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ELŐSZÓ 

A „Dízel vontatójárművek I. Vasúti dízelmotorok” című jegyzet a BME Közlekedésmérnöki és 

Járműmérnöki Kar, Járműmérnöki BSc. alapszak, Vasúti Járművek szakirányon tanuló hallgatók ré-

szére készült. A jegyzet anyaga támaszkodik azokra az ismeretekre, amelyeket a hallgatók a követ-

kező tantárgyak keretében már elsajátítottak:  

 Műszaki kémia, 

 Általános járműgéptan, 

 Járművek és mobil gépek I.  

 Hő- és áramlástan I-II.,  

 Járművek hő- és áramlástechnikai berendezései I-II., 

 Jármű- és hajtáselemek I-II-III.  

A jegyzet kilenc fejezetből áll, amelyet ábrajegyzék, táblázatjegyzék és irodalomjegyzék egészít ki. 

Az 1. fejezet rövid áttekintést ad a dízelmotorok vasúti alkalmazásának történetéről és bemutatja a 

vasúti dízelmotorok legfontosabb jellemző paramétereit, amelyek részben mint elérendő célok, 

részben pedig mint korlátok jelentkeznek a gyakorlatban. A 2. fejezet röviden tárgyalja az idealizált 

körfolyamatokat és részletesebben foglalkozik a dízelmotorok valóságos munkafolyamataival, be-

mutatva az egyes motorikus paraméterek hatását a hatásfokra, középnyomásra és teljesítményre. A 

3. fejezet a jelleggörbékre, valamint a fordulatszám és teljesítmény szabályozásra vonatkozó alap-

vető ismereteket foglalja össze. A 4. fejezet a turbótöltéssel történő teljesítménynövelés feltételeit és 

különböző módszereit mutatja be. Az 5. fejezet a keverékképzés és égés, az égésterek, valamint a 

befecskendező rendszerek felépítését és működési jellegzetességeit tartalmazza. Ez a rész foglalko-

zik a dízelmotorok levegőszennyező hatásával és ennek korlátozásával is. A 6. fejezet a motor álló 

szerkezeti elemeinek (forgattyúház, hengerpersely, hengerfej) kialakítását mutatja be. A 7. fejezet 

részletesen ismerteti a forgattyús mechanizmus felépítését, a keletkező igénybevételeket, a fő szer-

kezeti egységek kialakítását, méretezésének alapelveit, különös tekintettel a vasúti üzem jellegze-

tességeire. A 8. fejezet a motor töltéscseréjének szelepekkel történő vezérlését, a különböző bü-

työkprofilok alkalmazását és a szeleprugók méretezésének alapismereteit mutatja be. A 9. fejezet a 

vasúti dízelmotorok segédüzemi berendezéseit, a hűtővíz, a kenőolaj, a gázolajellátó és az indítási 

rendszereket tárgyalja. 

Az Irodalomjegyzék 41 felhasznált szakirodalmi forrást sorol fel. Minden fejezet végén megadtuk 

azon forrásokat, amelyeket a fejezet anyagának összeállítása során felhasználtunk.  

A vasúti dízelmotorok egyes rész-rendszereinek felépítését és működését tárgyaló jegyzet alapvetően le-

író jellegű. Az összesen mintegy 270 ábra az anyag jobb megértését szolgálja. A jegyzet anyagának 

megismerése jó alapot ad a magasabb szintű szakismeretek elsajátításához.  

A szerző ezúton is megköszöni azoknak a kollégáknak a közreműködését, akik lelkiismeretes mun-

kájukkal hozzájárultak a jegyzet elkészítéséhez. Balogné Horváth Ágnes titkárnő a szöveg gondozá-

sát és az ábrák beillesztését végezte; Iványi Zoltán, Molnárfi Zoltán és Sábitz László tanársegédek az 

ábrák egy részét készítették. A szerző köszönetet mond Jakabfalvy Zoltánnak, a Ganz Holding, Ganz 

Motor Kft. főkonstruktőrének hasznos tanácsaiért. 

Megkülönböztetett köszönet illeti Somogyi Ferencet, a Ganz-MÁVAG Motor és Hajtómű Tervezési 

Főosztály nyugalmazott főosztályvezetőjét, aki a jegyzet lektorálását igen körültekintően végezte. 

Nagy gyakorlati tapasztalataira támaszkodva számos módosító, kiegészítő, pontosító észrevételt tett, 

amelyeket a szerző igyekezett figyelembe venni. 

Budapest, 2012. július hó. 

Dr. Kovács Endre 
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1. A VASÚTI DÍZELMOTOROK TÖRTÉNETÉNEK ÉS LEGFONTOSABB 

JELLEMZŐINEK RÖVID ÁTTEKINTÉSE 

1.1. Történeti áttekintés 

A ma kétségkívül csiszoltnak mondható szerkezeti felépítésű, nagyteljesítményű és kiváló fajlagos 

mutatókkal rendelkező belsőégésű motor hosszú fejlődési folyamat eredménye.  

A XVII. század végén Hautefeuille (1678), Huyghens és Papin (1680) – a lőfegyverek mintájára – 

puskaport akartak erőgépben tüzelőanyagként felhasználni. A XIX. század első felében világítógáz 

alkalmazásával többen próbálkoztak, de Lebon (1801), Brown (1826), Barnett (1838, a 2-ütemű 

működési elvet és a töltőkompresszor alkalmazásának lehetőségét felismerte), Drake (1842) és 

Barsanti-Mateucci (1854) nem értek el találmányukkal gyakorlati sikereket. Közben, 1824-ben 

Carnot ismertette a róla elnevezett termikus körfolyamatot; munkája jelentős fejlődési folyamat el-

indítója volt.  

Világítógáz-levegő keverékkel dolgozó, gyakorlatban is használható gázgépet Lenoir (1860), majd 

Otto és Langen (1866) készítettek. Az előbbiből az évek során kb. 500 db 0,736 kW-os egység, míg 

az utóbbiból kb. 5000 db 0,37-2,2 kW-os egység készült.  

Nagy lendületet adott a kísérletezésnek Beau de Rochas munkássága, aki a mai 4-ütemű motor mű-

ködési elvét felismerte és a munkafolyamattal szemben támasztott követelményeket világosan meg-

fogalmazta (1862). Otto (1876) a 4-ütemű elvet alkalmazta n = 2 1/s fordulatszámú, lassújárású gé-

péhez. Clerk (1878) az öblítést végző külön hengerrel dolgozó 2-ütemű gázgépet szerkesztett. 

Járművek számára is alkalmas gyorsforgású (n = 10-13 1/s) 4-ütemű benzinmotort Daimler (1883) 

készített először. A folyékony tüzelőanyag és a levegő megfelelő keverékképzését az alkalmazott 

porlasztók tökéletesítésével igyekeztek javítani. Daimler benzinmotorja volt az alapja a világszerte 

nagy lendületet vevő automobilizmusnak.  

Rudolf Diesel (1858-1913) 1892-ben bejelentett első szabadalma alapján Carnot körfolyamattal 

dolgozó szénportüzelésű motort akart építeni. Gyakorlati nehézségek miatt ezektől az elképzelések-

től eltért az M.A.N. cégnél 1893-97 között kifejlesztett három kísérleti motornál. Az első működő-

képes dízelmotornak (1897) a III. számú kísérleti motort tekinthetjük, ennél a folyékony tüzelő-

anyagot (petróleumot) nagy nyomású levegő fújta be a hengerbe, ahol az öngyulladás után közel ál-

landó nyomáson égett el. Ennek a 4-ütemű, egyhengeres motornak a fő adatai a következők: telje-

sítménye P=13,2 kW, n= 2,58 1/s fordulatszámnál, a hengerátmérő és a löket D=250 mm, s=400 

mm, effektív középnyomása pe=0,53 MPa, hatásfoka ηe= 26% volt.  

A kedvező tapasztalatok nyomán a dízelmotor gyorsan tért hódított stabil-, vasúti-, hajó-, (a II. vi-

lágháború során repülőgép) és gépjármű-motorként alkalmazva.  

A dízelmotor vasúti alkalmazásának kezdeti szakaszára jellemző, hogy a dízelmotor elterjedését gá-

tolta az indításhoz szükséges főkapcsoló, valamint a nagy fordulatú motor és a jármű hajtott tenge-

lyei közé beiktatott megfelelő sebességváltó berendezés hiánya. A dízelmotor, a gőzgéppel ellentét-

ben, indítónyomaték nélküli gép, járművek közvetlen hajtására nem alkalmas, terhelés alatt indulni 

nem képes. Ezért az első Diesel-Klose-Sulzer gyártmányú dízelmotoros mozdony (1912), amelynél 

a 2-ütemű 4-hengeres, P=736 kW teljesítményű, 100 km/h járműsebességnél n=5 1/s állandó fordu-

latszámmal járó dízelmotor rudazathajtás segítségével hajtotta meg a tengelyeket, nem vált be. Bár 

több gyár is próbálkozott a későbbi években közvetlen meghajtással, ezek a kísérletek nem vezettek 

eredményre.  

Erőátviteli berendezésként villamos, mechanikus, később pedig hidraulikus megoldásokat alkalmaz-

tak. Az 1913-ban Svédországban épített 66 kW-os Atlas-Deva gyártmányú dízel-villamos motorko-

csi már bevált. 1924-25-ben megjelent az első dízelmozdony Angliában, az USA-ban és a Szovjet-

unióban (Lomonoszov professzor 883 kW-os dízel-villamos fővonali mozdonya).  
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A gyorsjáratú dízelmotort Jendrassik György (1898-1954) az elsők között alkalmazta vasúti üzem-

ben. A Ganz-gyár által épített sínautóbusz 1928-ban tette első sikeres próbaútját. A 6-hengeres, 

négyütemű Ganz-Jendrassik VI Jh 130 típusú előkamrás dízelmotor fő adatai a következők voltak: 

D=130 mm; s= 160 mm; P=53 kW; n=17 1/s. 

1933 és 1934 a kiemelkedő eredmények évei voltak a dízelmotor vasútüzemi alkalmazásának terü-

letén. 1933-ban állították üzembe a „Fliegender-Hamburger” motorvonatot a Hamburg-Berlin vona-

lon. A két 300 kW-os Maybach dízelmotor 160 km/h maximális sebességet biztosított. 1934-ben a 

MÁV a Budapest-Bécs vonalon fordába állította az áramvonalas, 120 km/h legnagyobb sebességű 

„Árpád” motorkocsit, amelyet a Ganz-gyár épített Ganz-Jendrassik VI JaR 170/220 típusú hathen-

geres négyütemű, előkamrás dízelmotorral (fő adatai: D=170 mm; s=220 mm; P=162 kW; n=21 

1/s). 1934 végén kezdte meg üzemét az USA-ban az első áramvonalas dízel-motorvonat, amely a 

Los Angeles és New York közötti 5255 km-es utat 91,9 km/h átlagsebességgel tette meg.  

A vasúti vontatás dízelesítése a II. világháború előtt túlnyomórészt a motorvonatok és motorkocsik 

építésében realizálódott. Jellemző a gyorsütemű fejlődésre, hogy a Ganz-gyár 1928-1939 között kö-

zel 700 darab motorkocsit és motorvonatot szállított 16 országba, kb. 100 000 kW összes teljesít-

ménnyel. A Ganz, illetve a Ganz-MÁVAG a II. világháborút követően jelentősen továbbfejlesztette 

a motorvonat gyártását, a MÁV és számos külföldi vasúttársaság részére szállított kényelmes, nagy 

sebességre alkalmas szerelvényeket.  

A beépített vontatási teljesítmény a motorvonat összeállításától és a megkívánt maximális sebesség-

től függően 2x330 és 2x550 kW tartományba esett. A segédüzemi és kényelmi berendezések (pl.: 

légkondicionálás) teljesítményigényét újabban különálló dízelmotoros agregáttal biztosítják P=132 

kW-tól 2x175 kW-ig terjedő teljesítménytartományban.  

Tömeges méretekben fővonali dízelmozdonyokat az 1940-es években az USA-ban kezdtek alkal-

mazni (1941-51 között kb. 18.000 db-ot állítottak üzembe), később Angliában (1947), az NSZK-ban 

és a SZU-ban. A dízelesítés 1955-re több országban gyakorlatilag befejeződött (USA, kb. 28.000 db 

túlnyomórészt villamos erőátvitelű mozdonnyal). Jelenleg a világ összes vasúttársaságainak vonalán 

kb. 70.000. dízelmozdony fut. Többségük teljesítménye a 750-1500 kW közötti tartományba esik. 

Az 1960-as években megjelentek a 2200-3000 kW egységteljesítményű mozdonyok is, számuk je-

lenleg meghaladja az 5000 darabot.  

A Ganz-MÁVAG, illetve egyik jogelődje, a MÁVAG 1873 óta gyártott mozdonyokat. 1959-ig ösz-

szesen 7578 db gőzmozdonyt, 1901 és 1973 között összesen 336 db villamos mozdonyt, 1954 és 

1973 között pedig összesen 1700 db dízelmozdonyt készítettek. Ez utóbbiak közül a DVM2 típusú, 

Bo’-Bo’ tengelyelrendezésű 440 kW-os dízel-villamos mozdonyt építették a legnagyobb sorozatban 

(>1000 db), jelentékeny részben exportra (MÁV sorozatjel: M44). Több típus kialakítása után jutott 

el a gyár a PA4-185 típusú motorral készült, DVM10 típusú, Co-Co tengelyelrendezésű, 2000 kw-

os dízel-villamos mozdonyig (MÁV sorozatjel: M63). 

1.2. A vasúti dízelmotorok legfontosabb jellemzői 

Ebben a fejezetben rövid áttekintést adunk a vasúti dízelmotorok legfontosabb tervezési, gyártási és 

üzemeltetési jellemzőiről. Ezek részben mint elérendő célértékek, részben pedig mint korlátok 

meghatározzák azokat a kereteket, amelyek között kell maradni a gyakorlatban. A jegyzet további 

fejezeteiben tárgyalt tervezési és számítási eljárásokat ezen célok és korlátok szem előtt tartásával 

kell alkalmazni. Egyes paramétereket a későbbiekben még részletesebben kifejtünk.  

A vasúti dízelmotor a belsőégésű motorok és ezen belül is a dízelmotorok egy speciális célra kifej-

lesztett változata, típusa. Felépítése és műszaki paraméterei messzemenően alkalmazkodnak a vas-

úti üzem követelményeihez. Ezek közül a feltétlen üzembiztosság, a hosszú élettartam, az egy egy-

ségben megvalósított minél nagyobb tartós teljesítmény, a beépített térfogat egységére eső minél 

nagyobb teljesítmény (a nagy teljesítménykoncentráció) és esetenként a kis beépítési súly a legfon-
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tosabbak. A vasúti üzem követelményeinek magas színvonalú teljesítése, illetve az erre való törek-

vés azt eredményezte, hogy napjaink vasúti dízelmotorja a dugattyús belsőégésű erőgépeknek – el-

tekintve a speciális motoroktól – nemcsak legjobban igénybevett, hanem szerkezeti megoldásaiban 

leginkább kifinomított típusa. Azok a számítási és kísérleti módszerek, amelyeket a vasúti dízelmo-

torok problémáinak megoldásaira fejlesztettek ki, nagyban segítették a más típusú erőgépek fejlesz-

tési munkáit is.  

Először a legfontosabb jellemzők változásának tendenciáját átfogó módon elemezzük.  

A vasúti dízelmotorok gyártásának iránya egyrészt az egy egységben megvalósított egyre nagyobb 

teljesítmények, másrészt a fajlagos teljesítmény és az azzal kapcsolatos mutatók növelése felé mutat 

Az általános helyzetkép felvázolásánál nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a vas-

úti dízelmotor-gyártás – a konstrukcióval, kísérleti munkával és gyártással szemben támasztott ma-

gas követelmények miatt is – többé-kevésbé tradíció kérdése. Ezt úgy kell érteni, hogy pl. négyüte-

mű motorokat gyártó cég ritkán tér át kétütemű motor gyártására és viszont (előfordul azonban, 

hogy egy cég két- és négyütemű motorokat is gyárt, pl.: M.A.K.). 

A két- és négyütemű motortípusokat vizsgálva megállapítható, hogy mindkét típus a legmagasabb 

szintre fejleszthető (pl.: 2-üt.: General Motors 567D; 4-üt.: Alco 251C, Sulzer LVA 24, Maybach 

MD, SEMT Pielstick PA4 sorozat). A vasúti dízelmotorokat gyártó cégek által ajánlott motortípu-

sok kb. 85%-a négyütemű. A legnagyobb darabszámban üzemben levő vasúti dízelmotor viszont 

kétütemű (General Motors sorozat). Az ebbe a nagyságrendbe tartozó motorok kétütemű kivitel ese-

tén szerkezetileg nem egyszerűbbek, mint négyütemű megfelelőjük (szelepmozgatás van; két feltöl-

tő berendezés kell hozzá: Roots-fúvó + turbótöltő). A kétütemű motorok nagyobb fajlagos 

hőterhelési értékekkel futnak, ez magas követelményeket támaszt az alkalmazott kenőanyagokkal 

szemben is.  

A fajlagos teljesítmény növelésének leghatásosabb módja a feltöltés. A 220 kW feletti teljesítmény-

igények kielégítésére gyártott motorcsaládok 97%-ánál alkalmaznak feltöltést. Feltöltés és levegő 

visszahűtés alkalmazásával egyetlen kivitellel (pl. 12 hengeres V-elrendezés) igen széles teljesít-

ménytartományt lehet átfogni. 

Az egy egységben üzemszerűen megvalósított legnagyobb teljesítmények általában a 2600-3000 

kW tartományban vannak (pl.: a Sulzer 16 LVA 24 típusú motor teljesítménye 3000 kW), de meg-

jelentek a 3700-4400 kW-os egységek is (pl.: SACM AGO típusa, a SEMT Pielstick PA6 típusa). 

Ezek a motortípusok kifejezetten nagy motorok (D=230-240-280 mm), középfordulatúak (n=15-18 

1/s).  

A fajlagos teljesítményt jelző mutatók közül az effektív középnyomás ma üzemszerűen megvalósított 

legjobb értékei pe=1,4-1,8 MPa körül mozognak (ALCO, Sulzer, Maybach, SEMT Pielstick, Cater-

pillar). Ennek az értéknek 2,0 MPa-ra való növelésével reálisan lehet számolni. A literteljesítmények 

legjobb értékei 15 kW/liter érték felett vannak. A fajlagos tömeg tekintetében az élvonalba tartozó 

típusok 4-7 kg/kW értéket mutatnak, ezt az értéket lényegesen lejjebb szorítani igen nehéz. A leg-

jobb motorok ugyanakkor kb. 200 kW/m
3
 teljesítménykoncentrációval épülnek (pl.: M.A.N. 

VV23/23tip.). A motor lökettérfogatára vonatkoztatott tömeg értéke 100 kg/liter körül vagy e felett 

van, ezt a robosztus építésmódot indokolják a megvalósítandó nagy középnyomás értékek.  

A legjobb tüzelőanyag fogyasztás értékek a 190-210 g/kWh tartományban vannak, az üzemszerű 

kivitelek azonban – figyelembe véve a megengedett tűrés értékeket – 220-240 g/kWh fajlagos fo-

gyasztást mutatnak. Üzemszerűleg ez a legnehezebben kézben tartható mutató, további csökkenté-

séhez csak mérsékelt reményeket szabad fűzni.  

A vezető motortípusok két nagyjavítás között, szakszerű üzemvitel esetén, kb. 25.000 üzemórát tel-

jesítenek; a garantált értékek azonban ma még 15.000 üzemóra nagyságrendjében mozognak. A 

gazdaságos élettartam általában a nagyjavítások közötti üzemidő háromszorosára vehető. A nagyja-
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vítás a motor járműből való kiemelésével és a főtengely kiszerelésével jár együtt és a teljes szétsze-

relést igényel. Közben középjavítások is vannak, amelyek a járműben elvégezhetők. (szelepszabá-

lyozás, dugattyúgyűrű-csere, csapágycsere, segédgép javítások stb.) 

A vasutak részéről megnyilvánuló egységesítésre való törekvés miatt a gyártó cégek általában mo-

torcsaládokat fejlesztettek ki, ugyanakkor üzemben egy-egy motorcsaládnak csak egy-két kivitele 

van, illetve vált be (pl.: 12 V és 16 V kivitel). A különböző dízelmotoros vasúti járművek feladatai 

és teljesítményigényei között meglevő nagy eltérések miatt egy vasúttársaságnak sem sikerült meg-

oldania azt, hogy valamennyi célra csak egy motorcsaládnak különböző hengerszámú kiviteleit 

használják fel. Viszont a feltöltés adta lehetőségeket kihasználva pl. 3 kivitellel egy vasúttársaság 

összes igényei kielégíthetők:  

Motor Beépítve 

6 hengeres fekvő  

12 hengeres V 

D=160-180 mm 

n= 25 1/s 

könnyű motorkocsiba 

motorkocsiba 

motorvonatba 

könnyű mozdonyba 

16 hengeres V 
D=240 mm 

n= 17 1/s 
fővonali mozdonyba 

Egy-egy motorkivitel esetében az élenjáró gyártó cégek szinte valamennyi alkatrészre teljes csere-

szabatosságot biztosítanak.  

Az egy mozdonyba beépített erőgépek számát vizsgálva megállapítható, hogy a kétmotoros mozdo-

nyok alkalmazása csak átmeneti jelenségnek volt tekinthető. Kifejlesztésük oka elsősorban az volt, 

hogy az 1950-es években nem állt elegendően nagy teljesítményű dízelmotor egy egységben ren-

delkezésre; a másik ok a túlzott tipizálásban keresendő. Az egymotoros kivitel kedvezőbb, mert az 

erőátviteli rendszer és a vezérlés egyszerűbb, a karbantartás olcsóbb. Az élenjáró motortípusok 

üzembiztossága igen magas szintű, az egymotoros kivitel „fekvemaradásának” veszélye minimális.  

Ugyanakkor helyes megoldás az, hogy a mozdony segédüzemi berendezéseit, illetve a fűtési dina-

mót külön, kisebb segédmotor hajtja, és a fő dízelmotor csak a trakciós igényeket elégíti ki.  

A következőkben a legfontosabb jellemzőket kissé részletesebben is megvilágítjuk. 

A vasúti dízelmotoroknál alkalmazott hengerelrendezések az alábbiak:  

Soros motor (álló) S   (4) 6 8 

Soros motor (horizontális) H   6 8 

Boxer motor (fekvő) B   12 (16) 

V-motor V  (6) 8 12 (16) 

A leggyakrabban alkalmazott kivitel a 12V és a 16V elrendezés. A forgattyús mechanizmus tömeg-

kiegyenlítése, a csavaró lengések, a turbófeltöltővel való feltölthetőség, valamint a tömör építésmód 

és a kis tömeg szempontjából legkedvezőbbek a 6-forgattyús főtengelyek, tehát a 6S, 6H, 12B, 12V 

kivitelek. Természetesen ettől eltérő hengerszámok is előfordulnak, pl.: a MÁV M 63 sorozatjelű, 

Ganz-MÁVAG DVM10 típusjelű dízel-villamos mozdonyának erőgépe 18 hengeres V-motor: 18 

PA4-185. 
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Néhány típust különleges hengerelrendezéssel építettek. Ilyen pl.: a Sulzer-cég nagy darabszámban 

futó, négyütemű 12U típusa, amely két egymás mellé állított soros 6-hengeres motornak felel meg. 

Ellendugattyús felépítésűek a Fairbanks-Morse 10-38D és 12-38D, valamint a Szovjetunióban igen 

nagy darabszámban gyártott D100 10 hengeres kétütemű típusok. Különlegességnek számított a 

Napier-cég ellendugattyús, kétütemű, 3 forgattyús tengelyű, 18-hengeres 2400 kW-os, ún. Deltic 

( ) motorja. A több forgattyútengellyel épített motoroknál szerkezeti nehézséget okoz a főtenge-

lyek szinkronizálása és ezzel kapcsolatosan a teljesítmény-levétel.  

A vasúti járműben való elhelyezés szerint lehet a motor forgóvázban elhelyezett, padlóalatti és a 

járműszekrényben elhelyezett. A beépítés módja a szerkezeti elemek hozzáférhetősége miatt a mo-

tor szerkezeti kialakítását jelentősen befolyásolhatja. Forgóvázba általában csak kisebb teljesítmé-

nyű, soros és legfeljebb 12V motorokat építenek. Különleges feladatként jelentkezik ezeknél a jár-

műszekrényhez képest elforduló, elmozduló forgóvázban felfüggesztett motor egyes elemeinek (pl.: 

kipufogócső-vezeték, a víz-, kenőolaj- és gázolajrendszer csővezetékei) csatlakoztatása a jármű-

szekrénybe épített szerkezetekhez. A padló alatti motorok (6H, 8H, 12B) alkalmazása esetén kedve-

zőbb tengelyterhelés elosztás érhető el. Forgóvázban elhelyezett és padló alatti motorokat csak mo-

torkocsikban használnak. A többnyire V-elrendezésű mozdonymotorokat mindig a járműszekrény-

ben helyezik el. A V-szög értéke a motor szélességi méretének a járműépítésből adódóan szükséges 

csökkentése miatt gyakran eltér az egyenletes gyújtástávolságot adó 90, 60, illetve 45 foktól, ami 

különböző hengerszámokkal gyártott motorcsaládnál egyébként sem tartható be. A 6V, 8V, 12V, 

16V kivitelek gyártástechnológiai okok miatt nyilván egységes V-szöggel készülnek. 

A motor szerkezeti felépítését sokoldalúan befolyásolja a választott égéstér kialakítása. A kétütemű 

motorok osztatlan égésterűek, míg a négyüteműeket osztatlan vagy előkamrás égéstérrel készítik. 

Üzemszerűen a legnagyobb effektív középnyomásokat előkamrás vasúti dízelmotorokkal érték el; a 

fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás értéke viszont az osztatlan égésterű motoroknál általában kedve-

zőbb, mert az előkamrás égéstér részei között a munkaközeg átáramlása veszteséggel jár.  

