 

 

Ahol:  

 s: szlip 

 slim: szlip határértéke 

 

Harmadik példa a motorolaj élettartambecslése 

A motorolajok a motor működése során folyamatosan szennyeződnek, koszolódnak, az 

olaj magával viszi a fém kopadékokat, érintkezik az égéstermékekkel. Ezenkívül, a benne 

lévő különböző adalékanyagok kimerülnek. A szennyeződések hatására az olaj 

viszkozitása és elektromos vezetőképessége is megnő, mindkét változás mérhető. 

A viszkozitás növekedésével arányosan a motorolaj nyomása is növekszik, amelyet a 

fő olajcsatornába helyezett nyomás szenzorral érzékelni lehet. 

Az olaj elektromos vezetőképességének, azaz a dielektromos állandójának mérésére 

speciális szenzorokat dolgoztak ki, amelyek nagy pontossággal képesek detektálni az olaj 

állapotának változását. Ez a módszer precízebb eredményt ad a viszkozitás vizsgálatnál. 

 

Mérendő mennyiségek: 

 dielektromos állandó 

 

Mérési körülmények: 

 alapjárati motor fordulatszám 

 optimális motorolaj hőmérséklet (80 ± 10 °C) 

 

Olajcsere feltétele: 

KK 
lim

 

 

Ahol: 

 K: dielektromos állandó 

 Klim: dielektromos állandó határértéke 
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Végül bemutatjuk a kerékfék szerkezet élettartambecslésének egyik lehetséges 

módszerét. 

A haszongépjárművek fékszerkezeteivel kapcsolatban több hatósági előírás is létezik, 

amelyek megszabják a forgalomban tarthatóság feltételeit. Ebben a példában két ilyen 

előírással, a tengelyenkénti megengedett fékerő különbséggel és a tárcsaütéssel (fékdob 

ovalitás) foglalkozunk. 

 

Tengelyenkénti fékerő különbség 

A forgalomban tarthatóság feltétele, hogy az egy tengelyen lévő kerekek által kifejtett 

fékerők közötti eltérés nem lehet nagyobb a nagyobbik erő 20%-ánál. Az azonos kivezérelt 

féknyomásnál fellépő fékerő különbség azonos útállapot esetén megállapítható az egyes 

kerekek szlipjének értékéből az útpálya tapadási tényezőjének ismeretében. A tapadási 

tényező becslésére különböző számítógépes algoritmusok állnak rendelkezésre. 

 

Tárcsaütés 

Tárcsaütésnek, vagy fékdob ovalitásnak nevezzük az egy keréknél, egy körülfordulás 

alatt mért fékerő ingadozást. Az ingadozás mértéke nem haladhatja meg a 30%-ot. A 

fékerő nagyságára ebben az esetben is a szlip egy kerékfordulat alatti változásának 

mértékéből lehet következtetni. 

 

Mérendő mennyiségek: 

– tapadási tényező 

– szlip értékek az egyes kerekeknél 

– hosszirányú gyorsulás 

– féknyomás 

 

Mérési körülmények: 

– fékezés a maximális féknyomás 75%-ával 

– egyenes menet 

 

 

Az európai autógyártók szinte egymástól függetlenül, de azonos cél elérése (a 

karbantartási költségek csökkentése és az élettartam biztonságos és maximális 

kihasználása) érdekében fejlesztették ki dinamikus, rugalmas karbantartási rendszerüket 

(intelligens karbantartási rendszer). 

A Mercedes a TELGENT-FSS rendszert, a BMW a CBS karbantartási rendszert a VW-

Audi a LongLife karbantartási rendszert, a MAN a ProFit-Check karbantartási rendszert, a 

Renault és az IVECO ugyancsak dinamikus karbantartási rendszert fejlesztett ki. 

Az új dinamikus-rugalmas (intelligens) karbantartási rendszerrel lehetségessé vált a 

részegységek, alkatrészek élettartamának teljes kihasználása, figyelmembe véve azt egyedi 

üzemeltetési körülményeket. Ezáltal a karbantartási munkák vezénylésére kiválasztott 

paraméterek nem ciklikusan követik egymást, hanem nagyságuk változik. 

A karbantartás szükségességének előrejelzése a műszerfalon elhelyezett kijelzőn 

keresztül történik, amely egyszerűbb kiviteleknél a km-óra kijelzőjébe integrálva, más 

esetekben a központi számítógép display-en keresztül. Az előrejelzés a következő szervizig 

hátralévő „km”-t mutatja, egyes típusoknál 3.000 km-től, más típusoknál 2.000 km-től 

figyelmezteti a gépkocsivezetőt. A figyelmeztetés minden gyújtás bekapcsolásakor 
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felvillan és 20 sec-ig égve marad. A fenti kezdeti határértéket 100 km-es lépcsőkben 

csökkenti és minden indításnál újból feltünteti. 

A továbbfejlesztett dinamikus rugalmas (intelligens) karbantartási rendszert alkalmazó 

járművek „szerviz intervallum” kijelzőjén további információ is megjelenik, így: 

– a motorolaj csere intervalluma, amely a vezetési stílus és a terheléstől függő igény-

bevétel miatt változó és értéke max. pl. 30.000 km, vagy 730 nap lehet, 

– továbbá a futásteljesítménytől függő karbantartási munkák, amelyeknél pl. mindig 

30.000 km-t kell elvégezni (pl. légszűrő, pollenszűrő, hajtóanyagszűrő cseréje), 

– valamint a meghatározott idő után elvégzendő karbantartási munkák csoportjai (pl. 

fékfolyadék csere, elsőször 3 év, majd 2 évenként, por és pollenszűrő 2 év után, 

gyújtógyertyák cseréje 6 év után stb.). 

A kötelező ápolási, ellenőrzési és beszabályozási, azaz szerviz munkálatokat az 

előzőekhez kapcsolódva, rugalmasan hozzárendelve (± 5.000 km) végzik el. 

Az intelligens karbantartási rendszer további segítséget nyújt a márkaszervizek 

szakembereinek (munkafelvevő, technikus, szakértő, specialista szerelő). Így a 

munkafelvételi adatlaptól a megrendelt karbantartási tevékenység műveleti utasításainak 

megoldása mellett a következő szerviz, az olajcsere, a várható részegység felülvizsgálati 

esedékességig visszalévő km teljesítmény, illetve időtartam megoldásáig a járműegyed 

dinamikus karbantartását teszi lehetővé. 

A haszongépjárművek, különösen a tehergépkocsik dinamikus karbantartási 

rendszereinek kimunkálásakor figyelembe vették a különlegesen szélsőséges üzemeltetési 

viszonyokat is. Az egyik legnagyobb haszongépjárművet előállító gyár pl. a lehetséges 

üzemeltetési körülményeket négy különböző főcsoportba sorolja és az egyes üzemeltetési 

csoportokat betűjelzéssel látja el (A
+
; A; B; C). 

 „A
+
” csoport: Távolsági (nemzetközi) közlekedésben üzemeltetett tehergépkocsik, 

távolsági autóbuszok. Fő üzemi jellemzőjük évi 150.000 km futásteljesítmény. 

 „A” csoport: Tehergépkocsik, autóbuszok távolsági közlekedésében. Futásteljesít-

ményük körülbelül 80.000 km évente. 

 „B” csoport: Tehergépjárművek a helyközi fuvarozásban (agglomerációban) és a 

tömegközlekedés autóbuszai. Futásteljesítményük 10.000 és 80.000 km közötti 

évente. 

 „C” csoport: Különösen nehéz üzemi viszonyok között üzemeltetett tehergépkocsik 

évi 10.000 km-ig terjedő futásteljesítménnyel. Ebbe a csoportba tartoznak a hegy-

vidéken üzemeltetett terepjárók, összkerékhajtású járművek, a billenő puttonyos te-

herautók, tűzoltó járművek, útépítésen, kavics és homokbányákban üzemeltetett 

járművek. 

 

Az egyes üzemeltetési csoportokhoz hozzárendelt karbantartási tevékenységet az 

alábbiak szerint határozzák meg: 

 „E” csoport: bejáratást követő karbantartási munkák (1.000 - 5.000 km után). 

 „F” csoport: menetteljesítménytől függő karbantartási munkák (F1; F2; F3). 

 „Z” csoport: az eltelt időtől függő karbantartási munkák (S12 = 12 havonta). 

 

A dinamikus karbantartási rendszerekben mindegyik aggregát (fődarab, kisfődarab) a 

maximális menetteljesítmény eléréséig üzemeltethető. 

A karbantartási információs rendszerek kijelzőjén mindegyik aggregát egyedi maradék 

futásteljesítményét, illetve a maradék futási idejét jelzi ki. 
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Az intelligens karbantartási rendszerek alkalmazása esetén is feltétlen szükséges az 

évenkénti (S12) karbantartási munkák elvégzése, amely az ápolás, a szervizmunkák 

(olajcsere, feltöltési mennyiségek pótlása, esetleg cseréje) mellett az egész járműre 

kiterjedő ellenőrzési (működésellenőrzési, diagnosztikai) és beszabályozási munkák 

elvégzését is tartalmazza. A következőkben bemutatjuk a MAN TGL típusú tehergépkocsi 

„S12” szerviz műveletcsoportjait. 

 

 

2.3. táblázat: MAN TGL típusú tehergépkocsi „S12” szerviz műveletcsoportjai. 
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Az előzőekben vázolt intelligens karbantartási rendszerek minőségi kenőolajak és 

üzemanyagok alkalmazása, valamint megfelelő vezetési stílus esetén a kenőanyagok 

élettartamát akár meg is duplázhatja, így maximálisan elérhető például: 

 motoroknál 120.000 km futásteljesítmény, 

 mechanikus váltóműveknél 500.000 km futásteljesítmény, 

 hajtott tengelyeknél 500.000 km futásteljesítmény. 

 

A járművek karbantartási költségei jelentősen csökkentek a fődarabok, kisfődarabok 

így a jármű élettartama is lényegesen megnövekedett. 
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3. MEGBÍZHATÓSÁG ÉS KARBANTARTÁS 

A közúti gépjárművek termelékenységét jelző mutatók alakulására az üzemeltetési 

politikának van a legnagyobb hatása. A gépjárművek meghibásodásának gyakorisága 

tervszerű karbantartással, ésszerű futójavítással, és az ezek végrehajtása során végzett 

munka minőségének javításával csökkenthető. Ennek megfelelően tehát egy gépkocsi 

abban az esetben felel meg a vele szemben támasztott, a termelékenységnövelés diktálta 

követelményeknek, ha 

 szerkezetének a kezdeti tulajdonságai kiválóak, 

 az üzemeltetés optimális, 

 a karbantartási és javítási munkák minősége kiváló. 

 

A közúti közlekedés gépjárművei – kevés kivételtől eltekintve részegységei is – 

javíthatók. Egy közlekedési vállalatnak nincs lehetősége arra, hogy az általa üzemeltetett 

gépjárművek műszaki jellemzőinek kezdeti értékeit lényegesen befolyásolja.  

Munkáskollektívájának szervezett oktatásával, a javítási folyamatban résztvevők szakmai 

hozzáértésének növelésével, látókörük tudatos szélesítésével már sokat tehet a 

termelékenység növelése érdekében. A termelékenységet jelző mutatók alakulására 

azonban legjobban hat az üzemeltetési mód. 

A közúti közlekedés gépjárművei tervszerű megelőző karbantartási rendszerben 

üzemelnek. Ez azt jelenti, hogy előre meghatározott hosszúságú útvonal megtétele után a 

közlekedési eszközök műszaki átvizsgálását előre meghatározott műveleteknek 

megfelelően elvégzik, és a felfedett hibákat elhárítják. A javítási munkákat – a 

meghibásodott elemek, alkatrészek, szerelési egységek újjal vagy felújítottal való 

kicserélését, ill. a beállító-, hegesztő-, festő- és egyéb jellegű munkákat – az átvizsgálások 

alkalmával, vagy szükség szerint végzik el. 

A szükség szerinti javítás szó szerinti értelmezésben azt jelenti, hogy a gépjárművet, 

ill. alkatrészeit csak akkor javítják, vagy cserélik, ha az már többé nem tudja feladatát 

ellátni, azaz a meghibásodás bekövetkezése után avatkoznak be. E javítási rendszer előnye 

– ahogyan a felújítási elméletben gyakran jelölik – a szerkezet elemeinek „szükség szerinti 

javítási stratégiája”, azaz, hogy minden alkatrész a saját élettartam-eloszlásának megfelelő 

működési képességének kimerüléséig üzemel, amennyiben az alkatrészek meghibásodási 

folyamatát egymástól függetlennek tételezzük fel. Ennek a karbantartási rendszernek 

azonban lényeges hátrányai is vannak. Ezek közül a legnagyobb gondot az okozza, hogy a 

gépjárműállomány tagjainál, vagy azok alkatrészeinek érintett csoportjainál állandóan 

változtatni kell a kötött periódusú karbantartási műveletek végrehajtásának naptári tervét. 

Ezen kívül ebben az esetben a vonali meghibásodások valószínűsége és az ebből eredő 

járulékos költségek nagyok. 
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3.1. táblázat: Megbízhatóságot jelző egyedi jellemzők 

A megbízhatóság összetett tulajdonság, amely a termék rendeltetésétől és üzemeltetési 

feltételeitől függően magában foglalhatja a hibamentességet, a tartósságot, a javíthatóságot 

és a tárolhatóságot külön-külön, vagy ezeknek a tulajdonságoknak meghatározott 

kombinációját mind a termékre, mind annak részeire vonatkozóan. A megbízhatóságot 

jelző egyedi paramétereket foglalja össze az 3.1. táblázat. A leggyakrabban használt, 

megbízhatóságot jelző komplex paramétereket a 3.2. táblázat ismerteti. 

Az előírásos állapot a gépjármű azon állapota, amelyben a műszaki előírásokban 

meghatározott minden követelménynek, köztük az üzemeltetési mutatóknak is megfelel. 

Az üzemeltetési követelményeket a termelőképességre, sebességre, teljesítményre, 

tüzelőanyag- és kenőanyag fogyasztásra vonatkozó mutatók, és más fontos, esetenként 

külön megadott paraméterek rögzítik. 

 

Készenléti tényező 

Műszaki kihasználási tényező 

Működési készenléti tényező 

A működésképes várakozás tényezője 

A műszaki karbantartás költségei, amelyen belül külön is meghatározan-

dók: 

 műszaki karbantartási időigény 

 műszaki karbantartási munkaerőigény 

Javítási költségek, amelyen belül külön is meghatározandók: 

 javítási időigény 

 javítási munkaerőigény 

3.2. táblázat: Megbízhatóságot jelző komplex jellemzők 

Hibamentesség

MEGBÍZHATÓSÁG

•A hibamentes működés 

valószínűsége

•A meghibásodások 

közötti átlagos működés

•Helyreállítási 

sűrűségfüggvény

•Helyreállítási függvény

•Átlagos tényleges 

működés a 

meghibásodásig

TárolhatóságJavíthatóságTartósság

•Első javításig tartó 

üzemi működés

•Javítások közötti átlagos 

üzemi működés

•Selejtezésig tartó üzemi 

működés

•Üzemi működés γ-

kvantilise

•Rendeltetés szerinti 

üzemi működés

•Szavatolt tényleges 

működés

•Szavatossági idő

•Első főjavításig tartó 

élettartam

•Főjavítások közötti 

átlagos élettartam

•Selejtezésig tartó 

élettartam

•Élettartam γ %-os 

kvantilise

•Átlagos helyreállítási 

idő

•A javítás adott 

időtartamon belüli 

elvégzésének 

valószínűsége

•Tartalék alkatrész 

rendelkezésre állításának 

valószínűsége

•Átlagos tárolhatósági 

idő

•Szavatolt tárolhatósági 

idő

•Tárolhatósági idő γ-

kvantilise

•Rezgésállóság

•Ütésállóság

•Hőérzékenység

•Hermetikusság

•Irányérzékenység 



3. MEGBÍZHATÓSÁG ÉS KARBANTARTÁS 71 

 

 Fülep Tímea, BME www.tankonyvtar.hu 

A hibamentesség a terméknek az a tulajdonsága, hogy folyamatosan megtartja 

működőképes állapotát valamely időtartam, vagy tényleges működés során. 

A tényleges működés a gépjármű rendeltetés szerint teljesített működésének 

mennyisége a mérőszám és a megfelelő mértékegység feltüntetésével.  A mértékegység 

lehet óra, km stb. 

A tartósság a terméknek az a tulajdonsága, hogy működőképes állapotát a határállapot 

bekövetkeztéig megtartja a műszaki karbantartások és javítások meghatározott rendszere 

mellett. 

A működőképes állapot a terméknek az az állapota, amelyben alkalmas előírt 

funkcióinak végrehajtására (vagy végrehajtja azokat), miközben előre megadott 

paraméterértékeit a műszaki előírásokban meghatározott határok között megtartja. 

A határállapot a terméknek az az állapota, amelyben további felhasználását a következő 

okok egyike miatt be kell fejezni: 

 a biztonsági követelmények ki nem küszöbölhető megsértése, 

 az előírt paraméterek adott határokat meghaladó változása, 

 az üzemeltetés hatékonyságának ki nem küszöbölhető csökkenése a 

megengedett érték alá, 

 a közepes, vagy a főjavítás elvégzésének szükségessége. 

 

A határállapot ismérveit (kritériumait) a termékre vonatkozó műszaki előírás határozza 

meg. 

A meghibásodás az az esemény, amely a termék működőképes állapotának 

megszűnését jelenti. A meghibásodás ismérveit (kritériumait) az adott termékre vonatkozó 

műszaki előírás határozza meg. 

A sérülés az az esemény, amely a termék előírásos állapotának elvesztését jelenti. 

A tartósság jellemzői az üzemi működés és az élettartam. 

Az üzemi működés a gépjármű tényleges működése a műszaki előírások által 

meghatározott határállapotig. 

Az élettartam a tehergépkocsi üzemeltetési ideje a műszaki dokumentációban rögzített 

határállapotba jutásig, vagy a selejtezésig naptári napokban mérve. 

Megkülönböztetnek első nagyjavításig számított élettartamot, nagyjavítások közötti 

élettartamot, selejtezésig számított élettartamot stb. 

Az üzemi működés és az élettartam tehát egymást kiegészítő mutatók. Előbbi nem utal 

arra, hogy hány év alatt teljesítette a gépjármű a megjelölt munkamennyiséget, utóbbi 

viszont nem informál arról, hogy az adott idő alatt mennyi munkát végzett. Ismerve az 

üzemi működés és az élettartam nyújtotta információk tartalmát, semmi sem indokolja, 

hogy az élettartam-mutatónak olyan kitüntetett helye legyen a magyar műszaki életben. 

Mint amilyet jelenleg elfoglal. 

Kitüntetett szerepük miatt részletesen kell foglalkozni az összetett (komplex) 

megbízhatósági mutatók fogalmával. 

A készenléti tényező annak valószínűsége, hogy a gépjármű előre meghatározott 

üzemeltetése során tetszőlegesen kiválasztott időpontokban működőképes állapotban van, 

feltételezve, hogy ez az időpont kívül van azokon a tervezett időszakokon, amelyekre 

rendeltetésszerű felhasználását nem irányozták elő. 

A készenléti tényezőt statisztikailag az a hányados határozza meg, amelynek 

számlálójában a megfigyelt gépjárművek működőképes állapotban való tartózkodásának 

összes időtartama, nevezőjében pedig e gépjárművek számának és az üzemeltetés 



72 GÉPJÁRMŰVEK ÜZEME II. 

www.tankonyvtar.hu  Fülep Tímea, BME 

időtartamának szorzata szerepel (kivéve a tervezett javítások és műszaki karbantartás 

elvégzése miatti állásidőt), azaz 

ü

N

i

i

NT
K


 1



, 

ahol 

 i  az i-edik termék működőképes állapotban való tartózkodásának összes 

időtartama (i = 1,2, ……, N), 

 üT  az üzemeltetés időtartama, amely az egymás után következő működési és 

helyreállítási időtartamokból áll. 

 

Mivel a karbantartási utasítás előírja a meghibásodott gépjármű helyreállításának 

azonnali megkezdését, ezért a készenléti tényezőt a következő képlet határozza meg: 

hTT

T
K




0

0

, 

ahol 

 0T  a meghibásodások közötti átlagos tényleges működés, 

 hT  az átlagos helyreállítási idő. 

 

A műszaki kihasználási tényező az a hányados, amelynek számlálójában a gépjármű 

működőképes állapota időtartamának várható értéke van valamilyen üzemeltetési 

szakaszban, nevezőjében pedig a gépjármű működőképes állapota időtartamának, a 

műszaki karbantartás miatti állások idejének és a javítási idő várható értékeinek összege 

szerepel ugyanezen üzemeltetési szakaszra vonatkozóan. A műszaki kihasználási tényezőt 

statisztikailag az a hányados határozza meg, amelynek számlálójában a gépjárművek 

működőképes állapotban eltöltött összes időtartama szerepel, nevezőjében pedig a 

megfigyelés alatti gépjárművek számának és az előre megadott üzemeltetési időnek a 

szorzata szerepel, azaz 

ü

N

i

i

T

NT
K


 1



, 

ahol 

 üT  az üzemeltetés időtartama, amely a működés, a helyreállítás és a műszaki 

karbantartás időtartamából tevődik össze. 

 

Ha a üT  időtartam az egyes gépjárművek esetében különböző, akkor ez előző képletet a 

következő alakban kell felírni: 

karbjavössz

össz

T

ttt

t
K


 , 

ahol 

 összt  az összes gépjármű összes tényleges működése, 

 javt  az összes gépjármű javítási miatti állásidők összege, 

 karbt  az összes gépjármű műszaki karbantartása miatti állásidők összege. 



3. MEGBÍZHATÓSÁG ÉS KARBANTARTÁS 73 

 

 Fülep Tímea, BME www.tankonyvtar.hu 

A működési készenléti tényező annak valószínűsége, hogy a várakozási üzemmódban 

levő gépjármű vagy annak valamely részegysége tetszőleges időpontban működőképes, és 

ekkor megkezdve feladatai elvégzését, az előírt időintervallumban hibamentesen működik. 

Várakozási üzemmód a terhelés nélküli vagy aláterhelt üzemmódban lévő 

gépjárműnek, részegységnek, vagy alkatrésznek az az állapota, amikor nem látja el 

alapvető (működési) feladatát. A várakozási üzemmódban is előfordulhat meghibásodás és 

a működőképesség helyreállítása. Váratlanul előfordulhat azonban annak szükségessége, 

hogy az alapvető feladatokat el kell látni, és hogy a gépjármű, részegység, ill. alkatrész 

(tehát a vizsgált rendszer vagy elem) hibamentesen lássa el azokat adott pt  időtartamig. A 

feladatok elvégzéséhez ezért szükséges, hogy tetszőleges időpontban, amikor a gépjármű 

üzemeltetése során működését megkövetelik, az működőképes legyen. 

 

Ha a gépjármű pt  idő alatti P( pt ) hibamentes működési valószínűsége nem függ a 

működés megkezdésének t időpontjától, akkor a működési készenléti tényezőt a következő 

képlet határozza meg: 

)( pm tKPK  . 

A gépjárművek megbízhatóságát, mint műszaki rendszerek megbízhatóságát adott üze-

meltetési körülmények között a beépített rendszerek, elemek 

száma, 

megbízhatósága, 

kapcsolódásuk módja 

határozza meg. 
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4. MŰSZAKI MEGBÍZHATÓSÁG ALKALMAZÁSA A KARBAN-

TARTÁSI IGÉNY MEGHATÁROZÁSÁBAN 

A karbantartási rendszerek tervezésének és ezen belül a vizsgálati ciklusrend alapja a 

gépjárművek üzem közbeni viselkedése, illetve az előforduló meghibásodások 

gyakoriságának és okának elemzése. A meghibásodást előidéző okok sokrétűsége miatt a 

hasonló típusú és hasonló üzemi körülmények között működő gépjárművek a két 

meghibásodás közötti időtartamra különböző, ezért csak a gyakoriságanalízis alapján lehet 

összefoglaló következtetéseket levonni. 

 

A meghibásodások elemzéséből megállapítható, hogy az üzemből való kiesés a 

következő okokra vezethető vissza:  

 tervezési, gyártási, felújítási és javítási hibákból eredő kiesés, 

 az élettartammal arányos elhasználódásból eredő (kopás, fáradás stb.) kiesés, 

 üzemi körülményekből adódó váratlan meghibásodásból eredő véletlenszerű kiesés. 