A vasúti dízelmotorok szerkesztési paramétereit vizsgálva az alábbiak állapíthatók meg. A D du-

gattyú átmérő 160-280 mm nagyságrendben van. 180 mm fölött általában négy szelepet alkalmaz-

nak, még az egyenáramú öblítésű kétütemű motoroknál is (4 db kipufogó szelep), központosan el-

helyezett porlasztóval vagy előkamrával, a hengerfej hő- és mechanikai igénybevételeinek csökken-

tése és a nagy átáramlási keresztmetszet biztosítása érdekében. Mint kuriózum említendő a 

Maybach MD sorozatú motor előkamrás hengerfeje, 3 szívó és 3 kipufogó szeleppel. Az s/D lö-

ket/furat viszony értéke 1,0-1,45 nagyságrendbe esik, leggyakrabban 1,1-1,2 körül mozog. Értékét a 

dugattyú hőterhelésének és a gázerő legnagyobb értékének korlátozása miatt választják az egység-

nél jóval nagyobbra. Az s löket egyébként – a fenti szempontok figyelembevételével – kiadódó ér-

ték. A dugattyú középsebesség  

 nsck  2  (m/s)  

ugyanis nagy mértékben függ az egymáson elcsúszó alkatrészek (elsősorban dugattyú-

hengerpersely) anyagától és viszonylag szűk határok között mozog. Értéke kétütemű motoroknál 7-

9,5 m/s, négyüteműeknél 9-10-12 m/s. Ugyanakkor a vasúti dízelmotor n (1/s) névleges fordulat-

számát bizonyos lépcsőkben veszik fel:  

gyorsforgású n=25 1/s 

közepes fordulatú n=16 2/3 1/s 

lassú forgású n= 12,5 1/s 

Ezt az önkényesnek tűnő fordulatszám-választást az indokolja, hogy a vasúti dízelmotorokat gyártó 

(1.1) 
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cégek motorjaikat gyakran más célokra is, pl.: villamos áramtermelő aggregátok hajtására ajánlják. 

Ezeknél pedig a szinkron fordulatszám 

 
p

f
n   (1/s) 

 
ahol f (1/s)  hálózati frekvencia (Európában: 50 Hz), 

p (-)  a szinkrongenerátor póluspárjainak száma, 

a fenti fordulatszám lépcsőzést adja ki. Természetesen jócskán akadnak a fentiektől eltérő névleges 

fordulatszámú vasúti dízelmotorok is. Az USA-ban, ahol a hálózati frekvencia 60 Hz, a fordulat-

szám lépcsők 30, 20 és 15 (1/s). 

A motorikus paramétereket az 1.1. ábra segítségével mutatjuk be.  

A vasúti dízelmotor  

 
K

KL

ótérkompresszi

ótérkompresszigatlökettérfo

V

VV

V

VV 



  

 

kompresszió-viszonyát igyekeznek a gáznyomások csökkentése érdekében alacsony értéken tartani 

(12-16). Ez különösen feltöltött motoroknál fontos, ahol a sűrítési ütem kezdete 0,2-0,3 MPa túl-

nyomáson van és nagyobb kompresszió-viszonynál a kompresszió-végnyomás és ennek következ-

tében az égési csúcsnyomás túlzottan magas értéket venne fel.  

 

1.1. ábra. Négyütemű motor indikátordiagramja 

A pzmax égési csúcsnyomás értéke a nagy középnyomású és így nagy teljesítményű vasúti dízelmo-

(1.3) 

(1.2) 
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toroknál 7-14 MPa tartományban van, közelítőleg az effektív középnyomás 8-10-szerese. A pe ef-

fektív középnyomás üzemszerűen megvalósított átlagos értékei 

   pe (MPa) 

Négyütemű     szívó  0,7-0,8 

    feltöltött  0,8-1,0 

    feltöltött, levegő-visszahűtéses  1,0-1,4 

    feltöltött, levegő-visszahűtéses  

   (a levegő visszahűtő külön vízkörben) 

 1,4-1,8 

 

Kétütemű feltöltött 0,6-0,8 

 feltöltött, levegő-visszahűtéses  

motoroknál 

0,8-1,0 

A pe effektív középnyomás a motor legfontosabb fajlagos mutatója, a motor M nyomatékával ana-

lóg mennyiség. A négyütemű motor effektív teljesítménye 

 
2

nVp
P

e

e


  (kW), 

 

a kétütemű motor effektív teljesítménye 

 nVpP ee   (kW), 
 ahol  pe (MPa) az effektív középnyomás, 

V (liter)  az összlökettérfogat, 

n (1/s)  a motor fordulatszáma. 

Teljesítménymérés útján  

 
500




nM
Pe  (kW). 

 
4-ütemű motor esetében írható, hogy 

 ee pp
V

M 



 konst

250
 (Nm). 

 

Az effektív középnyomás a dízelmotorban lejátszódó számos részfolyamat eredőjeként jön létre. A 

folyamatok alapvető összefüggéseire rávilágító kifejezés, szívó motorra:  

 mechcseát

t

o

o

u

e
mL

H
p 


  (MPa), 

 
ahol: Hu (MJ/kg tüzelőanyag) a tüzelőanyag fűtőértéke; 

Lo (kg levegő/kg tüzelőanyag) 1 kg tüzelőanyag elégetéséhez elméletileg szükséges levegő 

tömege. A dízelmotorok üzemanyagai, a különféle gázolajok, jellemzőikben nem sok-

ban térnek el egymástól. A gyakorlatban a gázolaj átlagos fűtőértékét a Hu = 42 MJ/kg 

értékkel vehetjük számításba, az 1 kg gázolaj elégetéséhez szükséges levegő tömege pe-

dig Lo=14,05 (kglev/kgtüa); 

oL

o

TR

p
 0   (kg/m

3
) a környezeti levegő sűrűsége; 

λt (-) a töltési fok, a friss töltet tényleges tömegének (mt) és az ideális esetben a hengerbe 

jutó levegő tömegének (mo) a hányadosa. A hengerbe bejutó friss levegő által kitölthető 

térfogat Vt kisebb, mint a VL lökettérfogat (1.1. ábra). A friss töltet nyomása a szívóütem 

(1.6) 

(1.8) 

(1.7) 

(1.5) 

(1.4) 
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végén p1, hőmérséklete T1, gázállandója R1, sűrűsége ς1. Tehát 
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TRpV

TRpV

V

V

m

m
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o
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  . 

 

Látható, hogy a töltési fok, tehát a töltet tömegének növelése p1 értékének minél nagyobb és T1 ér-

tékének minél kisebb értéken való tartásával érhető el. A töltési fok ideális esetben λt=1, a gyakor-

latban feltöltetlen négyütemű dízelmotoroknál λt=0,7-0,9 körül mozog, növekvő fordulatszámnál 

értéke csökken.  

A légviszony a motor hengerébe ciklusonként ténylegesen bejutó levegő tömegének (mt) és annak a le-

vegő tömegnek a viszonya, amely a motor hengerébe ciklusonként bejuttatott tüzelőanyag (BL) tökéletes 

sztöchiometriai egyensúly szerinti elégetéséhez éppen szükséges lenne.  

Írható, hogy  

 
0LB

m
m

L

t


  . 

 

A gyakorlatban dízelmotorok esetében a jó keverékképzés, a munkafolyamat átlaghőmérsékletének 

csökkentése és az égésteret határoló szerkezeti elemek hőterhelésének mérséklése érdekében a lég-

viszony m»1, átlagosan m=1,3-1,8 között van. Az effektív hatásfok a részhatásfokok eredője 

 
mcseáte  ,  

 ahol    ηt a tökéletes motor hatásfoka, 

 ηeá az energiaátalakulási hatásfok, 

 ςcs a töltéscsere tökéletességi foka, 

 ηm a mechanikus hatásfok: 

     ind

e

m
p

p


 

.

                 

Az (1.8) összefüggés jól mutatja, hogy az egyes tényezők hogyan befolyásolják a motor effektív 

középnyomását. Az effektív középnyomás növekszik, ha nő a környezeti levegő sűrűsége, a töltési 

fok és a hatásfokok; csökken, ha a légviszony növekszik. Ezek a tényezők egymással is sokoldalúan 

kapcsolódnak, ezért egy-egy tényezőnek az effektív középnyomásra gyakorolt hatását a többi té-

nyezők figyelembevételével kell vizsgálni.  

Az effektív középnyomás, a motor teljesítményének lényeges növelése a motor hengerébe jutó le-

vegő sűrűségének növelésével érhető el. Ez a gondolat az alapja a dízelmotorok feltöltésének. Fel-

töltős motoroknál az (1.8) összefüggés annyiban módosul, hogy ςo helyett ςK  a kompresszor által 

szállított levegő sűrűsége, az egyes részhatásfokok helyett pedig a feltöltős motorra vonatkozó rész-

hatásfokok veendők figyelembe.  

A hatásfokok és a fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás értéke közötti összefüggés 

 
u

e

e
HB

P




6,3
 . 

 

A B (kg/h) óránkénti tüzelőanyag-fogyasztás segítségével a fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás 

 
e

e
P

B
b

1000
  (g/kWh), 

 

amiből 
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e
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3600

 . 
 

(1.12) 

(1.11) 

(1.15) 

(1.14) 

(1.13) 

(1.10) 

(1.9) 
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A kenőolaj-fogyasztást általában a névleges teljesítményre (g/kWh)-ban adják meg, szokásos értéke 

0,2-2 g/kWh. Helyesebb a (kg/h) érték, mert az elfogyasztott kenőolaj mennyisége a terhelés mérté-

kétől nem túlságosan függ. Az elhasznált kenőolajat előírt időközökben cserélik, ez a mennyiség a 

kenőolaj-fogyasztásba nem számít bele.  

A vasúti dízelmotorok teljesítményét a DIN 6270 szabvány szerint úgy kell megállapítani, hogy a 

motor az üzemben tartáshoz szükséges, a felhasználási területnek megfelelő segédberendezéseket 

(pl.: hűtővízszivattyút, kenőolaj-szivattyút) közben saját maga hajtja. A szabvány az alábbi teljesít-

mény fogalmakat határozza meg: 

a) Tartós teljesítmény 

a1) Túlterhelhető (vagy A-jelű) tartós teljesítmény. A legnagyobb hasznos teljesítmény, amely mellett 

azonban a motor még többletterhelést is leadhat és ezt beállítása lehetővé is teszi. 

a2) Túl nem terhelhető (vagy B-jelű) tartós teljesítmény. A motor beállítása ennél nagyobb teljesít-

mény kivételét nem teszi lehetővé.  

Mindkét esetben a szóban forgó tartós teljesítmény hasznos teljesítményt jelent (tehát saját segédbe-

rendezéseinek teljesítményigényét a motor ezen felül fedezi), és ezt a motor folyamatosan, időkorlá-

tozás nélkül képes leadni úgy, hogy közben a mechanikai és a hőterhelések megengedett értékeit 

nem lépi túl. A vasúti dízelmotorokra névleges teljesítményként az UIC 623 sz. döntvény alapján a 

B-jelű tartós teljesítményt szokás megadni, a hozzá tartozó n fordulatszámmal együtt.  

b) Túlterhelés az a legnagyobb hasznos teljesítmény, amelyet a motor A-jelű tartós teljesítménye fölött 

1 órán át folyamatosan, vagy pedig 6 órán át megszakításokkal tud szolgáltatni.  

c) Maximális teljesítmény az a legnagyobb hasznos teljesítmény, amelyet a motor 15 percen át mecha-

nikai, illetve termikus túl-igénybevétel nélkül tud szolgáltatni. Teljesítése igazolja, hogy a B-jelű 

tartós teljesítmény még nem jelenti a motor teljesítményének szélső határát.  

Abban az esetben, ha a dízelmotor teljesítményét a normál légköri viszonyoktól eltérő körülmények 

között határozzák meg, a teljesítményt át kell számítani a normál légköri viszonyokra. (Az átszámí-

tás fordított irányban is elvégezhető.) A gyakorlatban alkalmazott átszámítási formulák csak közelí-

tésként vehetők figyelembe, mert bizonyos paraméterek (pl. az m légviszony) állandóságát általában 

nem lehet biztosítani. Szívó motoroknál leggyakrabban az alábbi összefüggést használják a normál 

teljesítmény meghatározására:  

 
o

o

eeo
T

T

p

p
PP   (kW), 

 
ahol Pe, p és T a mérés útján meghatározott teljesítmény, a környezeti levegő nyomása és hőmér-

sékletei; 

po=101325 Pa a normál légköri nyomás; 

To=293 K a normál légköri hőmérsékletnek (to=20 ºC) megfelelő abszolút hőmérséklet. 

Feltöltött motoroknál az átszámítási formulák lényegesen összetettebbek, szükség esetén a vonatko-

zó szakirodalomból nyerhetők.  

A vasúti dízelmotorok fontos jellemzője a nagy fajlagos teljesítmények miatt a hőterhelés. Az 

égéstérből a határoló falakon át a hűtőközegbe áramló hőmennyiség az alkalmazott hűtési móddal 

együtt meghatározza a falak hőmérsékletét és a falakban a hőáramlással együtt járó hőmérséklet -

különbségeket. A hőmérséklet-különbségek járulékos hőfeszültségeket hoznak létre, az egyes al-

katrészek tényleges hőmérsékletei pedig a hézagolási, besülési és kopási v iszonyokat határozzák 

meg.  

 

(1.16) 
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Az áramló hőmennyiség a hőterheléssel jellemezhető. A henger átlagos hőterhelése a hengertöltetet 

bezáró összes falakon át a hűtőközeg felé haladó hőáramlás sebessége, vagyis az ezeken a falakon 

át felületegységenként az időegységben átáramló hőmennyiség, q (kW/m
2
). A hőterhelés megadható 

(MJ/m
2
h) mértékegységben is.  

Az átlagos hőterhelésnél jobban jellemző az egyes alkatrészek (dugattyú, hengerpersely, hengerfej, 

szelepek, előkamra) hőterhelése; a mértékadó hőterhelés pedig a legnagyobb helyi hőterhelés, ame-

lyet az égéstér határfalainak valamely kiválasztott részén felületegységenként az időegységben át-

áramló hőmennyiség ad. Példaként a Maybach MD sorozatú előkamrás, 12-hengeres motor néhány 

hőterhelési értékét adjuk meg: pe=1,36 MPa effektív középnyomásnál. A számok és az arányok ön-

magukért beszélnek!  

hengerpersely közepes hőterhelése 104 kW/m
2
 

hengerfej közepes hőterhelése 232 kW/m
2
 

dugattyútető közepes hőterhelése 250 kW/m
2
 

szívószelep gát a hengerfejen 405 kW/m
2
 

kipufogó szelep gát a hengerfejen 742 kW/m
2
 

hengerfej az égőfejnél 1040 kW/m
2
 

Még néhány használatos fajlagos mutatót röviden megemlítünk.  

A literteljesítmény az összlökettérfogat egységére eső teljesítmény, a motor kihasználtságára utal.  

4-ütemű motoroknál 
s

cPnp

V

P
P

keee

l








42
 (kW/liter), 

 

2-ütemű motoroknál 
s

cp
P

ke

l





2
 (kW/liter). 

 
Értéke négyütemű motoroknál 7-20, kétütemű motoroknál pedig 6-14 (kW/liter) tartományban van.  

Az összlökettérfogatra vonatkoztatott tömeg a motor konstrukciójára, robosztus vagy könnyű felépí-

tésre utal: 

 
V

m
m l   (kg/liter),  

ahol m (kg) a motor „száraz” tömege (hűtővíz, kenőolaj és vízhűtő nélkül). Értéke 60-110 (kg/liter) 

körül van, az átlagérték egyre inkább a felső határ közelébe tolódik el a nagy egységteljesítmények 

miatt szükséges erőteljes felépítés következtében.  

A teljesítményre vonatkoztatott tömeg az előző két fajlagos mutató összevonása: 

 
l

l

ee

P
P

m

P

V

V

m

P

m
m   (kg/kW), 

 

ami a vasúti jármű tömegviszonyai (tengelyterhelés, fajlagos teljesítmény) szempontjából lényeges 

mutató. Értéke 4-14 (kg/kW) tartományban van. Hatását különösen jól lehet érzékelni a nagy egy-

ségteljesítményű mozdonymotorok esetében. Pl.: ha adott egy 3000 kW-os dízelmotor, akkor: 

Teljesítményre vonatkoztatott tömege (kg/kW) 4 7 11 

Össztömege (t) 12 21 33 

Tájékoztató számként mondható, hogy a nagy teljesítményű mozdonyoknál a dízelmotor tömege a 

mozdony tömegének 8-12%-a.  

A teljesítménykoncentráció a motor teljesítményéből és a beépítési térfogatból (hossz x szélesség x 

magasság) számítható fajlagos mutató, amely a járműbe épített motor helyigényére utal. Értéke 70-

180 kW/m
3
 tartományban van.  

(1.20) 

(1.19) 

(1.18) 

(1.17) 
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A vasúti dízelmotorok legfontosabb jellemzőinek kiválasztását egy példán keresztül mutatjuk be.  

Egy fejlődő ország vasúttársaságának vontatójármű igénye a következő (csak dízel-vontató-

járművek jöhetnek szóba):  

50 db 2250 kW-os fővonali dízelmozdony 

300 db 1500 kW-os  fővonali dízelmozdony 

100 db 900 kW-os mellékvonali dízelmozdony 

300 db 600 kW-os tolató, ill. mellékvonali dízelmozdony 

50 db 450 kW-os dízel-motorkocsi. 

Feladat: Ki kell választani a fenti igényeket jól kielégíthető dízelmotor típusok legfontosabb jel-

lemzőit tájékozódás, illetve tárgyalások előkészítése céljára. Valóságos viszonyok között a célnak 

megfelelő dízelmotorok kiválasztását széleskörű piackutatás előzi meg. Ennek során felmérik azt, 

hogy a motorgyártó cégek a fejlesztés időtávjában milyen motorokat, milyen áron és milyen feltéte-

lekkel kínálnak. Az alábbi számítás az igények megfogalmazásához nyújt segítséget. A motorok ki-

választására vonatkozó megalapozott döntés meghozataláig hosszú (sokszor évekig tartó) tárgyalá-

sok vezetnek.  

A feladatot célszerű két motortípussal megoldani. Az (A) típussal az 1500 és 2250, a másik (B) tí-

pussal a 450, 600 és 900 kW-os igényeket elégítjük ki.  

Az A-motortípus fő adatainak meghatározásánál abból indulhatunk ki, hogy a nagyobb darabszám-

ban készülő 1500 kW-os kivitelt 4-ütemű z=12 hengeres, feltöltős és levegővisszhűtős (pe≈1,2 

MPa) változatban építik. Célszerűen felvett értékek még:  

n=17 1/s; ck= 10 m/s. 

A löket ck=2 s n összefüggésből és felkerekítve  mm 300m 294,0
17,2

10

2


n

c
s

k  . 

A teljesítményre vonatkozó kifejezést átalakítva 
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A löket/furat viszony 305,1
230
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D

s
, megfelelő. 

A motor összlökettérfogata  1503
4

3,2
12

4

22

12 





 s
D

zV  liter. 

A literteljesítmény  10
150

1500


V

P
P

e

l  kW/liter. 

A 2250 kW-os változatot az A-motortípus 16-hengeres kivitelével célszerű megoldani, amelynek 

összlökettérfogata V16=200 liter. 

A 2250 kW-os kivitel középnyomása 32,1
17200

225022










nV

P
p

e

e
 MPa. 

A literteljesítmény 25,11
200

2250


V

P
P

e

l
 kW/liter. 

A B-motortípus alapváltozata 4-ütemű, z=12 hengeres, feltöltős (pe≈0,9 MPa) 600 kW-os egység. 
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(Levegő-visszahűtésre esetleg itt is szükség lehet a magas környezeti hőfok miatt.) Célszerűen fel-

vett értékek:  

 n=25 1/s; ck=10 m/s. 

A löket 2,0
25.2

10

2


n

c
s

k  m=200 mm. 

A furat  
100129,0

6001616











ke

e

czp

P
D =1,68 dm 

Felkerekítve D=170 mm. 

Ezzel a löket/furat viszony: 175,1
170

200


D

s
 megfelelő. 

A motor összlökettérfogata 5,542
4

7,1
12

4

22

12






 s

D
zV  liter. 

Az effektív középnyomás  88,0
255,54

60022










nV

P
p

e

e
 MPa. 

A literteljesítmény  11
5,54

600


V

P
P

e

l
 kW/liter. 

A 900 kW-os változat 12-hengeres, feltöltős és levegővisszahűtős motor, amelynek effektív közép-

nyomása pe= 1,32 MPa, literteljesítménye Pl=16,5 kW/liter. 

A 450 kW-os változatot az egységesítés céljából és mivel csak kisebb darabszámban szükséges, 12-

hengers szívó motorként írhatjuk elő. Ennek effektív középnyomása pe= 0,66 MPa, literteljesítmé-

nye pedig Pl=8,25 kW/liter.  

Számítási eredményeinket, megfontolásainkat az 1.1 táblázatban foglaljuk össze:  

Darab-

szám 

Pe 

(kW) 
Kivitel 

n 

(1/s) 

ck 

(m/s) 

pe 

(kW) 

D/s 

(mm) 

V 

(liter) 

Pl 

(kW/liter) 

50 2250 16V F+L 17 10 1,32 230/300 200,0 11,25 

300 1500 12V F+L 17 10 1,18 230/300 150,0 10,00 

100 900 12V F+L 25 10 1,32 170/200 54,5 16,50 

300 600 12V F 25 10 0,88 170/200 54,5 11,00 

50 450 12V 25 10 0,66 170/200 54,5 8,25 

1.1. táblázat. Dízel-vontatójárművek dízelmotorjainak fő adatai egy példa kapcsán 

Látható, hogy a feladat célszerűen megoldható két típus három kivitelével, a turbófeltöltés adta le-

hetőségek kihasználásával. A karbantartás és javítás, az alkatrészellátás a kevésszámú változat miatt 

racionálisan szervezhető meg. A paraméterek mérsékeltek, igazodnak az üzemeltető vasúttársaság – 

feltételezhető – szerényebb technikai felkészültségéhez.  

1.3. Felhasznált irodalom 

Az 1. fejezet anyagának összeállítása során az Irodalomjegyzékben felsorolt, következő szakiro-

dalmi forrásokat használtuk fel: [1]-[10]. 
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2. KÖRFOLYAMATOK. DÍZELMOTOROK VALÓSÁGOS 

MUNKAFOLYAMATAI 

2.1. A hőerőgépek működésének általános problémái 

A jegyzet keretében a tüzelőanyag kémiai energiájából mechanikai munkát előállító hőerőgépek 

egy csoportjának, a dízelmotoroknak a működésével, felépítésével és legfontosabb problémáival 

foglalkozunk. A sokféle célra felhasználható dízelmotorok közül is a vasúti dízelmotor szerkezete 

és üzeme tartozik a legszorosabb tárgyunkhoz. E célt szem előtt tartva, röviden ismertetni kell 

azonban azokat az általános problémákat is, amelyek közösek valamennyi hőerőgép esetében.  

A tüzelőanyag kémiai energiájából mechanikai munkát előállító hőerőgépek működésének általános 

problémái a következők: 

a) Milyen hőtani folyamatokat kell a hőerőgépeknek megvalósítani, hogy adott mennyiségű tüze-

lőanyagból a legtöbb mechanikai munkát nyerjük? Ez a kérdés termodinamikai vizsgálattal 

dönthető el. Ennek alapján megállapítható, hogy a tüzelőanyagból akkor nyerjük a legtöbb 

munkát, ha a teljes munkafolyamat, az égést is beleértve, reverzibilis, tehát irreverzibilis fo-

lyamatok (fojtás, súrlódás, keveredés, hőátadás) nem fordulnak elő, továbbá a munkaközeget – 

mielőtt az a gépet elhagyná – megfordítható módon a környezet nyomására és hőfokára hozzuk. 

Megállapítható továbbá, hogy adott nyomás-, térfogat- vagy hőfokhatárok között annak a kör-

folyamatnak van jobb hatásfoka, amelynél a teljes hőközlés a felső határon, a hőelvonás pedig 

teljes egészében az alsó határon történik. Más megfogalmazásban, annak a körfolyamatnak 

jobb a hatásfoka, amelynél a közölt hő nagyobb nyomás-, térfogat- vagy hőfokhatárok közötti 

expanzióban vesz részt.  

b) Mekkora az egységnyi tömegű tüzelőanyagból elméletileg nyerhető munka? Ez termodinami-

kai számításokkal határozható meg. Mivel a belsőégésű motoroknál alkalmazott folyékony tü-

zelőanyagokból elméletileg nyerhető maximális munkát a számításhoz szükséges anyagjellem-

zők hiányos ismerete miatt nem tudjuk elég pontosan meghatározni, a tüzelőanyagból nyerhető 

maximális munkát – a műszaki gyakorlatnak megfelelően – a fűtőértékkel vesszük egyenlőnek. 

A különbség a legtöbb tüzelőanyagnál csak néhány százalékos.  

c) Melyik gyakorlatilag megvalósítható eljárás teszi lehetővé a tüzelőanyag legjobb kihasználá-

sát? Az a) pontban ismertetett követelmények a gyakorlatban nem valósíthatók meg. Minél in-

kább eltérünk azoktól, az energiaátalakulás annál rosszabb hatásfokkal fog megtörténni. A re-

verzibilis folyamatokban részt vevő közegek mechanikai és hőegyensúlyban vannak és az álla-

potváltozások végtelen lassan játszódnak le. Ez ellentétes a gyors munkanyerés gyakorlatilag 

nagy fontosságával. A tüzelőanyagból elméletileg nyerhető és a ténylegesen nyert munka kü-

lönbsége az irreverzibilis folyamatok veszteségeit fedezi.  

2.2. Belsőégésű motorok szerkezetének és munkafolyamatainak leíró jellegű tárgyalása 

A belsőégésű motorokban lejátszódó munkafolyamatok tárgyalásánál az alábbi sorrendet fogjuk 

követni: Röviden, leíró jelleggel megismerkedünk ezeknek az erőgépeknek a működési elvével és 

szerkezetével. Ezután azokat az összehasonlító munkafolyamatokat tárgyaljuk, amelyek a főmunka-

folyamat termodinamikai analízise segítségével megvilágítják a különböző motorikus paraméterek 

szerepét. Végül megvizsgáljuk azokat az eltéréseket, amelyek az idealizált és a valóságos munkafo-

lyamatok között vannak és a gyakorlatban is használható, számítási célokra alkalmas összefüggése-

ket vezetünk be.  