 

A tervezési, gyártási, felújítási és javítási hibából eredő meghibásodás az idő 

függvényében csökkenő, az elhasználódásból adódó meghibásodás pedig növekvő 

tendenciát mutat. 

A gépjárművek normális üzemi periódusában – feltételezve a helyes üzemeltetést – 

csupán véletlen jellegű meghibásodások lépnek fel, amelyek előfordulási száma az idő 

függvényében állandó. 

Az 4.1. ábra a meghibásodások gyakoriságát jellemző meghibásodási ráta () 

jellegzetes alakulását mutatja. 

A meghibásodási ráta a meghatározott időre vonatkoztatott meghibásodások százalékos 

számát jelenti. 

0

1

T
 , 

 

ahol 0T  az  n darab vizsgált alkatrész átlagos élettartama: 

 






n

i

i

n

T
T

1

0 . 

 

Egy tetszőleges rendszer megbízhatósági jellemzésére több paraméter szolgálhat:  

Rendelkezésre állás (nem javítható rendszereknél: túlélési valószínűség), R(t): a 

rendszert egy adott időpontban megfigyelve mekkora valószínűséggel lesz az 

működőképes.  

Rendelkezésre nem állás (nem javítható rendszereknél: meghibásodási valószínűség), 

Q(t): a rendszert egy adott időpontban megfigyelve mekkora valószínűséggel nem lesz 

működőképes.  
   Q t R t 1  
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Meghibásodás-sűrűség, f(t): 

 
 

f t
dQ t

dt
  

 

Meghibásodási gyakoriság, (t): A rendszer egy adott időtartam alatt hányszor 

hibásodik meg. 

 
 

 

 

 tQ

dt

tdQ

tR

tf
t




1
  

 

Ezen jellemzők értékei lehetnek időben konstansok és lehetnek időfüggőek, ilyenkor a 

konkrét időfüggvényen kívül az átlagérték és a maximális érték szolgálhat jellemzésül. 

A meghibásodások gyakorisága és a gyakoriság eloszlása mindhárom szakaszban 

különbözik. A háromféle jelenség leírására más és más matematikai modell szükséges. 

Ezért az elemzéskor a felvett adatok alapján először meg kell vizsgálni, hogy az eloszlási 

függvények közül melyek a legalkalmasabbak a meghibásodások törvényszerűségeinek 

leírására. 

 

 

4.1. ábra: A meghibásodási ráta jellege 

A véletlenszerű meghibásodás, ahol a  = const. az exponenciális eloszlás 

törvényszerűségeit, a  változása a Weibull eloszlást követi. A Weibull-eloszlás c<1 esetén 

a tervezési, gyártási, felújítási és javítási hibákból adódó meghibásodások, a c=1 a 

véletlenszerű meghibásodások, c>1 a degresszív növekvő meghibásodások, a c≈2  az 

arányosan növekvő meghibásodások, illetve a c>2,5 a progresszív növekvő 

meghibásodások leírására alkalmas. A normál eloszlás a hirtelen bekövetkező 

meghibásodásokat jellemzi. 

Amennyiben a rendelkezésre álló adatokból megállapíthatjuk, hogy konkrét eloszlásuk 

mely ismert eloszlást közelíti meg a legjobban, meghatározható a gépjármű vagy 

alkatrészeinek megbízhatósága. 

A műszaki megbízhatóság R(t) kifejezi az adott szerkezet vagy alkatrész üzembiztos 

működésének valószínűségét. 

A megbízhatóság, illetve a meghibásodás valószínűsége elemzésének célja: 

 az új, felújított és javított alkatrészek élettartamából a jellemző 

meghibásodások, valamint a gépjárművek gyenge pontjainak kimutatása, 

λ

t

Mechanikus 

komponensek

Elektromos 

komponensek

Korai 

meghibásodások
Véletlenszerű meghibásodások

Késői 

meghibásodások
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 az adott időszakban várható meghibásodások mennyiségének meghatározása 

(tervezéshez szükséges alapadat, amely alapján megtervezhető a kapacitás-, 

alkatrész- és anyagszükséglet). 

 optimális karbantartási ciklusidő meghatározása. 

 

Az 4.1. ábrát figyelembe véve, amikor a meghibásodások gyakorisága az állandósult 

periódus után ismét növekedni kezd, akkor a gépjármű gyakorlatilag elhasználódott, 

meghibásodásával bármely pillanatban számolni lehet. Ebből következik, hogy a 

felújításokat a T2 időpont körül kell elvégezni addig, amíg csak véletlenszerű 

meghibásodások fordulnak elő. A felújítási ciklusidő ezért az exponenciális eloszlás 

esetére felírt műszaki megbízhatóságból meghatározható. 

 
t

etR


)( , 

ahol 

 R(t) a műszaki megbízhatóság, 

 λ a meghibásodási ráta, 

 t az üzemidő (ciklusidő), 

 e a természetes logaritmus alapja. 

 

A műszaki megbízhatóságból a meghibásodás valószínűsége: 

 
t

etRtQ


 1)(1)(  

 

Ez a képlet fejezi ki, hogy minél nagyobb a műszaki megbízhatóság, annál kisebb a 

meghibásodás valószínűsége és fordítva (4.2. ábra). 

 

 

4.2. ábra: A műszaki megbízhatóság és a meghibásodás összefüggése 

A ciklusrend kialakításakor a meghibásodás következményeitől függő megkívánt 

műszaki megbízhatóság alapján kell a „t” üzemidőt kiszámítani. 

Az alkatrész bármilyen meghibásodása azonnal felfedésre kerül, és megindul a javítás. 

(A javítás jelentheti a komponens azonos típusú, hibátlan elemre történő lecserélését is.) A 

definiált javítási idő elteltével a komponens ismét hibátlanul működik, egészen a 

következő meghibásodásig. 

 

A rendelkezésre nem állás időfüggvénye: 

 

  Q t e
t

( ) 










  

  


 

 
1  

 

 

Q(t) 

t 

1 
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ahol  a komponens meghibásodási rátája és  a javítási idő reciproka. 

 

 

4.3. ábra: Folyamatosan figyelt, javítható komponens Q(t) függvénye 

A rendelkezésre nem állás átlagos értéke: 

 

Q
mean






 
 

 

Az igen hosszú időre számolt átlagérték megegyezik az állandósult állapot értékével 

(4.3. ábra). 

Amennyiben bekapcsoláskori meghibásodási valószínűséggel is számolunk, az alábbi 

összefüggést kapjuk a rendelkezésre nem állásra: 

 

  Q t q e e
t t

( )   










  

      


 
1  

 

Az összefüggés első tagja, q e
t


   jelenti a bekapcsolási meghibásodásból származó 

részt. Látható, hogy a q bekapcsolási meghibásodási valószínűség hatása most nem marad 

meg tetszőleges ideig, mint az előző típusoknál, hanem a javítási időtől függően, 

exponenciálisan tart nullához, hiszen ennél a típusnál a bekapcsolási hibát is azonnal 

detektáljuk. 

 

A rendelkezésre nem állás átlagos értéke ilyenkor is: 

 

Q
mean






 
 

 

Periodikusan tesztelt alkatrész hibái nem a hiba bekövetkezésekor, hanem egy előre 

definiált időpontban (előre definiált időintervallumonként periodikusan) lefutó tesztelés 

alkalmával fedődnek fel. A hiba felfedésekor azonnal megkezdődik a javítás, amely után 

az alkatrész ismét üzemképes lesz. 

 

A periodikusan tesztelt komponens meghibásodási modellje talán a legkomplexebb 

modell, ezért több, a megadott paraméterek számának megfelelően különböző alesetekre 

bontottuk a vizsgálatát: 

 

 Q(t) 

t 
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a) Csak a minimálisan megkövetelt paraméterek adottak (, TI) 

 

A legegyszerűbb esetben összesen két paraméter megadása szükséges: a komponens 

meghibásodási rátája () és a tesztelési időintervallum (TI). Ilyenkor a javítási idő közel 

nulla hosszúságú (elhanyagolhatóan rövid), ami azt eredményezi, hogy a tesztelés után 

közvetlenül az alkatrész ismét hibátlan lesz. Ez a modell extrém rövid javítási idők esetén 

jól használható. 

 

A rendelkezésre nem állás időfüggvénye (4.4. ábra): 

 

   
Q t e

t Ti 
 

1


     T TI TI
i
 0 2, , ,  

 

 

4.4. ábra: Periodikusan tesztelt komponens Q(t) függvénye 

Mivel Q(t) TI szerint periodikus, az átlagértéke: 

 

   Q
TI

Q t dt
TI

e
mean

TI

TI

  





1
1

1
1

0


  

 

b) A javítási idő nem elhanyagolhatóan rövid, és az első teszt lefutásának időpontja 

különbözik a további tesztciklusoktól 

 

Periodikusan tesztelt elemeknél gyakran alkalmazott az az eljárás, amikor a 

bekapcsolás utáni első teszt nem a megadott tesztciklusidő elteltével hajtódik végre, hanem 

annál jóval rövidebb idő után.  

Ha első teszteléssel is számolunk, és a javítási időt már nem lehet elhanyagolni, az 

alábbi képletekhez jutunk (a képletekben TR a javítási időt, míg TF az első teszt lefutásáig 

eltelő időt jelenti): 
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A rendelkezésre nem állás átlagos értéke: 

 

   Q
TI

e e
TR

TI
m ean

TI TI
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c) Az alkatrész bekapcsoláskor konstans meghibásodási valószínűséggel (q) rendelkezik 

 

Konstans bekapcsolási (tesztelés utáni újbóli üzembe-állítási) meghibásodási 

valószínűséggel rendelkezik, az alábbi képletek adódnak a rendelkezésre nem állásra: 

 

 

   

         

   

Q t q e ha t TF

Q t Q TI q e ha t TF nTI
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A rendelkezésre nem állás átlagos értéke: 
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Meghibásodási ráta ismeretében határozzuk meg egy motorra vonatkozó 

megbízhatósági és meghibásodási valószínűségeket olyan esetben, ahol a felújítások 

időpontját az átlagos km-futásnak megfelelően választjuk meg. Egy személyautó motor 

átlagos üzemeltetési ideje: t = 600000 km-futásnak felel meg. Annak a valószínűsége, hogy 

a motor az átlagos üzemeltetési ideje alatt nem fog meghibásodni: 

 

%76,121276,0)(
600000104418,3

6






eetR
t

 

 

A meghibásodás valószínűsége: 

 

%24,878776,01224,01)(1)(  tRtQ  

 

Az előbbi meghibásodási rátát feltételezve keressük azt az üzemidőt, amelynél a megbíz-

hatóság valószínűsége 90%: 

 

30612
104418,3

90,0ln)(ln

61








tR
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Ahhoz, hogy legalább ilyen mértékű megbízhatóságot biztosítsunk, kb. 30.000 km-enként 

célszerű elvégezni a kötelező átvizsgálásokat. 
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5. JÁRMŰJAVÍTÁS ALAPJAI 

A megnövekedett gépjárműállomány, a környezetvédelem fontossága és az energia ár 

emelkedése előtérbe helyezte a gépjármű karbantartást és ezen belül a diagnosztika 

jelentőségét (lásd: Dr. Lakatos István, Dr. Nagyszokolyai Iván Gépjármű üzeme I. – 

Gépjármű diagnosztika). 

 

A szigorúbb környezetvédelmi előírások - mivel a közlekedés az elmúlt idők során az 

egyik legnagyobb környezet szennyező ágazattá vált - kényszerítő erőként hatnak az 

üzemeltetőkre, hogy a járműveket megfelelő műszaki szinten tartsák, és rendszeres 

vizsgálatokkal ellenőrizzék a fődarabok állapotát. További szempont az üzembiztonság és 

az üzem közbeni meghibásodások lehetőségének feltárása. 

A jármű élettartama során lényeges szempont – az alkatrészek élettartama 

egyidejűségének biztosításához – a gyártó által meghatározott időpontokban a szükséges 

karbantartási műveletek és vizsgálatok elvégzése. Ezek lehetnek a gyártók által 

meghatározott időközökben történő vizsgálatok, illetve a jármű számítógéppel felügyelt 

rendszerek által meghatározott időszakonként végzendő vizsgálatok, beszabályozások. 

 

Lehetőség van arra, hogy a rongálódott alkatrészek jelentős részét kijavítás után ismét 

használjuk. Javított alkatrészek (részegységeket, fődarabokat) valamely technológiai 

eljárással ismét alkalmassá tehetők rendeltetésszerű felhasználásra. 

A javítástechnológiai művelettervezéshez ismerni kell részletesen az alkatrész 

rendeltetését és az üzemeltetési viszonyokat, amelyeket az előző fejezetekben – 1. 1 és 1. 2 

fejezet – részletesen ismertetésre kerültek. Ez a követelmény szélesebb körű műszaki 

ismereteket tételez fel, mint az új alkatrészek gyártásához szükséges mérnöki munka. A 

különféle fődarabok (motor, sebességváltó, hátsó híd, kormánymű stb.) általános 

javításának alapja a rongálódott alkatrészek hibafelvételével, selejtezésével, felújításával és 

pótlásával kapcsolatos tevékenység, amely a fődarabok egészére vonatkozóan 

meghatározza a javítás minőségét és gazdaságosságát.  
 

5.1. Fődarabok hibafelvétele és javítása 
 

A következőkben – példaképen – a javítástechnológia alapjainak tervezéshez egy 

Dieselmotor javítástechnológiai folyamatán keresztül jutunk el. 
 

5.1.1. A motor szétszerelése 
 

A motor belső terének tisztítása: 

 A motor belsőtér vízkövesedének feloldása, eltávolítása oldószeres áramoltató 

berendezéssel. 

 Áztatótisztítás 20 °C oldathőmérséklettel. 

 A motortér átöblítése. 

 Levegővel történő lefújás. 

 

A motor emelése és szerelőállványra helyezése (5.1. és 5.2. ábra). 
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5.1. ábra. Motor emelése  

 

 

5.2. ábra. Szerelőállvány 

Az emelés és szerelőállványra helyezés feltételei: 

 A függőleges emelés közvetlenül a motoremelő fülek felett történjen. 

 Az emelés előtt az emelőfülek fülek ellenőrzése sérülés szempontjából, illetve, 

hogy biztosan rögzítve vannak. 

 A himbafedél sérülésének megelőzése érdekében annak biztosítása, hogy hézag 

legyen a fedél és kampók (emelőgerenda) között. 
 

5.1.1.1. A motor külső tartozékainak leszerelése 

 

Önindító leszerelése: 

 A rögzítő anyák eltávolítása majd az indítómotor kiemelése. 

 A fogaskerék kopásának, károsodásának ellenőrzése. 

 

Generátor leszerelése: 

 Az ékszíjfeszítő oldása és az ékszíjak levétele. 

 A generátor talpazatról leszerelése. 

 Ékszíjtárcsa kopásának, felerősítő elemek deformációjának ellenőrzése. 

 

Légsűrítő leszerelése (5.3. ábra): 

 

5.3. ábra: Légsűrítő 
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Szerelési művelet (5.3. ábra): 

 A légsűrítő hengerfejről a levegő és hűtőközeg be és kimeneti csövek, 

 a légsűrítő és a motor hengerblokkja közé szerelt kenőolaj cső, 

 a légsűrítő hátulján lévő konzol tartó csavarok, 

 a tartókonzolt a hengerblokkhoz vagy szűrőfejhez rögzítő csavarok leszerelése. 

 

A hajtás elemeinek (ékszíjtárcsa vagy meghajtó fogaskerékkopások, csatlakozó 

csővezetékek állapotának ellenőrzése. 

 

Kormány szervószívattyú leszerelése: 

 A szivattyú olajcsöveinek lekötése, az olaj maradék felfogása. 

 A szivattyú és a tömlők szabad nyílásainak zárása a szennyeződés 

megakadályozása miatt. 

 A rögzítő csavarok és az olajszivattyú kiszerelése. 

 

A hajtás, kopás és károsodás ellenőrzése, és szükség esetén a fogaskerék cseréje. 
 
 

Szívógyűjtőcső és tartozékai: 

 A turbótöltő szívó és nyomó vezeték, és a rögzítő csavarok bontása után a 

szívócsonk leszerelése. 

 A szívócsonk ellenőrzése. A felfekvő felület és deformációk ellenőrzése. (Törés, 

repedés.) 
 

Turbótöltő leszerelése: 

 A turbótöltő tartókonzoljának, a turbótöltő kipufogócsonkjának, valamint az olajcső 

karimacsavarjainak leszerelése.  

 A kilépő olajcső karimacsavarjainak oldása, tömlőkapcsainak leszerelése. 
 

A turbótöltő lapátok sérülésének valamint a tengely előzetes radiális és axiális 

játékának ellenőrzése. A turbótöltő és a csövek nyílásait zárja le, hogy a szennyeződés ne 

kerüljön beléjük. 

 

Figyelem: Ha a turbótöltő megkerülő-szelepes, biztosítani kell, hogy a megkerülő 

működtető rúdját ne használja a turbótöltő emelésére vagy elmozdítására. Ez a megkerülő 

szelep sérülését okozhatja, és a hitelesítést befolyásolhatja. 
 

Kipufogó gyűjtőcső leszerelése (5.4. ábra): 
 

 

 

5.4. ábra: Kipufogó gyűjtőcső 

 

A kipufogócsonk csavarok lazítása, az 5.4. ábra szerint, fordított sorrendben. 
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A kipufogó gyűjtőcső levétele előtt ellenőrizni kell a koromnyomok alapján a karimák 

tömítetlenséget, valamint a hengerfej és a csőcsonk karimáinak csatlakozó felületeit. 
 

Távadók és érzékelők: 

 A távadók és érzékelők kiszerelése. 

 A sensor, ill. távadó csavarok menete, valamint, ezek menetes furatainak 

ellenőrzése. 
 

Motor olajhűtő leszerelése (5.5. ábra): 
 

 

 

5.5. ábra: Olajhűtő 

Szerelési művelet: 

 A hűtőkonzol (3), 

 a hűtő tetején lévő alacsony nyomású üzemanyagcsövek rögzítő csavarok  

és anyák (2), 

 a hűtő hátsó csúcsán lévő tömlőkapocs (1), 

 a fedél alatti 6 csavar (4) és a fedéltő mellett lévő csavar (4) oldása, 

 a hűtő leszerelése. 

Az olajhűtő ellenőrzése, és ha szükséges nyomáspróba végzése. 

 

Befecskendező szivattyú és tartozékainak leszerelése (Hagyományos rendszer). 

 

Soros elrendezésű szivattyú: 

 A motor blokkon és a szivattyú lendkerekén lévő illesztési jel – vagy furatok –

összeforgatása, beállítása. 

 A táprendszer csövek és a nagynyomású csövek leszerelése. 

 A szabad nyílások furatok lezárása, hogy ne kerülhessen szennyeződés a 

rendszerbe. 

 A szivattyúrögzítő csavarok kiszerelése az alátéttel együtt.  

 A szivattyú motorból történő kiemelése a kapcsoló résszel együtt. 

 

A nagynyomású csövek és a táprendszer csövei rögzítő elemeinek ellenőrzése. 
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5.6. ábra: Porlasztótartó szerelése 

Szerelési művelet (5.6. ábra): 

 Porlasztó tartók kiszerelése. 

 A fúvókák kiszerelése előtt a fúvóka környezetének tisztítása. 

 A befecskendező és visszafolyó vezetékek leszerelése, ledugaszolása.  

 A fúvókarögzítő anyák leszerelése. 

 A fúvóka hengerfejből történő kiemelése után ellenőrizni kell, hogy a fúvókával 

egyidejűleg a tömítő – réz – alátét is kikerült. 

 

Vízszivattyú leszerelése (5.7. ábra): 
 

 

 

5.7. ábra: Vízszivattyú szerelése 

Szerelési művelet: 

 A csővezetékek lebontása, 

 a megkerülő ág karima csavarjaink bontása, 

 a vezérmű szekrény fedelén tartó csavarok (elöl és hátul) lazítása, 

 a szivattyút a vezérmű szekrényen rögzítő hátoldali csavarok oldása és a szivattyú 

leszerelése, 

 a csatlakozó felületek tisztítása. 

 

A hajtás elemeinek, meghajtó fogaskerékkopások, csatlakozó csővezetékek állapotának 

ellenőrzése. 
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5.1.2. Motor szétszerelése alkatrészekre. 
 

Vezérműház fedél leszerelése (5.8. ábra): 
 

 

 

5.8. ábra: Vezérműház fedél 

Szerelési művelet: 

 A fedél oldalára szerelt szellőző - cső szétkapcsolása. 

 A fedélcsavarok és a gumitömítések eltávolítása szelepfedél tetejéről, majd a 

szelepfedél és a közdarab leszerelése. 
 

Megjegyzés: Néhány szelepfedélen sodronybetétes szűrővel ellátott szellőző található. 

Állapotuk ellenőrzése.  
 

Hengerfej leszerelése és tartozékainak szétszerelése (5.9. ábra): 

 

  

5.9. ábra: Himbasor leszerelése 

Szerelési művelet: 

 A himbatengely-konzolok rögzítésének egyenletes és fokozatos lazítása után a 

himba egység eltávolítása. (A végektől a közép felé haladva.) 

 A hengerfejről és a hengerfeji olajellátó csatlakozóból a tömítések eltávolítása.  

 Lökőrudak kiemelése (kialakítástól függően). 

 Valamit a kialakítástól függő egyéb csövek és kábelek leszerelése. 
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Hengerfej csavarok oldási sorrendje (5.10. ábra): 

 

 

5.10. ábra: Hengerfej csavarok oldási sorrendje 

 

 A hengerfej csavarokat fokozatosan és egyenletesen az ábrán láthatóval ellenkező 

sorrendben történő oldása. 

 Vegye le a hengerfejtömítést. 

 A hengerfejet, olyan felületen kell elhelyezni, ami nem sérti a hengerfej 

homlokfelületét. 
 

Ha a hengerfejen repedés a fúvókafurat és a szívó – vagy a kipufogószelep üléke között 

fut (5.11. ábra) valamint a szelepfészek alatt, a szívó és kipufogó csatornákban akkor azt 

tömítettségre ellenőrizni kell. 
 

 

 

 
 

5.11. ábra: Hengerfejrepedés 

Figyelmeztetés: Kerülni kell a feszítőkar alkalmazását a hengerfej hengerblokktól 

történő leválasztásához. 
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A Szeleprugó és tartozékainak ellenőrzése (5.12. ábra): 
 

 

 

5.12. ábra: Szeleprugó és tartozékai 

 

Szelepek és szeleprugók kiszerelése (5.13. ábra):  

 A kiszerelés előtt az alkatrészek összejelölése, hogy a szelepek az eredeti helyükre 

kerüljenek vissza, amennyiben újra felhasználásra kerülnek. 

 A hengerfej alsó felületének tisztítása után a szeleptányér és fészek felületének 

ellenőrzése. 

 A szeleprugó-összenyomó szerszám és a megfelelő adapter segítségével a 

szeleprugók összenyomása és a szorítóékek eltávolítása. 

 A szeleprugó-összenyomó nyitása után a szeleprugó ékek, szeleprugó és 

szelepszár-tömítést eltávolítása. 
 

 

5.13. ábra: Szelepek kiszerelése 

A szétszerelés után ellenőrizni a szelepek felfekvő felületét a szelepfészken, valamint a 

szelephiba irányú „ütköző” felületet beverősre. A szeleprugó alátét, szeleprugó és 

szorítóékek állapotát. 
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Olajteknő és kenőolaj ellátás elemeinek leszerelése: 

 A nívópálca és a nívópálca vezető cső kiszerelése.  

 Az olajteknő leeresztő-dugó és tömítés oldása után az olaj leeresztése.  

 Az olajteknő feltámasztása, majd a hengerblokkhoz rögzítő csavarok oldása.  

 Az olajteknő és hengerállvány közötti tömítés leválasztása. 

 A szétszerelés után ellenőrizni az olajteknő felületének, hullámtörő lemezek 

épségét. 
 

Olajszivattyú, olajszűrő és szívócső kiszerelése (5.14. ábra): 

 A főcsapágy-fedélhez rögzítő konzol csavarok, és a szívócsőkarima csavarjainak 

leszerelése. 

 A szívócső és a szűrő kiemelése. 

 

 

5.14. ábra: Kenőolaj szivattyú és tartozékai 

 

Dugattyúk, hajtórudak kiszerelése: 

 A hajtórúd a legalacsonyabb helyzetbe állítása után a csapágyfedél csavarok oldása, 

majd fedél leszerelése a hajtórúdról.  

 A hajtórúd hengerfuratba történő feltolása után a felső csapágycsésze eltávolítása. 

 A dugattyú és hajtórúd hengerfej irányába történő kinyomása után, annak 

kiemelése, majd a csapágyak és az alsó csésze összeszerelése. 

 A dugattyúgyűrűk gyűrűtágítóval történő kiszerelése és a hozzá tartozó 

dugattyúhoz kötése, rögzítése. 

 

A szétszerelés után ellenőrizni a hajtórúd és tartozékai épségét, csapágyak felületét, a 

dugattyún és tartozékain jelentkező kopásokat, hőfutásokat. Példák a túlhevülésre (5.15. – 

5.16. ábra) a dugattyún.  
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5.15. ábra: Túlhevülés a dugattyú paláston 

5.16. ábra: Dugattyúfej olvadása 

 

Beverődések és kenés kimaradása csapágyakon (5.17. – 5.18. ábra) 

  

 

5.17. ábra: Beverődések a hajtórúd felső csé-

szén 

5.18. ábra: Kenés kimaradása a csap-

ágy felületén 

  

Ékszíjtárcsa és rezgéscsillapító leszerelése: 

 A hajtószíjak eltávolítása után, a szíjtárcsa rögzítő csavarok oldása, majd a lengés 

csillapítóval együtt történő leemelése. 

 

Figyelmeztetés: A lengéscsillapítót a leválasztáskor feszíteni tilos, a gyári utasítás 

szerint kell tárolni. 
 

Vezértengely és tartozékainak kiszerelése (5.19. ábra): 

 A vezérmű-szekrény fedél csavarok és anyák oldása után a fedél eltávolítása. 

 A főtengelyt az óra járásának megfelelően addig kell forgatni, amíg a főtengely-

kerék, a vezérműtengely-kerék és az üzemanyag-szivattyú kerék megjelölt fogai 

egy vonalban nincsenek a közlőkerék jelölt fogaival. 

 A csavarok feloldása után a közbenső kerék lemeze és a kerék, a közbenső 

kerékagyról leszerelhető. Az üzemanyag befecskendező szivattyú meghajtó 

kerekének leszerelésénél – a különböző jelölési, pozicionálási módok miatt – a 

gyári utasítás szerint kell eljárni. 

 A kerék és perselyek szerelési egységként, vagy a perselyek külön-külön 

hozzáférhetők. A perselyek cseréje megfelelő kihúzóval történhet.  

 A vezérműtengely fogaskerék csavarok oldása után a vezérműtengely végébe a 

megfelelő adapter felszerelhető. Az adapter és a lehúzó segítségével a fogaskerék a 
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tengelyről lehúzható. A vezérműtengely nyomóalátétet bontása után a 

vezérműtengely kiemelhető. 
 

 

5.19. ábra: Vezérlés fogaskerekei 

A szétszerelés után ellenőrizni a vezérműtengely és fogaskerekek épségét, perselyek 

felületét. Példa a vezérműtengely bütyök felületének deformációjára (5.20. ábra). 

 

 

5.20. ábra: Vezérműbütyök roncsolódása 

Lendkerék és tartozékainak leszerelése: 

 Először a két egymással szemben lévő rögzítőcsavart kell oldani a lendítőkerékről, 

és felrakni – átmenetileg – két vezető-csapot a lendítőkerék le - és 

visszaszerelésének biztonsága érdekében. 

 Ezután a többi csavar és alátét, kiszerelhető és a lendítőkerék leemelhető.  

 A lendkerékház lebontásához először a ház csavarok oldása, és puha felületű 

kalapáccsal óvatosan ütögetve a csapokról történő leszerelése. 
 

Ellenőrizni kell a lendítőkerék felületét, és a fogáskoszorút sérülés szempontjából.  

 

Figyelem: Nagyméretű lendkerék leemelésénél, használjon emelő berendezést. 
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Forgattyútengely és főcsapágyak kiszerelése (5.21. ábra): 

 Csavarja ki a csapágyfedél csavarjait és távolítsa el az alsó csapágyfedelet. 

Amennyiben a szétszereléshez szükséges, használjon megfelelő, puha anyagból 

készült szerszámot (1) a nyomóalátétek felső feleinek mélyedéseikből történő 

kinyomásához.  

 Kiszerelés előtt mozgassa a főtengelyt előre vagy hátra a szorosan lévő 

tömítőgyűrűk lazításához. 

 Óvatosan forgassa el a főtengelyt a kiemelés előtt, hogy a felsőcsapágy lehetőleg a 

házában maradjon.  

 
 

 

5.21. ábra: Szerelési pozíció 

 

 Biztosítsa, hogy a főcsapágy-fedelek megfelelő helyszámaikkal meg legyenek 

jelölve.  

 Forgattyús tengelyt emelő kötélre kötni és kiemelni. 

 Emelje ki a főtengelyt.  

 Forgattyús tengelyt szállító állványra helyezni. 

 Csavarja vissza a csapágyakat az alsó felével és a fedelével. 
 

A kiszerelés után ellenőrizni a főtengely felületét repedések és hőfutás szempontjából. 

Példa a szennyeződéstől eredő kopás a felületen (5.22. ábra) 
 
 

5.22. ábra: Felületi bemaródás 

 
 

 

 



92 GÉPJÁRMŰVEK ÜZEME II. 

www.tankonyvtar.hu  Horváth Tibor 

A hengerállványban lévő hüvelyek honolt felületének ellenőrzése (5.23. ábra): 

 

A hengerfurat kenőolaj tartása – ennek a motor emissziójára gyakorolt hatása –, futási 

viselkedése a honolt felület állapotától függ. A honolás jellemzőinek változásai a 

karcolatok elnyomódása, elkopás a rétegzések (pikkelyesedések) állapota vizuálisan, FAX-

FILM lenyomat készítésével vagy célműszerrel vizsgálható.  
 

 

5.23. ábra: Hengerpersely honolt felület 

 

Alkatrészek mosása, tisztítása 

Munkavédelmi előírás: A mosóberendezéseket csak a vegyi anyagokkal történő 

munkavégzésre kioktatott személy kezelheti a vonatkozó általános munkavédelmi utasítás 

szerint. 
 

5.1.3. Az alkatrészek hibafelvétele és minősítése. 

 

A hiba felvételezés az alkatrész javítás műszaki lehetőségeinek mérlegelése. A gyári 

adatokhoz történő viszonyítást összehasonlító méréssel, az eltérések okait a rongálódási 

folyamatok jellemzésével célszerű meghatározni. Ennek alapján dönthető el, hogy 

alkatrészjavítás nélkül, kézi vagy gépi javítással visszaépíthető, vagy selejtítésre kerül. 

 

A hibafelvétel során az alkatrészeket az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: 

 Javítás nélkül használható, 

 javítható, 

 selejt. 
 

Az első csoportba azok az alkatrészek tartoznak, amelyek kopása nem éri el a 

megengedett legnagyobb értéket. A második csoportba azok az alkatrészek tartoznak, 

amelyek kopása nem éri el a megengedettnél nagyobb, vagy egyes esetekben elérik a 

legnagyobb kopást. A harmadik csoportba tartozó alkatrészek nem használhatók.  
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A hibafelvételi utasítás jegyzőkönyvének kialakítása az alábbiak szerint: 

 
A cég megnevezése:  

HIBAFELVÉTELI UTASÍTÁS 

Hibafelvételi utasítás száma: 

 

 Dátum Aláírás  

 

Alkatrészek hibafelvételezése és osztályozása. 
 

 

Mérte:   Motor típus: 

 

Ellenőrizte:   Motoralkatrész gyári száma: 

Érvényes: 

 

Az alkatrész rajza Megjegyzés: 

Összes oldalszám: Oldalszám:   

Szám az 

ábrán 

 Mérőműszer Méretek  

Megengedhető 

javítás nélkül 

Megengedhető javítás-

sal 

selejt Javítás 

  

 

 Módja 

 

Műveleti utasítás 

száma 

5.1. táblázat: Hibafelvételi utasítás jegyzőkönyve 

Hengerfej hibafelvétele: 

 Szelepfészek és ülék ellenőrzése (5.24. ábra). 

 Szivárgási tesztnyomás (célkészülékkel). 

 Fejvastagság ellenőrzése. 

 A hengerfej maximális megengedett vetemedése. 

 A hengerfej-tömítési homlokfelület minőségének ellenőrzése. 

 Hengerfej megmunkálás utáni megengedett minimális vastagsága. 

 Szívó és kipufogó oldal, tömítési homlokfelület minősége. 
 

Mérési példák: 

 

Szelepülék szög Kipufogó 

Szívó 

46° (88°-os kiegészítő szög)  

46° (88°-os kiegészítő szög) 

Szivárgási tesztnyomás  200 kPa 

Fejvastagság  102, 79/103, 59 mm 

A hengerfej-tömítési 

homlokfelület minősége 

 1, 10/3, 10 mikrométer 

Szelepvezető átmérő Szívó 
Kipufogó 

13, 00/13, 027 mm 
14, 00/14, 027 mm 

Hengerfej megmunká-

lás utáni megengedett 

minimális vastagsága 

  

102, 48 mm 

A hengerfej maximális 

megengedett veteme-

dése 

 A1 0, 08 mm 

A2 0, 15 mm 

A3 0, 15 mm 

5.2. táblázat: Mérési példák 
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Szelepülék ellenőrzése: 

 

 

 

 

Szelepfészek ellenőrzése: 

 

Szelepülék-betét süllyesztek méretei 

 

 
 

 

5.24. ábra: Szelepülék, szelepfészek ellenőrzése 

 

Szelepek hibafelvétele (5.25. – 5.26. ábra): 

 Szelepszár átmérő, 

 szelepvezető-hézag, 

 szelepfej-átmérő, 

 szeleptányér homlokszög, 

 szeleptányér perem, 

 és a teljes hossz mérése. 

Szelepszár-tömítés szimmering ellenőrzése. 

Szelepfej besüllyesztésének mérése a hengerfej síkjától. 
 

 

 

5.25. ábra: Szelepfej besüllyesztésének 

ellenőrzése 

 

 

5.26. ábra: A szelepszár ellenőrzésének helyei 

 

Szelepvezetők hiba felvételezése (5.27. ábra): 

 Részben megmunkált belső (besajtolás után mért érték), 

 teljesen megmunkált belső átmérő (gyártó által előírt – megmunkálás után – az 

illesztési hézagnak megfelelő érték), 

 külső átmérők mérése. 

 

Szelepvezető hengerfeji egyenlőtlenség (A besajtolás pozíciójának) ellenőrzése. 
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A szelepvezető teljes hossza kiszerelt állapotban, majd a rugófészek-fenéktől mért 

előreállás ellenőrzése. 
 

 

5.27. ábra: Szelepvezető ellenőrzése 

 

Szeleprugók hiba felvételezése: 

 Szelep-rugók. 

 Szerelt hosszúság mérése. 

 Rugóerő meghatározása szerelt hossznál. 

 Aktív menetek számának és a csillapítómenetek száma. 
 

Dugattyú hiba felvételezése (5.28. ábra): 

 Dugattyú előreállásának mérése a hengerállvány felső felületétől. 

 Csapszegfurat átmérő és a csapszeg külső átmérő mérése. 

 Illesztési hézag meghatározása. 

 Kompresszió gyűrű, olajlehúzó és olajáteresztő gyűrű horonyszélességének 

ellenőrzése. 

 Dugattyúhűtő fúvókák, szelep-nyitónyomásának ellenőrzése cél készülékkel. 
 

 

5.28. ábra: A dugattyú főbb méretei 

 

  



96 GÉPJÁRMŰVEK ÜZEME II. 

www.tankonyvtar.hu  Horváth Tibor 

 

Dugattyúgyűrű ellenőrzése (5.29. ábra): 

 Kompresszió gyűrű, 

 olajlehúzó és olajáteresztő gyűrű szélességének mérése. 

 Illesztési hézagok ellenőrzése az első, második illetve a harmadik gyűrűben. 
 

 

 

5.29. ábra: Kompresszió, olajlehúzó és olajáteresztő 

dugattyú gyűrűk 

 

Hajtórudak hiba felvételezése: 

 Fedél-hajtórúd illeszkedése szemrevételezéssel. 

 Forgattyúoldali csapágyfészek-átmérő ellenőrzése 120°-fokonként. 

 Dugattyúoldali perselyfészek-átmérő 

 Hosszlépcsők mérése a középérték meghatározására. 
 

A hajtórúd hajlásának és elcsavarodásának ellenőrzése (5.30. – 5.31. ábra): 
 

 

           
 

5.30. ábra: Hajtórúd méretek 
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5.31. ábra: Elcsavarodás ellenőrzése 

Forgattyúoldali csapágyak ellenőrzése: 

 Csapágy szélesség mérése. 

 Méretlépcsős csapágynál a középvastagság mérése. 

 Csapágyhézag ellenőrzése. 
 

Főtengely hiba felvételezése (5.32. ábra): 

 Ellenőrizze a főtengelyt repedések szempontjából vizsgáló padon. 

 A főtengely egytengelyűségének ellenőrzése. 

 Főcsap átmérő ellenőrzése az oldalak hengeres felületén 120°-fokonként. 

 Maximális csapkopás és ovalitás meghatározása. 

 Mellső főcsap, 

 középső főcsap, 

 összes többi főcsap szélességének mérése. 

 Forgattyúcsap-átmérő ellenőrzése az oldalak hengeres felületén 120°-

fokonként. 

 Forgattyúcsap-szélesség 

Maximális csapkopás és ovalitás meghatározása. 

 Karima-átmérő ellenőrzése. 

 Ékhorony méreteinek ellenőrzése. 

 Főtengely axiális játékának ellenőrzése. 

 Maximálisan megengedett főtengely axiális játék. 

 Fő - és forgattyúcsapok lekerekítési sugarának ellenőrzése célkészülékkel. 

 Alulméretes fő- és forgattyúcsapok ellenőrzése a fentiek szerint. 
 

 

5.32. ábra: Főtengelycsap főbb méretek 
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Vezérlés elemeinek hiba felvételezése (5.33. ábra): 

 Vezérműtengely egytengelyűségének ellenőrzése. 

 Vezérműtengely csapátmérők ellenőrzése. 

 Maximális megengedett tengelycsap ovalitás és kopás mérése. 

 Vezérműtengely furat átmérő ellenőrzése a hengerfejben. 

 Vezérműtengely illesztési hézagának meghatározása. 

 Vezérműbütykök méretek ellenőrzése. 

 

Vezérmű axiális tűrés: 

 Gyártási határok 

 Támalátét szélesség ellenőrzése. 

 Nyomóalátét-horony mélységének ellenőrzése a hengerblokkban. 

 Nyomóalátét-vastagság ellenőrzése. 
 

 

 

5.33. ábra: Vezérműtengely ellenőrzése 

 

A vezérlés, mellékhajtás fogaskerekeinek ellenőrzése: 

 Üzemanyag-szivattyú, 

 Főtengely, 

 Légsűrítő.  
 

Hengerblokk hiba felvételezése: 

 Felső és alsó felület közötti magasság mérése. 

 Hengerpersely furat átmérő ellenőrzése. 

 Hengerpersely karimahorony mélységének és a  

 karimahorony átmérőjének mérése. 

 Főcsapágy furatok átmérőjének ellenőrzése. 

 Olaj áteresztő csatornák, menetes furatok ellenőrzése. 

 

A hengerpersely hiba felvételezése: 

 A persely belső átmérők valamint a maximális ovalitás és kúposság mérése. 

 A persely karima kiállásának ellenőrzése a hengerfej síkjához. 
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5.1.4. A motor összeszerelése 
 

A tartósságra és a megbízhatóságra vonatkozó követelmények terén semmiféle 

engedmény nem tehető javításra, felújításra kerülő alkatrészek esetében, amelyek 

rongálódása veszélyt jelenthet azok biztonsága szempontjából. Teljes értékű felújítás, ha 

gazdaságosan elvégezhető, akkor követelmény a néveleges illesztési méretek 

helyreállítása. Ezért a javítás, felújítás nagy része csak korszerű célgépek segítségével 

végezhető, továbbá egyes alkatrészek pótalkatrész a kereskedelemből biztosíthatók.  

A fenti témakör a „Gépjárművek javítása” című elektronikus tankönyvben található. 
 

A motor összeszerelése – előzőekben ismertetett – szétszerelési technológiához képest 

fordított sorrendben történik, amely vázlatosan az alábbi szerelési műveleteket tartalmazza: 
 

 Hengerfej és tartozékainak összeszerelése. 

 Vezérműtengely csapágyak beszerelése 

 A hengerállvány szerelőállványra szerelése. 

 Olajfúvókák beszerelése. 

 Mellső támasztó lemez szerelése. 

 A vezérműtengely és alkatrészeinek szerelése. 

 Szelepemelők, szelephimbák, szelepemelő rudak, és csatlakozó alkatrészeik 

felszerelése (amennyiben a hengerállvány tartozéka). 

 Főcsapágy csészék beszerelése. 

 Forgattyútengely beszerelése. 

 Lendkerékház, lendkerék és tartozékainak felszerelése. 

 Vezérműház és a fogaskerekeinek felszerelése. 

 Lengéscsillapító felszerelése. 

 Dugattyúk, hajtórudak beszerelése. 

 Kenőolaj szivattyú és tartozékainak beszerelése. 

 Olajteknő felszerelés. 

 Hengerfej felszerelése. 

 Vízszivattyú felszerelése. 

 Kipufogó-gyűjtőcső felszerelése. 

 Turbótöltő felszerelése. 

 Vízelosztó cső felszerelése. 

 Szívógyüjtőcső felszerelése. 

 

A következők a motor a megkövetelt tartóssága és megbízhatósága érdekében a fenti 

szerelési technológia egyes szerelési elemeire külön is utalnak. 
 

Dugattyú hűtőfúvókák (5.34. ábra): 

 Beszerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a golyó szabadon mozog - a rugónyomás 

ellenében - a szelep - egységben és a fúvócső nem sérült.  

 A beszerelt dugattyú-hűtőfúvóka biztosítsa, hogy az egység a henger blokkban lévő 

csapon helyesen illeszkedjen.  

 Be kell illeszteni egy gyárilag előírt átmérőjű, megfelelő hosszúságú rudat a 

fúvókába. 

 Amikor a rúd a fúvókába van illesztve, végének a henger tetején a jelzett – 1.– 

területen belül kell lennie. 
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5.34. ábra: Hűtőfúvókák beállítása 

Vezérműtengely csapágyak beszerelése (amennyiben a hengerállvány tartozéka) 

(5.35. ábra): 

 A csapágyhüvelyek szerelésénél célszerszámot használata. 

 A csapágyhüvely a szerszámon szorosan illeszkedjen. 

 A szerszámmal a csapágyhüvely megfelelő helyzetbe kerüljön a motoröntvénybe 

úgy, hogy az olajfurata az öntvény olajfuratával egybe essen. 

 A szerszám kivétele után ellenőrizze az olajfurat megfelelő helyzetét. 

 A vezértengely csapágyat beolajozni. 

 Óvatosan szerelje be a vezérműtengelyt. 

 A vezértengelyt, a csapágyakba óvatosan betolni. 

 Be kell rakni a vezérműtengely nyomóalátétet.  

 A tengely axiális irányú mozgás mérése. 

 Beszabályozása a gyári értéknek megfelelően. 
 

 
 

5.35. ábra: Vezérműtengely szerelése 

Főcsapágy csészék beszerelése a hengerállványba: 

 A főcsapágy fedeleket leszerelése. 

 A főcsapágy alsó csészéket beillesztése, olajozása. 

 A támasztó csapágy alsó feleinek olajozása és elhelyezése a középső főcsapágy 

csapágyfedelének mindkét oldalán. 
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Forgattyútengely beszerelése: 

 

Figyelem: Forgattyús tengelyt emelő kötélre kötni és beemelni. 

 

 A forgattyútengely főcsapokat beolajozni. 

 Főcsapágy felső fedelek és csészék beszerelése. 

 A főcsapágy fedelek ellenőrzése, hogy a helyzet meghatározó szemei helyesen 

illeszkedjenek a fedelekbe, hengerblokkba.  

 A csavarok a főcsapágy-fedelekbe helyezése és fokozatos meghúzása a gyári 

előírás szerint. 

 Főtengely tengelyirányú játékának ellenőrzése. A főtengely tengelyirányú mozgását 

a középső főcsapágy mindkét oldalán található támasztó csapágy szabályozza. 

 A játék a nyomóalátét és a főtengely közé helyezett hézagmérővel ellenőrizhető, 

vagy mérőórával a főtengely valamelyik végén az axiális irányú mozgás 

ellenőrzésével. 

 Ha a végjáték nagyobb a megengedett értéknél, abban az esetben a túlméretes 

nyomóalátéteket kell be szerelni. A túl méretes nyomóalátétek a főcsapágy egyik 

vagy mindkét oldalára beszerelhetők, hogy a játék elérje a gyártó által megadott 

értéket. 

 

Főtengely hátsó olajtömítés beszerelése a hengerállványba (5.36. ábra): 

 A tömítés-cserélő szerszámot –1– a főtengely-peremre helyezni.  

 Megolajozni a főtengelyperemet –2 – a tömítés főszegélyét és a tömítés-cserélő 

szerszámot tiszta motor kenőolajjal.  

 A tömítés kenése azért szükséges, hogy a motor első indításakor a tömítés ne 

sérüljön meg. 

 A szimmering tartót óvatosan a helyére – a főtengely peremére és a csavarokra – 

kell tolni. 

 

 

5.36. ábra: Főtengely hátsó olajtömítés 

 

Dugattyúk, hajtórudak beszerelése (5.37. ábra): 

 A dugattyúval előszerelt hajtórudak hajtórúdfedelét leszerelni. 

 A hajtórúd csapágyfelületeit és a főtengely hajtórúd csapot megtisztítani. 

 Biztosítani, hogy a helyzet meghatározó csapok kiemelkedése a fedél teteje felett 

legyen. 
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 Tiszta motorolajjal a csapágyfelületet és a főtengely hajtórúd csapot megolajozni.  

 A dugattyúval előszerelt hajtórúdba, a főtengely irányába – célszerszámmal – 

beilleszteni. 

 Letisztítani, és bekenni, majd behelyezni az alsó csapágyházat a fedélbe.  

 Beszerelni a felső csapágy felet a hajtórúdba; biztosítani, hogy a toldalék helyesen 

a mélyedésbe csatlakozzon.  

 Csatlakoztatni a fedelet a hajtórúdhoz. A fedél száma a hajtórúdéval azonos legyen, 

és mindkettő azonos oldalon helyezkedjen el. 

 A csavarok meghúzása fokozatosan és egyenletesen a gyártó által megadott 

nyomatékkal. 

 A főtengely egyenletes szabad forogást mindendugattyú beszerelése után 

ellenőrizni kell. 

 A szerelés után ellenőrizni kell a dugattyú-magasságot gyártó által megadott érték 

szerint a motorblokk síkjához képest. 

 

 

5.37. ábra: Csapágy illesztése 

 

Hengerfej összeszerelése (amennyiben a motor oldal vezérelt és felülszelepelt) 

(5.38. – 5.39. ábra): 

 A szelepekkel előszerelt hengerfej helyes elhelyezéséhez két vezetőcsapot (1) 

becsavarni. 

 A hengerfejtömítést felhelyezni a gyártó utasítása szerint.  

 Utána a hengerfejet a helyére illeszteni. 

 Továbbiakban a csavarok meghúzása megfelelő sorrendben a gyári előírásnak 

megfelelő nyomatékra, majd szöghelyzetre. 
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 5.38. ábra: Hengerfej tájolása 5.39. ábra: Szögre húzás a jobboldali 

  sorrend szerint 

 

 Továbbiakban a lökő rudak a beillesztése arra ügyelve, hogy minden lökörúd vége 

helyesen illeszkedjen a bütyökfészekbe. 

 A szelep himba sor berakása. 

 Tömítés felszerelése a hengerfej olajfuratokra.  

 A szelephimba egység rögzítése és biztosítása, hogy az olajellátó csatlakozás 

megfelelően illeszkedjen a tömítéshez. 

 Az állítócsavar végek megfelelő csatlakoztatása a lökörúd fészkekhez. 

 A himbatengely konzolrögzítők berakása, a rögzítők meghúzása, fokozatosan és 

egyenletesen gyári előírás szerint. A belső rögzítőknél kezdve a végrögzítők felé.  
 

Szelep hézagok beállítása: 

 A szelep beállítása a gyújtási sorrendnek megfelelően. A forgattyús tengelyt úgy 

kell elforgatni, hogy az ellenőrzött henger szelepei zárva a vele együttfutó henger 

szelepei váltáson legyenek. 