A belsőégésű motorokban a tüzelőanyagban rejlő kémiai energiának hőenergiává, a hőenergiának 

pedig mechanikai munkává való átalakítása a motor hengerében történik. A belsőégésű motorok 

szerkezetének alapegysége: a hengerben alternáló mozgást végző dugattyú, amely hajtórúddal kap-

csolódik a forgó mozgást végző forgattyútengelyhez (főtengelyhez). A dugattyú mozgása közben 
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két szélső helyzetet foglalhat el, ezeket holtponti helyzeteknek nevezzük. Amikor a dugattyú a for-

gattyútengely középvonalától számítva távolabbi szélső helyzetét foglalja el, akkor a felső holtpont-

ban (Fhp), amikor pedig a forgattyútengely középpontjához közelebb eső szélső helyzetét foglalja 

el, akkor az alsó holtpontban (Ahp) van. A dugattyú a forgattyútengely fél fordulata alatt teszi meg 

a két holtponti helyzet közötti utat, ezt nevezzük ütemnek. A 4-ütemű motorokban egy teljes mun-

kaciklus a forgattyútengely két fordulata alatt játszódik le, a dugattyú négyszer teszi meg a két holt-

ponti helyzet közötti utat. A 2-ütemű motorokban egy teljes munkaciklus a forgattyútengely egy 

fordulata alatt játszódik le, a dugattyú kétszer teszi meg a két holtponti helyzet közötti utat.  

Az Otto-motorok és a dízelmotorok képezik a dugattyús belsőégésű motorok két fő csoportját. Az 

Otto-motoroknál a tüzelőanyagnak és az égéshez szükséges oxigént tartalmazó levegőnek az össze-

keverése általában a motor hengerén kívül történik. A hengerbe bejutott keveréket elektromos szik-

ra gyújtja meg. Ezeket a motorokat szikragyújtású, kényszergyújtású, vagy benzinmotoroknak is 

szokás nevezni. A dízelmotorok esetében a tüzelőanyagot a motor hengerében lévő, már kompri-

mált levegőbe nagy nyomással fecskendezik be. A tüzelőanyag a hengerben a kompresszió követ-

keztében fellépő nagy hőmérséklet hatására öngyulladással kezd el égni. A dízelmotorokat szokás 

kompressziógyújtású motoroknak is nevezni. Az Otto- motorok tüzelőanyaga a motorbenzin; a dí-

zelmotorok üzemanyaga a gázolaj. Az Otto- és a dízelrendszerű motorok szerkezeti felépítése nagy 

vonalakban azonos.   

2.2.1. A 4-ütemű motorok munkafolyamata 

A 4-ütemű motorok munkafolyamatát a 2.1. ábra segítségével ismertetjük.  

 

2.1. ábra. 4-ütemű motor munkafolyamata 

A négy ütem az alábbi sorrendben játszódik le:  

1) Szívóütem. A dugattyú a Fhp-tól az Ahp irányában mozog. A dugattyú feletti térben a külső 

atmoszféra nyomásánál valamivel alacsonyabb nyomás alakul ki. A levegő a külső térből, e kis 

nyomáskülönbség hatására a nyitott szívószelepen keresztül beáramlik a dugattyú feletti térbe.  

2) Sűrítési vagy kompresszióütem. A dugattyú az Ahp-tól a Fhp irányában mozog. Mindkét szelep 

zárva van. A sűrítési ütem alatt a dízelmotor tiszta levegőből (és maradékgázból) álló munka-

közeget komprimál. A kompresszióviszony 4-ütemű dízelmotoroknál ε=12-25 között van. En-

nek következtében a sűrítési ütem végén a levegő nyomása 2,5-6 MPa, hőmérséklete pedig 

400-700 °C. A Fhp előtt 20-30 °-kal befecskendezett tüzelőanyag öngyulladás következtében 

kezd el égni.  
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3) Munka- vagy expanzióütem. A keverékben lévő üzemanyagnak a Fhp környezetében való égé-

se során az abban rejlő kémiai energia hőenergiává alakul át. A munkaközeggel közölt hő gyors 

ütemben megemeli annak hőmérsékletét és nyomását. A nagynyomású gáz terjeszkedik és a 

dugattyút maga előtt tolja a Fhp-tól az Ahp irányában. Közben a szelepek természetesen zárva 

vannak. 

4) Kipufogási vagy kitolási ütem. A dugattyú az Ahp-tól a Fhp irányába halad, a kipufogó szelep 

nyitva van. A kipufogó szelep nyitásakor a hengertér nyomása még lényegesen magasabb az 

atmoszféra nyomásánál. Nyomáskiegyenlítődés indul meg, a forró égéstermékek nagy sebes-

séggel kiáramlanak a hengerből. A kipufogó szelepnél és a kipufogó-csővezetékben fellépő 

áramlási ellenállás miatt azonban a hengerben a nyomás valamivel a külső tér nyomása felett 

van. 

A hengerben uralkodó nyomást a térfogat vagy a löket függvényében szokás felrajzolni. Az egyes 

ütemekhez tartozó állapotváltozási vonalakat rendre összekötve, zárt görbét kapunk. Ezt nevezzük 

indikátordiagramnak. A görbe által bezárt terület a befektetett, illetve a nyert munkával arányos. 

Pozitív munkaterülethez (nyert munkához) akkor jutunk, ha a munkaterületet létrehozó állapotvál-

tozások egymást az óramutató járásával megegyező irányban, negatív munkaterülethez pedig, ha az 

állapotváltozások egymást az óramutató járásával ellenkező irányban követik. 

A négy ütem közül csak egy, a munkaütem során nyerünk munkát a folyamatból; a külső, hasznos 

munkavégzésen kívül a másik három ütem munkaszükségletét is az expanzióütem során nyert mun-

ka fedezi. A motornak a hasznos munkát forgatónyomaték formájában kell szolgáltatnia. A forgató-

nyomaték értéke erősen ingadozna, ha csak egyhengeres motort alkalmaznánk. Egyenletesebb for-

gatónyomaték leadást lehet elérni többhengeres motorokkal, az egyes hengerek munkaütemei a 4-

ütemű működési módnak megfelelően a motor két fordulata alatt egyenletes elosztásban hatnak. A 

forgattyútengelyre szerelt lendkerék is az egyenletesebb forgatónyomaték leadást biztosítja.  

A szelepek nyitása, illetve zárása nem pontosan a holtponti helyzetekben történik. A szelepeket ve-

zérlő bütyköket gyakorlatilag nem lehet úgy kialakítani, hogy a szelep zárt helyzetéből átmenet nél-

kül szinte ütésszerűen nyisson és nagy nyitott keresztmetszet álljon rendelkezésre, illetve hogy ilyen 

ütésszerűen zárjon. A teljes szelepkeresztmetszet csak fokozatosan válik szabaddá.  

A nem feltöltött, az ún. szívó motoroknál a szívószelep a Fhp előtt 10-20 °-kal nyit azért, hogy a 

Fhp-ban már megfelelő nyitott keresztmetszeten áramolhasson be a friss töltet. A szívószelep az 

Ahp után 30-60 °-kal zár. A dugattyú a holtpontok környezetében jelentősebb (30-40 °-os) forgaty-

tyúkar elfordulások hatására is csak igen keveset mozdul el. Így a friss töltet tehetetlensége folytán 

még a kompresszióütem elején is áramlik a hengerbe. Ez fontos, mert a hengerből nyerhető munka, 

illetve teljesítmény a töltet tömegével arányos. A kipufogó szelep az Ahp előtt 30-60 °-kal nyit. Az 

expanzióütem végén történő szelepnyitás nem csökkenti lényegesen az indikátordiagram pozitív 

munkaterületét, ugyanakkor a kitolási ütem során a dugattyúnak már csak viszonylag kismértékű 

túlnyomás ellen kell dolgoznia. A kipufogó szelep a Fhp után 10-20 °-kal zár. A Fhp környezetében 

tehát a kipufogó- és szívószelep egyidejűleg nyitva van, ún. szelepösszenyitásról beszélünk. A két 

szelep egyidejű nyitva tartása elősegíti a hengertér jobb öblítését, a beáramló friss töltet maga előtt 

kitolja a hengerből az égéstermékeket, eközben azonban friss töltet is távozik a kipufogó szelepen 

át.  

A szelepek nyitásához és zárásához tartozó forgattyúkar-állások szögei az ún. vezérlési kördiag-

ramban ábrázolhatók.  

A szívó és a kipufogó ütemek alatti folyamatokat gázcsere vagy töltéscsere folyamatnak nevezzük. 

A sűrítési- és expanzióütemek alatti folyamatok képezik a belsőégésű motorok főmunkafolyamatát.  

A kompressziótérben – a szelep-összenyitási periódus alatti öblítés ellenére is – mindig maradnak 

vissza olyan égéstermékek, amelyek az előző munkaciklus során keletkeztek. Ezeket maradékgáz-
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nak nevezzük. A maradékgáz a szívóütemben beáramló friss töltettel keveredik, azt melegíti. A sű-

rítési ütem kezdetén a hengerben lévő munkaközeg friss levegőből és maradékgázból áll.  

2.2.2. A 2-ütemű motorok munkafolyamata 

Mint láttuk, a 4-ütemű motorok gázcserefolyamata és főmunkafolyamata a forgattyútengely egy-

egy fordulata alatt játszódik le. A 2-ütemű motoroknál a munkaciklus során megvalósítandó gázcse-

re és főmunkafolyamat számára csupán egyetlen forgattyútengely-fordulat áll rendelkezésre.  

2-ütemű résvezérlésű motoroknál a töltéscserét nem szelepekkel vezérlik, hanem a friss töltet be-

áramlása, illetve az égéstermékek kiáramlása a henger falán lévő réseken keresztül történik. A rések 

nyitását és zárását a dugattyútető éle és a dugattyú palástfelülete végzi. 2-ütemű vasúti dízelmotor-

oknál az égéstermékeket kipufogó szelepen keresztül távolítják el.  

A 2-ütemű motorok munkafolyamatát a 2.2. ábra segítségével ismertetjük.  

 

2.2. ábra. 2-ütemű résvezérlésű motor munkafolyamata 

A dugattyú Fhp-tól az Ahp irányában mozogva nyitja a kipufogóréseket. Miközben a kiáramlás 

megkezdődik, a hengerben a munkaközeg nyomása az atmoszféra nyomásánál, kissé magasabb ér-

tékre csökken. A dugattyú Ahp felé történő további elmozdulása során szabaddá teszi az ún. 

öblítőréseket. Ezeken keresztül a hengerben uralkodó nyomásnál kissé magasabb nyomású, elősűrí-

tett friss töltet áramlik be. A friss töltet – az áramlás megfelelő irányítása esetében – az égéstermé-

kek nagy részét maga előtt kitolja a hengerből. A folyamat a dugattyú Ahp-tól a Fhp irányába törté-

nő elmozdulásának kezdeti szakaszán folytatódik addig, amíg a dugattyú palástja le nem zárja a ki-

pufogóréseket. A friss töltet beáramlása az öblítőrések lezárásával már előbb megszűnik. Ily módon 

az égéstermékek eltávolítása és a friss töltetnek a hengerbe való bejuttatása, tehát a gázcserefolya-

mat a 2-ütemű motoroknál az Ahp környezetében játszódik le. Közben számolni kell azzal, hogy a 

töltéscsere folyamán a friss töltet egy része, mint öblítőlevegő a kipufogóréseken keresztül eltávo-

zik.  

A sűrítés a kipufogórések lezárása után kezdődik. A Fhp irányában mozgó dugattyú a munkaköze-

get sűríti, miközben annak nyomása és hőmérséklete megnő. A Fhp előtt 20-30 °-os forgattyúkar-

állásnál dízelmotornál a befecskendezett tüzelőanyag öngyulladás következtében kezd el égni. Az 

égés következtében a Fhp környezetében gyors nyomásnövekedés lép fel. A nagynyomású gáz ter-

jeszkedése közben a dugattyút maga előtt tolja a Fhp-tól az Ahp irányában. A kipufogórések nyitá-

sától kezdve a munkafolyamat ismét a fentiek szerint játszódik le.  
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2-ütemű motoroknál tehát minden forgattyútengely-fordulatra esik egy munkaütem. A motor által 

szolgáltatott forgatónyomaték ingadozása azonban így is olyan mérvű, hogy a gyakorlat számára 

szükséges kiegyenlítése csak többhengeres motorok építésével és a forgattyútengelyre szerelt lend-

kerék alkalmazásával érhető el.  

Az öblítő- és a kiömlőrések nyitásához és zárásához tartozó forgattyúkar-állások szögértékei 2-

ütemű motorok esetében is vezérlési kördiagramban ábrázolhatók.  

A 2-ütemű motorok kompresszióviszonyára két értéket lehet megadni. Az egyik a 4-ütemű moto-

roknál ismertetettel azonosan számítható ún. geometriai kompresszióviszony (a 2.2. ábra jelölései-

vel): 
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A valóságos kompresszióviszony figyelembe veszi azt a tényt, hogy a sűrítés csak a kipufogórések 
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ahol hk a kipufogórés magassága az Ahp-tól számítva. 

A 2-ütemű dízelmotorok problémája a friss töltet öblítő hatásának előfeltételét képező atmoszférikusnál 

magasabb töltőnyomás előállítása. A töltőnyomás biztosításán kívül azt is el kell érni, hogy ez a 

túlnyomás – a nyitva lévő kipufogórések ellenére – ne csökkenjen jelentősen.  

A nagyobb dízelmotoroknál szinte kizárólag a motorról mechanikusan meghajtott kompresszorral 

(ún. öblítőfúvóval) állítják elő a szükséges töltőnyomást. A 2-ütemű dízelmotorok feltöltési eljárá-

sainak tárgyalásánál erre a kérdésre még visszatérünk.  

Nehéz feladatot jelent a 2-ütemű motoroknál a henger tökéletes kiöblítése a rendelkezésre álló rövid 

idő alatt. Az öblítőréseken beáramló friss töltetet úgy kell irányítani, hogy az a henger minden ré-

széből kisöpörje az égéstermékeket, ugyanakkor a kipufogóréseken a friss töltetnek csak minél ki-

sebb része távozzon el. A fenti célok megvalósítására számos megoldás terjedt el. Az egyenáramú 

öblítési eljárást alkalmazzák leggyakrabban a vasúti dízelmotoroknál, amelyeknek munkafolyama-

tát a 2.3. ábra alapján ismertetjük.  

A 2-ütemű dízelmotorok elengedhetetlen tartozéka az öblítőlevegőt 0,13-0,16 MPa nyomáson szál-

lító és a henger töltését végző fúvó. A fenti nyomásra komprimált levegő a hengert körülölelő lég-

szekrénybe jut. A dugattyú palástjának felső éle vezérli a beömlőréseket. A kipufogó szelep a 

beömlőrések szabaddá válása előtt nyit. A hengerben lévő égéstermékek a szelepen keresztül jutnak 

a szabadba, áramlási irányuk az Ahp-tól a Fhp irányába mutat. A dugattyú Ahp felé irányuló löke-

tének végén nyitja a beömlőréseket.  

(2.2) 

(2.1) 
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2.3. ábra. 2-ütemű egyenáramú öblítésű dízelmotor felépítése 

A friss töltet, ami dízelmotorról lévén szó tiszta levegő, a túlnyomás alatt álló légszekrényből a nyi-

tott kipufogó szelep irányában áramlik, és az égéstermékeket maga előtt kitolja. A tökéletes öblítés 

érdekében elkerülhetetlen, hogy az égéstermékekkel együtt ne távozzon el levegő is a kipufogó sze-

lepen keresztül. A hengerben fellépő töltőnyomás csökkentésének elkerülése érdekében a kipufogó 

szelep bezár mielőtt a dugattyú a Fhp felé elmozdulva, zárná a beömlőréseket. Így a sűrítés kb. a 

töltőnyomásnak megfelelő nyomásértékről kezdődik. A 2-ütemű dízelmotorok kompresszió-

viszonya ε=15-18 között van. Ennek következtében a sűrítési ütem végén a levegő nyomása 3-4 

MPa, hőmérséklete pedig kb. 600 °C. A Fhp előtt 20-30°-kal befecskendezett tüzelőanyag öngyul-

ladás következtében kezd el égni. Az égés következtében a Fhp környezetében gyors nyomásnöve-

kedés lép fel. A nagy nyomású gáz terjeszkedése közben a dugattyút maga előtt tolja a Fhp-tól az 

Ahp irányában. A kipufogó szelep nyitásától kezdve a munkafolyamat ismét a fentiek szerint ját-

szódik le.  

2.2.3. Többhengeres motorok felépítése 

A hengerméret növelésével az egy hengerből nyerhető teljesítmény nő. Nagyobb teljesítmények 

esetében célszerű, ha ezt a teljesítményt nem egy nagyméretű hengerből nyerjük, hanem több ki-

sebből; a motor méretei és tömege így kisebb értéken tarthatók. Már említettük, hogy a kiegyenlített 

forgatónyomaték-leadás és az ezzel együtt járó egyenletes szögsebesség könnyebben megvalósítha-

tó többhengeres motorokkal, mint egyhengeressel. A többhengeres motorok további előnye, hogy a 

motor járása nyugodtabb lesz, az egyes hengerekben ható tömegerők részben kiegyenlítik egymást. 

Ezért a gyakorlatban egyhengeres dízelmotorokat csak ritkábban építenek. Kivételt képeznek a na-

gyobb motorok különböző típusainak kifejlesztésénél épített egyhengeres kísérleti motorok.  

Többhengeres motoroknál a hengerek száma és elrendezése, valamint a szükséges teljesítmény, a 

felhasználási terület és a beépítési körülmények között szoros összefüggés van. A működési mód 

(4-, illetve 2-ütemű Otto- vagy dízelmotor) is befolyásolja a választott hengerszámot.  

A leggyakrabban alkalmazott többhengeres motornál a hengerek egymás után egy sorban helyez-

kednek el. Ilyen álló elrendezésű, soros motor felépítését mutatja a 2.4. ábra.  
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2.4. ábra. Álló elrendezésű soros motor felépítése 

Gépjárművekbe 2-, 3-, 4-, 5-, 6-hengeres kivitelben 4-ütemű; 2-, 3-, 4- és 6-hengeres kivitelben, pe-

dig 2-ütemű motorként építik. Stabil erőgépként és a vasúti járművekbe a 6-, illetve a 8-hengeres 

soros motor jöhet szóba. A 2-ütemű nagy hajómotorokat 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, illetve 12-hengeres 

soros motorként építik. A kedvezőbb beépítési lehetőségek miatt gépjárművekbe, illetve motorko-

csikba fekvő (horizontális) elrendezésű soros motorként gyakran alkalmaznak 4-, 6-, és 8-hengeres 

kiviteleket. Repülőgépekben függő elrendezésű soros motorokat is alkalmaztak.  

A kisebb tömegre, tömörebb építésmódra való törekvések alakították ki a több hengersorú motoro-

kat. Ezeknél a forgattyútengelyre merőleges síkban két vagy több henger helyezkedik el, egy for-

gattyúcsapra két vagy több henger hajtórúdja dolgozik.  A több hengersorú motorok közül leggyak-

rabban a V-motorokat alkalmazzák (2.5. a. ábra).  

 

2.5. ábra. Több hengersorú motorok felépítési lehetőségei. 

Gépjárművekbe 6- és 8-hengeres, stabil erőgépként és vasúti járművekbe pedig 6-, 8-, 12-, 16, rit-

kábban 18- és 20-hengeres kivitelben kerül beépítésre. Fordított V-, tehát Λ-alakú motorokat repü-

lőgépekbe építettek.  

A két hengersor közötti V-szögnek 180 º-ra való növelésével jutunk el a boxer-motorhoz (2.5.b. áb-

ra). Alakjánál fogva padló alatti beépítésre alkalmas, ezért 4-, 6-, 8-, 12- és 16 hengeres kivitelben 

gépjárművek, illetve motorkocsik erőgépeként használják. Ritkábban kerül alkalmazásra az igen 

tömör építésmódot biztosító, de sok szerkezeti nehézséget jelentő W-alakú forma (2.5.c. ábra); 18- 
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és 24-hengeres kivitelekben építik. Előfordul az X-alak is, ennél négy henger helyezkedik el egy 

síkban. A W- és V-alakú motorokat főleg gyorsnaszádok erőgépeként alkalmazzák, a beépítési tér-

fogategységre jutó teljesítmény, tehát a teljesítménykoncentráció (kW/m
3
) ezeknél igen nagy érté-

ket érhet el. Főleg repülőmotorként építették a csillagmotorokat (2.5. d. ábra). Ezeknél a forgattyú-

tengelyre merőleges síkban 5, 7, vagy 9 hengert helyeztek el, esetleg több sorban is egymás mögött.  

Ellendugattyús 2-ütemű motort mutat a 2.5.e. ábra. A hengerben egymással szemben mozgó du-

gattyúk két forgattyútengelyre dolgoznak; ezek szinkronizálását fogaskerékrendszer végzi. Ilyen el-

lendugattyús 2-ütemű dízelmotort ritkábban építenek három forgattyútengellyel (csúcsán álló há-

romszög,  alakban) és négy forgattyútengellyel (négyzet alakban) is.  

A 2.5.f. ábra ún. H-motort mutat. Itt két forgattyútengelyre dolgoznak az egymással párhuzamos so-

rokban elhelyezett álló hengerek dugattyúi. A forgattyútengelyek szinkronizálását fogaskerekek 

végzik. Hasonló felépítésű az U-motor is, itt elmaradnak az alsó, lógó hengerek. Legtöbbször a be-

építés körülményei indokolják a leggyakrabban alkalmazott soros- és V-felépítéstől való eltérést.  

Többhengeres motoroknál a kiegyenlített forgatónyomaték-leadást, a nyugodt járást a forgattyúten-

gely kialakításával és a gyújtási sorrenddel (tehát azzal, hogy az egyes hengerekben egymás után 

milyen sorrendben történik meg a gyújtás, illetve a munkaütem) lehet befolyásolni. A legkedvezőbb 

forgattyútengely elrendezés és gyújtási sorrend kiválasztásánál sok szempontot kell figyelembe 

venni. ezeket a későbbiekben fogjuk tárgyalni.  

2.3. Belsőégésű motorok összehasonlító körfolyamatai 

Számos, egymáshoz kapcsolódó, egymást kölcsönösen befolyásoló fizikai és kémiai folyamat nehe-

zen követhetővé teszi a belsőégésű motorok valóságos munkafolyamatát.  

Ezek közül a legfontosabbak a következők:  

- a tüzelőanyag-levegő keverék előállítása, 

- a tüzelőanyag meggyulladása, 

- az égés,  

- hőcsere a munkaközeg és az azt körülvevő fal között a kompresszió, az égés és az expanzió 

alatt, 

- gázcserefolyamat a szívó és a kitolási ütemben.  

A fenti okok miatt célszerű a belsőégésű motorok munkafolyamatát bizonyos egyszerűsítő feltéte-

lek mellett tárgyalni. Az ilyen egyszerűsítő feltételeknek eleget tevő munkafolyamatokat összeha-

sonlító munkafolyamatoknak nevezzük. Mi, az összehasonlító munkafolyamatok közül az ideális 

motorok körfolyamataival (az elméleti körfolyamatokkal) és a „tökéletes motor” munkafolyamatá-

val fogunk foglalkozni. Az ideális motorok körfolyamatai esetében jól követhető az egyes paramé-

terek befolyása, a körfolyamat legfontosabb jellemzőinek (hatásfok, középnyomás) számítása vi-

szonylag egyszerű. Minél inkább meg akarjuk közelíteni a valóságot, a számítás annál bonyolultab-

bá válik.  

2.3.1. Az ideális motorok körfolyamatainak hatásfoka és középnyomása 

Az ideális motorok körfolyamatait az alábbiak jellemzik:  

- a henger az egész körfolyamat alatt változatlan tömegű, állandó összetételű gázt (munkaköze-

get) tartalmaz,  

- a munkaközeg ideális gáz, amelynek fajhője állandó, a hőmérséklettől nem függ, 

- a hőközlés nem égés útján, hanem közvetve, kívülről történik,  

- gázcserefolyamat (kipufogás, szívás) nincs, a munkaközeg a hengerben marad, hűtéssel vonjuk 

el belőle a hőt,, 

- a dugattyúsúrlódás, áramlási- és résveszteség nem lép fel, 

- a körfolyamatot 1 kg tömegű munkaközeg végzi.  
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A továbbiakban a különböző ideális körfolyamatok hatásfokát, valamint a hatásfoknak a motorikus 

paraméterektől való függését vizsgáljuk. A körfolyamat hatásfoka a körfolyamatból nyert munka 

hőegyenértékének és a közölt hőnek a viszonya (2.6. ábra):  

 
1
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QQ

Q

W 
  

 
ahol  η0 az ideális körfolyamat hatásfoka, 

Q1 és Q2 (MJ/kg)  a közölt és az elvont hőmennyiség. 

 

2.6. ábra. Az ideális körfolyamat po középnyomása 

A hatásfok mellett a körfolyamat középnyomását is figyelembe kell venni. Azt a nyomást, amely a 

löket egész hosszában állandóan hat és ugyanazt a munkát teljesíti, mint a henger állandóan változó 

gáznyomásai, középnyomásnak nevezzük. A körfolyamat középnyomását a 2.6. ábrán feltüntetett 

módon szokás ábrázolni. Az ideális körfolyamat középnyomása a következőképpen fejezhető ki:  

 
minmax

0
VV

W
p


  

 
ahol  po (MPa)  az ideális körfolyamat középnyomása,  

Vmax és Vmin (m
3
) térfogat értékek, 

W (MJ)   a körfolyamatból nyert munka,  

V1 (m
3
)   egy henger lökettérfogata, 

Q1 és Q2 (MJ)  a közölt és az elvont hőmennyiség. 

A körfolyamatok vizsgálatánál a p-v diagram mellett a T-s diagramot is felhasználjuk. A p-v diag-

ram alkalmas a nyomás- és térfogathatárok, valamint a munkaterület, a T-s diagram pedig a hőmér-

séklethatárok, valamint a közölt és elvont hőmennyiségek szemléltetésére. A veszteségek analízise 

is a T-s diagram segítségével szemléltethető.  

2.3.2. Az Otto-körfolyamat 

Az Otto-körfolyamat (2.7. ábra) a következő állapotváltozásokból áll:  

1-2 adiabatikus kompresszió, 

2-3 állandó térfogaton történő hőközlés, 

3-4 adiabatikus expanzió, 

4-1 állandó térfogaton történő hőelvonás. 