 Szelepnyitás ellenőrzése. 

 A mérőórát a hengerfejre rögzíteni. 

 A forgattyútengely elforgatásával a szívószelep nyitáskezdetét, majd a 

kipufogószelep zárásának befejezését megmérni. 

 Hathengeres motor esetén az 1-es és 6-os henger fokbeosztását a lendkeréken 

(fokolótárcsán) megmérni. 
 

A porlasztók beszerelése (hagyományos befecskendező rendszereknél) (5.40. ábra.): 

 Új alátétét behelyezése a (6) a hengerfej fészekbe tapasztó zsír alkalmazásával. 

 A porlasztó tartó a megfelelő helyzetbe kerüljön az égéstér irányába, melyet a 

helyzetbeállító golyó – 7 –, vagy egyéb jelzés koordinál. A karmantyú menete –3 – 

a hengerfej meneteibe illeszkedjen. 

 A menetet meghúzása után, a porlasztótest ne mozduljon el mert a tömítés 

nyomaték hatására elpattanhat, és szivárgás lehet ennek következménye.  
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 A karmantyút fokozatosan és egyenlően az előírt nyomaték érték szerint kell 

meghúzni. 

 

Következőkben a nagynyomású csövek felszerelése az alábbiak szerint: 

 A nagynyomású csövek anyáinak meghúzása a célszerszámmal a gyártó által előírt 

nyomatékra. 

 A résolaj csatlakozások csövét a tömítések felrakása után az előírt nyomatékra 

meghúzni. 

 A motor indítása után – a szivárgás ellenőrzésekor – a hollandi anyáknál, a csőnek 

tökéletesen kell illeszkednie a porlasztó bemenetéhez. 
 

 

5.40. ábra: Tömítő gyűrű behelyezése 

Kipufogócső felszerelése: 

 A csatlakozó felületek tisztítása és tömítés felrakása. 

 A kipufogócső előírt anyákkal és hőálló zsírral történő befedése után meghúzása a 

gyárilag előírt nyomatékra. 

 

Turbótöltő felszerelése (5.41. ábra): 

 Új tömítés a turbótöltő kipufogócsonkja alá (1).  

 A menetek tiszták legyenek. Alkalmazni kell a menetes szárak berágódása 

megelőzése miatt az előírt kenőanyagot.  

 A csavarokat a gyártó által közölt nyomatékra meghúzni. 

 A turbótöltő csapágyházába friss motorolajat kell engedni, majd az olajellátó csövet 

új közdarabbal felszerelni majd a karima csavarokat rögzíteni. 

 A könyök és a tartókonzolhoz megfelelő helyzetbe állítása és rögzítése. 

 A karmantyút könyökkel együtt felszerelni majd a konzolt a turbótöltő kimenetére. 

A csavarok berakása után azokat meghúzni úgy, hogy a konzol a hengerblokkhoz 

illeszkedjen 
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5.41. ábra: Turbótöltő szerelése 

Vízgyűjtőcső és tartozékainak felszerelése: 

 A hűtővízterelő csőcsonkokat a vízelvezető furatokba beszerelni. 

 A hűtővíz gyűjtőcső tömítéseket felrakni, és a csövet felszerelni. 

 A hűtővíz gyűjtőcsőbe a szükségszerinti érzékelőket behelyezni. 

 

Szívótartály felszerelése: 

 A hengerfejre a szívótartály tömítését felhelyezni, majd felszerelni. 

 A szívócsonkot felszerelni. 

 A hidegindító – amennyiben tartozék – gyertyatömítést felhelyezni, a gyertyát 

behajtani és rögzíteni. 

 

Vízszivattyú felszerelése: 

 A vízszivattyú tömítését felhelyezni, majd a készre szerelt szivattyút felszerelni. 

 

Motor olajhűtő felszerelése. 

 A motor olajhűtő tömítését felhelyezni, majd a felújított olajhűtőt a forgattyúház 

csatlakozásához felszerelni. 

 A vízszivattyú és az olajhűtő közötti hűtővezetéket és gumitömlőt bilincsekkel 

felszerelni. 

 Az olajhűtő és oldalsófedél közötti gumitömlőt bilincsekkel felszerelni. 

 Támasztó és rögzítő füleket felszerelni. 
 

Motor olajszűrők felszerelése: 

 A kenőolajszűrő tömítését felhelyezni, majd a felújított szűrőt a forgattyúház 

csatlakozásához felszerelni. 

 

Önindító felszerelése: 

 A felfogó ászokcsavarokat behajtani. 

 A felújított önindítót felszerelni. 
 

Generátor felszerelése: 

 Generátor tartókengyelt felszerelni. 

 A tartókengyelre a felújított generátort a tartósvarokkal felszerelni. 

 

Légsűrítő felszerelése: 

 Alaplemezt és a felújított légsűrítőt felszerelni. 
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 Az olajnyomó és visszafolyó vezetékeket bekötni. 
 

Szervószivattyú felszerelése: 

 A felerősítő lemezt, tartólemezt és a felújított szervószívattyú felszerelni. 

 

Fordulatszámmérő adót a felfogó csavarokkal felszerelni. 

 

Az ékszíjjak felszerelése és előfeszítése: 

 A vízszivattyú ékszíjának felrakása után állítóanyával feszíteni, és ellenanyával 

rögzíteni. 

 A generátor ékszíjának felrakása után a generátort a motorral ellentétesen feszíteni 

és az állítóhevederen a csavart, rögzíteni.  

 A kompresszor ékszíjának felrakása után feszítőcsavar ellenanyát rögzíteni. 

 A szervószivattyú ékszíjának felrakása után a szíjfeszítő görgő rögzítő anyát zárni, 

és az ellenanyával biztosítani.  

 Az ékszíjak feszességének ellenőrzése a gyártó által előírt célszerszámmal. 
 

5.1.5. Motorok próbapadi vizsgálata, üzemi jellemzői. 
 

A motorok fékpadi vizsgálata különösen fontos akkor, amikor az egyedi értéke nagy és 

nagy „termelési”’ értéket állítunk elő a segítségükkel. A jármű a szállítás, közlekedés vagy 

valamilyen ipari technológia része. 

A motorok emisszió kibocsátásaira vonatkozó jogszabályok szerint – felújítás után – a 

szikra és kompresszió gyújtású motoroknál az előírásoknak megfelelő ellenőrzéseket is el 

kell végezni. 

 

Motorok bejáratása: 

A motor működtetése különböző fordulaton és terhelési állapot mellett, a névleges 

teljesítmény eléréséig. 

 

A bejáratás közbeni ellenőrzések: 

Szivárgások ellenőrzése, hengerfej csavarok után húzása, szelephézag beállítások 

(amennyiben gyári előírás). 

 

A mérés feltételei: 

 A motor bejáratott,  

 mérés előtt üzem meleg. 

 A hűtőfolyadék-hőmérséklet gyártó által előírt, (a léghűtéses motoroknál a 

környezeti levegő hőfoka a gyártó által meghatározott maximum), 

 tüzelőanyag hőmérséklet, 

 kenőolaj hőmérséklet, 

 kipufogógáz hőmérséklet a gyártó által előírt maximum alatt.  

 

A mérés körülményei: 

A környezeti nyomás és hőmérséklet közelítse meg a "szabványos" légköri 

viszonyokat: légköri nyomás (száraz) 99 kPa /100 kPa össznyomás és 1 kPa 

vízgőznyomás, a levegő hőmérséklet 298 K (25 °C). 
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A mérhetőség kritériuma. 

A motorjellemzőket állandósult üzemállapotban kell mérni. Állandósult üzemállapot 

alatt olyan üzemmód értendő, amelyben: 

 a nyomaték, 

 a fordulatszám és  

 a motor hőmérséklete legalább egy percig állandó. 

 

A mérés jósága. 

 A fordulatszám ingadozás a mérés alatt ± 1 % vagy ± 10 Ford/perc-nél kevesebb. 

 Forgatónyomaték, üzemanyag fogyasztás és beszívott levegőmennyiség leolvasása 

egy időben történjék és értéke a két egymást követő stabilizált érték átlaga. 

 A fékerő mérés eltérése nem lehet 2%-nál nagyobb. 

 A mérés minimális időtartama automatikus fordulatszám és üzemanyag 

fogyasztásmérés esetében 30 sec, egyébként 60 sec. 
 

 

Főbb motorjellemzők meghatározása (5.42. ábra): 

 Teljesítmény 

 Szállított tüzelőanyag mennyiség 

 Kipufogógáz hőmérséklet 

 Forgatónyomaték 

 Füstölés 

 Fajlagos tüzelőanyag fogyasztás 

 Fordulatszám 

 

 

5.42. ábra: Főbb motorjellemzők meghatározása 
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Minden munkapont felvétele előtt beállítani és mérni az alábbiakat: 

 Szívási depresszió, 

 Kipufogási nyomás, 

 Kipufogógáz hőmérséklet, 

 Tüzelőanyag hőmérséklet, 

 Beszívott levegő hőmérséklet, 

 Hűtőközeg hőmérséklet, 

 Hengerfej hőmérséklet (léghűtésnél), 

 Hengertér hűtőlevegő nyomása (léghűtésnél). 

 

Egyszerűsített vizsgálat végezhető – a gyári adatok ismeretében – az alábbi jellemzők 

meghatározása alapján: 

 Névleges teljesítmény, 

 maximális nyomaték, 

 minimális fajlagos tüzelőanyag fogyasztás, 

 maximális fordulatszám és az 

 alapjárati fordulatszám. 
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6. BALESETELEMZÉSI JOGI ISMERETEK 

6.1. A szakértő alkalmazása 

 

Ha a bizonyítandó tény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem 

szükséges, szakértőt kell alkalmazni. A törvény meghatározza, mikor kötelező a szakértő 

alkalmazása. A szakértő alkalmazása kirendeléssel (sürgős esetben szóbeli rendelkezéssel) 

történik. 

A 9/2006. (II. 27.) IM rendelet alapján 2005. december 31-től a közúti 

közlekedésbiztonsági műszaki (balesetelemzés) szakterületre azok a szakértők 

jegyezhetőek be, akik közlekedés műszaki szakértői szakon egyetemi szakmérnöki 

képesítéssel rendelkeznek. 

Igazságügyi szakértő az lehet, aki büntetlen előéletű, továbbá a szakterületének 

megfelelő felsőfokú képesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

Jogszabály egyéb szakképesítés megszerzését is előírhatja, igazságügyi szakértői 

tevékenységet általában az végezhet, aki az igazságügyi szakértői kamara tagja. 

 

6.1.1. Az igazságügyi szakértőkről 

 

Az igazságügyi szakértők feladatait, működését, kirendelését, valamint a szakvélemény 

és a szakértői vizsgálat jogi lehetőségeit az igazságügyi szakértőkről szóló jogszabályok 

tartalmazzák. Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, 

illetve a jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése, továbbá megbízás alapján, 

a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített 

szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését. Az 

igazságügyi szakértő a tevékenységét az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való 

felvételkor meghatározott szakterületen fejti ki. Igazságügyi szakértői tevékenységet az 

erre feljogosított természetes személy vagy az e célra létesített igazságügyi szakértői 

intézmény, ennek hiányában a jogszabályban meghatározott szervezet végezhet. 

Az igazságügyi szakértői kamara az igazságügyi szakértők önkormányzati elven 

alapuló szakmai, érdekképviseleti köztestülete, melyről az 1995. évi CXIV. törvény 

rendelkezik. Köztestületként az igazságügyi szakértői tevékenység tudományos 

művelésének támogatásával, a szakmai és etikai elvek meghatározásával és 

érvényesítésével, valamint a szakértők képviseletével kapcsolatos közfeladatokat látja el. A 

kamarai tag jogait és kötelességeit is e törvény szabályozza. 

Az igazságügyi szakértők nevét és szakterületét hivatalos névjegyzék tartalmazza, az 

igazságügyi szakértő e tevékenység ellátására a névjegyzékbe való felvétellel válik 

jogosulttá. A szakértő a működését a szakértői eskü letétele után kezdheti meg. 

Az igazságügyi szakértők igazolványáról szóló IM rendelet alapján az Igazságügyi 

Minisztérium a szakértő részére a rendelet melléklete szerinti igazságügyi szakértői 

igazolványt ad ki, melyet a szakértő köteles megőrizni és hivatalos eljárása során magánál 

tartani. A szakértő az írásbeli szakvéleményét bélyegzőjével látja el. A bélyegző feltünteti 

a szakértő nevét és az igazságügyi szakértői igazolványában meghatározott szakágazatát. A 

szakértő a szakértői tevékenységéről nyilvántartást vezet. 
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6.1.2. A szakértői tevékenység, a szakértői bizonyítás alapjai 

 

A 2005. évi XLVII. törvény 1. § (1) szerint: „Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a 

… hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés 

eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás 

megállapítását, a szakkérdés eldöntését.” 

Az igazságügyi szakértő nem elégséges ismérve az, hogy kellő szakterületi tudással és 

tapasztalattal rendelkezzék, vagyis a jó szakember már önmagában birtokosa az 

igazságügyi szakértői képességeknek. A szakismeret szükséges, de nem elégséges feltétele 

a szakértői képzettségnek (a továbbiakban a jelző nélkül használt „szakértő” kifejezés 

mindig „igazságügyi szakértő”-t jelent). 

A szakértő jó szakember, de ezen túlmenően egyéb, a tevékenységéhez szükséges 

ismeretekkel is rendelkezik. Más szavakkal: az igazságügyi szakértő az, aki különleges 

szakismeretekkel, ezen túlmenően szakértői ismeretekkel is rendelkezik, és ugyanakkor 

megfelel az igazságügyi szakértőkkel szemben támasztott jogszabályi követelményeknek. 

A szaktudáson kívül a szakértői ismeretanyag nem csak a jogi ismeretekre terjed ki. A 

szakértői tevékenységet érintő jogismeret természetesen elengedhetetlenül szükséges a 

szakértői feladatok elvégzéséhez. A jogismeret azonban a szakértő számára csak keretet 

biztosít, amelyen belül végzi a tevékenységét. A szakértői tevékenység a szakértés 

speciális ismeretanyaga nélkül kellő hatékonysággal nem valósulhat meg. A szakértői 

ismeretanyagot – a szakértői bizonyítás elméleti és gyakorlati ismereteit – az igazságügyi 

szakértői tudomány foglalja magába. 

Ez a tudomány multidiszciplináris, vagyis különböző szakágakat foglal magába (fizika, 

kémia, biológia stb.), ugyanakkor interdiszciplináris ismereteket is tartalmaz, vagyis olyan 

tudományágakat, amelyek különféle területeken egyaránt alkalmazást nyernek 

(matematika, méréstan, rendszerelmélet, azonosításelmélet, informatika stb.). 

Ez a szakértői eszköztár. Az alapvető módszer pedig a logikus gondolkodás és az 

intuitív körültekintés. A tárgyalóteremben a szakmailag megalapozott szakértői 

ténymegállapításokat – az ellentétes érdekeltség sajátos védelmében – egyesek olykor a 

fantázia szüleményeként igyekeznek feltüntetni, a szakértői vélemény a tárgyalásokon nem 

mindig nyer osztatlan elismerést. 

A szakértői véleményt nemcsak elkészíteni kell, hanem a benne foglaltakat meg is kell 

védeni. A papír sok mindent elvisel, de mi az, ami vitatható és mi az, ami védhető? 

Tudatosan vagy ösztönösen ezeket a kérdéseket tisztázza magában a szakértő, mielőtt 

aláírja a szakvéleményt. A szakvélemény ezután sajátos pályára kerül, a felmutatott 

eredményeket, ténymegállapításokat végül az igazságszolgáltatásban használják fel. 
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7. MŰSZAKI ÉRTÉKBECSLÉS ELMÉLETE ÉS 

GYAKORLATA 

7.1. Módszertan 

 

Általánosságban ismert az, hogy egy jármű forgalmi értéke
1
 a jármű üzemben töltött 

ideje, futásteljesítménye alapján, a jármű egyedi állapotát értékelő műszaki állapot és a 

jármű piaci helyzetét figyelembe vevő tényezők alapján határozható meg. 

A jármű üzemben töltött ideje, futásteljesítménye egy elméleti műszaki állapotot jelöl 

ki. Ezt az elméleti állapotot a jármű javítása, karbantartása, sérülései, az egyedi használat 

jellege, stb. módosíthatja és ennek értékelésével a jármű valóságos műszaki állapota 

határozható meg. A járművek legtöbbször azonban nem ezen a valóságos műszaki 

állapottal arányos műszaki értékben, hanem a forgalmi értéken cserélnek gazdát. 

A forgalmi értékben a piac a járműegyed népszerűségét, keresettségét, javítási igényét, 

alkatrészellátását, javítási tapasztalatait, felhasználhatóságát, a várható javítási igényét, a 

műszaki vizsgálatok gyakoriságát, gazdaságosságát, a konstrukció korszerűségét, 

adókötelezettségét, a korábbi használat jellegét, a járművet használó személy hozzáértését, 

egyedi esztétikai igényeket, stb. jeleníti meg. Ezt az évszak, a jármű színe, divatirányzat és 

a piacon adott pillanatban előforduló azonos, vagy hasonló egyedek kínálati ára, a 

járműárak várható alakulása, hasonló, vagy ezt kiváltó típus várható hozzáférhetősége, stb. 

egyenként befolyásolja. 

 

7.2. Számított érték 

 

A számítással megjelölt érték valószínű középértéknek tekinthető, a következők szem 

előtt tartásával: 

 A piacmegfigyelések nagy száma és a szakemberek által összesített értéke az átlagos 

állapotban levő, átlagos felszerelésű, átlagos futásteljesítményű jármű értékét adja meg. 

Ezek olvashatók ki a rendezett piaci információkat tartalmazó katalógusból (pl. az 

Eurotaxglass’s, a SCHWACKE, a N.A.D.A., a DAT, stb.), amely katalógusok közül a 

hazai piaci árakat 1992. novembertől a magyar Eurotaxglass’s kiadványai 

tartalmazzák); 

 Egy jármű értéke akkor térhet el – akár nem elhanyagolható mértékben – az adott 

katalógusban szereplő „átlag” jármű értéktől, ha a konkrét gépkocsi tényleges 

futásteljesítménye, a konkrét felszereltsége és konkrét (átlagtól jobb, vagy rosszabb) 

állapota alapján erre műszaki tartalmú adatok, elmondások, értékelhető körülmények 

utalnak. A katalógusoldalak nem egy adott, hanem egy átlag jármű árát tartalmazzák, 

egy perbeli gépkocsi szinte kivétel nélkül eltér ettől az átlagtól. 

 Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy az adott katalógus milyen 

alapfeltételeknek megfelelő járművek adatait átlagolja (pl. a Super-Schwacke 

kiadványa a kifogástalan járművek rendezett piaci információját hordozza, míg a hazai 

                                                 
1
forgalmi érték az az ár, amelyen a jármű ésszerű határidőn belül ténylegesen értékesíthető a jármű jellege, 

állapota és a kereslet-kínálat piaci viszonyok alapján. 
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Eurotaxglass’s katalógus árak átlaga a teljes piacot figyelembe veszi). Ebből adódóan 

egy árjegyzés nem számolható át megfelelő kritika és korrekció nélkül az egyik 

katalógusból a másikba. 

 Az Eurotaxglass’s „Személygépkocsi” c. kiadványban olvasható a járművek általános 

besorolása, kiváló, jó, megfelelő és elhasznált kategóriákban. 

 A katalógusban közölt ár tehát a katalógusban leírt módszerrel meghatározott ár, a 

„szürke” átlagos jármű ára, ahogy arra a katalógus bevezetője, részletesebb leíró része 

is felhívja a figyelmet. 

 A katalógus ár érvényessége a megjelenés időszakában (általában hónapjában) aktuális. 

 A katalógus-értéket tehát korrigálni kell, ennek módja, mértéke és főbb lehetőségei a 

magyar Eurotaxglass’s „Személygépkocsi” c., katalógusban is olvashatók. 

 

7.1. ábra: Eurotax és Schwacke katalógusok 

 

7.2. ábra: N.A.D.A. és Blue Book katalógusok 

7.2.1. Korrekciók 

 

Ezek közül a katalógusból kiemelhető, hogy: 

levonás vagy hozzáadás szükséges: 

 a jármű műszaki és esztétikai állapotának megfelelő besorolásából adódóan, 

 a jármű nem a katalógus feltételrendszerében rögzített referencia időpontban lett 

üzembe helyezve, 

 a tényleges futás eltér a katalógus átlagos km-futásától, 
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 a jármű általános műszaki állapota eltér a megfelelő járműkategóriától, 

 a műszaki vizsgálat érvényessége eltér 12 hónaptól, 

 a gumiabroncsok átlagos állapota eltér az 50 %-tól, 

 a főegységek elvégzett, vagy elvégzendő javítása esetében,  

 a járműtípus átlagtól eltérő helyi keresettsége esetében, 

 az átlagostól eltérő tulajdonos szám esetében, 

 a jármű márkaszervizben történő folyamatos karbantartására (szervizkönyv) figyelem-

mel. 

levonás indokolt: 

 származási helyre figyelemmel (esetlegesen), 

 az átlagosnál nagyobb igénybevétel esetén (pl. bér-gépkocsi, taxi, járőrautó), 

 szükséges, elvégzendő javítások esetében, 

 az eredeti járműkulcsok hiányában, 

 kísérő okmányok hiányában. 

hozzáadás indokolt: 

 a gyári árban nem szereplő, működő és engedélyezett extra tartozékok esetén. 

Az adott korrekció mértéke függvénye lehet az üzemidőnek, azaz fiatalabb és idősebb jár-

művek esetén eltér a korrekció mértéke (pl. állapot-kategória, műszaki vizsga, előző tulaj-

donosok száma, szervizkönyv hiánya, stb. korrekciók). 

 

7.2.2. Az értékmeghatározásról általánosságban 

 

Egy jármű értékelésénél általános elvként rögzíthető: 

 az érték-megállapítás alapja a megfelelő és rendezett piaci információ, 

 bármely katalógusban szereplő átlagos járművet az adott (nemzeti) katalógusokban 

leírt szempontok szerint, az egyedi sajátosságoknak megfelelően korrigálni kell, 

 két különböző katalógusból származó, azonos járműre vonatkozó árközlés összehason-

lításakor figyelemmel kell lenni a katalógusok adatbázisának valószínűen eltérő voltát 

(pl. állapot korrekció, futás korrekció, stb.), az országonként eltérő hozzáadott érték-

adót (Áfa, MWSt, stb.). Az árak átszámításánál a hivatalos MNB devizaszorzók napi 

„eladási” értékét kell alkalmazni, 

 ha a jármű az adott katalógusban nem szerepel, úgy az értékelés kiinduló árjegyzése a 

gyártmány és típuscsalád kisebb és nagyobb értékű „egyedével közrefogva” határoz-

ható meg, vagy e járművek más katalógusból származó összehasonlításából is levezet-

hető, 

 a gépkocsik megfelelő értékelése igényli azt is, hogy a jármű pontosan azonosítható 

legyen, mind típusát, mind felszereltségét illetően, 

 az értékeléshez szükséges információk lehetnek továbbá az üzembe helyezés dátuma, 

az értékelhető futásteljesítmény, a kísérő okmányok érvényességi ideje, rendelkezésre 

álló indítókulcsok száma, stb., 

 a rendezett piaci információs adat (katalógus adat) mellett elengedhetetlenül szükséges 

a járműtípusra vonatkozó, megfelelő mennyiségű szabadpiaci kínálati árjegyzés átte-

kintése, megfelelő módon történő értékelése, és ezek alapján a katalógus adat megfe-

lelő korrekciója (piaci keresettség korrekció). 
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7.3. ábra: Glass’s, Car Parts és Lastauto omnibus katalógusok 

 

7.4. ábra: AMR, NATB, Black Book, NICB és CPI katalógusok 

7.3. Szabadpiaci kínálati árjegyzések feldolgozása, értékelése 

 

Amennyiben az alkalmazott katalógusrendszer nem tartalmaz árjegyzést a vizsgált 

gépkocsira vonatkozóan, annak értékvesztési görbéje piacmegfigyelés alapján készíthető 

el, majd a továbbiakban a görbe alapján képzett kiinduló értéken alkalmazhatóak a 

katalógus rendszer értékelési elvei, korrekciói. 

Szükséges lehet a módszer alkalmazása abban az esetben is, ha a vonatkoztatás 

időpontban olyan idős a jármű, hogy a katalógus rendszer már nem tartalmaz alkalmazható 

árjegyzéseket. Ennek megfelelően az értékelendő járműhöz leginkább hasonló (típus, 

üzemidő, futásteljesítmény, felszereltség, stb.) járművek kínálati árjegyzéseit kell 

figyelembe venni az alábbiakra tekintettel: 

 a szabadpiaci kínálati árjegyzés
2
 általában alkuképes, azaz kb. 0–10 % (de akár 20 %) 

mértékben eltérhet a későbbi valós ártól. Ennek megfelelően az eljáró szakértő a piaci 

környezetet jellemző mértékben értékelje az árjegyzések kínálati voltát, 

 az értékelt adatokat célszerű csak bizonyos határok között (átlagos árszint ± 30 %) fi-

gyelembe venni, azaz a legkisebb és legnagyobb értékek figyelmen kívül hagyhatóak, 

 az üzemidő ± 2 év intervallumban célszerű az adatgyűjtést végezni. A rendelkezésre 

álló adatok számától, az értékelendő jármű üzemidejétől függően az üzemidő interval-

lum csökkenthető vagy növelhető, 

                                                 
2
 a szabadpiaci kínálati árjegyzés olyan árjegyzés, mely alapján a kínált jármű gyártmánya, típusa, üzemideje, 

felszereltségének fontosabb elemei, állapota azonosítható, megállapítható. 
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 amennyiben az értékelés kiinduló árát szabadpiaci piacmegfigyelés során gyűjtött ada-

tokból, kínálati árjegyzések alapján elkészített értékvesztési görbe felhasználásával ké-

pezzük, a továbbiakban az értékelés során extraként a jármű azon felszereltségei ve-

hetők figyelembe, melyek a felhasznált kínálati árjegyzésekben (hirdetésekben) sze-

replő járművek többségében nem szerepeltek, 

 abban az esetben, ha ilyen hirdetések elegendő számban nem állnak rendelkezésre, az 

értékelt gépkocsi típusától, üzemidejétől, felszereltségétől – megfelelő mérlegelés mel-

lett – eltérhet a figyelembe vett járművek köre: azaz bizonyos mértékű eltérés meg-

engedhető (pl. váltó típusa, motorteljesítmény, modellfrissítés előtti/utáni változat, stb.) 

o Amennyiben az értékelendő típusra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre ele-

gendő számban magyarországi kínálati árjegyzések, szükséges lehet külföldi hir-

detések felhasználása a görbe elkészítéséhez. 

o Amennyiben lehetséges, azonos piacról származó kínálati árjegyzések feldolgozá-

sával, az új értékre vonatkozó „százalékos értékvesztési görbe”
3
 elkészítése indo-

kolt, melyből az értékelés kiinduló ára a vonatkoztatási időpont valamely ismert 

ára(i) alapján képezhető. 

o Egyéb esetben a magyarországi árak meghatározásakor figyelembe kell venni a vo-

natkoztatási időpontban érvényes árfolyamokat, illetve a jármű korától, típusától 

függően mérlegelni kell, hogy a magyarországi árak képzésekor indokolt-e figye-

lembe venni egyéb járulékos költségeket (regisztrációs díj, behozatal költségei, 

stb.). 

 Amennyiben a szakvélemény készítésének időpontjánál jelentősen korábbi időpontra 

vonatkoztatva kell forgalmi értéket meghatározni, a gyűjtött árak alapján elkészített 

százalékos értékvesztési görbéből és a vonatkoztatási időpontban ismert árakból kiin-

dulva képezhető az értékelés kiinduló ára. 

 

A vizsgált árjegyzésekből – megfelelő regresszióval (átlagolással) – meghatározható a 

vizsgált típus értékvesztési görbéje, mely alapján a vizsgált üzemidőhöz tartozó átlagos ár 

meghatározható. 

Fontos kiemelni, hogy csak megfelelő mennyiségű értékelhető adat felhasználásával 

meghatározott átlagos érték eredményez megalapozott értéket, ezért – ésszerű kereteken 

belül – törekedni kell a minél nagyobb mennyiségű adatból történő kiindulásra. 

Az eljáró szakértő számára fontos annak ismerete, hogy egy adott időszakban hogyan 

alakul a piaci környezet, a korábbiakhoz képest milyen változások állnak be. Ezen 

ismeretek alapján lehet következtetni az alkalmazandó piaci korrekciós tényezőkre. A 

szakértői kamara honlapján folyamatosan nyomon követhetők a piaci környezet 

alakulásának főbb mutatói, mérőszámai. 

 

7.3.1. Adatforrások 

 

Minden olyan adatforrás felhasználható, amelyből kiszűrt adatok megfelelően reprezentál-

ják a vizsgált járműtípus piaci értékítéletét. 

                                                 
3
 a százalékos értékvesztési görbe a jármű új árához viszonyított értékvesztési görbe. 
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8. MŰSZAKI BALESETI HELYSZÍNELÉS 

A műszaki szakértő egyik feladata a baleseti folyamatok valósághű lefolyásának 

bemutatása abból a célból, hogy az adott baleseti rekonstrukció alapján mind a vizsgálati, 

mind a bírósági szakaszban az eljáró részére segítséget, támpontot adjon a baleset 

előzményeinek megismerésére és ezen belül a résztvevők felelősségének, annak 

mértékének elbírálásában. A szakértő a szakvéleményét a rendelkezésére álló adatok 

alapján tudja elkészíteni. A szakértő az adott baleset kimenetelének súlyossága, illetve a 

lefolyás bonyolultsága függvényében – a kialakult gyakorlat szerint – részt vesz a helyszíni 

szemlén az úgynevezett szemlebizottság munkáját támogatva az adatok beszerzésében, 

felkutatásában. Ha nem vesz részt, akkor az elkészített iratanyag alapján dolgozik. A 

tapasztalat szerint, ha a szakértő a bizottság munkájában részt vesz, akkor a munkája 

lényegesen alaposabb, az eredmény megbízhatóbb lehet. A helyszín baleset utáni 

állapotának szakértő általi pontos ismerete a vizsgálat során feltárható egyéb 

összefüggéseknek ad olyan alapot, amely később sem egy esetleges bizonyítási kísérleten, 

sem a helyszín általános vizsgálatán, sem a bármely jól is elkészített helyszínrajz alapján 

nem szerezhető meg. Minél pontosabb, megbízhatóbb a helyszínelés, annál biztosabb, 

hogy a műszaki szakértő a balesetet kimenetelét a valóságos módon tudja mind a 

vizsgálati, mind a bírósági szakaszban az eljáró számára ismertetni. 

 

8.1. A közlekedési balesetek és a baleseti helyszínelés 

 

8.1.1. A baleset 

 

A közlekedési baleset legalább egy mozgó jármű – vagy közúton igavonásra is 

befogható állat – részvételével vagy a jármű mozgásából eredően bekövetkezett, általában 

a közlekedési szabályok szándékos vagy gondatlan megszegésével, gondatlanságból, 

illetőleg vétlenül előidézett váratlan esemény, amely következtében egy vagy több személy 

meghalt, megsérült vagy dologi kár keletkezett. A jármű mozgása és a személyi sérülés 

(halál) bekövetkezése, a kár keletkezése között okozati összefüggésnek kell lennie. 

 

 

8.1. ábra: Baleset 
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A közlekedési balesetek kimenetelük szerint az alábbiak lehetnek: 

 személyi sérüléssel nem járó baleset, 

 könnyű sérüléssel járó baleset, melynek következtében kizárólag könnyű – büntetőjogi-

lag 8 napon belül gyógyuló – testi sérülés történt, 

 súlyos sérüléssel járó baleset, melynek következtében egy vagy több személy súlyos – 

büntetőjogilag 8 napon túl gyógyuló – testi sérülést szenvedett, 

 halálos kimenetelű baleset, melynek következtében egy vagy több személy a helyszí-

nen, vagy később, a balesettel okozati összefüggésben meghalt, 

 tömegszerencsétlenség, melynek következtében legalább egy ember súlyos testi sérü-

lést, legalább kilenc személy pedig könnyű vagy súlyosabb testi sérülést szenvedett, 

 halálos tömegszerencsétlenség, melynek következtében legalább egy ember meghalt és 

legalább kilenc más személy megsérült. 

Az utolsó két alpontoknál a sérültek száma az okozó személyen kívül értendő. 

 

8.1.2. A balesetek bejelentése és a bejelentést követő intézkedések 

 

A balesetről szóló bejelentést minden rendőri szervnek, illetve rendőrnek fogadnia kell, 

és végre kell hajtania az elsődleges intézkedéseket. A baleset jelentésénél, illetve a 

bejelentés vételénél az illetékesség, valamint a hatásköri kérdések eldöntése érdekében 

törekedni kell az esemény vélhető kimenetelének tisztázására. A bejelentések rögzítésére a 

rendőr-főkapitányságok, rendőrkapitányságok, valamint balesetek ügyében eljárási 

jogkörrel rendelkező rendőri szervek ügyeletén, az ügykezelési szabályoknak megfelelően 

elkészített, évenként újra kezdett sorszámozással ellátott Baleset-bejelentési Naplót kell 

vezetni. 

A bejelentést követően a rendelkezésre álló adatok mérlegelése alapján azonnal 

intézkedni kell balesethelyszínelő – vagy egyéb beosztású rendőr – helyszínre irányítására, 

indokolt esetben a helyszín biztosítására. Amennyiben a baleset miatt autópálya, autóút, 

országos főközlekedési út, illetve forgalmi szempontból kiemelt jelentőségű egyéb út (pl. 

vízi út, vasúti pálya, közúti híd stb.) egy szakasza elzáródott vagy azt tartósan le kell zárni, 

értesíteni kell az ORFK Főügyeletét és a közlekedési pálya kezelőjét. 

A közúti baleset okozása miatt utólagosan tett feljelentéséről jegyzőkönyvet kell 

felvenni. Amennyiben az utólagos bejelentés bűncselekmény gyanújára utal vagy személyi 

sérülést valószínűsít, úgy azt azonnali intézkedéssel ellenőrizni kell. Ha az adatok 

szabálysértés elkövetésére utalnak, a jegyzőkönyvet meg kell küldeni a szabálysértési 

eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. A közúti 

balesetekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, ha a közúti járművezetésre 

vonatkozó szabályok megszegése nem közúton okoz sérülést vagy halált. 

 

8.1.3. A helyszíni eljárások lefolytatására vonatkozó kötelezettségek 

 

A helyszínen szükségessé váló intézkedéseket általában a rendőri szervek egyenruhás, köz-

területi szolgálatot teljesítő állománya hajtja végre. Személyi sérülést eredményező baleset 

esetén a helyszíni eljárást lehetőleg a balesethelyszínelői állomány, de mindenképpen a 

közlekedésrendészeti szervek egyenruhás közterületi szolgálatot teljesítő állománya hajtja 

végre. 
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A szemlét bizottságnak kell végrehajtania: 

 ha a baleset tömegszerencsétlenséget vagy halált okozott, 

 olyan ismeretlen elkövető bűncselekménye esetén, amelynél a törvény egy évi szabad-

ságvesztésnél súlyosabb büntetés kiszabását rendeli, 

 ha a felettes szerv vezetője az esemény helyére, idejére, jellegére való tekintettel erre 

ad utasítást. 

 

8.1.4. Rendőri feladatok közlekedési balesetek helyszínének biztosítása esetén 

 

A baleset helyszínét a rendőr alapvetően a Rendőrség Szolgálati Szabályzata megfelelő 

rendelkezései szerint biztosítja. A szemlebizottság, illetve a szemlét lefolytató 

balesethelyszínelő munkájához kapcsolódó – helyszínbiztosítói – feladatok általában: 

 a baleset sérültjeinek mielőbbi orvosi ellátása és a szakszerű elsősegélynyújtás biztosí-

tása, 

 nyomon üldözés lehetősége esetén az üldözés (követés) késedelem nélküli teljesítése, 

 értesítésadás, 

 tájékozódás a kriminalisztika alapkérdéseinek figyelembevételével (hány fő sérült, mi-

lyen az állapotuk, hol vannak, kik a sérültek, részvételi minőségük a balesetben, kik az 

ügyben szereplő járművezetők és hol vannak, megváltoztatták-e a helyszínt, ha igen, ki 

és miért), 

 a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, tűzoltóság értesítése, robbanó, sugárzó, 

tűzveszélyes anyagokkal kapcsolatban tűzszerészek, polgári védelem értesítése, intéz-

kedés kommunális járművek igénybevételére stb., 

 alkoholos befolyásoltság ellenőrzése, 

 megtudni és megfigyelni, hogy történt-e változás az időjárás-, út-, illetve látási viszo-

nyokban, hivatkoztak-e műszaki hibára, 

 tanúk felkutatása és visszatartása, 

 helyszín változatlanságának biztosítása, lezárása, őrzése, 

 segítségnyújtás a szemlebizottságnak (tanúk felkutatása, vérvételre történő előállítás, 

ismeretlen személyazonosságú sérültek, elhunytak kilétének megállapítása stb.), 

 bűnjelek, járművek, szállítmányok, gazdátlanul maradt értékek ideiglenes őrzése, 

 forgalom elterelésének vagy megindításának biztosítása, intézkedés további balesetek 

bekövetkeztének elhárítására, 

 a Rendőrség Szolgálati Szabályzatában meghatározottak szerint tájékoztatni a kiérkező 

bizottságvezetőt vagy intézkedő rendőrt a megállapítottakról és a tett intézkedésekről. 

 

A helyszínről való bevonulás után a Rendőrség Szolgálati Szabályzatában foglaltak 

szerint írásos jelentést kell készíteni, és azt a helyszíni eljárást lefolytató rendőri szervnek 

kell megküldeni. 

 

8.1.5. Eljárás baleset helyszínén 

 

A bejelentés vételét követően a legrövidebb időn belül meg kell kezdeni a helyszínen a 

körülmények tisztázását. A helyszíni eljárások gyorsak, szakszerűek és hitelesek legyenek. 

A helyszínre érkezést követően tájékozódni kell, hol, mikor, hogyan, miért történt a 

baleset, kik a résztvevői és milyen minőségben (járművezető, utas, gyalogos stb.), mely 

járművekkel vettek részt az eseményben. Tisztázni kell, hogy a helyszínen történt-e 
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valamilyen változás, változtatás. Amennyiben történt, rögzíteni kell, mi változott, mit 

változtattak meg, azt ki és milyen okból tette. Mindezeknek és a később beszerzett 

információknak el kell jutniuk a bizottság valamennyi tagjához. Az összegyűjtött adatokat 

értékelve meg kell határozni, hogy a helyszíni eljárást az államigazgatási, a szabálysértési 

vagy a büntetőeljárásról szóló törvény rendelkezése alapján folytassák-e le. Az eljárás 

során rögzíteni kell a helyszínnek a szemle végrehajtásakor, illetve a baleset 

bekövetkezésekor meglévő sajátosságait. 

 

Így különösen: 

 a baleset pontos helyét, 

 az időjárási, látási, forgalmi és útviszonyokat, 

 a baleset helyszínének általános és speciális jellemzőit, 

 a baleset helyszínének méreteit, 

 a látást, láthatóságot, észlelést, észlelhetőséget befolyásoló körülményeket, 

 a megvilágítás jellemzőit, 

 a közlekedési pálya méreteit, minőségét, állapotát, esetleges hibáit, 

 a forgalomszervezés sajátosságait, kitérve a közlekedést szabályozó jelzésekre, azok 

meglétére, esetleges hiányára, 

 a forgalomirányítás módját és annak rendjét, az ott lebonyolódó forgalom jellemzőit, 

összetételét, 

 a járművek, forgalomtechnikai objektumok, elhunyt személyek elhelyezkedését. 

 

8.2. ábra: Nyomok rögzítése jegyzőkönyvben, fényképeken és helyszínrajzon 

Az eljárás során fel kell kutatni a helyszínen lévő nyomokat, elváltozásokat, 

rongálódásokat és anyagmaradványokat. Ennek során kiemelt jelentőséget kell 

tulajdonítani a baleset bekövetkezési körülményeire (pontos helyére, a járművek helyzetére 

stb.) közvetlenül utaló nyomok felkutatására, rögzítésére. A baleset helyszínén keletkező 

nyomok, elváltozások kutatásakor arra is figyelemmel kell lenni, hogy a nyomok jellegéből 

fakadóan vannak csak rövid ideig fellelhető (pl. vizes útfelületen keletkező keréknyom) és 

állapotukat elfogadható mértékben tartósan megőrző (pl. blokkolásgátló nélküli jármű 

száraz útfelületen történő vészfékezésének nyoma) nyomok is. A nyomok egy része csak a 

helyszínen, más része akár a helyszínelés után is értékelhető. A nyomok között általában 

van szabad szemmel érzékelhető és speciális felszerelést igénylő nyom is. 

Az elszóródott anyagmaradványok elhelyezkedésének rögzítésekor meg kell állapítani 

a terület kiterjedését (legtávolabbi pontok helye), valamint az anyagmaradványok zömének 

elhelyezkedését. Kiemelt figyelmet kell fordítani, és rögzíteni kell, hogy a balesetre 

tipikusan jellemző, szükségszerűen keletkező nyomok, elváltozások megtalálhatóak-e, ha 

nem, akkor annak mi az oka. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a helyszínen (járműveken) 
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korábban történt balesetből, eseményből, járműjavításból is keletkezhettek nyomok, 

anyagmaradványok. Emiatt a nyomok, anyagmaradványok feltalálási helyét, állapotát, 

szennyezettségét, az eseménnyel való okozati kapcsolatukat is gondosan vizsgálni kell. A 

talált, de nem az eseménnyel összefüggésben keletkezett nyomokat, anyagmaradványokat 

is rögzíteni kell az eredetükre vonatkozó megállapításokkal együtt. A szemlét ki kell 

terjeszteni mindazon területre, amely a helyszínre vagy a helyszín megközelítésére 

vonatkozó közlekedési szabály (magatartás) vonatkozásában információt tartalmaz. A 

szemle során rögzíteni kell a balesetben részt vevő személyek, járművek adatait, a baleset 

szempontjából jelentőséggel bíró jellemzőit is. 

 

8.1.6. Nyomok rögzítése 

 

A helyszín általános képét, valamint a felkutatott nyomokat, elváltozásokat, 

rongálódásokat és anyagmaradványokat leírással, helyszínrajzzal és lehetőleg 

fényképezéssel kell rögzíteni (esetleg videofelvétellel). Szükség esetén a nyomokat, 

anyagmaradványokat – az előző módszerek mellett – megmintázással vagy egyéb módon 

is rögzíteni, illetve eredetben biztosítani kell. Fényképezés esetén a feltalált nyomokat, 

elváltozásokat stb. sorszámozott táblákkal kell megjelölni a fényképfelvételeken történő 

könnyebb azonosíthatóság végett. 

 

A helyszín fényképes rögzítése során általában a következő felvételeket kell elkészíteni: 

 a baleset részeseinek haladási irányából a helyszín felé közelítve, változó távolságból, 

valamint a haladási iránnyal ellentétes irányból közelítve készített képsor, 

 a helyszín tágabb környezetéről áttekintő (vonal- vagy körpanoráma) képsor, 

 a jármű (közlekedő) mozgását, a baleset bekövetkeztét esetleg magyarázó távolabbi 

sajátosságok (pl. korábbi kanyar, bukkanó, vasúti átjáró, kereszteződés stb.), 

 közeli és közvetlen közeli felvételek az ütközés (elütés) helyéről, az elhunyt szemé-

lyekről, illetve feltalálási helyükről, az elhunytak értéktárgyairól, a személyi sérülést 

okozó, vagy 

 leszakadt alkatrészekről, tartozékokról, 

 a járművek helyzetéről, rongálódásairól, biztonsági berendezéseiről, a gumiabroncs 

futófelületének profilmélységéről, a személyek és járművek által – akár az utastérben is 

– létrehozott elváltozásokról, nyomokról, 

 a járművek, a balesetben érintettek eredeti megállási (nem félreállási, nem félretolt) 

helyéről, a változásra és változtatásra utaló nyomokról (pl. vonszolási nyom). 

 

A felvételeket úgy kell elkészíteni, hogy a távolabbi képekről azonosítani lehessen a 

közelebbi képeken részletesen ábrázolt tárgyakat, nyomokat, elváltozásokat. A járműről 

készített részletfelvételeken a teljes jármű állapotát rögzíteni kell. Ha lehetséges, a baleset 

helyszínét felülnézetből is le kell fényképezni. 

A balesetben részes személyeken (ruházatukon), a járműveken, a tereptárgyakon, az út- 

és a forgalomtechnikai berendezéseken, az útfelületen felkutatott elváltozások, nyomok és 

anyagmaradványok fényképezéssel történő rögzítésekor a nyomhordozó mellé mérőrudat 

vagy mérőszalagot kell helyezni (metrikus felvétel). 

Amennyiben jelentősége van, fényképfelvételt kell készíteni arról, hogy a tanú a 

balesetkori tartózkodási helyéről hogyan láthatta az eseményt. Ha a közlekedési baleset 

érintettje ismeretlen személy (pl. cserbenhagyásos baleseteknél), célszerű a 
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kíváncsiskodókról áttekintő felvételeket készíteni, mivel az elkövető sokszor visszatér a 

helyszínre, de nem jelzi, hogy részese volt a balesetnek. 

Az eljárás során rekonstruált körülményekről külön fényképfelvételeket kell készíteni. 

A helyszínen készített jegyzőkönyv mellékletét képezi a baleset résztvevőinek, 

sértettjeinek, tanúinak, érdekeltjeinek stb. kihallgatásáról készült jegyzőkönyv vagy a 

meghallgatásukról készült jelentés. 

A kihallgatott személyek elmondása, vagy az elmondások és a helyszín adatai között 

felmerült ellentmondásokat lehetőleg még a helyszíni eljárás során fel kell oldani. Minden 

esetben már a helyszínen törekedni kell annak megállapítására, hogy a járművet ki vezette 

a baleset időpontjában, ki, hol tartózkodott a járműben, illetve a járműből ki, honnan szállt 

ki. Ha szükséges, a jármű utasterét ábrázoló vázlatot kell készíteni, melyen a sérültek és a 

meghallgatott személyek tartózkodási helyét is meg kell jelölni. Az eljárás során törekedni 

kell a felelősség és mértéke szempontjából jelentőséggel bíró mindazon körülmény 

bizonyítási kísérlet jellegű cselekménnyel történő tisztázására, amely a későbbiekben csak 

nehezen, vagy kevésbé hitelesen rekonstruálható. Ebben nagy jelentősége van (lehet) a 

helyszínen lévő szakértő tapasztalatának, aki az egyes cselekmények kapcsán felismeri a 

később várható előadásokat és ennek megfelelően támogathatja azok későbbi 

megválaszolását. A helyszínen bizonyítási kísérlet jelleggel végrehajtott cselekmény esetén 

fel kell ismerni azt, hogy a közlekedésben dinamikus módon bekövetkező események 

pontos visszaidézése nehéz. Az egyes bemutatott jellemzőket tévedés, emberi indulatok, 

hangulat, a baleset hatása alatt levő személy idegállapota stb. is befolyásolhatja. 

A helyszín általános képét, valamint a felkutatott nyomokat helyszínrajzzal is rögzíteni 

kell. A baleset helyszínéről készült helyszínrajzzal a helyszín mérethű ábrázolását 

biztosítjuk. A végleges helyszínrajz kidolgozása a helyszínen készített vázlatok alapján 

általában 1:200 léptékben történik kézzel, illetve újabban számítógép segítségével. A 

helyszínelő a helyszínrajzot lehetőleg a valóságnak megfelelő színezéssel készíti, illetve a 

vélt elkövetőhöz lehetőleg kék, az első sértetthez pedig zöld megkülönböztető színezést 

alkalmaz. A helyszínrajzon szöveges magyarázatot általában nem alkalmaznak, csak 

betűjelzéseket, melyek külön szövegben vannak értelmezve. A helyszínen lévő tárgyakat, 

személyeket és nyomokat egyezményes jelekkel szokás jelölni, amelyek közül a 

helyszínrajzokon alkalmazott fontosabb jelek a jegyzőkönyv végén található mellékletben, 

táblázatosan összegyűjtve megtalálhatóak. A jelölések alkalmazásánál a helyszínrajz 

későbbi felhasználhatóságát mindig szem előtt kell tartani, vagyis a helyszínrajzon csak a 

baleset szempontjából fontos dolgokat kell jelölni, de azokat lehetőleg maradéktalanul és 

méretarányosan. 