(2.4) 

(2.3) 



30                                                      DÍZEL VONTATÓJÁRMŰVEK I. VASÚTI DÍZELMOTOROK 

 

www.tankonyvtar.hu   Kovács Endre, BME 

 

2.7. ábra. Az Otto-körfolyamat 

Az ideális körfolyamat hatásfoka a (2.3.) szerint:  
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Az Otto-körfolyamat esetében, de a többi ideális körfolyamat esetében is, úgy járunk el, hogy a kö-

zölt és elvont hőmennyiséget a hőmérsékletek segítségével fejezzük ki. Az összefüggéseket motori-

kus paraméterek (kompresszióviszony, előzetes expanzióviszony, nyomásviszony stb.) bevezetésé-

vel lehetőleg egyszerű és e paraméterek hatását jól mutató alakra hozzuk. A kifejezésekben még a 

következő jelölések fordulnak elő:  

cv és cp (MJ/kgK)  a munkaközeg állandó térfogaton, illetve állandó nyomáson vett fajhője, 

κ=cp/cv   adiabatikus kitevő. Jele: κ (kappa). 

T (K)   abszolút hőmérséklet. 

A levezetést mellőzve a körfolyamat hatásfoka  

 
10

1
1







  
 

ahol 
min

max

V

V
  a kompresszióviszony. 

Megállapítható, hogy az Otto-körfolyamat hatásfoka csak az ε kompresszióviszonytól és a munka-

közeg anyagjellemzőjétől függ.  

(2.5) 

 



2. KÖRFOLYAMATOK. DÍZELMOTOROK VALÓSÁGOS MUNKAFOLYAMATAI 31 

 

 Kovács Endre, BME  www.tankonyvtar.hu 

 

2.8. ábra. Az Otto-körfolyamat hatásfoka a kompresszióviszony függvényében 

A (2.5) összefüggést a 2.8. ábra mutatja, κ=1,4 érték felvételével. A kompresszióviszony növekedé-

sével kezdetben rohamosan nő a hatásfok, magasabb kompresszióviszonyok esetében a növekedés 

mértéke csökken. A 2.8. ábrába berajzoltuk a kompresszióviszonyok gyakorlati határait. ε > 9 érté-

ket nem célszerű választani az alábbi okok miatt:  

- η0 növekedése csekély, ugyanakkor a körfolyamat max. nyomása azonos munka nyerése esetén 

gyorsan növekszik; emiatt egyrészt nőnek a súrlódási veszteségek, másrészt robosztusabb, tehát 

nehezebb gépet kell építeni; 

- a sűrítési ütem végén – Otto-motor esetében – a levegő-benzin keverék hőmérséklete kisebb 

kell, hogy legyen, mint a keverék öngyulladási hőmérséklete.  

A megvalósított benzinmotorok az Otto-körfolyamathoz közelálló munkafolyamatot valósítanak 

meg.  

2.3.3. A Diesel-körfolyamat 

A Diesel-körfolyamat (2.9. ábra) a következő állapotváltozásokból áll:  

1-2 adiabatikus kompresszió, 

2-3 állandó térfogaton történő hőközlés, 

3-4 adiabatikus expanzió, 

4-1 állandó térfogaton történő hőelvonás. 

 

2.9. ábra. A Diesel-körfolyamat 
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Az állandó nyomáson történő hőközlés alatti térfogat-növekedés mértékét az előzetes expanzióvi-

szony adja meg.  

A levezetést mellőzve a körfolyamat hatásfoka 

  
 ahol 

2

3

V

V
  az előzetes expanzióviszony, az állandó nyomáson történő hőközlés alatti térfogat-

növekedés.  

Mivel dízelmotornál nem áll fenn a tüzelőanyag öngyulladásának veszélye a sűrítési ütemben (mert 

csak levegőt sűrít), nagyobb kompresszióviszonyt lehet alkalmazni, mint Otto-motornál. Ez az oka 

annak, hogy a dízelmotor jobb hatásfokkal dolgozik, mint az Otto-motor. Ugyanakkor a körfolya-

mat max. nyomásának, a pmax csúcsnyomásnak a növekedése miatt robosztusabb, tehát nehezebb 

motort kell építeni.  

A Diesel-körfolyamathoz közel álló munkafolyamatot valósítottak meg a régi lassú járású, 

légbefúvásos dízelmotorok. Ezeknél ς=1,5-3, a kompresszióviszony pedig ε=15-20 között volt. Ma 

már ilyen dízelmotorokat nem gyártanak.  

2.3.4. A Seiliger-körfolyamat 

A Seiliger-körfolyamatot szokás még Sabathé- vagy vegyes-körfolyamatnak is nevezni. A Seiliger-

körfolyamat (2.10. ábra) a következő állapotváltozásokból áll:  

1-2 adiabatikus kompresszió, 

2-3 állandó térfogaton történő hőközlés, 

3-4 állandó nyomáson történő hőközlés, 

4-5 adiabatikus expanzió, 

5-1 állandó térfogaton történő hőelvonás. 

 

2.10. ábra. A Seiliger-körfolyamat 

A levezetést mellőzve Seiliger-körfolyamat hatásfoka: 

  
 ahol  = p3/p2 a körfolyamat maximális nyomásának és a kompresszió végnyomásának viszonya. A 

kifejezésből kiolvasható, hogy adott α és ς mellett a körfolyamat hatásfoka nő, ha ε növekszik. A 

fenti összefüggés magában foglalja az Otto-körfolyamat és a Diesel-körfolyamat hatásfokának kife-

(2.7) 

(2.6) 
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jezését is. Ugyanis, ha  

 1

3

4 
V

V
, akkor 

10

1
1




 , illetve, ha  
 

  

 Kimutatható, hogy a Seiliger-körfolyamat hatásfoka azonos kompresszióviszonynál az Otto- és a 

Diesel-körfolyamat hatásfoka közé esik. A mai gyorsjárású dízelmotorok a Seiliger-körfolyamathoz 

közelálló munkafolyamatot valósítanak meg.  

2.3.5. Belsőégésű motorok körfolyamatainak összehasonlítása gyakorlatilag megvalósítható 

határok között 

Az előző fejezetekben nem vizsgáltuk azt a körülményt, hogy a szóban forgó körfolyamatok meg-

valósíthatók-e vagy sem. Jante vizsgálata gyakorlatilag megvalósítható határok között hasonlítja 

össze a különböző körfolyamatokat, mégpedig nemcsak a gazdaságosságot befolyásoló hatásfok, 

hanem a körfolyamatból nyerhető fajlagos munkára jellemző középnyomás alapján is. Az adott ha-

tárok között megvalósítható különböző körfolyamatok hatásfokát és középnyomását diagramban 

ábrázolja, ez megkönnyíti a helyes megítélést.  

Jante gondolatmenetét és eredményeit csak kivonatosan ismertetjük; az érdeklődőknek felhívjuk fi-

gyelmét a megadott irodalomra [14]. Jante példájában a körfolyamat határait önkényesen, de a gya-

korlati szempontoknak megfelelően veszi fel. (Az eredeti közleményben szereplő mértékegységeket 

megtartottuk.) Ezek a következők:  

Alsó nyomáshatár:  1 ata Felső nyomáshatár:  60 ata 

Alsó hőmérséklethatár:  273 K Felső hőmérséklethatár:  2500 K 

Felső fajtérfogathatár:  0,8 m3/kg. 

Az ezekkel a határokkal megszerkesztett alap-körfolyamatba berajzolható legkülönfélébb körfo-

lyamatok közül a 2.11. ábrában csak az Otto-, a Diesel-, egy lehetséges Sabathè- és Carnot-

körfolyamatot tüntettük fel.  

 

2.11. ábra. Körfolyamatok összehasonlítása Jante vizsgálatában 
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A 2.12. ábrán a hivatkozott körfolyamatokat a T-s diagramban ábrázoltuk. Az egyes körfolyamato-

kat megadó pontok a következők:  

Határkörfolyamat: ABCDA 

Diesel-körfolyamat: AECFA 

Otto-körfolyamat: AGCFA 

Sabathè-körfolyamat: AG’E’CFA 

Carnot-körfolyamat: AKJGA 

 

2.12. ábra. Körfolyamatok összehasonlítása a T-s diagramban 

A fenti határok között megvalósított e körfolyamatok kiszámított hatásfokát és középnyomását a 

2.13. ábra mutatja.  

 

2.13. ábra. Körfolyamatok összehasonlítása a hatásfok-középnyomás diagramon 
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A Sabathè-körfolyamat összetartozó értékei az Otto- és a Diesel-körfolyamaté közé esnek; az átme-

net a kompresszióvégnyomás változó értéke alapján jön létre.  

A Carnot-körfolyamat csekély középnyomása és hatásfoka meglepő. A T-s diagram jól mutatja a vi-

szonyokat: adott nyomáshatárnál nem lehetséges a felső hőmérséklethatár kihasználása. A Carnot-

körfolyamat hőmérséklethatárokból számítható hatásfoka 89% lenne, de ehhez 250 MPa (!) értékű 

csúcsnyomás tartozna. A Carnot-körfolyamat jelentősége, célja a hőfokhatárok bemutatása.  

Jante fenti példájához hasonlóan kiszámította a csúcsnyomások és felső hőmérséklethatárok külön-

böző reális értékeihez tartozó körfolyamatok hatásfokát és középnyomását. Az eredményeket köny-

nyen áttekinthető diagramokban, ún. körfolyamat-karakterisztikákban (p0-η0) ábrázolta. Paraméterül 

méret nélküli számokat választott, ezek: π, a körfolyamat csúcs- és kezdőnyomásának viszonya; η, a 

körfolyamat legnagyobb és legkisebb hőmérsékletének viszonya; ε az adiabatikus sűrítés 

kompresszióviszonya.  

2.3.6. A tökéletes dízelmotor 

Az eddigiekben az összehasonlító munkafolyamatok közül az ideális motorok körfolyamataival (az 

elméleti körfolyamatokkal) foglalkoztunk. E vizsgálat során összefüggéseket vezettünk le, amelyek 

segítségével az egyes körfolyamatok hatásfokai, illetve középnyomásai kiszámíthatók. A számítá-

sok során (és különösen a hivatkozott Jante-féle körfolyamat karakterisztikákban) motorikus para-

métereket vezettünk be, ezek változásának hatása a hatásfokra, illetve középnyomásra jól követhető. 

Az ideális motorok körfolyamatainak vizsgálatánál nyert eredmények alapot adnak ezen körfolya-

matok összehasonlítására és megítélésére, de meglehetősen távol esnek a valóságos motorok jel-

lemzőitől (középnyomás, hatásfok). Ennek oka az ideális motorok körfolyamatainak tárgyalásánál 

tett feltételek (lásd a 2.3.1. fejezetet) és a valóságos motorok munkafolyamatainak körülményei kö-

zötti lényeges eltérésekben van.  

Számos törekvés irányult arra, hogy olyan összehasonlító munkafolyamatokat állítsanak össze, 

amelyekből könnyen számítható formában legyenek nyerhetők a hatásfok- és középnyomás-értékek, 

ugyanakkor a valóságos viszonyokat pedig lehetőleg jól megközelítsék. A számítás annál bonyolul-

tabb lesz, minél jobban megközelíti az összehasonlító munkafolyamat a valóságot.  

Az ideális motorok körfolyamataitól a valóságos viszonyok felé tett jelentős lépés az, amikor a 

munkaközeg fajhőjének a hőmérséklettől való függését figyelembe vesszük. A fajhő változásából 

eredő veszteség nem írható a motor kivitelének terhére, mert objektív törvényszerűség az oka. (Em-

lékeztetünk e helyen arra. hogy növekvő hőmérsékletnél a fajhő növekszik. Emiatt azonos közölt 

hőmennyiség, pl. izochor állapotváltozás esetén kevésbé növeli a hőmérsékletet és így a nyomást, 

mintha azt állandó fajhővel számítanánk. A munkaterület, a nyerhető munka és a hatásfok tehát nö-

vekvő fajhő esetén kisebb lesz.) A változó fajhővel számított összehasonlító munkafolyamat a reáli-

san elképzelhető optimális viszonyokat adja, ezt a tökéletes motor munkafolyamatának nevezzük. 

Ha az összehasonlító munkafolyamat ezen túlmenően tulajdonképpeni motorikus (pl. a gázcsere tö-

kéletlensége miatti) veszteségeket is tartalmaz, akkor közelítő munkafolyamatról beszélünk. 

Az alábbiakban röviden ismertetjük F. A. F. Schmidtnek azokat az eredményeit, amelyeket a töké-

letes motor munkafolyamatának vizsgálatából nyert. Az általa figyelembe vett tökéletes dízelmotor 

munkafolyamatát az alábbi feltételek jellemzik: 

- a levegő adiabatikus sűrítése, 

- tüzelőanyag bejuttatása a hengerbe, 

- égés, először állandó térfogaton, majd állandó nyomáson, 

- adiabatikus expanzió, 

- az égéstermékek kiömlése állandó térfogaton, 

- maradékgáz nincs a hengerben, 

- a munkaközeg fajhője függ a hőmérséklettől, figyelembe veszi a disszociációt is, 
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- a munkahenger tökéletesen hőszigetelt, 

- súrlódási, áramlási és résveszteségek nincsenek, 

- a munkafolyamat során 1 kg tüzelőanyag jut a hengerbe. 

A fentiekben a legjelentősebb előrelépés a valóságos motor munkafolyamata felé a változó fajhővel 

való számolás. A légviszonynak a hatásfokra és középnyomásra gyakorolt erőteljes hatása csak ek-

kor mutatkozik meg. Az ideális motorok körfolyamatainak hatásfoka és középnyomása nem függ a 

légviszonytól. 

A légviszony, m, mint ismeretes, a motor hengerébe ciklusonként ténylegesen bejutó levegő töme-

gének és annak a levegő tömegnek a viszonya, amely a motor hengerébe ciklusonként bejuttatott 

tüzelőanyag maradéktalan, sztöchiometriai egyensúly szerinti, elégetéséhez éppen szükséges lenne. 

Írható, hogy 

 
00 L

L

LB

G
m

L

L



  

 
ahol m  a légviszony; 

GL  (kg levegő/henger, ciklus) a motor hengerébe ciklusonként ténylegesen bejutó levegő 

tömege; 

BL (kg tüzelőanyag/henger, ciklus) a motor hengerébe ciklusonként ténylegesen bejutta-

tott tüzelőanyag tömege; 

LO  (kglevegő/kgtüzelőanyag) 1 kg tüzelőanyag elégetéséhez elméletileg szükséges levegő tö-

mege. A dízelmotorok üzemanyaga, a különféle gázolajok, jellemzőikben nem sok-

ban térnek el egymástól. A gyakorlatban a gázolaj átlagos fűtőértékét H=40 MJ/kg 

értékkel vehetjük számításba, az 1 kg gázolaj elégetéséhez szükséges levegő tömege 

pedig L0=14,05 (kglev/kgtüa); 

L  (kglevegő/kgtüzelőanyag) 1 kg tüzelőanyag elégetéséhez ténylegesen rendelkezésre álló 

levegő tömege. 

Kívülről történő hőközlés esetében (pl. az ideális motorok körfolyamatainál) a bevezethető hő 

mennyiségét nem korlátozza semmi. A hengerben égés útján létrejövő hőközlésnél azonban a hen-

gerben lévő levegő, illetve oxigén tömege megszabja az elégethető tüzelőanyag mennyiségét. Ha 

m=1, akkor éppen annyi tüzelőanyagot vezettünk be, amennyi elégetéséhez a hengerben elegendő 

levegő áll rendelkezésre. Ha m<1, akkor több tüzelőanyagot vezettünk be, mint amennyi a henger-

ben lévő levegőben maradéktalanul eléghet, léghiányunk van, a tüzelőanyag egy része elégetlenül 

távozik el a hengerből. Ha m>1, akkor a hengerben több levegő áll rendelkezésre, mint amennyi a 

tüzelőanyag elégetéséhez szükséges lenne, légfeleslegünk van. A gyakorlatban dízelmotorok eseté-

ben a jó keverékképzés érdekében mindig több levegőt kell bevezetnünk, mint amennyi a tüzelő-

anyag elégetéséhez szükséges lenne (m>1).  

Ha a légviszony m=∞ lenne, akkor a hengerben elégetett tüzelőanyag nem emelné meg a munkakö-

zeg (levegő-tüzelőanyag keverék) hőmérsékletét. Adott tüzelőanyag-mennyiség elégetésekor a lég-

viszony csökkenése a munkaközeg hőmérsékletének növekedését okozza. Növekvő hőmérséklet a 

fajhő növekedését hozza magával. Tehát a légviszony csökkenése a hatásfok csökkenését vonja 

maga után. Ezt mutatja a 2.14. ábra, ahol F.A.F. Schmidt alapján a tökéletes motor ηt hatásfokát áb-

rázoltuk a kompresszióviszony függvényében.  

A légviszonyt, mint paramétert használtuk fel. Egy kiválasztott légviszony érték és kompresszió-

viszony mellett az Otto-körfolyamatnak van a legjobb hatásfoka (a hőközlés teljes egészében a felső 

térfogathatáron történik), a különböző Seiliger-körfolyamatok hatásfoka az állandó nyomáson el-

égetett tüzelőanyag-hányad növekedésével (pmax/p1=100,66, illetve 44) csökken. A tökéletes dízel-

motor fajlagos tüzelőanyag fogyasztása tehát egy kiválasztott kompresszióviszony és csúcsnyomás 

esetében a légviszony növekedésével csökken.  

(2.8) 
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2.14. ábra. A tökéletes motor hatásfoka a kompresszióviszony függvényében, különböző légviszo-

nyok esetében 

A légviszony fontos motorikus paraméter, a hatásfokra gyakorolt befolyását a fentiekben láttuk, a 

középnyomásra gyakorolt hatását a későbbiekben még megvizsgáljuk.  

2.4. A feltöltetlen dízelmotor munkafolyamata 

Az előző fejezetben idealizált körülmények között dolgozó motorok körfolyamatait vizsgáltuk. A 

munkafolyamat leegyszerűsítése, valamint az ideális motorok és a tökéletes motor körfolyamatainál 

kikötött feltételek teljesítése a munkafolyamatot könnyen áttekinthetővé és számíthatóvá tették. 

Ezekből a vizsgálatokból kitűnt a motorikus paramétereknek (ε, m, pmax stb.) a körfolyamat hatás-

fokára és középnyomására gyakorolt befolyása. A valóságban a viszonyok bonyolultabbak, az 

egyes részfolyamatok átfedik egymást, összefonódnak. A motorikus paraméterek hatásának jellege 

a motorok valóságos munkafolyamatainál hasonló ahhoz, mint amit az összehasonlító munkafolya-

matokkal kapcsolatosan megismertünk. Valóságos körülmények között azonban ez a hatás gyakran 

torzult, nem jelentkezik tisztán. Az idealizált viszonyoktól való eltérés veszteségeket okoz, csökken 

az elérhető hatásfok és középnyomás. A munkafolyamat veszteségeinek szétválasztása lehetővé te-

szi a különböző hatásfokok definícióját, valamint a veszteségek csökkentési lehetőségeinek felisme-

rését.  

A 2.4. fejezetben a motorok, ezek közül is elsősorban a 4- és 2-ütemű, feltöltetlen dízelmotorok va-

lóságos munkafolyamatát vizsgáljuk. A főmunkafolyamat a két típusnál hasonló, de lényeges elté-

rés mutatkozik a gázcserefolyamatban. A 2-ütemű dízelmotor tárgyalásánál elsősorban ezekre a kü-

lönbségekre mutatunk rá.  

2.4.1. A feltöltetlen 4-ütemű dízelmotor gázcserefolyamata 

A dízelmotor valóságos munkafolyamata gázcseréből és főmunkafolyamatból áll. A munkaközeg a 

szívás és a sűrítés folyamatában a friss töltet, ez felhasználatlan levegő és maradékgáz elegye. A 

kompresszió vége felé, a Fhp előtt befecskendezett tüzelőanyag elég. A munkaközeg az égés befe-

jezésekor égéstermék. Ebben, az elégés termékei mellett, természetesen az m>1 légviszony (légfe-

lesleg) miatt „felhasználatlan” friss levegő is van. Az égés folyamán a munkaközeg friss töltetből, 

tüzelőanyagból és az égés termékeiből áll, ezek aránya állandóan változik. Az expanzió és a kitolási 
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ütem munkaközege égéstermék.  

Az összehasonlító munkafolyamatoknál a motorok gázcserefolyamatával nem foglalkoztunk. A va-

lóságban a gázcserefolyamat nem elhanyagolható. A gázcserefolyamat: az égéstermékek eltávolítá-

sa a hengerből és a henger megtöltése friss levegővel. Jóságától függ az adott motor hengerébe be-

jutó friss levegőtöltet tömege, így a hengerben maradéktalanul elégethető tüzelőanyag mennyisége, 

tehát a motor teljesítménye. A gázcserefolyamatot a 2.15. ábra szemlélteti. Az a jelű diagramban a 

viszonyokat még idealizáltan, a b jelű diagramban már a nyomás tényleges változásait mutatjuk be. 

Ez utóbbi minden motornál, sőt ugyanazon motor különböző üzemállapotaiban is más és más. A 

gázcserefolyamat p-v diagramját gyengerugós indikátor-diagramnak is szokás nevezni. Az elneve-

zés onnét származik, hogy a gázcserefolyamatban fellépő, az atmoszférikustól nem sokkal eltérő 

nyomásokat kis rugóerejű, gyenge rugójú indikáló berendezéssel lehet meghatározni.  

A motor szívó ütemében a dugattyú a Fhp-ból az Ahp irányába mozog. A szívószelep kevéssel a 

Fhp előtt nyit és csak jóval az Ahp után zár. A dugattyú elmozdulásával depressziót kelt a henger-

ben. A külső atmoszférikus nyomás hatására friss levegő áramlik a hengerbe. A szívócsővezetékben 

és a szelepen való átáramlás közben a levegő súrlódik, az áramlás turbulens jellegű. Az áramlási el-

lenállás következtében a hengerben a környezetinél alacsonyabb a nyomás. A falakon való súrlódás, 

a henger falairól történő hőátadás és az előző ütemből visszamaradt maradékgázokkal való kevere-

dés miatt a friss levegő hőmérséklete a szívóütem közben nő. A töltőlevegő nyomása a hengerben a 

szívás végén (tehát a sűrítés kezdetén) p1=0,08-0,09 MPa, hőmérséklete T1=305-330 K, ha a kör-

nyezet nyomása p0=0,1 MPa és hőmérséklete T0=290 K. A kompresszió kezdeti értékeinek (p1; T1) 

pontos kiszámítása, vagy jó megközelítése fontos, mert a munkafolyamat többi pontjainak meghatá-

rozása ezek alapján történik. Kiszámításuk módszerei a megadott irodalomban ([3]; [4]) fellelhetők.  

Maradékgáz azért marad vissza a hengerben, mert a dugattyú által kiszorított térfogat (V1) kisebb a 

teljes hengertérfogatnál (Vh). Vh=V1+Vκ, tehát a dugattyú kitolási üteme végén a Vκ kompresszió-

térfogatot égéstermék foglalja el. A kompresszióviszony dízelmotoroknál ε=12-25 között van, ez 

azt jelenti, hogy a lökettérfogat 4-9%-ának megfelelő térfogatú égéstermék marad vissza a 

kompressziótérben. A valóságban a visszamaradó égéstermék ennél jóval kevesebb. A Fhp környe-

zetében – a kipufogó szelepeknek Fhp utáni zárása következtében – ugyanis egyszerre van nyitva a 

kipufogó és a szívó szelep (szelepösszenyitás periódusa). A kipufogás során az égéstermékek fel-

gyorsulnak és nagy sebességgel áramlanak a kipufogó csővezetékben. A kitolási ütem végén nyo-

másuk a kipufogó csővezetékben az atmoszféra nyomásánál alacsonyabb, a hengert mintegy „meg-

szívják”. A szívó szelep nyitásának kezdetén a beáramló friss levegő egy része a kipufogó szelepen 

keresztül eltávozik, miközben a hengerben maradó égéstermékeket maga előtt kitolja, a 

kompresszióteret öblíti.  

Az öblítés jósága, tehát hogy mennyire sikerült megtisztítani a motor hengerét a maradékgázokból, 

függ a szelepösszenyitási periódus hosszától, a szelepek számától és elhelyezésétől, a gázáramlások 

irányításától, valamint az égéstér felépítésétől. Az olyan égéstereknél, amelyekben a kipufogó- és 

szívó szelepek zónájától távolabb eső, nehezebben hozzáférhető térrészek is vannak (mint pl. az 

osztott égésterű előkamrás motoroknál), az öblítés nem lehet tökéletes. A kipufogó szelep zárása 

után az égéstermékek már nem távozhatnak el a hengerből. A maradékgázokkal való keveredés 

közben a hengert megtöltő friss töltet hőmérséklete nő, gázállandója és fajhője is kismértékben nö-

vekszik. Célunk az, hogy a hengerbe minél több friss levegőt juttassunk be, tehát kívánatos lenne a 

hengertérnek maradékgázoktól való tökéletes megtisztítása. Ez a gyakorlatban nehezen valósítható 

meg; abban az esetben is, ha a kipufogó szelepen már csak friss levegő áramlik át, visszamaradnak 

égéstermékek az égéstér nehezebben hozzáférhető helyein. Számításoknál a lökettérfogat 1-5%-

ának megfelelő térfogatú égéstermék visszamaradásával kell számolni.  

A visszamaradó égéstermékek nyomása és hőmérséklete nagyobb, mint a friss levegőé, ezért ezek a 

dugattyú Fhp-i környezetében, a szívóütem kezdetén expandálnak a szívási nyomásra. A 2.15.a. áb-
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rán azt az állapotot mutatjuk be, amikor a teljes kompresszió-térfogatot maradékgázok töltik ki. 

 

2.15. ábra. Feltöltetlen 4-ütemű dízelmotor gázcserefolyamata 

A friss levegő által kitölthető térfogat Vt, ez kisebb, mint a V1 lökettérfogat. A friss töltet nyomása a 

szívóütem végén p1, hőmérséklete T1, sűrűsége ς1. A friss töltet tömege 
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Az összefüggésben és a következőkben:  

Gt  (kg)   a hengert kitöltő friss töltet tömege,  

G0  (kg)   az a friss töltettömeg, amely a henger V1 lökettérfogatából és  

a környezeti levegő ς0 sűrűségéből számítható, 

Vt  (m
3
)   a hengerben maradó friss töltet által kitölthető térfogat;  

p1 (Pa)   a friss töltet nyomása a hengerben a szívó ütem végén;  

p0  (Pa)   a környezeti levegő nyomása, p0=101 325 Pa; 

T1  (K)  a friss töltet hőmérséklete a hengerben a szívó ütem végén; 

T0  (K)  a környezeti levegő hőmérséklete, T0=290 K; 

R1  (J/kgK) a friss töltet gázállandója; 

RL  (J/kgK) a levegő gázállandója, RL=287,05 J/kgK; 

ς1  (kg/m
3
)  a friss töltet sűrűsége a szívó ütem végén; 

ς0  (kg/m
3
)  a környezeti levegő sűrűsége, ς01,22 kg/m

3
. 