A sebesség, út, idő összefüggések vizsgálata szempontjából nagy jelentősége van a 

jármű tényleges külső méretein túl a tengely- és keréktávolságának, illetve első és hátsó 

túlnyúlásának. A fékezési nyomot a valóságnak megfelelően – az érintett kerék 

talajpontjáig – kell ábrázolni, az egyéb nyomoknál (pl. egyoldalas nyom, sodródási nyom) 

igen körültekintően kell eljárni a nyom és a nyomot létesítő kerék összerendelésekor. 

Motorkerékpárok esetében jelentős eltérés lehet attól függően, hogy a nyom az első vagy a 

hátsó kerék fékezésétől származik. Ekkor a nyom jellegén kívül a gumiabroncs 

megtekintése, a futófelület lefényképezése is segít. Hasonló támpontot adhat a 

futófelületek megtekintése egyoldalas nyomok esetében, hiszen itt a bal vagy jobb oldal 

tévesztése a jármű helyzetében a nyomtávnak megfelelő haladási nyomvonal eltérést 

okozhat. Ennek egy baleset bekövetkezése és elkerülése szempontjából nagy jelentősége 

lehet. 
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9. BALESETI VIZSGÁLAT 

9.1. A baleseti számítások felépítése 

 

A járműütközési számítások közös jellemzője (az előrefelé történő számítási 

eljárásokat kivéve), hogy a vizsgálat mindig a járművek baleset utáni véghelyzetéből indul 

ki. Ezért szükséges a végállapot minél pontosabb rögzítése. Ez a legtöbb esetben szerepel a 

rendőrségi helyszínrajzokon. Fontos adat a járművek ún. ütközési pontjának ismerete, 

amely a helyszínen található nyomokból (sárleverődések, féknyomtörés, üvegtörmelékek 

stb.) meghatározható. (Néhány esetben nem találhatók ilyen jelek. Ilyenkor az ütközési 

pont meghatározása bonyolultabb szakértői munkát, esetleg számítógépes szimulációt 

igényel.) A járművekre vonatkozó adatok, pl. méretek, tömegek, tehetetlenségi 

nyomatékok katalógusban megtalálhatók, illetve közelítőleg kiszámolhatóak. 

 

A balesetek elemzése alapvetően három részre tagolódik: 

 az ütközés utáni szakaszra, 

 az ütközésre, 

 az ütközést megelőző szakaszra. 

 

9.1. ábra: A számítások alapját ideális esetben a rendőrségi helyszínelés képezi. 

9.1.1. Az ütközés, illetve szétválás utáni szakasz 

 

Az ütközés utáni szakasz az üközési ponttól a járművek véghelyzetéig tart, ez az ún. 

kifutási szakasz. A szétválás után a járművek általában szabadon mozdulnak tovább. Ez 

többnyire lassuló haladó és/vagy forgó mozgás, melyet nagyon sok körülmény befolyásol. 

Ilyen körülmény pl. az útfelület fajtája (aszfalt, föld, beton stb.), környezeti hatások miatti 

minősége (száraz, nedves, jeges stb.), a gumiabroncsok állapota, a jármű rongálódása (pl. 

ütközés következtében megszorult kerekek), a vezető beavatkozása (kormányzás, fékezés), 

akadályok (pl. útpadka) és még sok egyéb tényező. A számítás célja erre a szakaszra az, 

hogy meghatározzuk a járművek ütközés utáni mozgásállapotait. A kifutás szakaszára a 

fent említett befolyásoló körülményektől függően lassulás-, ill. szöglassulás-értékeket 

veszünk fel. A felvétel történhet becsléssel, vagy a helyszínen történt fékpróba alapján. A 

bizonytalanságok miatt a lassulásokat mindkét esetben célszerű sávosan felvenni (pl. 

5,0÷5,5 m/s
2
), és a kapott eredményeket továbbra is sávosan kezelni. 

A lassulásértékekből, valamint a helyszínrajzon lemérhető kifutási távolságokból 

meghatározhatóak az ütközés utáni sebességek. A számoláshoz a lassuló mozgásra 
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vonatkozó összefüggéseket és az energia-megmaradás törvényét használhatjuk. Az utóbbi 

esetben, miután meghatároztuk a jármű ütközés utáni összes mozgási energiáját, ki kell 

számolni az adott pillanatbeli sebességet. A számítást mindig a jármű véghelyzetétől (v = 0 

sebességű állapot) kell elkezdeni, az ütközési pont felé haladva. Ha kifutás közben a jármű 

különböző fajtájú és minőségű talajokat érint (pl. aszfaltról füves területre fut), akkor a 

kifutási távolságot szakaszokra kell bontani. Az egyes szakaszokra az útminőségnek 

megfelelő lassulásokat kell felvenni. A szakaszok végpontjaiban a sebességeket a 

véghelyzettől visszafelé haladva lehet számolni. Ha a jármű a kifutás végén (vagy közben) 

nekiütközik valaminek (pl. fal, álló autó), s ebből adódóan lényeges rongálódást szenved, 

akkor azt figyelembe kell venni. Ez az ún. EES (Energia Egyenértékű Sebesség) értékkel 

történik. 

 

9.1.2. Az ütközés 

 

Az ütközés a járművek érintkezésének pillanatától a szétválásig tart. Ilyenkor a 

járművek mozgásállapotai a másodperc töredéke alatt lényegesen megváltoznak, miközben 

a járművek rugalmas és maradó deformációt szenvednek. Az ütközés tulajdonképpeni 

lefolyása csak ütközési kísérlet során, nagy pontosságú műszerek és gyors kamerák 

segítségével figyelhető meg. A gyakorlati számítások során magát az ütközést 

pillanatszerűnek tekintjük, és nem számolunk az érintkezés ideje alatti nagy 

gyorsulásokkal. A számítás célja ebben a részben, hogy az ütközés utáni ismert 

(helyesebben az előző pontban leírtaknak megfelelően kiszámított) sebességekből és 

szögsebességekből, valamint a járművek feltételezett korábbi haladási irányaiból 

meghatározzuk azok ütközés előtti sebességeinek nagyságát. Ez a visszafelé történő 

számítási eljárások esetében igaz. Az előrefelé való számításoknál az ütközés előtti 

sebességeket tekintjük bemenő adatnak, és az ütközés utániakat számoljuk. Ezt hasonlítjuk 

össze a kifutásból kiszámolt értékekkel. 

 

9.1.3. Az ütközés előtti szakasz 

 

Ennek a résznek a célja, hogy meghatározzuk a járművek baleseti helyzet kialakulása 

előtti sebességeit és mozgásirányait. A közvetlenül az ütközés előtti állapotot az előző 

pontban említett valamelyik módszer segítségével számíthatjuk ki. A helyszínen található 

nyomokból következtetni lehet a járművek lassulására, a fékezés kezdetére, majd ezekből 

meghatározhatjuk a jármű korábbi haladási sebességét és a veszélyhelyzet észlelésének 

helyét. Ezek után választ lehet adni az általában felmerülő kérdésekre, pl. ki és mikor 

észlelt; milyen sebesség esetén lett volna elkerülhető a baleset stb. 

Az ütközést gyakran intenzív fékezés előzi meg, erre a helyszínen található nyomokból 

lehet következtetni. A vezető észlelésétől számítva csak egy bizonyos idő múlva alakul ki a 

teljes fékhatás. Ennek oka, hogy a járművezető egy bizonyos reakcióidővel rendelkezik, 

valamint a fékpedál benyomásakor nem jelentkezik azonnal a fékhatás. A késedelmi időt 

számításba lehet venni a reakcióidővel, ami általában 1 másodperc. Ezt az egyszerűsített 

számításokban használt reakcióidőt fel lehet bontani különböző szakaszokra, úgymint 

cselekvési késedelem, fékkésedelemi idő és fékfelfutási idő. Az emberi tényezőt tovább 

lehet bontani a felismerés, az izomtevékenység és a fékpedál megérintése részekre, melyek 

méréssel meghatározható a másodperc tört részét kitevő egységek. A fékkésedelem és a 

fékfelfutás időszükséglete a fékberendezés konstrukciójától függő, ugyancsak a másodperc 

tört részeként kifejezhető számértékek. 
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9.1.4. A baleset elkerülhetőségére vonatkozó kérdések 

 

A szakértői véleményben gyakran válaszolni kell olyan kérdésekre, hogy mekkora 

sebességgel lehetett volna elkerülni a balesetet, mennyi a féktávolság az adott sebességgel 

való haladás esetén stb. Egy ütközést, elütést, elsodrást két módon lehet elkerülni, 

mégpedig térben vagy időben.  

Térbeli elkerülhetőség általában fékezéssel valósítható meg. Akkor beszélhetünk az 

elkerülhetőség ezen fajtájáról, ha az egyik ütközésben részes fél meg tud állni a másik fél 

haladási folyosója előtt. Ez úgy lehetséges, ha a valós balesetben kimutatható 

reakciópontjában az okozó alacsonyabb sebességgel közlekedik és a balesetivel egyező 

fékezést produkálja, vagy ha nem használta ki az elérhető maximális lassulást, akkor 

intenzívebb fékezést alkalmaz. Amennyiben észlelési és/vagy cselekvési késedelem 

vélelmezhető, úgy az elvárható észleléshez tartozó időpontból a fékút ismeretében 

kimutatható az, hogy késedelem nélkül a baleseti haladási sebességről, vagy az 

útszakaszon megengedett legnagyobb sebességről fékezéssel el lehetett volna-e kerülni az 

ütközést.  

Az időbeli elkerülhetőség fogalmát úgy lehet körülírni, hogy a két résztvevő között 

megvalósult ütközés akkor maradhatott volna le, ha a baleset helyszínén nem egy időben 

tartózkodik a két résztvevő. Amennyiben az okozó alacsonyabb sebességgel közlekedik a 

vizsgálódás kezdeti időpillanatában, úgy a másik félnek elegendő ideje marad a baleseti 

sebességét számításba véve ahhoz, hogy kihaladjon az okozó nyomvonalából. 
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10.  SZÁMÍTÓGÉPES REKONSTRUKCIÓS ELJÁRÁSOK 

10.1.  Számítógépes szimulációs programok a közlekedési balesetek rekonstrukciójá-

ban 

 

A közúti közlekedési balesetek rekonstrukciójában és elemzésében mind növekvő 

mértékben alkalmazzák a komplex számítógépes programokat. 

A műszaki szakvéleménynek érthetőnek és ellenőrizhetőnek kell lennie. Ezt a 

követelményt az új számítógépes rekonstrukciós technikákra alapuló technológiák 

alkalmazása során is figyelembe kell venni. 

 

Ezek a következők: 

 A mechanika alaptörvényei (Newton törvényei, impulzus – perdület – energia tétel). 

 A különböző anyagokra vonatkozó törvényszerűségek, amelyek többek között gumiab-

roncsok tulajdonságaira, a járművek deformációs jellemzőire vonatkoznak. 

 A program keretében alkalmazott egyszerűsítések, amelyek mindig szükségesek, mivel 

a valóság nem minden részletében írható le matematikai módszerekkel. 

 

Miközben a matematikai alaptörvények képletekkel jól kifejezhetők, hosszú ideje 

ismertek és megfelelőképpen megbízhatóak, az alkalmazott anyagokra vonatkozó 

törvényszerűségek mindig a különböző komplexitások pragmatikus közelítésével, a mért és 

megfigyelt anyagi viselkedésekkel kerülnek meghatározásra. Ezek a megközelítések nem 

mindig támaszkodnak a fizikai levezetésekre, gyakran empíriák. 

Az ütközés előtti és utáni mozgások leírására nagyon sok közelítést kell alkalmazni, 

mivel a komplex modellképzés sok részlete az ütközés folyamata alatt nem ismert (pl.: 

talajegyenlőtlenségek, hőmérséklet, terhelési állapot, súrlódási viszonyok az érintkezési 

zónában, az utasok, illetve a gyalogosok testhelyzete stb.). 

Ezekre a körülményekre és az ebből levezethető korlátokra kell a szakértőnek utalnia, 

úgy, hogy egy másik szakember minden különösebb nehézség nélkül a megállapításokat 

követni tudja. 

Az alkalmazott program hibaszázalékát, az alkalmazónak valós esetek nagyszámú 

elvégzésével, más programok eredményeinek, valamint kísérletek eredményeivel való 

összevetésével lehet behatárolni. A számítógépes balesetrekonstrukciók (minden egyes 

megoldásnál) egy különösen komplex rendszerből tevődnek össze. A műszaki fejlődés, 

illetve a kívánatos biztonsági szint szempontjából meghatározó jelentősége van, hogy a 

bírósági eljárásokban részes személyek, különösen a bírók olyan helyzetekbe kerüljenek, 

hogy ezeket az új technikákat a valóságos helyzetüknek megfelelően tudják megítélni. 

Ezért is szükséges elválasztani a feltételezéseket, közelítéseket és a valóságot. 

Természetesen a számítógép segítségével lehetségessé válik egy bizonyos 

mozgásfolyamatot képekkel plasztikussá tenni, ez azonban nem mindig azonos a 

valóságban megtörténtekkel. Két fontos fogalmat kell meghatároznunk és elválasztanunk, 

nevezetesen a szimulációt és az animációt. 
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10.1.1. Szimuláció 

 

Valamilyen rendszeren belül az összetevők várható alakulásának számbavétele 

matematikai modell segítségével. Teljesen nyilvánvaló, hogy a valóság csak többé-kevésbé 

jó közelítésekkel képezhető le. A műszaki folyamatok leírásának gyakorlati szimulálása 

először a számítógép fejlődésével vált szélesebb körben lehetségessé. Matematikai-fizikai 

alapösszefüggések Newton, Leibniz és más fizikusok és matematikusok munkái alapján 

kerültek meghatározásra. Természetesen szimulációs modellekkel nagyon különböző 

műszaki rendszerek leírása lehetséges. A leképzés során különböző magas szintű 

követelmények állíthatók fel, amelyek különböző pontossághoz és érvényességi 

tartományokat eredményeznek. 

 

A matematikai modellekkel szemben támasztott követelmények: 

 A modelleknek a reális rendszer jellemzőinek teljes körű vagy elegendő pontosságú 

leírását kell teljesíteni az elérendő cél meghatározása érdekében. 

 Az ebből levezetett mozgási egyenleteket közvetlenül számítógépes felhasználási célra 

alkalmasan kell kialakítani. Az egyenletek legfontosabb tulajdonságai a numerikus jel-

lemzői és stabilitásuk. Problémát okozhat a számítások eredményének pontossága, il-

letve a pontatlanságok összegződő hibái. 

 

10.1.2. Animáció 

 

Az eltervezett mozgás egymást követő mozzanatait egyenként hozzák létre, majd 

kockánként rögzítik. Ennek az aspektusnak kitüntetett jelentősége van, mivel a mozgó 

képek magas fokú szuggesztivitással rendelkeznek. Az animációból leszűrt 

következtetések arra alkalmasak, hogy meg lehessen állapítani, hogy az animációt jól vagy 

kevésbé jól készítették-e el. Azt, hogy az animáció a valóságos kísérletek jó közelítését 

adja-e, csak akkor lehet jól megítélni, ha ismert a módszer, melynek segítségével az 

animáció eredményéhez jutottak. 

 

10.2. A szimulációs programok alkalmazásának lépései 

 

 Az objektív kiindulási adatok, többek között a balesetben részesek és tárgyak véghely-

zete, nyomok az útfelületen, tárgyakon és gépjárműveken, károk felsorolása. 

 Az eredmények összeállítása, ismertetése, amelyek nagy biztonsággal az objektív kiin-

dulási adatokból kerültek megállapításra. Ez lehet pl. a relatív és az úthoz viszonyított 

ütközési helyzet, a deformációk besorolása EES-érték szerint, az út számítása, amelyet 

a baleset előtt, illetve után megtettek. 

 A kiegészítő információk ismertetése, amelyek nem objektív kiindulási adatokból szár-

maznak. 

 A leginkább valószínűsíthető baleseti folyamat hipotézisének meghatározása. 

 Az eredmények verifikációja szimulációs programok segítségével. 

 Előbbiek alapján egy új hipotézis felállítása ismételt ellenőrzés céljából. 

 Az így kapott értékek finomítása ellenőrző értékek segítségével, illetve bizonyos korlá-

tok segítségével, amelyeknek a szignifikáns fizikai értékek tartományában kell lenniük. 

A toleranciatartomány megadása. A kiindulási pontokat és az alkalmazott elemzési 
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módszereket kielégítő módon kell dokumentálni, csak ilyen módon lesz ellenőrizhető 

és megismételhető egy szakvélemény. 

 

10.3. Előrefelé számítás az ütközési pontok közös elmozdulása alapján 

 

A visszafelé történő számítással ellenkezőleg bemenő adatként az ütközés előtti 

sebességeket vesszük fel, majd kiszámoljuk az ütközés utáni sebesség- és szögsebesség-

értékeket. A módszer az ütközési pontok (K) közös elmozdulásán alapul. A K pont az 

ütközésre jellemző, a járművek egymásra gyakorolt erőhatásának (S) támadáspontja. Az 

ütközési pont a járművek karosszériáján bejelölhető, és tudományos feltételezés szerint az 

ütközés pillanatában mindkét járműnél egyező nagyságú és irányú sebességgel mozdul el. 

 

10.1. ábra: Előrefelé számításhoz tartozó szerkesztés 

Az ütközési pont felvételéhez meg kell rajzolnunk a balesetben részt vevő járművek 

legalább 1:50 méretarányú modelljét. A járművek rongálódása és a feltételezett ütközési 

helyzet alapján a járműveket egymáshoz illesztjük, majd bejelöljük a K pont 

valószínűsíthető helyét. Mivel a K helyének felvételétől további adatok függnek, így annak 

hatása van a későbbi eredményre. Az eljárás eredményeként az ütközés utáni pillanat 

sebesség- és szögsebesség adatait kapjuk meg. Ezeket a járművek kifutási számításából 

kapottakkal összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a kezdeti sebességértékeket helyesen 

vettük-e fel. A bemenő adatokat (beleértve az ütközési pont helyét) addig kell változtatni, 

amíg a járművek kifutásának megfelelő eredményt kapunk. 

Az előrefelé való számítások ezen módja az impulzusmegmaradásra és a perdületre 

vonatkozó törvényeket használja fel. A valóság jobb megközelítése érdekében azonban 

további összefüggésekre van szükség. Ezek az összefüggések egyrészt az ütközés 

rugalmasságára vonatkoznak, másrészt a járművek egymáson való elcsúszásának 

lehetőségét, az ütközési impulzus lehetséges kialakulását írják le. Ilyen eljárást használnak 

a számítógépes szimulációs programok. 

 

10.4. Előre felé történő számítás a szimulációs programokban 

 

Az előző pontban ismertetett számítási eljárás nem vette figyelembe sem az ütközési 

tényezőt (k), ami valós ütközéseknél igen fontos paraméter, sem a gépkocsik közötti 
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súrlódási tényezőt (µ). Ez utóbbi azért lényeges, mert a járművek között fellépő 

impulzuserő nem lehet akármekkora nagyságú és irányú, mivel azok elcsúszhatnak 

egymáson. 

Bemenő adatként itt is az ütközés előtti sebességeket használja az eljárás. Az ütközési 

pontok elmozdulását ez is figyelembe veszi, de nem a sebességük egyenlőségéből indul ki, 

hanem számolja azokat. A számítás végén e sebességek egyenlőségéből (vagy eltéréséből) 

tudhatjuk meg, hogy helyesen választottuk-e meg a kezdeti sebességek nagyságát, irányát, 

az ütközési és súrlódási tényezőket, az ütközési pontot és síkot stb. A bemenő adatokat 

addig kell változtatnunk, amíg az ütközési pont ütközés utáni sebességének nagyságára és 

irányára mindkét járműnél közel azonos értéket nem kapunk. Az előrefelé számítás e 

módja alkalmas ütközési szimuláció létrehozására. A számítás menete igen hosszú, és 

rendszerint többször kell elvégezni, amíg a kívánt eredményt megkapjuk, ezért csak 

számítógépes programmal célszerű használni. A jelenleg használatos baleseti szimulációs 

programok (PC-CRASH, CARAT, Virtual CRASH) is felhasználják ezt az eljárást az 

ütközés utáni mozgásállapotok megállapítására. Ebből kiindulva lehet szimulálni a kifutási 

szakasz alatti járműmozgásokat. A kifutás szimulációja pontos járműdinamikai modell 

megalkotását és a kerék-út kapcsolat jó megközelítését igényli. 

 

10.2. ábra: A CARAT balesetelemző program felhasználói felülete 

 

10.3. ábra: A PC-Crash balesetelemző program felhasználói felülete 
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10.4. ábra: A Virtual CRASH balesetelemző program felhasználói felülete 

Magyarországon a CARAT, a PC-CRASH és a Virtual CRASH balesetelemző 

programok terjedtek el. A CARAT szoftverben a felhasználó állítja be az ütközési pont 

helyét, míg a másik két program automatikus ütközési pont felismerésre is képes. A 

CARAT fejlesztése befejeződött, így a jövőre nézve a PC-CRASH és a Virtual CRASH 

programok lesznek meghatározók. 
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11.  GÉPJÁRMŰVEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA – JÁRMŰ RECYCLING 

A gépjárművekkel kapcsolatos környezetvédelmi aspektusok a hetvenes évek 

olajválságával kezdődően váltak igazán fontossá, ekkor vált végérvényesen az egyetlen 

követhető modellé az anyag- és energiatakarékos járműtervezés és gyártás. Amikor 

kiderült a Föld olajkészletei nem korlátlanok, illetve jelentős részük politikailag instabil 

régiókban lelhető fel az autógyáraknak szakítaniuk kellett az addigi pazarló szemléletű 

építésmóddal és az üzemeltethetőség fenntarthatósága legalább olyan fontossá vált, mint az 

autó eladhatósága. A folyamatot felgyorsította a nagyvárosok növekvő légszennyezettsége, 

a Világon elsőként Kaliforniában bevezetett Clean-Air-Act (Tiszta Levegő Törvény), 

amelyet az ottani településeken tapasztalható szmog-jelenségek és az ezzel összefüggésben 

megnövekedett felső légúti megbetegedések előfordulási gyakorisága váltott ki. 

Tudatosulni kezdett a jogalkotókban a tüzelőanyag-fogyasztás, a károsanyag-kibocsátás és 

ennek környezetre gyakorolt hatása, valamint az üvegházhatás megmutatkozó jelei közötti 

összefüggés, amelyet máig tartó hazai és nemzetközi előírás dömping követte a 

járművekből származó emissziók csökkentésének elérésére. 

A gépjármű-újrahasznosítás kérdésköre a kilencvenes évek közepére vált fontossá, 

ennek alapvetően két összetevője volt. Az egyik, hogy a gyártók számára nyilvánvalóvá 

vált a Föld fogyatkozó nyersanyag- és ásványi kincs készletei csak akkor biztosítják a 

fejlődő, felzárkózó régiók (elsősorban a BRIC-országok, úgymint Brazília, Oroszország, 

India és Kína) növekvő igényeit, ha és amennyiben sikerül az életciklusuk végére jutó, 

elhasznált gépjárműveket minél teljesebb módon újrahasznosítani, szerkezeti anyagaikat az 

anyagkörfolyamatokba visszajuttatni. 

A másik ok lényegesen egyszerűbb, de egyben sürgetőbb is volt, ez pedig a 

hulladéklerakó kapacitásokban mutatkozó jelentős csökkenés. Mindez akkoriban azt 

vetítette elő, hogy az anyagösszetételét tekintve 70-75%-fémtartalommal és 20-25%-nyi 

egyéb, elsődlegesen a lerakókba kerülő vegyes műanyag-, gumi-, textil- és üvegdarabokból 

összetevődő járművekből származó hulladék-mennyiség – új szabályozás nélkül – olyan 

szemétdömpinget generálhat, amely elveszi a lerakó-kapacitásokat a kommunális 

hulladékoktól. 

Az ettől való jogalkotói félelem generálta azt az Európai Unióban meginduló 

jogalkotási folyamatot, amely mára az összes EU-s tagállamban és a fejlett világ többi 

részein is immáron élő törvényekben megtestesült módon szabályozza a gépjármű 

újrahasznosítás valamennyi kérdését és az ezzel összefüggő elvárt gyártói és üzemeltetői 

normákat. 