Ideális esetben a V1 lökettérfogatot ς0, a környezetivel azonos sűrűségű friss levegő töltené meg. 

Ennek tömege  

 
010  VG  (kg) 

 lenne, ahol 

 
0

0

0
TR

p

L 
  (kg/m

3
) 

 

A friss töltet tényleges tömegének és az ideális esetben a hengerbe jutó levegő tömegének a hánya-

(2.12) 

(2.11) 

(2.10) 

(2.9) 
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dosát λt, töltési foknak nevezzük 
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Látható, hogy a töltési fok, tehát a töltet tömegének növelése p1 értékének minél magasabb és T1 ér-

tékének minél alacsonyabb értéken való tartásával érhető el. A töltési fok ideális esetben λt=1, a 

gyakorlatban feltöltetlen 4-ütemű dízelmotoroknál λt=0,7-0,9 érték között van. Tényleges értéke 

nagyban függ a motor szívórendszerének kialakításától; annak jellemzésére is szolgál. A töltési fo-

kot számítással vagy pedig méréssel lehet meghatározni.  

Régebben a motor levegőtöltetének jellemzésére a volumetrikus hatásfokot használták. Ez az a vi-

szonyszám, amely megmutatja, hogy a henger lökettérfogatának hány százalékát tölti ki a környeze-

ti levegő nyomásával azonos nyomású levegő. A 2.15. ábra jelöléseivel 

 
1

'

V

V t

vol    
 

A gyakorlatban a töltet tömeg, illetve a töltet tömegek viszonya játszik szerepet, ezért a 

volumetrikus hatásfok használata visszaszorult.  

Az 1-9-7-8-1 pontokkal megadott körfolyamatban a körüljárási értelem az óramutató járásával el-

lentétes, a gázcserefolyamat munkaterülete negatív. A gázcsere tehát munkaemésztő folyamat. Az 

indikátordiagram hasznos munkaterületét úgy kapjuk, hogy a főmunkafolyamat pozitív munkaterü-

letéből levonjuk a gázcsere negatív munkaterületét:  

 _WWW i     
 

Megjegyezzük a valóságos gázcserefolyamatnál (2.15.b. ábra) a kitolás vonala – a kipufogócsőben 

fellépő nyomáslengések miatt – helyenként a szívás vonala alá is eshet, emiatt magán a gázcserefo-

lyamaton belül létrejöhetnek kisebb pozitív előjelű munkaterületek; a feltöltetlen motor teljes gáz-

cserefolyamata végeredményben azonban ekkor is negatív. 

Számításokban nem követünk el nagy hibát, ha a gázcserefolyamat munkaterületét W_=V1·(p6-p1) 

összefüggés alapján határozzuk meg.  

2.4.2. A feltöltetlen 4-ütemű dízelmotor főmunkafolyamata 

A belsőégésű motorokban végbemenő energiaátalakulás jóságát a főmunkafolyamat vizsgálatából 

lehet megállapítani. A főmunkafolyamat sűrítésből, égéssel történő hőközlésből, expanzióból és (a 

kipufogó szelep nyitása utáni) nyomásesésből áll (2.16. ábra).  

Szigorúan véve a főmunkafolyamatot képező állapotváltozások a 9-2-3-4-5-6-9 pontok között való-

sulnak meg. Nem követünk el azonban nagy hibát és az egyszerűség kedvéért a továbbiakban mi is 

így vesszük, ha a munkafolyamatnak az 1-2-3-4-5-1 pontok közötti állapotváltozások által határolt 

munkaterületet tekintjük.  

(2.15) 

(2.14) 

(2.13) 
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2.16. ábra. Feltöltetlen 4-ütemű dízelmotor főmunkafolyamata 

Az ideális motor körfolyamata szolgáltatja adott körfolyamat-típusra a legjobb hatásfokot és a leg-

nagyobb munkaterületet. A tökéletes motor munkafolyamatának hatásfoka és munkaterülete ennél 

már kisebb a munkaközeg fajhőjének a hőmérséklettől való függése miatt. Ugyanakkor a hatásfok 

és a nyert munka annál a körfolyamatnál maximális, amelynél a hőbevezetés állandó térfogaton tör-

ténik, vagyis a közölt hő a legnagyobb térfogathatárok közötti expanzióban vesz részt. A gyakorlat-

ban reálisan megvalósítható határok szabják meg a körfolyamat jellegét. Az egyes állapotváltozások 

nem a tökéletes motornál ismertetett módon valósulnak meg, ez további veszteségek forrása. A 

veszteségek okaival, csökkentésük lehetőségeivel egy későbbi fejezetben még behatóbban fogunk 

foglalkozni. E helyen a főmunkafolyamatot alkotó állapotváltozások jellegére mutatunk rá.  

A sűrítési folyamat a valóságos motor hengerében nem adiabatikus, hanem politropikus, 

konstvp
n

 1 ., ahol n1 a sűrítés politropikus kitevője dízelmotoroknál: n1=1,33-1,35 között van az 

egész sűrítési folyamatra vonatkoztatva. Az adiabatától való eltérés oka az, hogy a henger nem hő-

szigetelt, a henger és a munkaközeg között hőcsere van. A sűrítés kezdeti szakaszán a meleg hen-

gerfalakról áramlik a hő a hideg munkaközegbe. Később – a sűrítés következtében – a munkaközeg 

hőmérséklete növekszik és eléri a hengerfal hőmérsékletét. A hőmérsékleti egyensúly pontjában 

(tehát egy bizonyos dugattyúelmozdulásnál) nincs hőcsere a henger és a munkaközeg között, ez a 

sűrítés folyamatának egyetlen adiabatikus pontja. A további kompresszió során a hő áramlásának 

iránya megfordul, a melegebb közegből a viszonylag hidegebb hengerfal felé halad. A folyamatban 

az n1 politropikus kitevő először nagyobb a κ adiabatikus kitevőnél (az adiabatikus pontig), majd az 

adiabatikus pontban azzal egyenlő, végül a sűrítési folyamat nagyobb részében annál kisebb, n1<κ. 

Az n1 politropikus kitevő értékét a résveszteségek, tehát a kompresszió közben a dugattyúgyűrűk 

mellett megszökő levegő mennyisége is befolyásolja. A résveszteség normálisan működő dugattyú-

gyűrűk esetében a V1 lökettérfogatnak kb. 0,5%-a. A fentebb megadott n1=1,33-1,35 átlagérték, 

amelyet a kompresszió kezdeti és végnyomásának mérés útján történő meghatározásából nyertek.  

Végeredményben a kompresszió végnyomása alacsonyabb lesz a valóságban, mint az adiabatikus 

sűrítés feltételezésével, és az egész folyamatra vonatkoztatva a munkaközeg hőveszteségével kell 

számolni. A hőveszteség (tehát n1 is) függ a fordulatszámtól (nagyobb fordulatú motornál a hőát-

adásra rendelkezésre álló rövidebb idő miatt kisebb), a kompresszióviszonytól (nagyobb 

kompresszióviszonynál a munkaközeg és a hengerfal közötti nagyobb hőmérsékletkülönbség miatt 

a hőveszteség nagyobb), valamint a henger méreteitől, térfogat/hőátadó felület viszonyától.  
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Az ideális motorok esetében kívülről történő hőbevezetést feltételeztünk. A tökéletes motornál a 

hőbevezetést égés útján valósítottuk meg, azonban feltételeztük, hogy ez részben állandó térfogaton, 

részben pedig állandó nyomáson történik. A gyakorlatban ez nem valósítható meg.  

Elsősorban az állandó térfogaton, tehát Fhp-ban történő hőbevezetésnek vannak akadályai. Az égés-

térbe a tüzelőanyag nem egyszerre, hanem a befecskendezéssel, folyamatosan jut be. Az égéstérbe 

bejutott egyes tüzelőanyagrészecskék meggyulladásának körülményei egymástól eltérőek, ezért az 

égési folyamat kezdete bizonyos időszakaszt ölel fel. Az égési folyamat kémiai reakciók sorozata, 

ezek lejátszódásához, tehát a hőfelszabaduláshoz, ugyancsak időre van szükség. Az említett okok 

miatt az égés útján történő hőfelszabadulás nem történhet egyetlen időpillanatban, tehát pl. a Fhp-

ban, hanem csak – bár igen rövid – de mégis véges időtartam alatt. Ez azt jelenti, hogy az izochor 

állapotváltozás helyett, attól eltérő, teljesen általános politropikus állapotváltozást kapunk. A hőfel-

szabadulás ütemének függvényében nő a munkaközeg hőmérséklete és ezzel a nyomása. A 2. és 3. 

pontok közötti, végtelen rövid idő alatti nyomásnövekedés helyett gyors, de mégis fokozatos nyo-

másnövekedést kapunk. Az izochor nyomásnövekedés amellett, hogy fizikailag nem kivitelezhető 

az égés véges időtartama miatt, a motor szerkezeti elemeinek igénybevétele szempontjából nem is 

kívánatos. A végtelenül gyors nyomásnövekedés nagy dinamikus erőket ébreszt és a munkafolya-

matot rendkívül zajossá teszi, ezért a nyomásnövekedés sebességét korlátozni kell.  

Az állandó nyomáson történő hőbevezetés megvalósítása szintén elég nagy akadályokba ütközik. 

Az ilyen állapotváltozáshoz – az időközben elkezdődött expanzió miatt – az lenne szükséges, hogy 

a folyamat során először egyre több hő szabaduljon fel, majd a hőfelszabadulás fokozatosan csök-

kenjen. Ilyen tökéletesen szabályozott hőfelszabadulást igen nehéz megvalósítani.  

Az égésfolyamat áttekintését nehezíti az a tény, hogy közben a felszabaduló hőmennyiség egy része 

a henger falain keresztül a hűtőközegbe távozik.  

Az expanzió folyamata a valóságos motor hengerében nem adiabatikus, hanem szintén politropikus, 

konstvp
n

 2 ., ahol n2 az expanzió politropikus kitevője, dízelmotoroknál n2=1,22-1,28 körül mo-

zog. Az adiabatától való eltérés oka az, hogy a henger nem hőszigetelt, a munkaközegből hő áram-

lik a falakon át a hűtőközegbe. Ugyanakkor az expanzió kezdeti szakaszán az égés elhúzódása miatt 

további hőbevezetéssel kell számolni. Ez a hőbevezetés olyan mértékű lehet, hogy az expanzió kez-

deti szakasza közel jár az izotermához. Az expanzió vége felé növekszik az n2 politropikus kitevő, 

értéke elérheti az 1,5-öt is. A fentebb megadott n2=1,22-1,28 átlagérték, amely az egész expanzióra 

vonatkozik.  

Magas hőmérsékleten fellép az égéstermékek disszociációja. Ez azt jelenti, hogy az égés során lét-

rejött vegyületek magas hőmérsékleten felbomlanak, majd a felbomlást előidéző ok megszűnte 

után, tehát alacsonyabb hőmérsékleten, önmaguktól visszaalakulnak az eredeti vegyületté. A belső-

égésű motorok üzemében a disszociáció az expanzió ütemben játszódik le. Elsősorban a szén-dioxid 

és a vízgőz egy részének disszociációjával kell számolni:  
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a képletekben a felső nyíl az égési reakció, az alsó nyíl pedig a disszociáció irányát mutatja. A disz-

szociáció hőt von el a környezetből, tehát csökkenti a munkaközeg hőmérsékletét és nyomását. Az 

expanzió vége felé az égési reakciók elvileg ismét lejátszódnak, a valóságban azonban az ott fellépő 

alacsony hőmérsékleten és nyomáson ez nem valósul meg tökéletesen. Az alacsonyabb nyomásszint 

a munkaterület csökkenését vonja maga után. Az expanzió végén visszaalakuló vegyületek felsza-

baduló oxidációs hője pedig nem a legtágabb térfogathatárok között végez munkát, ezért a disszoci-

ációs égés a munkafolyamat hatásfokát is rontja. Dízelmotoroknál a viszonylag alacsonyabb égési 

csúcshőmérsékletek (1800-2200 K) miatt a disszociáció csekély mértékű. Jelentősebb azonban az 

(2.17) 

(2.16) 
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Otto-motoroknál, ahol az égésfolyamat maximális hőmérséklete 2500-3000 K között van, számítá-

soknál ezt figyelembe kell venni.  

Az expanzióütem végén a kipufogó szelep nyitása után a hengerben gyorsan csökken a nyomás. A 

dugattyú Ahp-i állásában a hengerben a nyomás sokkal alacsonyabb, mint az az expanziógödréből 

adódna. A munkaterületet határoló vonal az 5 pont környezetében nagy „lekerekítéssel” megy át a 

gázcserefolyamat kitolási szakaszába.  

A valóságos motor főmunkafolyamatát is berajzoltuk a 2.16. ábrába. A főmunkafolyamat kiindulási 

pontja a szívás végpontja, tehát az 1-es számú pont. A sűrítés és az expanzió vonalait úgy rajzoltuk 

meg, mintha az n1, illetve n2 átlagos politropikus kitevő értékek végéig állandóak lennének.  

2.4.3. A feltöltetlen 2-ütemű dízelmotor valóságos munkafolyamata 

A feltöltetlen 2-ütemű dízelmotor főmunkafolyamata a 4-üteműhöz hasonlóan játszódik le. A fő-

munkafolyamat részére azonban nem áll rendelkezésre a teljes lökethossz, hanem csak egy annál 

rövidebb szakasz. A sűrítés ugyanis csak a beömlő rések és a kipufogó rések lezárása után kezdőd-

het. Az expanzió vége és a gázcserefolyamat kezdete pedig a kipufogórések nyitásánál következik 

be (lásd 2.2. ábrát). A henger öblítéséhez szükséges rések magassági mérete csökkenti a dugattyú 

hasznos löketét, ez az indikátordiagram munkaterületének csökkenéséhez vezet. Mivel a 2-ütemű 

motornál minden forgattyútengely-fordulatra esik egy munkaütem, és a gázcserefolyamat rövid, a 

hengerfal hőmérséklete magasabb lesz, mint az ugyanazzal a fordulattal járó 4-ütemű motor eseté-

ben. Emiatt a sűrítés és az expanzió alatt a hőcsere körülményei kissé eltérőek a 4-üteműekhez vi-

szonyítva; ez kihat az n1 és n2 politropikus kitevők értékeire is.  

A 2-ütemű valóságos dízelmotor gázcserefolyamatának jó megoldása sok nehézséggel jár. Már utal-

tunk az öblítés fontosságára, annak jóságát biztosító különféle konstrukciós (csatornaelrendezési) 

megoldásokra, valamint az öblítés megvalósításához szükséges túlnyomás, az öblítő- vagy töltő-

nyomás előállításának szükségességére.  

2-ütemű valóságos dízelmotorok gázcserefolyamatának indikátordiagramja – a gázlengésektől, a 

töltőnyomás értékétől és a csatornakialakítástól függően – kétféle módon alakulhat (2.17. ábra). 

Elméletileg az égéstermékek eltávolítása az 5-1 izochor mentén történik (2.17.a. ábra); ezután az 1-

6-1 vonal mentén levegő jut be a hengerbe, amelynek sűrítése az 1 pontban kezdődik. A valóságos 

munkafolyamatban a gázcsere nyomásváltozása az 5-1-6-1 helyett az 5-6-1 görbe mentén megy 

végbe. A pt töltőnyomás (0,13-0,16 MPa) következtében a 6-1 vonal a környezeti levegő nyomása 

felett halad. Az 5-6 görbe alakulására a következők vannak hatással: A kipufogó rések nyitásakor az 

égéstermékek egy része hangsebességgel ömlik ki a hengerből (5-5’ szakasz). A hangsebesség a 

hengerben és a kipufogócsőben uralkodó nyomások viszonyának kritikus fölötti értékéhez tartozik. 

A kiömlési sebesség a kritikus nyomásviszony elérése után csökken (5’-6 szakasz). Közben a du-

gattyú nyitja az öblítő réseket. Az öblítő rések kb. a pkr kritikus nyomásnál nyitnak. A kritikus nyo-

más magasabb, mint a töltőnyomás, ezért bizonyos mennyiségű égéstermék visszaömlik az öblítő 

csatornába, illetve a légszekrénybe. Ha a hengertér nyomása a töltőnyomás alá csökken, akkor a be-

ömlő öblítő levegő kiszorítja az égéstermékeket a hengerből, a henger és a kipufogó csővezeték 

nyomáskülönbségének hatására. A hengertér nyomása kb. az Ahp-ban lesz egyenlő a töltőnyomás-

sal. Az öblítő rések zárása után a kipufogórés, vagy a kipufogó szelep kis szakaszon még nyitva 

van, a hengerben a nyomás a töltőnyomás alá esik.  
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2.17. ábra. Feltöltetlen 2-ütemű valóságos dízelmotor gázcserefolyamata 

A 2-ütemű motorok töltéscsere folyamatát nagy mértékben befolyásolják a kipufogó- és az öblítő 

csatornában, valamint magában a hengerben létrejövő gázlengések. Ennek következtében hurkos 

gázcserefolyamat is létrejöhet (2.17.b. ábra). A kipufogó rések nyitásakor kiáramló, felgyorsult gáz-

tömeg tehetetlensége következtében a kritikus nyomás elérése után is nagy sebességgel áramlik ki, 

nyomása gyorsan csökken, a töltőnyomás, esetleg az atmoszféra nyomása alá esik.  

A töltési fokot a 4-ütemű dízelmotorra felírt formában definiálhatjuk 
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Az azonos kompresszióviszonyú és lökettérfogatú, 4-ütemű dízelmotorral összehasonlítva megálla-

pítható, hogy a hengerben maradó friss töltet által kitölthető Vt térfogat kisebb, a friss töltet p1 nyo-

mása a sűrítés kezdetén nagyobb (sőt p1>p0), a friss töltet T1 hőmérséklete a sűrítés kezdetén a szí-

vás és elősűrítés miatt magasabb. Ezek összhatásaként a 2-ütemű dízelmotorok λt töltési foka ala-

csonyabb, mint a 4-üteműeké. A p1 nyomást a töltőnyomás szabja meg, ennek növelése javítja a töl-

tési fokot. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a töltőt magát a motor hajtja meg, a töl-

tőnyomás növekedésekor a töltő munkafelvétele nő, ezért a motor mechanikai hatásfoka romlik.  

2.4.4. Az energiaátalakulási törvények 

A belsőégésű motorokban a bejutott tüzelőanyag kémiai energiájának csak 20-40%-a alakul át 

hasznos mechanikai munkává. A tüzelőanyag kémiai energiájának többi része különböző vesztesé-

gek formájában vész el. A veszteségek forrásainak megismerése teszi lehetővé azoknak, a motor 

konstrukcióját és üzemét érintő változtatásoknak a végrehajtását, amelyek a jobb hatásfok elérése 

érdekében történnek.  

A veszteségek legnagyobb része a főmunkafolyamat során lép fel. A viszonyokba mélyebb bepil-

lantást enged meg az energiaátalakulás törvényeinek ismerete.  

Feltöltetlen, 4-ütemű motor főmunkafolyamatára vonatkozóan mutatjuk be az energiaátalakulási 

törvények alapelveit.  

Az indikált munkát és hatásfokot a motor indikátordiagramja alapján lehet megállapítani. Az indiká-

tordiagram alakulását az égés folyamán felszabaduló hőmennyiség és a falakon át eltávozó hőmeny-

nyiség együttesen határozza meg, e két hőmennyiség különbsége az, ami a munkaközeget ténylege-

sen hevíti. Az égés folyamán felszabaduló hőmennyiséget viszont a befecskendezéssel a hengerbe 

juttatott tüzelőanyag mennyisége szabja meg. A befecskendezés ütemének szabályozásával befolyá-

(2.18) 
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solható az égés, és így a munkaközegbe történő hőbevezetés üteme, ami kihat az indikátordiagramra 

és ezen keresztül a hatásfokra.  

A közbeeső cél tehát az égés ütemének meghatározása, amely egyrészt megszabja azt, hogy milyen 

legyen a befecskendezés, másrészt – az indikátordiagramon keresztül – befolyásolja a hatásfokot.  

Az égés ütemét az égéstörvény adja meg. Az égéstörvény (hőfejlődéstörvény) a hengerben a tüzelő-

anyag elégésének következtében forgattyúkar szögelfordulásonként felszabadult hőmennyiség  

  
 ahol α (Ft°) a forgattyúkar, a forgattyútengely szögelfordulása fokokban mérve.  

Az égéstörvényt közvetlen méréssel gyakorlatilag nem lehet meghatározni; lefutását a 

hőközléstörvény és a faltörvény segítségével lehet megállapítani.  

A hőközléstörvény (hevítés- vagy gáztörvény) a munkaközeggel forgattyúkar szögelfordulásonként 

hatásosan közölt (vagy elvont) hőmennyiség  

  
 A termodinamika I. főtétele értelmében közvetlen kapcsolat van a munkaközeggel hatásosan közölt 

(illetve elvont) hőmennyiség és a munkaközeg felmelegedése (illetve lehűlése), valamint pozitív (il-

letve negatív) munkavégzése között.  

A faltörvény (hőátadástörvény) a munkaközeg és a hengerfal között forgattyúkar szögelfor-

dulásonként kicserélt hőmennyiség  

  
 Az energiaátalakulási törvények az alábbi módon függnek össze:  

 






 d

dQ

d

dQ

d

dQ féh . 
 

Az égéstörvény mindig pozitív előjelű. Amikor égés nincs, tehát a sűrítési ütem kezdetétől a tüzelő-

anyag meggyulladásáig és az expanzióütemben az égés befejezése után, értéke  

 0
d

dQ é . Ekkor 



 d

dQ

d

dQ fh . 
 

Ebből kitűnik, hogy az égési perióduson kívül a hőközléstörvény és a faltörvény azonos. Ez azt je-

lenti, hogy ekkor csak a hengerfal hőbefolyása hat a munkaközegre. Ha a munkaközeg felől áramlik 

a hő a hengerfalra, a 
d

dQ f
 értéke negatív; ha a hő hengerfalról áramlik a munkaközegbe, akkor 

d

dQ f
 értéke pozitív. Ez utóbbi csak a kompresszió kezdeti szakaszán fordul elő, amikor a meleg 

hengerfal hevíti a friss töltetet.  

A fentiek alapján az égéstörvény az alábbi összefüggésből határozható meg 

 
d

dQ é







d

dQ

d

dQ fh . 
 

A hőközléstörvény integrálgörbéjét a motor indikátordiagramjának 1 Ft° forgattyúkar szögel-

fordulásonként elvégzett, lépésről-lépésre történő elemzése alapján lehet megállapítani. Tehát ren-

(2.24) 

(2.21) 

(2.20) 

(2.23) 

(2.22) 

(2.19) 
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delkezésre kell, hogy álljon a motor vizsgált üzemállapotára vonatkozó mért vagy számított indiká-

tordiagram. A faltörvény meghatározása a munkaközeg és a fal közötti hőátadási folyamatok bo-

nyolultsága miatt igen nehéz, itt közelítéseket szoktak tenni. A számítások részletezését mellőzzük, 

utalunk a megadott irodalomra [14.]. 

A számítások eredményeképpen nyert energiaátalakulási törvényeket és ezek integrálgörbéit (a fel-

ső ábrarész) a 2.18. ábra mutatja. Az ábra csak a főmunkafolyamatra (sűrítési és expanzió ütemre) 

vonatkozik. 

 

2.18. ábra. Energiaátalakulási törvények és ezek integrálgörbéi Otto-motoroknál 

Mint említettük, a hőközléstörvény integrálgörbéjét az indikátordiagram alapján lehet megha-

tározni. Magát a hőközléstörvényt annak differenciálása után nyerjük. A sűrítés kezdetén fo r-

gattyúkar szögelfordulásonként bizonyos, a kompresszió előrehaladásával, a szögelfordulásra 

vonatkoztatva, egyre csökkenő hőmennyiség adódik át a hengerfalról a munkaközegnek (O-A 

szakasz). Az A pontban nincs hőcsere a fal és a munkaközeg között, a munkaközeg és a fal 

közepes hőmérséklete azonos. Az A pont az egész munkafolyamat egyetlen tényleges adiaba-

tikus pontja. A további sűrítés folyamán a hőátadás iránya megfordul, az egyre melegebb 

munkaközegből áramlik a hő a hengerfalra. A Fhp előtt befecskendezett tüzelőanyag a Gy 

pontban kezd el égni. Az égés útján felszabaduló hőmennyiség a B pontban azonos a falakon 

át távozó hőmennyiséggel. A B pont látszólagos adiabata pont, 0
d

dQ h  itt. A B ponttól kezd-

ve égés útján több hő szabadul fel, mint amennyi a falakon keresztül eltávozik, a két hőmeny-

nyiség különbsége hevíti a munkaközeget. Az égés üteme a Fhp után  csökken. A V pont az 

égés végét jelöli. Az E pontban az égés útján felszabaduló hőmennyiség azonos a falakon tá-
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vozó hőmennyiséggel. Az E pont a B ponthoz hasonlóan látszólagos adiabata pont. Az E pont-

tól kezdve a hőközléstörvény integrálgörbéje eső jelleget mutat. Az E-V’ szakaszon a hőát-

adás túlsúlyban van, a V’-F szakaszon pedig a hőközléstörvényt már csak a faltörvény hatá-

rozza meg.  

A faltörvény – az égés Gy-V szakaszának kivételével – megegyezik a hőközléstörvénnyel, amit az 

indikátordiagramból nyertünk. A faltörvény az O-A szakasz kivételével negatív, vagyis a munkakö-

zeg felől áramlik a hő a hengerfalra. 

A motor hengerébe ciklusonként bejuttatott tüzelőanyag mennyisége BL (kg tüzelőanyag/ henger, 

ciklus), a tüzelőanyag fűtőértéke H (MJ/kg), így a hengerbe a tüzelőanyaggal ciklusonként beveze-

tett hőenergia HB L  (MJ/henger, ciklus). Ebből a hőmennyiségből az égés folyamán HBLé   

nagyságú rész felszabadul (ηé: az égés hatásfoka). Az égéstörvény integrálgörbéje tehát az égés vé-

gén (V pont) HBLé   értéket érhet el, ezután az expanzió végéig értéke változatlan.  

Az égés befejezése után a munkaközeggel hatásosan közölt és a falakon átadódó hőmennyiség ösz-

szege állandó, HBLé   értékű. A faltörvény integrálgörbéjének az égés szakaszára eső részét a 

görbe menetének figyelembevételével közelítően rajzoljuk be. A hőközlés- és a faltörvény integrál-

görbéinek összegzéséből meghatározható az égéstörvény integrálgörbéje, az égéstörvényt magát 

ennek differenciálása után nyerjük.  

A cél, mint említettük, az égéstörvény meghatározása. Ennek közbeiktatásával lehet kapcsolatot te-

remteni az indikátordiagram és a befecskendezés üteme között. A 2.18. ábrán bemutatott éréstör-

vény jól jellemzi az Otto-motorok égésfolyamatát.  

Dízelmotoroknál (2.19. ábra) az égés elhúzódása miatt az égéstörvény integrálgörbéje az expanzió 

ütem hosszabb szakaszán végig emelkedő jellegű. Az égéstörvény alakja is más, kezdetét rendkí-

vül gyors hőfelszabadulás jellemzi, amely gyorsan visszaesik egy jóval kisebb értékre. A motor 

fordulatszámának, terhelésének és a befecskendezés időzítésének függvényében az égéstörvény 

alakja, mérete és a Fhp-hoz viszonyított helyzete változik, ez módosítja a motor indikátor-

diagramját.  
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2.19. ábra. Égéstörvény és ennek integrálgörbéje dízelmotoroknál 

2.4.5. A motor veszteségei. Hatásfokok. 

A tüzelőanyaggal a motorba bevezetett energia és a motor tengelyén kapott effektív munka közötti 

különbség egyenlő a motorban fellépő energiaveszteségek összegével:  

   eL WHB , 
 az effektív munkát kifejezve 

   HBW Le . 
 

Az összefüggésből látható, hogy a motor tengelyén kapott effektív munka – ugyanakkora tüzelő-

anyag mennyiség bejuttatása esetén – csak a veszteségek csökkentésével növelhető. Ha a fenti ösz-

szefüggés valamennyi tagját HB L   értékkel osztjuk, az egyes tagok méretnélküli, hatásfok-jellegű 

alakban állnak előttünk, ami jobb összehasonlítást tesz lehetővé. Tehát  

 
HBHB

W

LL

e









1  

 

vagy    1e , 
 

ahol  e

L

e
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(2.29) 

(2.28) 

(2.27) 

(2.26) 

(2.25) 
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a motor effektív hatásfoka (a motortól ténylegesen nyert munka hőegyenértékének és a tüzelő-

anyaggal bevezetett hőenergiának a hányadosa). 

 







HB L

 
 

az összes veszteségek hőegyenértékének a tüzelőanyaggal bevezetett hőenergiára vonatkoztatott faj-

lagos értéke.  

A teljes energiaveszteség több okra vezethető vissza. Az összveszteségnek részveszteségekre való 

szétválasztása lehetővé teszi azok okainak feltárását. A veszteségek forrásainak megismerése módot 

ad azoknak, a motor konstrukcióját és üzemét érintő változtatásoknak a megtervezésére és végrehaj-

tására, amelyeket a nagyobb fajlagos munkavégzés, a jobb hatásfok érdekében teszünk. 

Abban az esetben, ha a (2.26) összefüggést használjuk fel, akkor az egyes veszteségtényezőknek az 

effektív munkára gyakorolt hatását vizsgálhatjuk, ha pedig a (2.28) összefüggésből indulunk ki, ak-

kor az egyes veszteségtényezőknek a motor hatásfokaira gyakorolt befolyását követhetjük. A két el-

járás egymással teljesen analóg, mi az utóbbi utat követjük. 

A teljes veszteséget alapvető és a tulajdonképpeni motorikus veszteségek csoportjára célszerű bon-

tani:  

   motalap .  
 

Az alapvető veszteségek oka magában a munkafolyamatban van és nem írható a motor tökéletlensé-

geinek rovására. Az alapvető veszteségek forrásai a következők (2.20. ábra):  

- a motor hengerében a munkaközeget nem expandáltatjuk a p0 környezeti nyomásig;  

- a munkaközeg expanziója nem folytatódik a T0 környezeti hőmérsékletig. A p0 nyomásra ex-

pandált munkaközeg még rendelkezik hasznosítható hőenergiával, mert a T6 hőmérséklet na-

gyobb a T0 környezeti hőmérsékletnél;  

- a véges hőmérsékleten végbemenő hőközlésből eredő megfordíthatatlanság, a termodinamika 

II. főtétele alapján. Ennek a nagysága T0.Δs, ezt a hőmennyiséget a T0 hőmérsékletű környezet 

nem tudja a közegből elvonni.  

 

2.20. ábra. Az alapvető veszteségek ábrázolása a p-v és a T-s diagramban 

Az alapvető veszteségek első két tényezője egyaránt ábrázolható a p-v és a T-s diagramokban, a 

harmadik tényező csupán a T-s diagramban. Az alapvető veszteségek csökkentése kívánatos, azon-

(2.31) 

(2.30) 
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ban gyakorlatilag csak az első tényező, a kipufogógáz túlnyomásból eredő munkaképességének 

részbeni hasznosítását lehet a turbótöltési eljárással megoldani.  

A tökéletes motornak csak alapvető veszteségei vannak, motorikus veszteségei nincsenek. A tökéle-

tes motor hatásfoka:  

 
alapt   1  . 

 
A hatásfokok számításánál azt vizsgáljuk, hogy az egyes részfolyamatok során fellépő veszteségek 

miként csökkentik a tökéletes motor hatásfokát.  

A motorikus veszteségek a következő okokra vezethetők vissza:  

θ1: a tüzelőanyag kémiai energiája nem alakul át teljes egészében hővé. Ennek oka: helyi vagy 

általános léghiány, illetve az elégési reakció befagyása (a keverék lehűlése) miatt egyes 

tüzelőanyagrészecskék elégetlenül távoznak a hengerből,  

θ2: az égés folyamán történő falveszteség (vagyis hőátadás) csökkenti a hatásos hőközlést, 

θ3: a hőközlés az égés folyamán az optimálistól eltérő módon, nem állandó térfogaton történik,  

θ4: falveszteség a kompresszió ütem alatt, 

θ5: falveszteség az expanzió ütem alatt, 

θcs: töltéscsere veszteség, 

θm: mechanikai veszteség. 

A θ1, θ2, θ3, θ4, és θ5 veszteségek a motor főmunkafolyamata alatt keletkeznek, tehát a főmunkafo-

lyamat hatásfokát csökkentik. A főmunkafolyamat hatásfoka 

 .
 

 
A főmunkafolyamat hatásfokának egy másik kifejezése 

 
HB

W

L

M

M


 , 
 

vagyis ηM a valóságos főmunkafolyamatból nyert munka hőegyenértékének és a tüzelőanyaggal be-

vezetett hőenergiának a hányadosa. A főmunkafolyamatból nyert munka nagyságát a főmunkafo-

lyamat indikátordiagramjából lehet meghatározni.  

A θcs töltéscsere veszteség a kitolási és a szívó ütem alatt fellépő motorikus veszteségekből adódik. 

A töltéscsere veszteség részei az előkipufogási, a kitolási és a szívási veszteség. A töltéscsere vesz-

teség nagyságát a motor ún. gyengerugós indikátordiagramjából lehet meghatározni.  

A motor indikált hatásfokát a főmunkafolyamat hatásfokával és a töltéscsere veszteséggel fejezhet-

jük ki:  

 
csMi  . 

 
Az indikált munka a főmunkafolyamatból és a gázcserefolyamatból nyert munkák algebrai összege. 

Ezzel az indikált hatásfok (negatív gázcseremunka esetén):  

 
HB

W
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WW
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i
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 . 

 

A motor θm mechanikai veszteségei az ηi indikált hatásfokot tovább csökkentik. A mechanikai 

veszteségek forrásai a következők:  

- a dugattyúk súrlódása a hengerfalon, 

- csapágysúrlódás, 

- a szelepmozgató mechanizmus teljesítmény-, illetve munkafelvétele, 

(2.36) 

(2.35) 

(2.34) 

(2.33) 

(2.32) 
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- a forgó részek légellenállása, 

- a motor működésével kapcsolatos és a motor által hajtott segédberendezések (befecskendező 

szivattyú, regulátor, vízszivattyú, kenőolaj-szivattyú stb.) teljesítmény-, illetve munkafelvé-

tele.  

A motor effektív hatásfoka 

 
mie  , 

 
vagy a leadott effektív munkával kifejezve 
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e

e


 . 
 

A mechanikai hatásfokot az indikált és az effektív munkából, illetve az indikált és az effektív hatás-

fokból számíthatjuk 
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 . 

 

A fentieken kívül még az alábbi hatásfokokat, illetve ún. jósági fokokat szokás megadni, illetve ki-

számítani:  

- Az energiaátalakítási fok azt mutatja meg, hogy a főmunkafolyamatból nyert munkával 

mennyire sikerült megközelíteni a tökéletes motorból elméletileg nyerhető munkát:  
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 . 

 

- A jósági fok azt mutatja meg, hogy az indikált munkával mennyire sikerült megközelíteni a 

tökéletes motorból elméletileg nyerhető munkát:  
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 , illetve 
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 . 

 

- A töltéscsere tökéletességi foka az indikált munkának és a főmunkafolyamatból nyert mun-

kának a hányadosa:  
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 . 

 

Mivel a gázcseremunka – feltöltött motor esetében – pozitív is lehet, ςcs>1 érték is előfor-

dulhat, ezért nem a hatásfoknál szokásos η betűvel jelöltük a töltéscsere tökéletességi fokát. 

- A „motorfok” valamennyi motorikus veszteség hatását magában foglalja, tehát azt mutatja 

meg, hogy a motorból nyert effektív munkával mennyire sikerült megközelíteni a tökéletes 

motorból elméletileg nyerhető munkát:  
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 . 

 

A jobb áttekinthetőség kedvéért az eddigiek során megismert hatásfokokat és jósági fokokat az 

alábbiakban felsoroljuk: 

η0:  az ideális körfolyamat hatásfoka, 

ηt:  a tökéletes motor hatásfoka, 

ηM:  a főmunkafolyamat hatásfoka, 

ηi:  az indikált hatásfok, 

(2.43) 

(2.42) 

(2.41) 

(2.40) 

(2.39) 

(2.38) 

(2.37) 
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ηe:  az effektív hatásfok, 

ηm:  a mechanikus hatásfok, 

ηeá:  az energiaátalakulási fok, 

ηj:  a jósági fok, 

ςcs: a töltéscsere tökéletességi foka, 

ηmot:  a „motorfok”, 

ηé:  az égési hatásfok, 

ηv:  a volumetrikus hatásfok. 

A felsorolt hatásfokok közötti, a fentiekből kiadódó összefüggések:  
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Ismeretes, hogy a hatásfok és a fajlagos tüzelőanyag fogyasztás értéke között összefüggés van. Ál-
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Az η hatásfokhoz a megfelelő indexeket írva megkaphatók az egyes átmeneti folyamatokhoz tarto-

zó fajlagos tüzelőanyag fogyasztás értékeket. Ezek közül a bt, a tökéletes motorra vonatkozó; a bi, 

az indikált és a be, az effektív fajlagos tüzelőanyag fogyasztás értékek bírnak jelentőséggel.  

2.4.6. A motor középnyomásai 

A különböző hatásfokok felvilágosítást adnak a motorba bevezetett tüzelőanyag hasznosításának 

mértékéről, illetve azt is megmutatják, hogy az egyes részfolyamatok során fellépő veszteségek 

csökkentik a tökéletes motor hatásfokát.  

A hatásfok mellett a motor középnyomását is vizsgálni kell. A középnyomás arra ad felvilágosítást, 

hogy a motor lökettérfogatából fajlagosan mennyi munkát nyerhetünk. Emellett a középnyomás ér-

ték a motor kihasználásának jellemzésére is szolgál.  

A hatásfokokhoz hasonlóan beszélhetünk a p0, az ideális körfolyamat, a pt, a tökéletes motor, a pi, 

az indikált és a pe, az effektív középnyomásról. Ezeket a vonatkozó körfolyamatokból, illetve indi-

kátordiagramokból határozhatjuk meg. A legfontosabb ezek közül a pe effektív középnyomás, mert 

segítségével a motorból ténylegesen nyert munka számítható. Az effektív középnyomást befolyáso-

ló tényezők hatását az alábbi gondolatmenet alapján lehet követni.  

A V1 lökettérfogatú motor hengeréből ciklusonként nyerhető effektív munka  
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A BL (kg tüzelőanyag/henger, ciklus) tüzelőanyag fogyasztást az m légviszonnyal és a λt töltési fok-
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) a környezeti levegő sűrűsége.  

Az effektív hatásfokot a részhatásfokokkal kifejezve és a BL-re kapott összefüggést felhasználva 

 
mcseát

t

o

o

e
mL

H
p 


 . 

 

A (2.56) összefüggésben a H (MJ/kg) és a ς0 (kg/m
3
) behelyettesítésével a pe (MPa) értékben adó-

dik. 

Az összefüggés jól mutatja, hogy az egyes tényezők hogyan befolyásolják a motor effektív közép-

nyomását. Az effektív középnyomás növekszik, ha nő a környezeti levegő sűrűsége, a töltési fok és 

a hatásfokok, csökken, ha a légviszony növekszik. Ezek a tényezők egymással is sokoldalúan kap-

csolódnak, ezért egy-egy tényezőnek az effektív középnyomásra gyakorolt hatását a többi tényezők 

figyelembe vételével kell vizsgálni.  

A motor hatásfokai és így tüzelőanyag-fogyasztás értékei, valamint középnyomásai függenek a mo-

tor üzemállapotától (fordulatszám, terhelés). A hatásfok, fogyasztás és középnyomás értékeket álta-

lában a motor fordulatszámának függvényében szokás ábrázolni. Többnyire csak a be és pe értékeket 

adják meg a fordulatszám függvényében, ezeket rutinjellegű mérésékből nyerik. A részfolyamatok 

hatásfokainak és középnyomásainak meghatározása ugyanis a részletességtől függően növekvő mé-

réstechnikai és számítási munkát igényel. A motor hatásfokának és középnyomásának emelésére 

irányuló fejlesztési munka viszont nem nélkülözheti a munkafolyamat részletesebb analízisét az ez-

zel együtt járó nehézségek ellenére sem.  

2.4.7. A motor teljesítményei 

A motor indikált teljesítményét a pi indikált középnyomás segítségével határozhatjuk meg. Az indi-

kált középnyomást a motor indikátordiagramjából nyerjük. Az indikátordiagram a valóságos moto-

rok p-v diagramja, a motor hengerében fellépő nyomásváltozást ábrázolja a löket függvényében.  

A motor teljesítményének szabályozását lényegében az indikált középnyomás, tehát az indikátordi-

agram alakjának változtatásával érjük el.  

Otto-motoroknál a beszívott keverék mennyiségét változtatjuk a terhelésnek megfelelően. A levegő 

és a tüzelőanyag keverési aránya, a légviszony, a keverék minősége szűk határok között változik, 

első közelítésben változatlan. Ezt a módszert mennyiségi szabályozásnak nevezzük.  
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Ha a keverék minőségét változtatjuk, de annak mennyisége közben jelentősen nem változik, akkor 

minőségi szabályozásról beszélünk. Minőségi szabályozás esetében a részterheléseknél a hengerbe 

juttatott tüzelőanyag mennyiségét csökkentjük. A beszívott levegő tömege változatlan. A kompresz-

szió végnyomás szintén változatlan, de a kisebb tüzelőanyag mennyiségnek megfelelően a munka-

folyamat maximális nyomása és az expanzió kezdőnyomása csökken. Az expanzió vonala alacso-

nyabban halad, a pozitív munkaterület és az indikált középnyomás csökken. A gázcserefolyamat 

változatlan, mivel a szabályozáskor fojtást nem alkalmazunk.  

A dízelmotorok minőségi szabályozású erőgépek, a légviszony a teljes terheléshez tartozó 1,3-1,7 

értékről üresjáratban akár a 10-es értékre is növekedhet. Részterheléseknél a fajlagos tüzelőanyag 

fogyasztás növekedésével kell számolni. A 
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összlökettérfogatú motor indikált teljesítménye állandó n (1/s) fordulatszámon: 
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ahol z  a hengerek száma; 

D  (dm): a hengerfurat átmérője; 

s  (dm): a löket; 

pind  (MPa): a motor indikált középnyomása; 

i  konstans, amelynek értéke 4-ütemű motoroknál i=2; 2-ütemű motoroknál i=1. 

A motor effektív teljesítménye állandó n (1/s) fordulatszámon 
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ahol pe (MPa) a motor effektív középnyomása.  

A V összlökettérfogatot a gépjárműmotorok gyártmány katalógusaiban használatos módon literben 

(dm
3
) szokás a gyakorlatban megadni.  A teljesítményt gyakran LE-ben (lóerőben) adják meg. 

(1 kW=1,36 LE).  

2.5. Felhasznált irodalom 

A 2. fejezet anyagának összeállítása során az irodalomjegyzékben felsorolt, következő szakirodalmi 

forrásokat használtuk fel: [3], [10] - [14], [20]. 
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3. A VASÚTI DÍZELMOTOROK JELLEGGÖRBÉI ÉS SZABÁLYOZÁSA 

3.1. A vasúti dízelmotorok jelleggörbéi 

A dízelmotoros vasúti járművek erőgépe a dízelmotor, amely a járművel, illetve az erőátviteli be-

rendezéssel, mint munkagéppel van összekapcsolva. Az erőgép és a munkagép (jelen esetben dí-

zelmotor és erőátviteli berendezés, együttesen gépcsoport) bizonyos üzemállapothoz tartozó sebes-

ségi jelleggörbéinek (M-n) metszéspontja határozza meg a gépcsoport munkapontját. A munkapon-

tok helyes megválasztása, az üzem egészének működése szempontjából nagy fontosságú. Ebben a 

fejezetben a vasúti dízelmotorok jelleggörbéire, szabályozására vonatkozó legfontosabb tudnivaló-

kat foglaljuk össze.  

Részletesebben az ún. sebességi jelleggörbékkel foglalkozunk. Ezeknél a független változó a fordu-

latszám és ennek függvényében ábrázoljuk a többi fő jellemzőt (nyomaték, teljesítmény, fajlagos 

fogyasztás stb.). A gépcsoport üzemének vizsgálatánál a sebességi jelleggörbéket használjuk fel.  

Meg kell jegyezni, hogy a motorok belső folyamatainak elemzésénél célszerűbb a középnyomás 

vagy a teljesítmény függvényében megadott ún. terhelési jelleggörbéket használni.  

A vasúti dízelmotor sebességi jelleggörbéi a tényleges teljesítmények és forgató nyomatékok válto-

zását ábrázolják az nmin és nmax fordulatszámok között teljes terhelésre és részterhelésekre. A teljes 

terheléshez (teljes töltéshez) tartozó jelleggörbék egyértelmű meghatározására a már említett UIC 

623. sz. döntvény olyan tüzelőanyag mennyiség adagolását írja elő, amelynél a motor – névleges 

fordulatszámán járatva – névleges teljesítményét (legnagyobb tényleges teljesítményét) szolgáltatja. 

A részterhelési jelleggörbéket olyan tüzelőanyag adagolás (rögzített fogaslécállás) mellett veszik 

fel, amelyek a névleges fordulatszámnál a névleges teljesítmény 80, 60, 40 és 20%-át biztosítják.  

A teljes terheléshez tartozó jelleggörbéket az nmin és nmax fordulatszámok között a 3.1. ábra mutatja.  

 

3.1. ábra. A dízelmotor teljes terheléshez tartozó sebességi jelleggörbéje 

Az nmax a fordulatszám tartomány legnagyobb fordulatszáma, a névleges fordulatszám. Az nmin a 

legkisebb munkafordulatszám, ennél alacsonyabb fordulatszámon a dízelmotor gyakorlatilag hasz-

nos munkát nem képes szolgáltatni. A nyomaték az üzemi tartományban csak kis mértékben válto-

zik, a nyomatékrugalmasság Mmax/MPnévleges értéke 1,05-1,15 között mozog. Az erősen feltöltött 

vasúti dízelmotoroknál a nyomatéki görbe a teljes fordulatszám tartományban vízszintes, vagy kissé 

emelkedő jellegű is lehet. A legkisebb munkafordulatszám a névleges fordulatszám 40-50%-a. 

A dízelmotor indításához, az egyes hengerekben a gyújtások létrejöttéhez, egy minimális fordulat-

szám, az indítási fordulatszám (ni) szükséges. Értéke ni=1-2,5 1/s között van. Ezt a fordulatszámot a 

motor külső erőforrás (elektromos indítómotor, légturbinás indítómotor, légindítás) segítségével éri 

el, majd az indítóberendezést kikapcsolva a motor az n0 fordulatszámot veszi fel. Ez a dízelmotor 

legkisebb stabil fordulatszáma, amelyen a motor még üzemben tartható anélkül, hogy hasznos mun-



56                                                      DÍZEL VONTATÓJÁRMŰVEK I. VASÚTI DÍZELMOTOROK 

 

www.tankonyvtar.hu   Kovács Endre, BME 

kát szolgáltatna (az indikált teljesítmény megegyezik a súrlódási teljesítményveszteséggel). Az n0 

fordulatszám az nmin fordulatszámnak kb. 80%-a.  

A legkisebb fordulatszámon (nmin) terhelés nélkül járó motort a regulátor a legkisebb üresjárati for-

dulatszámra (nümin) állítja be. A névleges fordulatszámon (nmax) terhelés nélkül járó motort a regulá-

tor a legnagyobb üresjárati fordulatszámra (nümax) állítja be. A dízelmotor nyomatékának maximuma 

annál a fordulatszámnál van, ahol a Pe(n) függvénygörbét a koordinátarendszer kezdőpontján átme-

nő egyenes érinti.  

A dízelmotorok teljesítményszabályozása – az indikátordiagram alakulásának szempontjából vizs-

gálva a folyamatokat – minőségi szabályozás (3.2. ábra). Ennek lényege az, hogy a beszívott leve-

gőtömeg és a kompresszió végnyomás változatlan, a befecskendezett tüzelőanyag mennyiségét ki-

sebb terhelésnél csökkentjük. A motor teljes terheléskor a Sabathe-körfolyamathoz hasonló munka-

folyamat szerint dolgozik. Kisebb terheléskor a befecskendezett tüzelőanyag mennyiségét csökkent-

jük, ezáltal az állandó nyomáson történő égés szakasza rövidül. A munkafolyamat fokozatosan az 

Otto-körfolyamathoz közeledik, a hatásfok javul. Ugyanis a termikus hatásfok javul, ha a bevezetett 

hő csökken (a fajhőváltozás és a disszociáció elmaradása miatt). Dízelmotoroknál a tüzelőanyag 

mennyisége gyakorlatilag tetszőlegesen csökkenthető (tehát a légviszony növelhető), ezért üresjá-

ratban, nagy légfelesleggel is nyugodtan jár a motor.  

 

3.2. ábra. A dízelmotor indikátordiagramja teljes terhelésnél és részterhelésnél 

Amennyiben nincs szükség a névleges teljesítmény kifejtésére, a dízelmotornak részteljesítményen 

kell járnia. A részteljesítmények beállításának elvi lehetőségeit a 3.3 ábra kapcsán mutatjuk be.  

Az ábrán a jelleggörbék közül a 100, 80, 60 és 40%-os terhelésekhez tartozó teljesítmény és fajla-

gos tüzelőanyag fogyasztás görbéit tüntettük fel. Adott Px részteljesítmény beállítására az alábbi le-

hetőségek kínálkoznak:  

a) A teljes terheléshez tartozó rögzített adagolóbeállítás (fogaslécállás), tehát – első közelítésben – 

változatlan ciklusonkénti adagolt tüzelőanyag-mennyiség mellett a fordulatszám változtatása (a 

3.3. ábrán az 1 jelű pont). 

b) A motor névleges teljesítményéhez tartozó nmax fordulatszám változatlan értéken tartása mellett 

az adagolóbeállítás, az adagolt  tüzelőanyag-mennyiség módosítása (2 jelű pont). 

c) A fordulatszám és az adagolóbeállítás, az adagolt tüzelőanyag-mennyiség egyidejű változtatása 

(3 jelű pont). 
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3.3. ábra. A részteljesítmények beállításának elvi lehetőségei dízelmotoroknál 

Az ábrából látható, hogy a részteljesítmények megvalósításának fentebb ismertetett lehetőségei a 

dízelmotor igénybevétele és a tüzelőanyag-fogyasztás szempontjából nem azonos értékűek. A kü-

lönböző részteljesítmények a legkisebb tüzelőanyag–fogyasztással (a legkedvezőbb effektív hatás-

fokkal) általában a motorfordulatszám és az adagolt tüzelőanyag-mennyiség egyidejű változtatásá-

val valósíthatók meg.  

 

3.4. ábra. M-n beállítási lehetőségek dízelmotoroknál 

A részteljesítmények beállításának fentebb ismertetett elvi lehetőségeit kihasználva a vasúti dízel-

motorok szabályozó berendezéseit ki lehet úgy alakítani, hogy azok meghatározott fordulatszámo-

kat (3.4. ábra a eset) meghatározott töltésállító rudazat helyzeteket (3.4. ábra b eset), vagy meghatá-

rozott fordulatszámok és töltésállító rudazat helyzetek kombinációit állítsák be (3.4. ábra c és d 

eset). Azt, hogy fordulatszám- (a eset), töltés-, (b eset) vagy vegyes szabályozást (c, ill. d eset) cél-

szerű-e alkalmazni, a jármű erőátviteli berendezésének jelleggörbéi határozzák meg.  

A nagy fajlagos teljesítményű vasúti dízelmotorok teljes üzemi tartományát a teljesítmény-

fordulatszám diagramon példaképpen a 3.5. ábra mutatja. Egy jellegzetességre felhívjuk a figyel-

met. A motor üzemi tartományát felül általában a teljes töltéshez tartozó jelleggörbe határolja.  