 

11.1. A gépjárművek újrahasznosításának nemzetközi és hazai jogszabályi vonatko-

zásai 

 

11.1.1. Az 53/2000/EK (ELV – End of Life Vehicles - Roncsautó-) Direktíva rendelkezései-

nek, eszközrendszerének bemutatása 

 

A roncsautós irányelv definíciója, érvényessége kiterjed az M1 és N1 

járműkategóriákra (azaz a személygépkocsikra és a 3,5 tonnát meg nem haladó össztömegű 
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kisteher-gépjárművekre), a belőlük elhasználódásuk után keletkező roncsokra, ezek 

alkatrészeire, szerkezeti- és üzemeltetési anyagaira, továbbá tartalék- és cserealkatrészeire. 

A direktíva rendelkezései nem terjednek ki a megfelelő, környezetbarát módon tárolt és 

üzemeltetett veterán járművekre. 

A szabályozás egyik alapelve, hogy az újrahasznosíthatóság kérdéskörét már a jármű 

tervezési fázisában meg kell jeleníteni, ezt nevezik a „már a tervezőasztalon megkezdett 

újrahasznosításnak”.  

A rendelet alapelve kettős volt, egyrészt kiterjesztette a gyártói termékfelelősséget a 

termék teljes életciklusára, azaz a garanciális időszakon túlra is, az elhasználódott roncsok 

hasznosításának megoldását a terméke megalkotójára, a gyártóra terhelve. Másrészt 

célkitűzéseiben előírta, hogy az autóroncsokból származó környezetszennyezést a 

minimális szintre kell csökkenteni. Ennek érdekében folyamatosan növekvő mértékű, a 

járművet felépítő szerkezeti anyagokra vonatkozó hasznosítási mértéket írt elő, valamint 

kizárt bizonyos erősen környezetszennyező anyagokat a járművek gyártásából. Kiemelten 

vonatkozott mindez az ólom, a higany, a kadmium és a hatvegyértékű króm alkalmazására, 

illetve ezeknek az anyagoknak a gyártásból történő kiváltására. A rendelet értelmében a 

tagállamoknak olyan lépéseket kell foganatosítaniuk, hogy a 2003. július 1-je után piacra 

kerülő járműveik már ne tartalmazzanak ezekből az anyagokból, kivéve a II. mellékletben 

megfogalmazott, bizonyos időbeli kifutással késleltetett eseteket. Ez a melléklet az Európai 

Bizottság által a technikai, technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan módosításra 

kerül, az érvényes jogszabályok jegyzéke az egyes tagállamok nyelvén hozzáférhető az 

Európai Bizottság honlapján (1). 

A Bizottság vizsgálta a műanyagok járművekben történő felhasználását is, azon belül 

különösen a PVC - poli(vinil-klorid) - környezeti hatásait. A PVC jelen van az egyre 

terjedő elektromos, elektronikus jármű alrendszerek vezetékbevonó anyagaként, azonban 

tömegarányát tekintve egy-egy járműben csak néhány grammnyi mennyiségben, így ennek 

az anyagnak a szelektív elválasztása gazdaságosan nem megoldható. Mivel a shredderezési 

maradékból ez az anyag elsődlegesen energetikai hasznosításra kerülhetne a lerakás 

elkerülése céljából, ezért az égetés során keletkező klórgáz keletkezésének elkerülése 

céljából a jogalkotó inkább ennek a szerkezeti anyagnak a kiváltását javasolta a 

járműgyártásban közép- és hosszútávon. 

A roncsautós szabályozás egyik alapeleme a „bontási igazolás” bevezetése volt, 

amellyel az életciklusának végére ért jármű regisztrált bontó/hulladékkezelő 

vállalkozásnak történő le-/átadását kívánták nyomon követhetővé tenni. A jármű utolsó 

üzembentartója – a szabályozás szellemében - mindaddig fizeti a járműre vonatkozó adót 

és kötelező felelősségbiztosítást, amíg a forgalomból történő végső kivonást végző 

Hatóságnál (ez Magyarországon az Okmányiroda) be nem tudja mutatni a regisztrált 

autóbontótól/hulladékkezelőtől származó, a roncsautó leadását igazoló okiratot. A 

jogalkotó ezzel a lépéssel kívánta az autóroncsokat a legális gazdaságba irányítani, kizárva 

a járművek illegális kezeléséből adódó környezetszennyezés bekövetkeztét. 

 

A roncsautó-rendelet a gazdasági szereplők (gyártók/importőrök, bontók, 

hulladékkezelők) számára konkrétan nevesített újrafelhasználási, újrafeldolgozási és 

újrahasznosítási arányszámokat írt elő. Ezek az alábbiak: 

 

 Legkésőbb 2006. január 1-ig minden roncs járműre az újrafelhasználást és 

újrahasznosítást a járművek átlagos tömege vonatkozásában és évente legalább 85%-ra 
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kell emelni. Ugyaneddig az időpontig az újrafelhasználást és újrafeldolgozást a 

járművek átlagos tömege vonatkozásában és évente legalább 80%-ra kell emelni. 

 Az 1980. január 1-je előtt gyártott járművekre ezek a célértékek 75%, ill. 70%. 

 Legkésőbb 2015. január 15-ig ezek a célértékek 95%-ra ill. 90%-ra kell, hogy 

növekedjenek. 2005. december 31-ig az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság 

idevonatkozó jelentése alapján felülvizsgálta a 2015-re vonatkozó irányszámok 

betarthatóságát, ez alapján a Bizottság helyben hagyta a 95%-os elvárást (1). 

 

Az ELV-Direktíva szabályozni kívánta a roncsautók exportját és importját is. Erre az 

intézkedésre a Bizottságnak legkésőbb 2002. október 21-ig kellett volna sort kerítenie, 

azonban mindez a mai napig nem történt meg. Ennek hatására a fejlett nyugat-európai 

országokból (különösen Németországból, de ide sorolhatók Hollandia és Ausztria is) az 

elhasználódott gépjárművek használt (de még működőképes) járművekként, tehát 

árucikként kerülnek át a gazdaságilag és környezetvédelmi szempontból fejletlenebb 

országokba.  

Az előírt arányszámok betarthatósága érdekében a Bizottságnak elő kell segítenie a 

járművek bonthatóságára, újrahasznosíthatóságára és újra-feldolgozhatóságára vonatkozó 

európai szabványok kidolgozását. Az egyes anyagáramokra, eljárásokra vonatkozó 

szabályozások bevezetését követően az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság 

javaslata alapján módosította a 70/156/EGK (típus-jóváhagyási) irányelvét, amely hatására 

az újrahasznosítási elvárások immáron megjelentek az új járművek jóváhagyási 

folyamataiban is. 

A szabályozás ütemezésében az anyag- és alkatrészgyártókkal egyetértésben 

kidolgozásra kerültek azok az alkatrész- és anyagkódolási szabványok, amelyek elősegítik 

az újrafelhasználható és újrahasznosítható alkatrészek és anyagok azonosítását.  

 

Az elmúlt időszakban 4 ilyen szabvány került megnevezésre: 

 ISO 1043 Műanyagok – Jelölések és rövidítések. 1. Rész: Bázisműanyagok és 

tulajdonságaik; 

 ISO 1043 Műanyagok – Jelölések és rövidítések. 1. Rész: Töltőanyagok és 

szálerősítők; 

 ISO 11469 Műanyagok – Azonosítás és a műanyag termékek jelölése; 

 ISO 1629 Gumitermékek – Hivatkozások. 

 

Ezeknek a szabványoknak az értelmezésénél fontos ésszerűsítés volt, hogy az 50g-nál 

kisebb tömegű alkatrészeket nem kell megjelölni, mivel ezek kézi munkán alapuló 

előbontására – gazdaságossági szempontok alapján – úgysem kerülhet sor. 

Az autógyárak számára a rendelet meghatározza a „bontási információk” kézikönyvek, 

vagy elektronikus adathordozók formájában a bontóüzemek/hulladékkezelők részére 

történő rendelkezésre bocsátását a majdani mind tökéletesebb, részletesebb, hatékonyabb 

bontás elősegítése érdekében. 

A roncsautó rendeletben foglalt célkitűzések teljesülését a Bizottság meghatározott 

jelentésben értékeli. Erre a célra a Bizottság által a 91/692/EGK irányelv 6. cikkében 

meghatározott kérdőív vagy vázlat szolgálhat alapul. 

Az első jelentés 2005-ben született az első hároméves időszak vonatkozásában, a 

legutóbbi ilyen jelentés a harmadik időszak eredményeit bemutató 2008-2011. közötti 

időszakot értékelő összefoglaló. 
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Az ELV-Direktíva első melléklete definiálja a roncsok tárolására, valamint a 

bontóüzemek területi kialakítására vonatkozó minimális műszaki követelményeket, a roncs 

járművek szennyezés-mentesítésére szolgáló kezelési műveleteket és az újrafeldolgozást 

elősegítő kezelési műveleteket. 

A kettes melléklet sorolja fel a veszélyes anyagok listájára vonatkozó mentességet 

élvező alkatrészek jegyzékét, mindez a technikai, technológiai fejlődést figyelembe véve 

rendszeresen módosításra kerül. Egyelőre nem sikerült pl. az ólomakkumulátorokban 

megtalálni az ólom, mint szerkezeti anyag megfelelő pótlását, azonban 2005-re sikerült 

kiváltani az ólmot a kerékkiegyensúlyozó súlyok vonatkozásában, cink anyagra kiváltva 

azt. 

 

11.1.2. A magyarországi roncsautós szabályozás 

 

Az ELV- (Roncsautós) Direktívát az egyes Tagállamok nemzeti jogrendjükbe 

harmonizáció útján ültették át. Magyarországon ezt legmagasabb szinten a 267/2004 

(IX.23.) Kormányrendelet a hulladékká vált gépjárművekről (2) jogszabály, valamint az 

ezt kiegészítő szakminiszteri rendeletek foglalták össze. 

Hasonlóan Magyarországhoz az egyes EU-s Tagállamokban a legnagyobb problémát 

alapvetően nem a jogszabályi környezet hiánya okozza a végrehajtásban. Hazánkban 

például a Direktívát szinte szóról-szóra átvettük, ennek ellenére a betarttatás komoly 

problémákba ütközik. A szabályozott rendszer működését a szociális és gazdasági alapon 

fennálló nagyfokú szürke- és feketegazdasági jelenlét, valamint a környezettudatosság 

hiánya akadályozza elsődlegesen. Hiábavaló ugyanis a részletes szabályozási háttér, ha a 

lakosság még a legelemibb kötelezettségeit (miszerint a ronccsá vált járművet bontási-

átvételi igazolás kiállítása mellett köteles arra feljogosított, regisztrált 

bontó/hulladékkezelőnek átadni) sem tartja be arra történő hivatkozással, hogy neki 

jogában áll a legtöbb hasznot (legjobb leadási árat) a piaci szereplőknél elérni. Így 

legtöbbször az történik, hogy az utolsó üzembentartó a birtokában levő roncsot a magasabb 

felvásárlási árat kínáló, főként az illegális szektorban tevékenykedő 

bontósnak/hulladékkezelőnek adja át és csak később, a forgalomból történő végleges 

kivonás folyamata során (az Okmányirodában) szembesül ennek, számára akár 

elmarasztalást is eredményező tényével. Ilyenkor kerül azután a jármű fiktív lopáskár, 

vagy külföldre történő értékesítés bejelentése után az átmeneti –10 évig a továbbiakban 

nem ellenőrzött – kivonási kategóriába. 

Látható, hogy a 2015. évi 95%-os hasznosítási arányszám teljesítése mellett az 

újrahasznosítói szakmának még jelentős „alap” funkcionalitási problémákkal is meg kell 

küzdenie, az első lépés a tiszta viszonyok megteremtéséhez a szürke- és feketegazdaság 

életképességét biztosító ok-okozati összefüggések felszámolása lesz. 
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12.  GÉPJÁRMŰVEK GYÁRTÁSA, JAVÍTÁSA SORÁN FELHASZ-

NÁLHATÓ ANYAGOK AZ ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁG SZEM-

PONTJAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL 

A gépjárművek gyártása során az anyagmegválasztás szerepe elsődleges jelentőséggel 

bír a konstrukcióképzésben és alapvetően meghatározza az elérhető újrahasznosítási 

mértéket. Az európai roncsautó direktíva előírásai szerint 2015-re az anyagában történő 

újrahasznosítás mértékének el kell érnie a 85%-ot (95%-os teljes hasznosítás, tehát további 

10% mértékű energetikai hasznosítás teljesítése mellett), miközben ugyanez a szabályozás 

– bizonyos időbeli kivételek megtartása mellett - megtiltja az ólom, a hatvegyértékű-króm, 

a higany és a kadmium alkalmazását. Ezeket az anyagokat a jövőben tehát más anyagokkal 

kell helyettesíteni a konstrukcióképzés (és amennyiben lehetséges a teljes jármű életciklus) 

során. 

 

12.1. ábra: Műanyag alkatrész lehetséges betűkódolásai 

A jövőben csökkenteni kell a shredderezési könnyűfrakció mennyiségét, azaz az eddig 

lerakóba jutó anyagok újrahasznosítását elő kell segíteni az egyes alkatrészek szín- illetve 

betűkódolásával. Ez elősegíti a bontást végző személyzet előválogatási munkáját. Ilyen 

szabványos kódokat mutat be a 12.1. ábra. 

 
A következőkben ismertetésre kerül néhány, az anyagmegválasztással kapcsolatos 

általános szabály. Ennek megfelelően: 

 

 Az alkatrészeket alapvetően újra- és továbbalkalmazható szerkezeti anyagokból kell 

megtervezni és elkészíteni. 

 A konstruktőrnek már a termékfejlesztési szakasz során figyelembe kell vennie a 

használati idő végén alkalmazandó hulladékkezelési eljárásokat. Ehhez szükséges a 

termék életciklusának és az alkalmazott reciklálási útvonalnak a betervezése és a 

követelményjegyzékbe való felvétele. 

 A majdani újrahasznosítás feltételeinek megfelelően kell az előkezelési- és hasznosítási 

technológiákat meghatározni és ezek végrehajtását elő kell segíteni az alkatrészek, 

alkatrészcsoportok és/vagy az egész termék jól látható, nem eltávolítható és gépi úton 

leolvasható megjelölésével. Mindez kiterjed az alkalmazott nyersanyagokra, a 
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megfelelő használtanyag besorolásra, a szerkezeti struktúrára, valamint a bontási 

lehetőségekre. 

 Ha az újrahasznosítás szempontjából optimális egyanyagos konstrukció nem 

valósítható meg, akkor csak olyan anyagkombinációk hozhatók létre (a festéseket és a 

bevonatokat is beleértve), melyek gazdaságosan és megfelelő minőség elérése mellett 

hasznosíthatók (használt anyagcsoport-témakör). 

 Amennyiben a szétválogatás nélküli részek és csoportok anyag-összeférhetősége nem 

szavatolt, abban az esetben ezeket további összeférhetőséget biztosító (akár 

egyanyagos) egységekre kell bontani. 

 Azokat az anyagokat, melyek az előkezelés és/vagy hasznosítás során veszélyt 

jelenthetnek emberre, berendezésre vagy a környezetre (pl. mérgező vagy 

robbanásveszélyes anyagok), minden esetben jól láthatóvá és könnyen leválaszthatóvá, 

leereszthetővé kell tenni. 

 A különösen értékes és ritka szerkezeti anyagokat (pl. járművekben a katalizátorok) jól 

felismerhetően meg kell jelölni és az elhasználódás utáni könnyű elkülöníthetőségüket 

meg kell oldani. 

 A teljes körű feldolgozást zavaró részek, ill. csoportok, melyek a részleges előbontás 

során leválasztásra kerülnek (pl. akkumulátorok, üzem- és segédanyagok), könnyen 

bonthatók és a külső termékzónából jól hozzáférhetőek legyenek, valamint külön 

megjelölésükről gondoskodni kell. 
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13.  ELHASZNÁLÓDOTT GÉPJÁRMŰVEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA 

13.1. Az elhasználódott gépjárművek begyűjtési, előkezelési és hasznosítási rendszerei 

 

13.1.1. Roncsautó-hasznosító telepek működése, Ronccsá vált autók begyűjtése 
 

Az termék-elhasználódás következtében, az aktuális műszaki állapot (baleseti 

sérülések, elavulás) alapján, vagy csak egyszerűen az utolsó üzembentartó által roncsnak 

titulált járművek begyűjtése, a gyűjtés logisztikai hátterének felépítése adja ma a teljes 

újrahasznosítási rendszer költségének jelentős hányadát. 

A roncsautós szabályozás előírásai szerint a termékfelelős (gyártó, forgalomba hozó 

importőr) köteles területlefedő hálózatot kialakítani annak érdekében, hogy az utolsó 

üzembentartó térítésmentesen adhassa le a megfelelő feltételeknek eleget tevő roncsautóját. 

Megfelelő feltétel alatt értendő, hogy a roncsot nem bontották elő otthon – eladva belőle a 

még értékesíthető alkatrészeket – illetve nem töltötték tele a karosszériát – és tartályait – 

járulékos szennyeződésekkel, ami azután a bontóüzem költségeit növelné, vagy az általa 

kibontható és alkatrészként értékesíthető anyaghányadot csökkenthetné. 

 

 

13.1. ábra: Roncsautók közúti szállítása 

Magyarországon a területlefedő hálózat a jogszabályi előírások szerint körülbelül 50 

km-es maximális szállítást jelent, ennek megfelelően az utolsó üzembentartónak ekkora 

távolságra kell a roncs járművét leadáshoz eljuttatnia. 

A mai gyakorlat szerint a roncsautók leadása történhet regisztrált átvevőhelyeken, vagy 

közvetlenül az engedéllyel rendelkező bontó-, hulladékkezelő üzemeknél, utóbbi esetben 

azt nem terheli további szállítási költség. 

Az egyik legrégebben működő európai roncshasznosító rendszerben, a holland ARN 

(Automobile Recycling in Netherlanden – Holland Autó Újrahasznosítási Rendszer) 

keretein belül az átvevőhelyekről a bontóüzemekbe történő átszállítás fejében az ARN 

járművenként külön-külön támogatást nyújt. 
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A regisztrált átvevőhelyekről a feldolgozó üzemekbe történő szállítást leggyakrabban 

tehergépjárművekkel végzik, létezik azonban erre speciális vasúti rakományképzési 

módszer is. 

 

13.1.2. A regisztrált gépjármű bontó-, hasznosító telepek kialakítása, működése 

 

A gépjárművek feldolgozását végző bontó-, hulladékhasznosító üzem működtetőjének 

meg kell felelnie a szükséges és előírt környezetvédelmi előírásoknak és rendelkeznie kell 

az ennek tényét igazoló okiratokkal. 

Az üzem kialakításának olyannak kell lennie, hogy a hulladékok hasznosítása, ill. 

megfelelő ártalmatlanítása mindenkor a környezetvédelem elsődleges szempontjainak 

betartása mellett valósuljon meg. Az autóroncsokat előkezelésüket (az üzemanyagok 

szakszerű eltávolítását) megelőzően nem lehet az oldalukon, vagy a tetejükre fordítva 

tárolni, mivel ez a folyadékok (olajok, hűtővíz, fékfolyadék…) kifolyásával járhat együtt. 

Az egymás felett történő elhelyezés csak akkor megengedett, ha az üzemanyagot 

tartalmazó alkatrészek, úgymint fékvezetékek, olajteknők vagy kibontásra szánt 

alkatrészek (pl. szélvédő üvegek) deformációja vagy károsodása nem következhet be. 
 

  

 13.2. ábra: Bontott roncskarosszériák 13.3. ábra: Roncsautók tárolására 

 egymáson történő tárolása kidolgozott állványrendszer 

A bontóüzemek kialakítására vonatkozó minimális műszaki feltételrendszert az 

53/2000/EK Közösségi Irányelv (roncsautó-direktíva) 1. számú melléklete tartalmazza. 

Ennek megfelelően: 

a) a roncs járművekből a további kezelés előtt a jelöléssel megfelelően ellátott vagy más 

módon azonosítható alkatrészeket vagy anyagokat el kell távolítani; 

b) a veszélyes anyagokat vagy alkatrészeket a további feldolgozás előtt el kell távolítani 

és szelektív módon kell gyűjteni, hogy ne szennyezhessék be a roncs járműből ezután 

keletkező őrlési maradékokat („szárazra fektetés”, azaz a jármű üzemanyagainak 

szelektív eltávolítása). 

 

További elvárt követelmények: 

 a minősítés utáni értékesítésre kibontott alkatrészek megfelelő tárolása, ezen belül 

az olajjal szennyezett darabok fedél alatti (a veszélyes anyagok talajba történő 

bemosódását kizáró) tárolása, 
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 az akkumulátorok, szűrők és PCB/PCT-tartalmú kondenzátorok tárolására szolgáló 

minősített konténerek megléte, 

 megfelelő tárolótartályok a roncs járművekből származó és elkülönítetten gyűjtött 

üzemi folyadékokhoz; tüzelőanyaghoz, motorolajhoz, sebességváltómű olajhoz, 

hidraulika olajhoz, hűtőfolyadékhoz, fagyállóhoz, fékfolyadékhoz, akkumulátor-

savakhoz, klímaberendezés folyadékához, és minden egyéb, a roncs járműben 

található folyékony állapotú hulladékhoz, 

 a használt gumiabroncsok megfelelő tárolása, ezen belül különösen a tűzvédelem 

biztosítása és a túlzott felhalmozás megelőzése. 

 az előkezelt, egymás felett elhelyezett járművek esetén ügyelni kell a tárolás 

biztonságára. Külön biztosítás nélkül maximum 3 autóroncs helyezhető el egymás 

felett. 

 a bontóüzem üzemeltetőjének az üzem napi tevékenységét regisztráló üzemkönyvet 

kell vezetnie és az üzem tevékenységét leíró ún. üzemeltetési útmutatót kell 

készítenie, amely tartalmazza a teljes munkafolyamat menetét, az autóroncsok 

kezelését és tárolását stb.  

 

A bontóüzemek kialakítása során az eges önálló üzemi területeket szemlélteti a 13.4. ábra. 
 

 

13.4. ábra: Bontóüzem kialakítása 

 

A tervezett és hatóságok által jóváhagyott darabszám függvényében meghatározható 

területnagyságnak az alábbi felsorolt üzemi területeket kell tartalmaznia: 

 a beszállítás területe (bejövő tároló), ahol megtörténik a bontásra kerülő jármű, vagy 

egyes részeinek átvétele és a későbbi hasznosítás szempontjából történő előzetes 

áttekintése (a bontás a későbbiekben minősítés után értékesíthető alkatrészre vagy 

szerkezeti anyagra szorítkozik); 

 az előzetes kezelésre nem szoruló járművek tárolóhelye (szgk. átmeneti tároló); 

 az előkezelés üzemi területe (elsősorban a „szárazra fektetés” = üzemanyagok 

eltávolítására); 

 tárolóhely az előkezelt járművek számára (szgk. átmeneti tároló); 

 bontási üzemi terület; 

 a használható (eladható) alkatrészek tárolóhelye (raktára); 
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 hasznosításra vagy ártalmatlanításra váró szilárd hulladékok tárolóhelye; 

 hasznosításra vagy ártalmatlanításra váró folyékony hulladékok tárolóhelye; 

 a maradvány karosszéria tárolóhelye (bontott karosszériák); 

 karosszéria-tömörítés (karosszériaprés) helye. (a gazdaságos szállításhoz célszerű 

(elmaradhat)). 
 

13.1.3. Roncsautók szárazra fektetése, üzemi folyadékok eltávolítása 

 

A roncsautók szárazra fektetése (üzem- és segédanyagainak eltávolítása) során abból az 

akkumulátort és a rejtett hőcserélőket kiszerelik, a pirotechnikai eszközöket (légzsákok és 

övfeszítők) arra képzett és vizsgával rendelkező személyzet a gyártó útmutatása alapján 

eltávolítja, megfelelő berendezésben ártalmatlanítja, vagy a járműben beépített állapotában 

működésbe hozza, miáltal megszünteti a további balesetveszélyt. 
  

 

13.5. ábra: SEDA-típusú, gépjárművek szárazra fektetésére 

szolgáló mobil berendezés 

 
 

Ezt követően el kell távolítani, és elkülönítve gyűjteni az alábbi üzemanyagokat (13.5. 

ábra): 

 motorolajok; 

 olajszűrők; 

 hajtóműolajok, differenciálmű olaj; 

 hidraulikaolajok (pl. szervókormánymű); 

 tüzelőanyagok; 

 hűtőfolyadék; 

 fékfolyadék; 

 lengéscsillapító olaj (vagy a lengéscsillapító járulékos kiszerelése); 

 a klímaberendezések hűtőközegei (fluórozott szénhidrogének); 

 ablakmosó folyadék. 

 

Az üzemanyagok eltávolítását a hatályos jogszabályi előírások szerint kell 

végrehajtani, a mindenkori cél az egyes segédberendezések, részegységek 

cseppmentességének biztosítása. 
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A gyúlékony anyagok eltávolítása során az érvényes tűzvédelmi szabályok az 

irányadóak, a balesetveszélyes anyagokra a munkavédelmi előírások érvényesek. 

Az üzemanyagok (veszélyes anyagok) tárolására szolgáló tartályoknak meg kell 

felelniük az adott anyagra érvényes jogszabályban megfogalmazott előírásoknak, a 

tartályokat célszerű időszakosan ellenőrizendő védőzárral ellátni. 

 

13.2. Előkezelt (szárazra fektetett) járműroncsok bontása 

 

A roncsautók bontásának folyamatát, a kibontandó alkatrészek körét, a bontás 

mélységét alapvetően a gazdaságossági szempontok határozzák meg. Amennyiben a 

kibontható alkatrészekre a piaci tapasztalatok alapján vásárlói igény feltételezhető, úgy az 

ezek szakszerű kinyerésére koncentráló ún. szigetszerű bontási technológiát alkalmazzák, 

míg a várhatóan csak szerkezeti anyagként hasznosítható roncsok bontására a futószalag 

rendszerű bontás (és a roncsolásos le-/szétválasztás) a jellemző. 

A mai bontóüzemek többé-kevésbé a két technológia eltérő arányú kombinációját 

alkalmazzák, a járműmotorok és főegységek esetében inkább a szigetszerű-, míg a 

karosszéria esetén inkább a futószalagszerű megoldást előtérbe helyezve. 

 

Mindkét bontástípusra jellemző, hogy károsanyag-tartalmuk vagy veszélyt okozó 

hatásuk miatt a járműből eltávolítják az alábbi anyagokat, alkatrészeket, és azokat 

elkülönítetten tárolják: 

 

 lengéscsillapító, amennyiben üzemanyagát nem távolították el; 

 azbeszttartalmú anyagok; 

 járműidegen anyagok, valamint az olyan anyagok és alkatrészek, melyek jelentős 

mértékben káros anyagokkal szennyezettek. 

 

Ezeken felül a nyersanyag- és ásványi kincs készletek védelme érdekében az alábbi 

anyagok, és alkatrészek kiépítése és elkülönített tárolása célszerű: 

 nagyobb műanyagalkatrészek (pl. lökhárítók, ülések, kerék-dísztárcsák, műszerfalak, 

tüzelőanyag-tartályok); 

 kerekek; 

 szélvédő- oldalsó és hátsó üvegezések; 

 minden réztartalmú alkatrész, úgymint az elektronika darabjai, kábelkötegek, 

elektromotorok. 

 

13.2.1. Szigetszerű járműbontási technológia 

 

A szigetszerűen végzett bontási technológia az egyes gyártókra/típusokra 

specializálódott bontóüzemek sajátossága. Ezek a bontók – általában a gyártótól beszerzett 

- nagy mennyiségű célszerszámot használnak, és képzett szakembergárdát (általában 

autóipari szakdolgozók, szemben a roncsolásos bontást végző betanított munkásokkal) 

alkalmaznak a minőségi bontott alkatrészek kinyerése céljából. Mivel az kibontott 

alkatrész minősítés utáni újraalkalmazhatósága az alapvető szempont, ezért kevéssé 

alkalmaznak roncsolásos technológiákat az egyes alkatrészek szétválasztására. Minél több 

típus bontását végzik, annál bonyolultabb raktári nyilvántartó programok használatára 

kényszerülnek a naprakész adatbázis elérése érdekében. Gyakorlatilag ugyanis csak a 
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naprakész adatbázis (és az Internetes elérhetőség) biztosítja számukra a hatékony bontott 

alkatrész-értékesítés lehetőségét és a piaci érvényesülést (13.6. ábra). 

 

13.2.2. Futószalagon végzett járműbontási technológia 

 

A futószalagon végzett bontási technológia elsősorban a szerkezeti anyagok 

hasznosítására specializálódott bontóüzemek sajátossága.  

 

  

13.6. ábra: Szigetszerűen végzett bontási 

technológia bemutatása 

13.7. ábra: Futószalagon végzett jár-

műbontási tevékenység 

 

Léteznek ezzel ellentétes példák is, amikor a csereszabatos motorfelújítás keretében 

ugyanazon a futószalagon újítják fel a motorokat, amelyeken azokat eredetileg gyártották. 

Ehhez azonban megfelelő mennyiségű, azonos típusú, felújítható motort szükséges 

visszagyűjteni és az eredeti állapotú futószalagnak is rendelkezésre kell állnia. Ezt eddig 

főképpen nagy darabszámban gyártott kisteherautó motorok esetén volt célszerű 

megoldani. Általában a futószalagon végzett bontás jellemzője a roncsolásos technológiák 

használata és az egyes anyagfrakciók gyűjtésére szolgáló – a kis szakértelemmel bíró 

bontási személyzet miatt általában színkóddal ellátott – konténerrendszer alkalmazása 

(13.7. ábra). Nem igényel komolyabb raktárkapacitást – a jól körülhatárolható frakciók 

száma néhány tíz – és bonyolult raktárnyilvántartó program sem szükséges. Mivel itt 

általában elmarad az alkatrészbontásból származó extra bevétel, így csak megfelelően nagy 

bontott darabszámok mellett válik ez a tevékenység kifizetődővé. 
 

13.3. Előbontott járműroncsok előkezelési technológiái 

 

Az előbontott karosszériát a gazdaságos szállítás megvalósíthatósága érdekében 

megfelelő módon tömöríteni szükséges (tömbösítés, préselés – 13.8. – 13.9. ábrák), 

amennyiben további alkatrészek abból már gazdaságosan nem távolíthatók el. 

A tömbösítést csak arra kijelölt helyen és eszközökkel lehet elvégezni (pl. autóprések, 

préssel kombinált mobil ollózók, nagyteljesítményű vágószerszámok). 
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13.8. ábra: Karosszéria tömörítés előtt 13.9. ábra: A tömörítés végeredménye: bálázott autó-

karosszériák 

Az 53/2000/EK Direktíva szerint az újrafeldolgozást elősegítő kezelési műveletek: 

 a katalizátorok eltávolítása, (a katalizátor nem veszélyes hulladék); 

 a rezet, alumíniumot és magnéziumot tartalmazó fém-alkatrészek eltávolítása, ha 

ezeket a fémeket az őrlési (shredderezési) eljárás során nem választják külön; 

 a gumiabroncsok és a nagyobb méretű műanyag alkatrészek (lökhárítók – 13.10. 

ábra –, ülések, műszerfal, folyadéktartályok stb.) eltávolítása, ha ezeket az 

anyagokat az őrlési (shredderezési) eljárás során nem választják külön, olyan 

módon, hogy azokat anyagként hatékonyan újra fel lehessen dolgozni; 

 az üvegek eltávolítása (13.11. ábra). 

 

  

13.10. ábra: Karosszériáról lebontott lökhárítók 13.11. ábra: Színezés szerint szétválogatott 

járműüvegezések 

13.4. Gépjármű-karosszériákat feldolgozó shredderüzemek működése 

 

A szárazra fektetéssel előkezelt (üzem- és segédanyagaitól, veszélyes összetevőitől 

megfosztott) roncsautók, nagyméretű háztartási gépek, valamint a lakossági begyűjtésből 

származó lemezáruk feldolgozására, szerkezeti anyagainak szelektív szétválasztására 

leginkább az alapműködésüket tekintve 50 évvel ezelőtt kifejlesztett shredder 
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berendezések alkalmasak. A technológia lényegi elemeinek bemutatása a világ legnagyobb 

shredder-berendezés gyártója, a Metso-Lindemann megoldásának ismertetésével történik. 

 
13.4.1. A shredder lehetséges bemenő anyagai 

 

 Előkezelt roncsautók motorral, vagy anélkül, tömörítetten is. 

 Bálák előkezelt roncsautókból, beleértve a motorokat, hajtóműveket, tengelyeket és 

rugókat, vagy könnyű vegyeshulladék maximálisan 600 mm bálamagasságig. 

Maximális sűrűség: 0,8 - 1,0 t / m³   600 x 600 mm  bálakeresztmetszet mellett a bála 

összetételének és méretének függvényében. 

 Fehér áruk / háztartási gépek pl. mosógépek, tűzhelyek, előkezelt hűtőszekrények stb. 

 Előválogatott könnyű vegyeshulladék (kivéve a nem shredderezhető anyagot), laza, 

vágott vagy hosszúkás maximális lemezvastagság: 4 mm. 

 

A feldolgozandó hulladékot mentesíteni szükséges a robbanás- és tűzveszélyes, 

valamint mérgező folyadékoktól, gázoktól és portól. 

 

13.4.2. Nem shredderezhető anyagok 

 

A beadagolható anyagok esetében általánosan érvényes, hogy a 4 mm-nél nagyobb falvas-

tagságú lemezek és profilok csak hosszabb feldolgozási idő mellett és a verőkalapácsok 

nagymértékű igénybevételével apríthatók a shredderben. Ennek következménye az aprító-

szerszámok (verőkalapácsok) fokozott kopása. 

Az egy műszakban évi 100.000 t bemenő anyagmennyiséget feldolgozni képes, 1.400 LE 

teljesítményű Zerdirator típusú Metso-Lindemann shredder berendezés anyagárama és az 

átbocsátott egyes frakciók mennyiségei az alábbi 13.1. táblázatban láthatók. 

 

Anyagféleségek 
Részarány 

 

Mennyiség 

(t / h) 

Bemenő anyagok:  

Karosszéria- és vegyeshulladék 

 

100 % 

 

55 - 72 

Kijövő anyagok: hozzávetőlegesen: 
kihasználtságtól füg-

gően: 

Shredderezett hulladékvas (Fe) S4 osztályú 

1,0 t/m³ átlagos hulladéksűrűség esetén 

 

70 % 

 

38 - 50 

Shredder nehézfrakció (SSF) 

Nenvas fém-Nem fém-keverék 

 

7 % 

 

4 - 5 

Réz – tekercsek (önindítók, generátorok) 

manuálisan kiválasztva (Fe-osztályozósza-

lag) 

 

0,2 

 

0,1 - 0,15 

Szálasanyagok (kábelek, drótok, stb.) 

manuálisan kiválasztva (Fe-osztályozósza-

lag) 

 

0,2 

 

0,1 – 0,15 

Shredder-könnyűfrakció (SLF) 

 

 

19 % 

 

12 – 16 

Fe-részek hozzátapadt nemfémes darabok-

kal 

(vissza a shredderbe) 

 

1,5 % 

 

0,8 - 1 
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Hulladékok < 20 mm 

 

 

11 % 

 

6 - 8 

Hulladékok > 20 mm 

 

 

10,2 % 

 

5,6 – 7,3 

Nemvas-fémek > 20 mm 

a shredder-könnyűfrakcióból 

 

0,3 % 

 

0,15 – 0,2 

Shredder-nehézfrakció (SSF) < 20 mm 

 

 

1,5 % 

 

0,8 – 1,1 

Nemfém frakció  > 20 mm 

keverve VA-val és Cu-drótokkal 

 

 

3,7 % 

 

2 – 2,6 

Vegyesfémek > 20 mm  

 

 

 

1,8 % 

 

1 – 1,3 

Iszap 

Nedves shredder-könnyűfrakció 

 

 

0,03 % 

 

0,07 – 0,14 

13.1. táblázat: Metso-Lindemann shredder-berendezés anyagáramai 

13.4.3. Shredderek működése 

 

A shredder berendezések lehetséges kialakítását szemlélteti a felülnézeti 13.12. ábra. 

 

 

13.12. ábra: Shredder-berendezés felülnézeti tagolása 

Az ábrán balról jobbra követhető a beadagolt anyag iránya, ennek megfelelően az alábbi 

fő alkotóelemek nevezhetők meg: 1. beadagoló/felhordó szalag, 2. elektromos/hidraulikus 

részrendszereket befogadó ház, a tetején elhelyezett vezérlőfülkével, 3. forgókalapácsos 

aprító egység, a fő meghajtó motorral, 4. száraz és nedves porleválasztó egységek, 5. a 

ciklonpor + könnyű leválasztott termék szeparációs alrendszere, 6. mágnesdob, 7. a nem 

mágneses nehézfrakció szeparációs alrendszere, 8. a mágneses frakció manuális/kézi 

utánválogatója, 9. a mágneses frakció letárolási/közvetlenül a vasúti kocsiba történő berakási 

helyszínei. 
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Egy konkrét megvalósult fejlesztés eredményét szemlélteti a következő 13.13. ábra, 

amely az ALCUFER Kft. fehérvárcsurgói shredderüzemét mutatja. Az itt 2009-ben 

beüzemelt shredder berendezés Zerdirator típusú (a verőtérben alul-felül egyaránt található 

méretkorlátozó rostély), 1.400 LE teljesítményű gépsor egy normál műszakban évi 

100.000 tonna input anyagot képes feldolgozni. 

 

 

13.13. ábra: Az ALCUFER Kft. fehérvárcsurgói Zerdirator típusú shredderberendezése 

13.4.4. Shredderezett anyagfrakciók szétválasztása 

 

A shredder verőterében ökölnyi méretűre aprított anyagok hasznosítható frakciókra 

történő szétválasztását a szerkezet különböző szeparációs elemei valósítják meg. Ezek 

általában az egyes eltérő anyagok különböző fizikai tulajdonságait használják. Már a 

verőtérből és a szétválasztás más alkalmas pontjáról is van porelszívatás, amelyet száraz 

ciklonok végeznek. Az ezek által leválasztott legfinomabb porrészeket nedves 

leválasztóba, ún. Venturi-mosóba juttatják, amely végterméke a veszélyes hulladékként 

kezelt Venturi-iszap. 

A mágnesdob a shredder főtermékét, az. ún. shreddervasat választja le, amely mértéke 

70-75 tömeg% az input anyaghoz képest. Az örvényáramú szeparátor a nem mágnesezhető 

anyagok ágán a fémeket és a nem fémeket választja szét egymástól. A fémek (főként 

alumínium, magnézium, réz) mennyisége 5-7%, míg a maradék anyag 20-25 tömeg% 

közötti mennyiségű vegyes műanyag-, gumi-, üveg-, textil- és kő hulladék, amelyet 

shredderezési könnyűfrakciónak is neveznek. 

A legújabb fejlesztések azt a célt szolgálják, hogy ezekből az eddig lerakóba kerülő 

őrlési maradékokból minél nagyobb mennyiségben lehessen hasznosítható anyag-
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féleségeket, elsősorban műanyag- és gumi frakciókat kinyerni. Ezek további hasznosítási 

történhet anyagában, vagy energetikai úton. 

Csak ezek a járulékos fejlesztések biztosítják a 2015. évre előírt 95% hasznosítási 

mértéket a roncsautók vonatkozásában, amelyből 85% anyagában, 10% pedig energetikai 

úton értendő. 
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14.  UTÓHASZNOSÍTÁSRA ORIENTÁLT KONSTRUKCIÓ 

Az egyes anyag- és termékáramokra vonatkozó Európai Uniós szabályozás – így a roncsautókra 

vonatkozó 53/2000/EK Direktíva is - a gyártó termékfelelősségét állapította meg. Mindez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy a gyártó felelőssége nem ér véget a piacon történő értékesítéssel, a 

kötelező jótállási feltételek teljesülésével és a termékhez meghatározott ideig tartó pótalkatrész 

biztosítással, hanem az a továbbiakban folytatódik az elhasználódás utáni időszak vonatkozásában 

is. Emiatt a gyártó alapvető anyagi érdekévé vált, hogy termékeit olyan módon alakítsa ki, hogy az 

hulladékká válása után minél olcsóbban, megfelelő módon kezelhető legyen. Ennek teljesítése 

alapvetően a konstrukció-képzés stádiumában már kialakul, ezért fokozottan indokolt és szükséges 

azon szempontok és elvek kutatása, rendszerezése és a tervező számára való rendelkezésre 

bocsátása, ami elősegíti a reciklálás szempontjából helyes konstrukciók kialakítását. 

A tervezési folyamat során a tervezőnek tekintettel kell lennie egyrészt a gyártási 

hulladékok mennyiségének, a létrehozandó termék működtetése során keletkező hulladékok 

mennyiségének, valamint a termék elhasználódása után keletkező hulladékok mennyiségének 

csökkentésére (14.1. ábra). 

 

14.1. ábra: Hulladék körfolyamatok a termék teljes élettartamán 

A termék tervezési eljárása (fejlesztési eljárás) a követelményjegyzékkel kezdődik az 

egyes munkafázisok növekvő konkretizálási foka jellemzi. 
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A tervezési folyamat kiindulását jelentő követelmény jegyzék az első fontos állomás, ahol 

ezek a szempontok már döntő mértékben megjelennek. A követelményjegyzékben kell 

rögzíteni a termék tervezett élettartamát, valamint azokat az újrahasznosítási formákat és az 

ezekhez kapcsolódó technológiákat, amelyeket fel kívánnak használni. Ez nem egyszerű 

feladat (mindehhez ismerni kell az elhasználódás időszakában rendelkezésre álló 

technológiákat, azok költségeit, feltételeit stb.), ami már a gyártóművön kívüli ismeretek 

bevonását követeli meg. 

A tervezés egyes lépésein haladva, a követelményjegyzékben megfogalmazott 

újrahasznosítási eljárásokból adódó követelményekre kell tekintettel lenni (14.2. ábra). 

Itt figyelembe kell azt venni, hogy a termék-reciklálás megvalósítása általában az alábbi 

technológiai műveletek végrehajtását teszi szükségessé: szét (le) szerelés, tisztítás, vizsgálat, 

ellenőrzés, csoportosítás (pl. kötőelemeknél) esetleges utánmunkálás, javítás (pl. henger 

felmunkálás), újraszerelés. Valamennyi technológiai művelet esetén ismertek azok az 

esetenként néha triviálisnak tűnő lépések, melyek a reciklálást elősegítik. Ezeket a 

követelményeket szemléltetik a 14.4. - 14.8. ábrák. 
 

 

14.2. ábra: Általános terméktervezés reciklálási szempontokkal kiegészített folyamatábrája 

Az anyagában történő újrahasznosítás szintén valamilyen, az anyag, a gyártási mód stb. 

függvényében változó technológiai folyamatot tesz szükségessé, amelyek célja, hogy az egyes 

anyagféleségeket külön vagy egymással a recycling szempontjából összeférhető csoportokba 

rendezze. Ebbe beleértendő, hogy az ásványolajokkal túlzottan szennyezett acél elemek nem 

tekinthetők összeférhető csoportban lévőnek (acél, szénhidrogén származék.) Az anyagban 

történő újrahasznosítás szempontjából fontos a feldolgozás folyamatának ismerete, törekedni 

kell gazdaságosan reciklálható anyagféleségeket alkalmazni, lehetőleg minél kevesebb félét, 
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több anyagféleségnél összeférhetőeket, ha nem összeférhetők, akkor könnyen szétszerelhetők 

legyenek. 

Az újrahasznosítás érvényesítésének szempontjai bizonyos tekintetben nem újak a 

tervezésben. A csökkenő mennyiségű gyártási hulladékra való törekvés, a felújítás, a 

karbantartás stb. szempontjából helyes konstrukciós kialakítás alapvetően a termék minél 

hosszabb ideig való felhasználhatóságának elősegítését jelenti, ami a terméktervezés 

szempontjaként mindig is szerepelt, ha nem is a recycling elősegítése céljából (14.3. ábra). Az 

alapvető dilemmát az jelenti, hogy a műszaki fejlődéssel nő a termékkörforgás sebessége, így 

a régi, esetleg még használható termékek erkölcsileg avulnak el. E kérdés alapvetően 

összefügg a tervezett élettartam kérdésével, mind az egész berendezés mind annak egyes 

alkatrészei vonatkozásában. A „hosszú életű autóval kapcsolatos kutatások” – Langzeitauto - 

alapján egyértelműen világossá vált, hogy bár a hosszú élettartamra való tervezés műszakilag 

megvalósítható, de nem feltétlenül jelent gazdasági optimumot is.  
 
 

 

14.3. ábra: Műszaki termék és környezete 

 

Az új tudományos eredmények ugyanis olyan megoldásokat is lehetővé tehetnek 

időközben, amelyek az anyagfelhasználás szempontjából kedvező hosszú élettartam 

hasznosságát kétségessé teszik. Sok esetben célszerűbb az élettartam-recycling összefüggés 

helyes megítélése, esetenként nagyobb haszonnal jár a rövidebb élettartam a megfelelő 

újrahasznosítási technológiával együtt. Nagy nehézséget okoz annak előrebecslése, hogy egy 

adott időhorizonton belül milyen mértékű avulással kell számolni, illetve hogy egy bizonyos 

élettartam leteltével hogyan alakulnak majd a hasznosítási lehetőségek és költségek. 

Újrahasznosítási szempontból akkor tekinthető helyesnek egy konstrukció, ha a termék 

egésze illetve annak egyes alkatrészei a tervezett élettartam alatt racionálisan üzemben 

tartható, (gazdaságosabb, inkább környezetbarát műszaki megoldások megjelenése) 
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ugyanakkor a recycling költségei elfogadható szintűek. Figyelemmel kell lenni arra a 

pontosan nehezen kézzelfogható szempontra is, hogy a társadalom környezeti érzékenysége 

egyre határozottabb; esetenként még gazdasági hátrányokat is elfogad a környezetbarát 

termék kedvéért. E szempontok globális mérlegelése, illetve annak a termékkialakításban való 

érvényesítése a terméktervező felelőssége. 

Rendkívül fontos a hasznosíthatóság értékelhetősége. Az anyag- és energiagazdálkodási 

valamint a környezetvédelmi kényszerűségek miatt a modern tervezéselméletben a műszaki 

(funkcionális) és a gazdaság(osság)i értékelés mellett ma már a hasznosíthatóságot is mérlegre 

kell helyezni (3). 

 

 
 

14.4. ábra: Példák bontás-helyes konstrukciókra 14.5. ábra: Példák tisztítás-helyes konstrukci-

ókra 

 

  

14.6. ábra: Példák osztályozás-helyes konstrukci-

ókra 

14.7. ábra: Példák feldolgozás-helyes konstruk-

ciókra 
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14.8. ábra: Példák összeszerelés-helyes konstrukciókra 
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15.  ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

 

1. Ismertesse a nagyüzemi karbantartási rendszerek felépítését, fontosabb műveletcsoport-

jait. 

2. Sorolja fel a karbantartási munkanemek csoportjait és részletezze azokat. 

3. Ismertesse a motorjavítás legfontosabb lépéseit (technológiai sorrend). 

4. Írja le a hengerfej hibafelvételét. 

5. Írja le a főtengely hibafelvételét. 

6. Írja le a forgattyús hajtómű alkatrészeinek igénybevételeit és rongálódásait. 

7. Ismertesse a tengelykapcsoló (egytárcsás száraz) alkatrészinek igénybevételeit és rongá-

lódásait. 

8. Írja le a tárcsafékes kerékfékszerkezet igénybevételeit, valamint elemeinek elhasználó-

dását. 

9. Írja le a dobfékes kerékfékszerkezet igénybevételeit, valamint elemeinek elhasználódá-

sát. 

10. Ismertesse az alkatrész rongálódás folyamatát és fajtáit. 

11. Hogyan definiálja egy termék határállapotát? 

12. Írja fel a műszaki megbízhatóságból a meghibásodás valószínűségét. 

13. Ismertesse egy jármű forgalmi értékének meghatározását, ezt milyen tényezők befolyá-

solják? 

14. Milyen kritériumokra kell figyelemmel lenni szabadpiaci árjegyzésből kalkulált for-

galmi érték számításnál? 

15. Egy közlekedési baleset helyszínén elvégzett nyomrögzítés hogy épül fel? 

16. Mi a különbség az animáció és a szimuláció között, milyen balesetelemző programokat 

ismer? 

17. Sorolja fel az újrahasznosítás szemléletű tervezéselmélet alapelveit (fődarabok javításá-

nak feltételeit). 

18. Sorolja fel a shredderüzemek alapvető alkotóelemeit. 

19. Melyek a magyarországi roncsautó-hasznosítási sajátosságok? 

20. Milyen elvárásokat támaszt az 53/2000/EK Közösségi Direktíva – EU-roncsautó direk-

tíva – az autógyárakkal szemben a hasznosítási irányszámok vonatkozásában? 
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