A nagy fajlagos teljesítményű (középnyomású) vasúti dízelmotoroknál azonban alacsonyabb fordu-

laton – a motor termikus és mechanikai igénybevételének korlátozása érdekében – a tüzelőanyag 

adagolásának megfelelő csökkentésével korlátozzuk a motor effektív középnyomását, vagyis a ki-

fejthető nyomatékot és ezen keresztül a levehető teljesítményt. Vasúti dízelmotoroknál a füsthatár 

nem szokott korlátozó tényező lenni.  
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3.5. ábra. Nagy fajlagos teljesítményű vasúti dízelmotor üzemi tartományának korlátozása 

 

3.6. ábra. Vasúti dízelmotor kagylódiagramja 
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Részletesebb információt nyújt a motor viselkedéséről a kagylódiagram. Az üzemi tartomány hatá-

rain belül a pe-n diagramban feltüntetjük az egyes üzemi pontokban fellépő kipufogógáz hőmérsék-

leteket és fajlagos fogyasztási értékeket. Az azonos értékeket összekötve tulajdonképpen szintvona-

lakhoz jutunk, a fajlagos fogyasztás szintvonalai adják a kagylógörbéket. A kipufogógáz szintvona-

lak 4-ütemű, nem feltöltött dízelmotoroknál emelkedő jellegűek. Az állandó teljesítmények görbéi 

ebben a diagramban egyenlőszárú hiperbolák (3.6. ábra). 

 

3.7. ábra. Az 12VFE17/24 típusú vasúti dízelmotor jelleggörbéi 

A dízelmotor sebességi jelleggörbéi az előzőeken túlmenően még számos fontos jellemzőt tartal-

mazhatnak rögzített töltésállító rudazat mellett a fordulatszám függvényében. Erre példa a 3.7. ábra, 

amely a 12VFE17/24 típusú, 4-ütemű feltöltött vasúti dízelmotor 13 fontos paraméterét mutatja a 

fordulatszám függvényében a névleges teljesítményhez tartozó töltésállító rudazat helyzetben. 

A terhelési jelleggörbék állandó fordulatszámnál ábrázolják, a dízelmotor jellemzőit az effektív kö-
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zépnyomás (nyomaték vagy az effektív teljesítmény) függvényében. (3.8. ábra).  

 

3.8. ábra. Dízelmotorok terhelési jelleggörbéi 

A fajlagos fogyasztás (be) a terhelés növekedésekor a mechanikai hatásfok jelentős növekedése mi-

att először csökken (1-2 szakasz). Viszonylag nagyobb tartományban be keveset változik (2-3 sza-

kasz), majd a terhelés további növelésével a légviszony hirtelen csökkenése miatt be növekszik (3-4 

szakasz). A tökéletlen égés, a füstképződés határát a be/pe viszony minimuma adja meg (3 pont). Az 

adott fordulaton az elérhető effektív középnyomás legnagyobb értékének a 4. pont felel meg. A 3. 

pont feletti terhelésnél a motor füstöl, a 4. ponton túl növelve az adagolt tüzelőanyag mennyiséget 

az égés elromlása miatt a fajlagos fogyasztás erősen növekszik (4-5 szakasz), miközben az effektív 

középnyomás csökken. A légviszony csökkenésével – bár annak egész hengertérfogatra vonatkozta-

tott értéke nagyobb, mint 1 (m>1) – az égéstér egyes zónáiban fellépő helyi léghiány miatt az égés 

nem lesz tökéletes, amelynek füstölés, erős helyi hőmérsékletnövekedés, gyűrűbesülés lehet a kö-

vetkezménye.  

 

3.9. ábra. A dízelmotor hőmérlege a fordulatszám függvényében 

A dízelmotor hőmérlege mind a motor, mind a jármű egésze szempontjából fontos adatokat tartal-

maz. Megadja a hasznosított, a hűtés útján elvezetett, a kipufogó gázokkal eltávozó, valamint a le-

sugárzott hőmennyiségek arányát a tüzelőanyaggal bevezetett hőmennyiséghez képest, vagy ezen 

hőmennyiségek fajlagos értékét (kJ/kWh) a motor fordulatszámának vagy terhelésének (középnyo-

másának) függvényében (3.9. és 3.10. ábra). 
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3.10. ábra. A dízelmotor hőmérlege a terhelés függvényében 

A jármű segédberendezéseinek méretezése szempontjából különösen fontos a hűtővízzel, illetve 

ezen belül a kenőolajjal elvezetett hőmennyiségek ismerete, mert ez képezi a kenőolajhűtő és a víz-

hűtő méretezésének alapját. 

A szívó és a feltöltött dízelmotorok hőmérlege elég jelentősen eltér egymástól. A viszonyokat jól 

szemlélteti az energiaeloszlási diagram, amelyet igyekeznek minél részletesebben meghatározni. A 

3.11. ábra egy négyütemű vasúti dízelmotor energiaeloszlási diagramját mutatja teljes terhelésnél 

szívó és feltöltött kivitelben. A motorban lejátszódó hőáramlások és az égésteret határoló szerkezeti 

elemekben fellépő hőmérsékletszintek meghatározása céljából a bemutatottnál sokkal részletesebb 

energiaeloszlási diagramokat is felvesznek, ami már igen magas színvonalú méréstechnikai felké-

szültséget igényel.  

 

3.11. ábra. Energia-eloszlási diagram szívó és feltöltött dízelmotor esetében 

3.2. A vasúti dízelmotorok szabályozó berendezései 

A vasúti dízelmotorok szabályozó berendezéseinek, regulátorainak feladatai az alábbiakban foglal-

hatók össze:  

a) Biztosítsa a motor üzemi fordulatszám-tartományon belüli működését; tehát a motor a felső for-

dulatszámhatárt ne lépje át és üzemszerű leállítás esetét kivéve az alsó fordulatszámhatáron vagy 

a fölött üzemeljen.  

b) Biztosítsa azt, hogy a megengedett töltésnél nagyobbat ne lehessen a motorra ráadni. 

c) Biztosítsa a részteljesítmények beállítási lehetőségeit a 3.4. ábra kapcsán ismertetett valamelyik 

módszerrel.  

Az alábbiakban egészen röviden ismertetjük a vasúti dízelmotorok szabályozó berendezéseinek 

alapelemeit és a legfontosabb alapfogalmakat.  
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Az alkalmazott szabályozó berendezések alapeleme, a fordulatszám érzékelés szerve a centrifugális 

inga. Ez rugóból és tömegből álló rendszer, amelyet – az alapfogalmak értelmezése céljából leegy-

szerűsített formában – a 3.12. ábra mutat. Az ábrán, az adott ω szögsebességnél r sugáron tart 

egyensúlyt a C centrifugális erő és az F rugóerő:  

 
2

 mrCF  (N) 
 ahol  r  (m) a tömeg távolsága a forgási tengely középvonalától; 

m (kg) az inga tömege, 

ω= 2πn (rad/s)  a tengely szögsebessége. 

 

3.12. ábra. Stabilis jellegű centrifugális inga erőtani viszonyai 

Stabilis jellegű centrifugális inga esetében (3.12. ábra) a rugókarakterisztika meredekebb a centri-

fugális erő origóból induló karakterisztikájánál. A tömeg – az adott ω=const szögsebességnél – ere-

deti egyensúlyi r helyzetéből kitérítve, egyensúlyi helyzetét igyekszik ismét elfoglalni. Stabilis 

centrifugális ingát olyan berendezésekben alkalmaznak, ahol az értékelő vagy a beavatkozó szerv 

elmozdulásának a fordulatszámmal arányosnak kell lennie (pl.: fordulatszámmérő műszer, dízelmo-

torok fordulatszám szabályozó berendezései).  

 

3.13. ábra. Asztatikus jellegű centrifugális inga erőtani viszonyai 

Asztatikus jellegű centrifugális ingánál (3.13. ábra) a rugóerő és a centrifugális erő karakterisztikája 

egy adott ω=const szögsebességnél egybeesik. A tömeg bármely r helyzeténél létrejöhet az egyen-

súly. Ilyen ingát pl.: akkor alkalmaznak, ha egy bizonyos n fordulatszám elérésekor jelzésre van 

szükség és ugyanannál az n fordulatszámnál kell a műszernek az alaphelyzetébe visszatérnie.  

(3.1) 
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3.14. ábra. Labilis jellegű centrifugális inga erőtani viszonyai 

Labilis jellegű centrifugális inga esetén (3.14. ábra) a rugókarakterisztika laposabb, mint a centrifu-

gális erő karakterisztikája. Adott ω=const szögsebességnél az egyensúly a tömegnek csak egyetlen 

helyzetében áll fenn. A tömeget ebből kimozdítva, a fellépő erő a kimozdítás irányában hat. Ilyen 

ingát akkor alkalmaznak, ha adott fordulatszám elérésekor igen határozott, nagy erővel történő kap-

csolásra van szükség és biztosítani kell azt, hogy kisebb mértékű fordulatszám-ingadozásnál ne tör-

ténjen visszakapcsolás. Visszakapcsolás csak akkor történhet, ha a fordulatszám-változás egy bizo-

nyos értéket meghalad. Ilyen berendezések pl.: a biztonsági gyorsleállító regulátorok (lásd a 3.23. 

ábrát is) és a sebességkapcsoló regulátorok.  

Változó szögsebességnél (fordulatszámnál) a stabilis centrifugális inga tömege minden egyes fordu-

latszámnál egy meghatározott, a karakterisztikák metszéspontjának megfelelő helyzetet foglal el 

(3.15. ábra).  

A tömeg helyzetét az alábbi összefüggésekből határozhatjuk meg:  

  
 

ahol s (N/m) a rugómerevség. 

Mivel C=F, az egyensúlyi helyzethez tartozó sugár       
2






ms

sa
r  . 

 

 

3.15. ábra. Stabilis jellegű centrifugális inga működése változó szögsebesség esetén 

(3.4) 

(3.2), (3.3) 
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A regulátoroknál a fellépő legkisebb és legnagyobb fordulatszámhoz tartozó r sugarakat úgy vá-

lasztják meg, hogy ezen a tartományon belül az ω szögsebesség közel lineárisan változzon.  

Stabilis centrifugális ingával a szabályozási görbén a 0 és a maximális (100%-os) töltésállító ruda-

zat helyzet (közelítőleg töltés) között minden töltési helyzetet be lehet állítani. Az úgynevezett 0-

töltésnél (üresjárati dózis) befecskendezés van, a 100%-os terheléshez tartozó gázolajmennyiségnek 

kb. 30%-át kell befecskendezni. A 00-töltésnél az adagolt tüzelőmennyiség értéke zérus. (3.16. áb-

ra) 

 

3.16. ábra. Stabilis jellegű centrifugális inga leszabályozási görbéje 

Az egyenlőtlenségi fokot az alábbiak szerint értelmezzük: 

 100

max

maxmax





n

nnü

névleges
(%). 

 

Az egyenlőtlenségi fok szokásos értéke vasúti dízelmotoroknál 0,5-2,0% között mozog. Egyes sza-

bályozó berendezéseknél a szabályozási folyamat befejezése után a rendszer az eredeti nnévl fordu-

latszámra áll be. Ez rugó-visszaszorítással vagy hidraulikus visszaszorítással érhető el.  

A szabályozási görbén beállított részterheléshez tartozó n fordulatszám közelítőleg  

 maxmax n
M

MM
nn névl

névl

ésrészterhelnévl



  (1/s). 

 

 

3.17. ábra. A szabályozóberendezés egyenlőtlenségi fokát befolyásoló tényezők 

A szabályozóberendezés egyenlőtlenségi fokát a centrifugális erő és a rugóerő karakterisztikája ha-

tározza meg. Minél meredekebb a rugóerő karakterisztikája, annál nagyobb a 100%-os és a 0-

töltéshez tartozó fordulatszámok közötti különbség, tehát annál nagyobb az egyenlőtlenségi fok 

(3.17. ábra): 

(3.6) 

(3.5) 
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Hirtelen terhelésváltozásnál a gépcsoport gyorsulni fog, a szöggyorsulás értéke  

 





terhDm MM
 (rad/s

2
). 

 
ahol θ  (kgm

2
) a gépcsoport forgó tömegeinek tehetetlenségi nyomatéka. 

 

3.18. ábra. A terhelésváltozás hatása a gépcsoport fordulatszámára 

A viszonyokat a 3.18. ábra érzékelteti. Gyors fordulatszám-változásnál a szabályozó néhány lengés 

után jön nyugalomba (3.19.ábra). 

 

3.19. ábra. Gyors terhelésváltozás hatására létrejövő túllendülés 

Az ábrán vastag vonallal jelöltük a fordulatszám-változás jellegét ideális, igen lassan történő válto-

zás esetében. A Tb beállási idő az az idő, amely alatt a motor fordulatszáma az új fordulatszámot Δn 

megengedett eltéréssel eléri. Meg szokták még adni a túllendülés várható mértékét is.  

(3.8) 

(3.7) 
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3.20. ábra. A szabályozó berendezések szerkezeti felépítésének jellegzetességei 

A vasúti dízelmotorok szabályozó berendezéseinél alkalmazott centrifugális ingák szerkezeti felépí-

tésének néhány jellegzetességét az alábbiakban röviden összefoglaljuk (lásd 3.20. ábrát). 

a) A centrifugális inga forgó tömegeiről az álló vagy egyenes vonalú elmozdulást végző szerkeze-

ti elemekre a mozgást szögemeltyű és talpcsapágy segítségével visszük át.  

b) A rugókat általában az inga tengelyvonalában (vagy azzal párhuzamosan) helyezzük el a kisebb 

helyszükséglet miatt és legfőképpen azért, mert így üzemközben mód van a rugóelőfeszítés vál-

toztatására. A két rugó közül az 1. a legkisebb munkafordulatszámon (nmin-ről nümin-ra), a 2. pe-

dig a névleges fordulatszámon (nmax-ról nümax-ra) történő leszabályozást végzi. Fordulatszám-

szabályozásnál először az 1. rugó működik, majd miután ennek hüvelye felütközött, a 2. rugó. 

Az 1. és a 2. rugó működéséhez tartozó fordulatszámok közötti tartományban a regulátorhüvely 

tetszés szerinti helyzetbe tolható, ennek megfelelően tetszés szerinti töltés állítható be. A 2. ru-

gó előfeszítésének változtatásával változtatható az a fordulatszám, amelyen a leszabályozás tör-

ténik.  

c) A legnagyobb megengedett töltést töltéskorlátozó állítja be. Változtatható helyzetű töltéskorlá-

tozó alkalmazásával tetszés szerinti résztöltések beállítása válik lehetővé.  

A szabályozás minőségét javíthatjuk (csökkenthetjük az egyenlőtlenséget, növelhetjük az érzékeny-

séget), és csökkenthetjük a centrifugális inga méreteit, ha közvetett szabályozást alkalmazunk. A 

centrifugális ingát mentesítjük a töltésbeállító szerv közvetlen mozgatásától. Ez utóbbit szervomo-

torral (nyomóolajjal működtetett munkahenger, illetve dugattyú segítségével) mozgatjuk. A segéd-

energia nyomóolaj, amelyet vagy a dízelmotor kenőolajrendszeréből vezetjük a regulátorba vagy 

magába a szabályozóba épített kisméretű kenőolaj-szivattyú szolgáltatja. Közvetett szabályozásnál a 

centrifugális inga csak a szervomotort működtető segédenergiát vezérli.  

A közvetett szabályozó viselkedése – stabilis jellegű centrifugális inga esetében is – csak akkor sta-

bilis, ha visszavezetést alkalmazunk.  
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3.21. ábra. Merev visszavezetésű közvetett szabályozó működése 

A 3.21. ábra merev visszavezetésű közvetett szabályozót mutat. Működése fordulatszám-csökkenés 

esetében a következő: A centrifugális inga hüvelye a rugóerő hatására a c pont körül elforduló visz-

szavezető emeltyű végpontját az a-ból b-be tolja. A vezérlőtolattyú nyit és nyomóolaj jut a munka-

hengerbe, amelynek dugattyúja a nagyobb töltés irányában elmozdítja a töltésállító rudazatot. A 

visszavezető emeltyű csatlakozási pontja a c helyzetből a d-be kerül. Közben az emeltyű másik 

végpontja az erőegyensúly következtében b-ben marad. A vezérlőtolattyú ismét alaphelyzetét fog-

lalja el, a munkahengerbe történő olajbeáramlás megszűnik, a dugattyú megáll. Fordulatszám-

növekedés esetében a berendezés működése a fentiekkel analóg, a dugattyú a visszatoló rugó hatá-

sára kiszorítja az olajat a munkahengerből. A töltésállító rudazat csak a vezérlőtolattyú alaphelyzet-

ében van nyugalomban, elmozdulását a visszavezető emeltyű karáttétele határozza meg.  

A 3.22 ábra az RK-1 típusú regulátor működési vázlatát mutatja. A Ganz-MÁVAG által gyártott 

17/24 típusú 12V és 16V elrendezésű vasúti dízelmotorok alapregulátora ez a típus. Az ábra és a 

szabályozókról fentebb ismertetett alapfogalmak alapján működése jól követhető. Alapegysége sta-

bilis jellegű centrifugális inga, amely a szabályozó tengely közvetítésével előbb az alacsony fordu-

latszámú (legkisebb munkafordulatszámhoz tartozó) rugót, majd ennek felütközése után a magas 

fordulatszámú rugót nyomja össze. Ez utóbbinak a fordulatszám beállító egység segítségével külön-

böző mértékű előfeszítést lehet adni. Tehát összesen hét fordulatszám-fokozat állítható be. A szabá-

lyozó tengely karos áttétel közbeiktatásával mozgatja a vezérlő tolattyút, amely az olajnyomás kap-

csolón, szűrőn és nyomáskiegyenlítő olajakkumulátoron keresztül érkező nyomóolajat a munkahen-

gerbe bocsátja, illetve abból kiengedi. A közvetett szabályozó merev visszavezetésű. A szabályozó-

tengely elmozdulását öt fokozatú töltéskorlátozó határolja. A megvalósítható hét fordulatszám és öt 

töltésfokozat elvileg 35 munkapont beállítását teszi lehetővé. A ténylegesen beállítandó munkapon-

tok száma ennél általában jóval kevesebb (7-15). A szükséges fordulatszám és töltésfokozat kombi-

nációkat az egyes működtető hengerekhez csatlakozó vezérlő levegő vezetékekben levő elektor-

pneumatikus szelepek megfelelő kapcsolásával állítják elő. Az elektor-pneumatikus szelepek áram-

körei a jármű vezérlési áramköréhez kapcsolódnak. A kézi fordulatszám és töltésállító kart csak a 

motor próbatermi bejáratása során használják.  
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3.22. ábra. Az RK-1 típusú regulátor működési vázlata 

Az alapregulátor – az igényeknek megfelelően – kiegészíthető olyan berendezésekkel, amelyek pl.: 

villamos erőátvitelnél a fődinamó gerjesztésszabályozóját, villamos vonatfűtésnél a fűtőgenerátor 

kapcsolását vezérlik, illetve feltöltött motoroknál a töltőnyomást érzékelik stb. 

A szabályozási követelmények növekedésével a regulátorok szerkezete meglehetősen bonyolulttá 

vált, ami a hibalehetőségek szaporodásával jár együtt. A dízelmotorban törést vagy meghibásodást 

okozhat a legmagasabb fordulatszám (nümax) jelentősebb túllépése. Ennek megakadályozására ún. 

biztonsági gyorsleállító berendezést is szoktak a vasúti dízelmotorokon alkalmazni.  

A gyorsleállító berendezések érzékelő szerve labilis vagy asztatikus jellegű centrifugális inga, amely 

általában csak segédenergiát (rugóerőt) szabadít fel. A felhúzott rugó alátámasztásának kibillentése 

esetén a rugóerő a beavatkozó szervet működésbe hozza (3.23. ábra). 

 A labilis 

centrifugális inga 

kimozduló 

tömege 

Érzékelőszerv:  labilis centrifugális inga  

 

3.23. ábra. Gyorsleállító berendezés érzékelő szerve 
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A beavatkozó szerv sokféle megoldású lehet: 

- a Ganz-Jendrassik típusú befecskendező szivattyúnál az adagoló elemek dugattyújának felemelé-

sével megszünteti a befecskendezést; 

- oldja a befecskendező szivattyú tengelykapcsolóját és ily módon szünteti meg a befecskendezést; 

- a befecskendező szivattyú hengereibe, illetve gázolaj ellátó vezetékébe, egy szelepen keresztül 

sűrített levegőt juttat; 

- a vezértengely axiális irányú eltolásával a hengerek dekomprimálást vezérli stb. 

A gyorsleállító berendezéseknél alapkövetelmény az, hogy a szerkezet igen egyszerű és minden kö-

rülmények között üzembiztos legyen. A dízelmotor leállítás után csak akkor indítható újra, ha a be-

avatkozó szervet működtető rugót ismét felhúzzák és reteszelik.  

Az elektronikus elven működő érzékelő, beavatkozó és adatfeldolgozó rendszerek elterjedésének 

eredményeképpen a dízelmotorok szabályozásának területén is megjelentek az elektronikus regulá-

torok. 

Röviden felsoroljuk az elektronikus regulátor működésének jellegzetességeit:  

- nem kíván mechanikus meghajtást; 

- mágneses fordulatszám érzékelő érzékeli a motor fordulatszámát, ez végzi a regulátor vezérlé-

sét;  

- mágneses fordulatszám érzékelő vezérli a túlfordulat szabályozást (gyorsleállítás a gázolaj hoz-

závezetés elzárásával); 

- olajnyomás hiány esetében a vezérlési körbe épített jeladók leállítják a motort; 

- fedélzeti számítógéppel van összekötve, amely lehetőséget biztosít a motor üzemállapotainak 

vezérlésére, folyamatos megfigyelésére és a diagnosztikai célú adatgyűjtésre.  

Az elektronikus regulátorok felépítésével és működésének jellegzetességeivel részletesebben a hall-

gatóság későbbi tanulmányai során ismerkedik meg.  

3.3. Felhasznált irodalom 

A 3. fejezet anyagának összeállítása során az Irodalomjegyzékben felsorolt, következő szakirodalmi 

forrásokat használtuk fel: [6]-[10], [15], [16], [20], [40]. 
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4. TELJESÍTMÉNYNÖVELÉS FELTÖLTÉSSEL 

Az (1.8) összefüggésből kiolvasható, hogy a dízelmotor effektív középnyomása növekszik, ha nő a 

környezeti levegő sűrűsége, a töltési fok és a hatásfok. Az effektív középnyomás és így a motor tel-

jesítményének számottevő növelése a motor hengereibe jutó levegő sűrűségének, illetve tömegének 

növelésével érhető el. Ugyanis a nagyobb tömegű friss töltetben több tüzelőanyag égethető el, a 

hengerben időegység alatt, változatlan fordulatszámon nagyobb hőmennyiség alakítható át mecha-

nikai munkává. A szívó motoréval azonos, vagy kissé magasabb légviszonnyal az égésteret határoló 

szerkezeti elemekben a hőmérsékletszintek és a hőterhelések nem lépik túl a motor üzembiztos mű-

ködéséhez tartozó korlátokat.  

Azt a középnyomásnövelő eljárást, amely több levegőt juttat a motor hengereibe, mint amennyit az 

önmaga tudna a környezetből beszívni, feltöltésnek nevezzük.  

A feltöltés leggyakrabban alkalmazott megoldásánál a turbótöltésnél, a kipufogó gáz egyébként a 

légkörben elvesző energiáját hasznosítjuk, a kipufogó gázból turbinában vonjuk el a levegő sűrítését 

végző kompresszor hajtásához szükséges munkát. A ritkábban alkalmazott mechanikus feltöltésnél 

a kompresszort a dízelmotor, vagy a külön erőgép hajtja, így a kipufogó gázok munkavégzés nélkül 

távoznak a szabadba. A hengerekbe jutó levegő sűrűségének kisebb mértékű növelése a megfelelő-

en kialakított szívó- és kipufogócsövekben keletkező nyomáshullámok segítségével is biztosítható, 

azonban az így elérhető teljesítménynövelés csekély  (10-15%) és a hasznosítás érdekében szüksé-

ges módosítások költségesek, ezért ez a módszer vasúti dízelmotoroknál nem nyer alkalmazást.  

4.1. Teljesítménynövelés turbótöltéssel 

Turbóöltésnél a töltőt, a kompresszort (K), a dízelmotor (DM) kipufogógázaival működő gázturbina 

(T) hajtja. Ennek tengelye a motor tengelyével nincs mechanikus kapcsolatban (4.1. ábra).  

 

4.1. ábra. Turbótöltött dízelmotor blokkvázlata 

A feltöltés mértéke szerint kisnyomású és nagynyomású feltöltést különböztetünk meg. Kisnyomá-

sú feltöltésnél a kompresszor nyomásviszonya legfeljebb πK=1,6 és az elért teljesítménynövelés (a 

szívó motort alapul véve) legfeljebb 50%. Az ennél nagyobb mértékű nagynyomású feltöltésnél a 

töltőlevegőt visszahűtik. A kompresszor nyomásviszonya elérheti πK=3 értéket, a teljesítménynöve-

lés elérheti, esetleg meg is haladhatja a 100%-ot. A levegővisszahűtőt (LV) a kompresszor és a mo-

tor szívócsöve közé iktatják be, a hűtőközeg víz (4.2. ábra). 

Turbótöltött, levegő-visszahűtéses négyütemű dízelmotor – a feltöltés szempontjából  fontos – szer-

kezeti egységeinek elrendezését mutatja a 4.3. axonometrikus ábra. 
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4.2. ábra. Turbótöltött levegőhűtős dízelmotor blokkvázlata. 

 

4.3. ábra. Turbótöltött levegő-visszahűtéses 4-ütemű dízelmotor szerkezeti egységeinek elrendezése 

Ritkábban alkalmaznak a vasútüzemben turbótöltésű kompaund dízelmotort is (pl.: Napier-Deltic 2-

ütemű ellendugattyús típus). Ennél a kipufogó gázok által működtetett gázturbina hajtja a komp-

resszort, és – mivel a turbina teljesítménye nagyobb, mint amennyi a töltő hajtásához szükséges – 

teljesítményének egy részét mechanikus hajtómű (H) közvetítésével a motor főtengelyének adja át 

(4.4. ábra).  

 

4.4. ábra. Turbótöltésű kompaund dízelmotor blokkvázlata 
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A turbótöltés a kipufogógáz energiájának hasznosításán alapszik, ezért meg kell vizsgálni a kipufo-

gó gázzal elvitt energia nagyságát befolyásoló tényezőket, valamint a részbeni visszanyerés lehető-

ségeit.  

A különböző motorokon felvett hőmérlegek azt mutatják, hogy a terheléstől és a fordulatszámtól 

függően a dízelmotorban elégetett tüzelőanyag energiájának 30-40%-a a kipufogó gázokkal távozik. 

A kipufogási veszteség az alábbi okokra vezethető vissza: 

I. Az expanzió nem terjed a környezeti nyomásig  ~10% 

II. Az expanzió véghőmérséklete a környezetinél nagyobb  ~10% 

III. A véges hőmérsékleten végbement hőközlésből eredő megfordíthatatlanság (T0·Δs)  ~20% 

 ~40% 

Az I. és II. típusú veszteségek a p-v és a T-s diagramban egyaránt ábrázolhatók, a III. típusú csak az 

utóbbiban (4.5. ábra).  

 

4.5. ábra. A kipufogási veszteség összetevői 

Gyakorlatilag csak az I. veszteség az, amelyet a turbótöltők turbinája részben hasznosít. Az energia 

visszanyerés jó hatásfokú turbótöltővel 3-4% körül mozog. Ez csekélynek tűnik, azonban két dolgot 

nem szabad szem elő téveszteni. Az egyik az, hogy egy 40% hatásfokú dízelmotor esetében ez 7,5-

10%-os tüzelőanyag fogyasztást jelent, ami már számottevő. A másik szempont – ami a döntő – az, 

hogy a feltöltést elsősorban a töltet tömegének megnövelése, a teljesítménynövelés érdekében al-

kalmazzuk és emellett a hatásfokjavulás csak, mint járulékos előny jelentkezik.  

A II. veszteség visszanyerése gyakorlati okok, a III. veszteség visszanyerése pedig a termodinamika 

II: főtételéből elvi okok miatt nem lehetséges.  

Kipufogógáz energiájának (I. veszteség) hasznosítására háromféle turbótöltési rendszert fejlesztet-

tek ki:  

- az állandó nyomású rendszernél a kipufogócsőben mindenütt, így a turbina előtt is közel állan-

dó a nyomás; 

- a lüktető rendszernél a nyomás a kipufogócsőben és a turbina előtt is lüktet; 

- a lüktetésátalakító rendszernél a kipufogócsövekben lüktet a nyomás, a turbina beömlésnél 

azonban már közel állandó nyomás van.  

Mindhárom turbótöltési rendszer rendelkezik viszonylagos előnyökkel. A nagyméretű (főleg hajó) 

motoroknál és a nagy nyomásviszonyú (πK≈3 ) feltöltésnél az állandó nyomású rendszert alkalmaz-

zák. A vasúti dízelmotorok nagy többségénél jelenleg a lüktető rendszert használják, míg a 
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lüktetésátalakító rendszert az ún. „kedvezőtlen„ hengerszámú dízelmotoroknál alkalmazzák.  

Mielőtt az egyes rendszereket röviden ismertetnénk, rá kell mutatni a turbótöltés alapvető kérdései-

re. A turbótöltésnél három gép (DM, K, T) együttműködését kell minden üzemállapotban biztosíta-

ni. Az együttműködésnek a stacioner jellegű üzemállapotokban stabilnak kell lennie; az egyik 

üzemállapotból a másikba való átmenetnél pedig a rendszernek gyorsan be kell állnia az új egyensú-

lyi helyzetbe. Az együttműködés külön szabályozó berendezés nélkül, önszabályozás révén valósul 

meg.  

A turbótöltési rendszert a 4.6. ábra mutatja. A kompresszor és a turbina, valamint a dízelmotor hen-

gere között csak gázdinamikai kapcsolat van (a csővezetékek nem jelentenek funkcionális kapcsola-

tot). A kompresszor és a turbina között mechanikai, erőátadó kapcsolat van (mindkét járókerék 

ugyanarra a tengelyre van felerősítve). Az együttműködés alapfeltételei minden üzemállapotban az 

alábbiak:  

1. A turbina munkája és a kompresszor munkafelvétele –figyelembe véve a hatásfokokat is – meg 

kell, hogy egyezzen.  

2. A kompresszor levegőszállítása és a dízelmotor légnyelése meg kell, hogy egyezzen.  

3. A dízelmotor kipufogógáz termelése és a turbina gáznyelése meg kell, hogy egyezzen.  

 

4.6. ábra. A turbótöltéses rendszer elemeinek kapcsolódása 

Az együttműködés 1. alapfeltétele könnyen szemléletessé tehető a turbótöltött tökéletes motor mun-

kafolyamatának vizsgálata segítségével (4.7. ábra).  

A kompresszor p0 nyomású környezeti levegőt szív be és azt pK nyomásra sűríti. A dízelmotor 

munkafolyamata az ismert módon játszódik le, két lényeges eltéréssel. Az egyik az, hogy a komp-

resszió kezdeti nyomása magasabb, mint szívó motornál. A munkafolyamat jellegzetes pontjainak 

(2, 3, 4, 5) nyomása – a szívómotoréval azonos ε kompresszióviszony esetén – a π=pK/p0 nyomásvi-

szony-szorosára növekszik. Ugyanilyen arányban növekszik meg a szívómotorhoz viszonyítva a 

főmunkafolyamat munkaterülete, középnyomása is.  

A másik eltérés a kipufogási folyamatban van. Ha a motor után nem lenne gázturbina, akkor az 5-6 

nyomás-kiegyenlítődés után a dugattyú a 6-7 kitolási vonalnak megfelelően a p0 nyomású gázokat 

kitolná a szabadba. Turbótöltött motornál a kipufogási folyamat a már korábban említett módokon 

játszódhat le.  
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4.7. ábra. A turbótöltött tökéletes motor munkafolyamata 

 

4.8. ábra. Állandó nyomású turbótöltéses rendszer 

Az állandó nyomású rendszernél (4.8. ábra) a motor hengerei közös gyűjtőcsőbe pufognak, amely-

nek térfogata olyan nagy, hogy a turbina előtt a gáznyomás közel állandó. A turbina fúvókájának 

(vezetőkerék lapátozásának) keresztmetszete határozza meg a dízelmotor kipufogó gyűjtőcsövében 

a nyomást (a motor kipufogási ellennyomását, a turbina előtti pT nyomást), amely p0 és p5 között 

bármely értéket felvehet. Ha a gyűjtőcsőben a nyomás pT=pK, akkor a kipufogó gáz a turbinában a 

11-12 adiabatikus expanziót valósítja meg. A gyűjtőcsőbe nagy sebességgel érkező gáz ugyanis 

nem az 5-11’ adiabatikus expanzióval éri el a pT=pK nyomást, hanem – mivel az 5-11’ – 1-5 terület-

tel arányos mozgási energia örvényléssel részben hővé alakul – a turbina előtt a gáz állapotát a 11’-

nél magasabb hőmérsékletű 11 pont jellemzi. A turbina WT munkáját a 9-11-12-10-9 terülte mutat-
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ja, a kompresszor WK munkafelvételét pedig a 10-8-1-9-10 terület. A 4.7. ábrából könnyen belátha-

tó, hogy pT=pK esetében WT>WK, vagyis a turbina munkája lényegesen nagyobb, mint amennyi a 

kompresszor hajtásához szükséges; a többletet az 1-11-12-8-1 terület mutatja. Ha pT=pK, akkor a 

motor gázcseremunkája zérus; Wg=0. 

A turbina többletmunkáját el lehet vonni kompaundálással. A többletmunkát fordulatszám-

csökkentő fogaskerék-hajtóművön keresztül a dízelmotor főtengelyére viszik (lásd 4.4. ábrát). 

Az egyensúlyi feltétel (WT=WK) biztosításának leggyakrabban alkalmazott megoldása azonban az, 

hogy a turbina-fúvóka keresztmetszetének alkalmas megválasztásával a kipufogó gyűjtőcsőben 

olyan pT<pK nyomást létesítenek, amelynél a turbina munkája éppen a kompresszor hajtásához szük-

séges munkát fedezi. A turbina WT munkáját ebben az esetben a 9”-11”-12”-10”-9” terület mutatja. 

Mivel a kitolási ütemben a dugattyúra ható pT nyomás kisebb, mint a töltési ütem során ható pK 

nyomás, pozitív Wg gázcseremunka keletkezik.  

A turbótöltött valóságos motor munkafolyamata számos vonatkozásban eltér a tökéletes motorétól. 

A fojtás, hőelvezetés és sugárzás miatt a gyűjtőcsőben a kipufogógáz energiája kisebb, mint a töké-

letes motornál. A turbinából nyerhető munka a turbina ηadT adiabatikus belső és ηmT mechanikus ha-

tásfokának megfelelően kisebb, mint a tökéletes motor esetén. A kompresszor munkafelvétele a töl-

tő ηadK adiabatikus belső és ηmK mechanikus hatásfoka miatt nagyobb, mint a tökéletes motor esetén. 
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A turbótöltött valóságos motornál a szívóütem elején a beáramló friss töltet a maradékgázokat ösz-

szesűríti, illetve – mivel a felső holtpont környezetében a szívó és a kipufogó szelepek egy időben 

vannak nyitva (szelepösszenyitás) – a maradékgázokat részben vagy teljesen kisöpörheti a henger-

ből.  

Lüktető nyomású rendszernél a kipufogó gáznak nemcsak a túlnyomástó származó munka-

képességét, hanem a kipufogó szelepen kiáramló nagy sebességű gáz mozgási energiáját, az ún. lük-

tetési energiát is hasznosítjuk.  

Lüktető nyomású rendszernél a kipufogási ütem vége felé a kipufogócsőben a nyomás alig tér el a 

környezetitől, szelepösszenyitás esetén tehát nagy öblítési nyomás lép fel. E rendszer hátránya vi-

szont az, hogy szerkezetileg nehéz megvalósítani, mivel minden hengernek közvetlenül a turbina 

fúvókákba kellene pufogni (4.9. ábra), valamint a lüktető gázáramban működő turbina nem dolgo-

zik optimális hatásfokkal.  

(4.5) 

(4.4) 

(4.3) 

(4.2) 

(4.1) 
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4.9. ábra. Lüktető nyomású turbótöltéses rendszer 

A lüktető turbina előnyének kihasználását és ugyanakkor egyszerűbb szerkezeti kialakítást tesz le-

hetővé a közepes és nagyteljesítményű vasúti dízelmotorok feltöltésénél általánosan alkalmazott 

Büchi-féle eljárás.  

Ennél a rendszernél két-három olyan henger kipufogását egyesítik egy csőbe, amelyek nem zavar-

ják egymást, vagyis gyújtástávolságuk nagyobb, mint a kipufogó szelepek nyitvatartási ideje. Há-

rom henger közös csőbe való kipufogásánál a gyújtástávolság 720º/3=240º főtengely-elfordulás (4-

ütemű motor). Ha a kipufogó szelepek nyitva tartása ennél nagyobb, akkor „összepufogás” történik. 

Gyakorlati tapasztalatok szerint kb. 40º összepufogás káros következmények nélkül megengedhető. 

Azt. hogy mely hengerek csővezetékei köthetők össze egymással, a kipufogások, illetve a kipufogó 

szelep nyitvatartások ún. egyidejűségi diagramjából állapítható meg.  

 

4.10. ábra. Büchi-rendszerű turbótöltéses dízelmotor sémája 

4-ütemű 6-hengeres soros, illetve 12-hengeres V-motorok Büchi-rendszerű turbótöltése megfelelő 

gyújtási sorrend választásával különösen kedvezően oldható meg. Pl. 1-5-3-6-2-4 gyújtási sorrend 

esetén 3-3 henger kipufogócsövei egyszerű elrendezést adó módon egyesíthetők (4.10. ábra). A tur-

binaház öntvénye négy csatlakozó csonkkal rendelkezik, a kompresszor a két hengersort ellátó két 

szívócsőbe nyomja a levegőt. 

A kipufogó gáz energiájának hasznosítását nagymértékben befolyásolják a kipufogócsövek geomet-

riai méretei (hossz, keresztmetszet, keresztmetszet-változások), ezek kialakítását nagy körültekin-

téssel kell elvégezni. 

A 4- és 8-hengeres soros, valamint a 8- és 16-hengeres V-motorok turbótöltése során a kipufogó-

csövek elrendezése már kevésbé szerencsés, mivel csak két-két henger kipufogó vezetékei egyesít-

hetők. Emiatt pl. turbótöltött 16V motornál négy-négy kipufogócsövet kell a motor két oldalán vé-

gigvezetni és két turbótöltőt kell alkalmazni. (A turbina beömlő házán ugyanis szerkezeti és geo-

metriai okok miatt négynél több csatlakozás nemigen helyezhető el.) 

Helyesen kialakított kipufogócső rendszer esetén a szívó és a kipufogó szelepek összenyitásakor a 
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kipufogócsőben uralkodó nyomás kisebb a töltőnyomásnál, amely hatásos öblítési nyomáskülönb-

séget biztosít. A 4.11. ábra a kipufogó gyűjtőcsőben fellépő nyomásingadozást mutatja három ösz-

szekapcsolt henger esetén.  

 

4.11. ábra. A kipufogó gyűjtőcsőben fellépő nyomásingadozás három összehangolt henger esetében 

A lüktetésátalakító rendszerrel működő turbótöltés a kipufogógáz energiájának ma még ritkábban 

alkalmazott hasznosítási módja. Elsősorban a „kedvezőtlen” hengerszámú motoroknál alkalmazzák 

(4S, 8S, 8V, 16V).  

A rendszer alapgondolata az, hogy az öblítés és a kipufogás foka akkor jobb, ha egyenletes átáram-

lással dolgozik. Ezért olyan rendszert alakítanak ki, amelynél a nyomás a kipufogó szelepek mögött 

lüktet, de a turbina előtt már nem. A lüktetésben rejlő energiát úgy hasznosítják, hogy a turbina előtt 

a nyomás növekedjék. Az egyszerű lüktetésátalakító (pulse converter) felépítése és működésmódja 

a 4.12. ábra alapján követhető.  

Két olyan henger kipufogócsövei, amelyek gyújtási távolsága kisebb, mint a kipufogó szelep nyit-

vatartási idő, fúvókában keverőcsővé egyesülnek, amelynek végén egy diffuzor a turbinabeömlés 

elé iktatott tartályba torkollik. Amikor az egyik henger kipufogási lökésének nyomáshulláma végig-

fut a vezetéken és a fúvókában növeli a sebességet, gyorsítja a korábban gyújtó hengerből a fúvókán 

már csak kisebb sebességgel áramló gázt is. A keverőcsőben kiegyenlítődik a sebesség, a 

diffuzorban tovább csökken a sebesség és nő a nyomás.  
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4.12. ábra. Lüktetésátalakító rendszer sémája 

Ezzel kapcsolatban meg kell említeni, hogy a GANZ-MÁVAG-ban 1973-ban kifejlesztettek egy ún. 

tri-pulse convertert a Pielstick PA 4-185 típusú motorokhoz. Ennél három hengerhez tartozó fúvó-

kákat egyesítették egy keverőcsőbe. A fejlesztési munka célja az volt, hogy bizonyos hengerszá-

moknál a hagyományos lüktető rendszer esetén szükséges két darab turbótöltő helyett egy (valami-

vel nagyobb méretű) turbótöltő is elegendő legyen. Ez szerkezeti egyszerűsödést, térfogat-, súly- és 

önköltségcsökkentést eredményezett.  

A turbótöltő és a dízelmotor együttműködésének 2. alapfeltétele szerint a motor légnyelése és a 

kompresszor levegőszállítása minden üzemállapotban meg kell, hogy egyezzen. 

A motor légnyelésén azt a levegőmennyiséget értjük, amely meghatározott üzemállapotban (állandó 

n motorfordulatszám és pe effektív középnyomás esetén) a motoron átáramlik. A légnyelés az át-

áramló összes levegőt, tehát az égési és az öblítő levegő összegét jelenti.  

A motor légnyelését az ún. légnyelési görbék segítségével szokták ábrázolni a töltő nyomásviszo-

nyának függvényében, állandó motor fordulatszám mellett (4.13. ábra).  

 

4.13. ábra. A dízelmotor légnyelési görbéi 

Látható, hogy az öblített motor légnyelése (folytonos vonal) nagyobb, mint az öblítetlené (szagga-

tott vonal). A légnyelés függ a motor fordulatszámától, a töltő nyomásviszonyától, a töltőlevegő 

hőmérsékletétől, amely viszont a kompresszor hatásfokának és az esetleges visszahűtés mértékének 

függvénye. A légnyelés függ még a szelepnyitások nagyságától, a szelepösszenyitástól, valamint 

kipufogó vezetékben uralkodó ellennyomástól is.  

A dízelmotorok töltőkompresszoraként általában, turbótöltésnél pedig kizárólagosan az aerodina-

mikai elven működő centrifugális kompresszort alkalmazzák. Fő részei a járókerék, a diffuzor és a 
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csigaház. A járókerék – a 300 m/s körüli nagy kerületi sebességnél jelentkező mechanikai igénybe-

vétel miatt – egyik oldalon nyitott és a lapátok rendszeriont radiális síklapok. A lapátok belépő éle 

azonban egészen előre van húzva és el van csavarva a közeg veszteségmentes beáramlásának bizto-

sítása céljából. A járókerék  az axiális irányban  beáramló közeget sugárirányba téríti és felgyorsítja, 

mozgási energiát közöl vele.  

A mozgási energia egy része – részben a járókerék csatornában, részben a lapátozás nélküli gyűrűs 

diffuzorban, illetve a lapátos diffuzorban bekövetkező sebességcsökkenés miatt - potenciális ener-

giává alakul át, a közeg nyomása és sűrűsége megnövekszik. A diffuzorcsatornákból kiáramló 

nagynyomású levegőt a csigaház gyűjti össze, és a nyomócsonkon át (ha van, akkor a 

levegővisszahűtőn keresztül) a motor szívócsövébe továbbítja.  

A dízelmotorral együttműködő centrifugális kompresszor légszállítási karakterisztikáját, jelleggör-

be seregét, ugyanolyan felépítésű koordinátarendszerben ábrázolják, mint a légnyelést: az abszcisz-

szán a légmennyiséget, az ordinátán a nyomást, illetve a nyomásviszonyt viszik fel. A jelleggörbe 

megmutatja, hogy a kompresszor – állandó fordulatszám esetén – különböző nyomásoknál mekkora 

levegőmennyiséget szállít. A karakterisztikába berajzolják az egyenlő hatásfokú üzemi állapotokat 

jelző pontokat összekötő folytonos görbéket is, amelyek rendszerint kagyló-, vagy tojás alakra em-

lékeztető zárt görbék (4. 14. ábra). 

 

4.14. ábra. Centrifugális kompresszor légszállítási karakterisztikái 
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A karakterisztika megadásánál fel kell tüntetni azt a környezeti hőmérsékletet, amelyre a diagram 

adatai érvényesek (pl. a BBC feltöltőgyártó cég diagramjait: t0=15ºC környezeti hőfokra vonatkoz-

tatja). Ettől eltérő környezeti hőmérséklet esetén a karakterisztika pontjai a koordinátarendszerben 

eltolódnak, azokat át kell számítani.  

A karakterisztikában a használható üzemi tartományt az instabilitási határgörbe, vagy más néven 

pumpálási határ jelöli ki. Ettől a határgörbétől balra fekvő tartományban a kompresszor egyenlőtle-

nül, lökésszerűen szállít (pumpál), nyugtalanul jár. A rázkódás a kompresszor veszélyes mechanikai 

igénybevételét jelenti, az ilyen üzemállapot nem engedhető meg.  

A dízelmotorral való együttműködés akkor jó, ha a motor légnyelését meghatározó M (πK, V) mun-

kapont a kompresszor karakterisztikájának jó hatásfokú mezőjébe esik, de nem túlságosan közel a 

pumpálási határhoz; az M együttműködési pontban a kompresszor fordulatszáma annyival kisebb a 

töltő legnagyobb megengedett fordulatszámánál, hogy azt a motor terhelésekor sem éri el. Lényeges 

kritérium turbótöltésnél még az, hogy a kipufogógáz hőmérséklet ne haladja meg a turbinalapátok 

által tartósan megengedett maximális hőmérsékletet.  

A dízelmotor és a turbófeltöltő összehangolásával nemcsak a légnyelés-légszállítás egyensúlyát kell 

megvizsgálni, hanem biztosítani kell azt is, hogy egyéb fontos motorikus paraméterek kedvezőek 

legyenek (az égés lefolyása, csúcsnyomás, tüzelőanyag fogyasztás, légviszony, hőterhelés stb.). 

A dízelmotor effektív középnyomásának vagy fordulatszámának megváltozása maga után vonja a 

turbótöltő fordulatszámának és nyomásviszonyának megváltozását is. A motor légnyelése és a tur-

bótöltő légszállítása a megváltozott üzemállapotnak megfelelő új együttműködési pontban is meg-

egyezik. Az egyensúlyi állapot – külső beavatkozás nélkül – meglehetősen bonyolult önszabályozás 

révén valósul meg. A folyamatban az alábbi törvényszerűségek érvényesülnek:  

-  a kompresszor és a turbina fordulatszáma azonos, mivel közös tengelyre vannak felerősítve 

(nK=nT); 

- a kompresszor légszállítása, a motor légnyelése és a turbina gáznyelése közelítőleg azonos 

(mK≈mDM≈mT);  

- a turbina és a kompresszor teljesítménye közel azonos; 

- állandó nyomású turbina és az áramlási veszteségek elhanyagolása esetén a Δpöbl öblítési nyo-

másesés és a ΔpT turbina nyomásesés összege egyenlő a kompresszor által létesített ΔpK nyo-

másnövekedéssel; 

- a dízelmotor effektív középnyomásának megfelelő befecskendezett tüzelőanyag mennyiség és a 

motor légnyelése megszabja az m légviszonyt és ezzel a turbina előtti gázhőmérsékletet, ami vi-

szont a turbina teljesítményét, fordulatszámát, a kompresszor nyomásviszonyát és ezen keresztül 

a dízelmotor légnyelését befolyásolja.  

A motor és a feltöltő együttműködési görbéit úgy kapjuk, hogy a dízelmotor különböző terhelésvál-

tozásainak megfelelő együttműködési munkapontokat a kompresszor karakterisztikájába berajzol-

juk és azokat összekötjük.  

A dízelmotor és a feltöltő együttműködési görbéit végeredményben az határozza meg, hogy a motor 

jelleggörbe mezőjének mely pontjaiban üzemel, amit viszont a motor alkalmazási területe, illetve a 

kapcsolódó erőátviteli berendezés szab meg. Néhány fontosabb alkalmazási területen az együttmű-

ködés az alábbiak szerint alakul:  

a) A dízelmotor villamos áramtermelő szinkron generátort hajt; fordulatszáma állandó (nDM=áll), 

teljesítményszabályozása az effektív középnyomás (a ciklusonként befecskendezett tüzelőanyag-

mennyiség) változtatásával történik. A terhelés növelésekor a turbótöltő fordulatszáma, nyomás-

viszonya és a motor légnyelése nő, a töltő jól igazodik a terhelésváltozáshoz (4.15. ábra a görbé-

je). Az összehasonlíthatóság érdekében a különböző terhelési esetekhez tartozó együttműködési 

görbéket azonos diagramba rajzoltuk be.  
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4.15. ábra. A dízelmotor és a turbótöltő együttműködési görbéi különböző alkalmazási területeken 

b) A propeller jelleggörbe szerinti terhelési esetben a motor teljesítménye a fordulatszám köbével 

arányos (Pe~n
3
). Ez a terhelési eset fordul elő a hajócsavart, légcsavart vagy vízszivattyút köz-

vetlenül hajtó motoroknál, valamint a vasúti járműveknél széles körben alkalmazott hidrodina-

mikus nyomatékváltóknál. A motor teljesítményének szabályozása a nyomaték és a fordulatszám 

egyidejű változtatásával történik. Dízel-villamos erőátvitel esetében bizonyos szabályozási rend-

szer alkalmazása hasonló motorteljesítmény változást kíván meg. A propeller jelleggörbe szerinti 

terhelésnél a töltő jól igazodik a terhelésváltozáshoz (4.15. ábra b görbéje).  

c) Emelőgépeknél a motor effektív középnyomása (tehát nyomatéka) állandó, a teljesítmény szabá-

lyozása a motor fordulatszámának változtatásával történik. A terhelés csökkentésekor a motor 

légnyelése jelentősen csökken, a légnyelési görbe közeledik a kompresszor instabilitási határá-

hoz. Részterheléskor a légviszony csökken, ami a motor hőterhelésének növekedését eredmé-

nyezi. A töltő a terhelésváltozáshoz kevésbé jól igazodik. (4.15. ábra c görbéje).  

d) Mechanikus erőátvitel esetében, ha állandó motorteljesítmény mellett változtatjuk a motor fordu-

latszámát, akkor csökkenő fordulatszám növekvő középnyomást kíván. A motor légnyelési gör-

béi laposak, a terhelés növekedése a légviszony erőteljes csökkenésével jár együtt, ami a motor 

hőterhelésének növekedését eredményezi. Részterheléseknél viszont nagy légviszonnyal, kis 

hőterheléssel jár a motor. A töltő a terhelésváltozásokhoz tehát rosszul igazodik (4.15. ábra d 

görbéje). Ez a jellegzetesség a legfőbb oka annak, hogy a mechanikus erőátvitellel kapcsolt dí-

zelmotorok turbótöltését ritkábban alkalmazzák.  

A fentiekből látható, hogy a vasúti vontatásban nagy jelentőségű hidraulikus és villamos erőátvitel 

esetében a töltő igen jól igazodik a motor terhelésváltozásaihoz. Ez a körülmény teszi lehetővé és 

magyarázza azt, hogy a vasúti dízelmotoroknál szinte kivétel nélkül alkalmaznak turbótöltést.  

A turbótöltő és a dízelmotor együttműködésének 3. alapfeltétele szerint a motor kipufogógáz terme-

lése és a turbina gáznyelése minden üzemállapotban meg kell, hogy egyezzen. A dízelmotor kipu-

fogógáz termelése nem sokkal tér el a légnyeléstől, mivel  

 gtüzel őüzelleveg őz kipufogógá mmm   ,  

és a tüzelőanyag mennyisége sztöchiometrikus keverési aránynál a levegőnek 
05,14

1
-öd része, tehát 

kb. 7%-a. A feltöltött motoroknál szokásos 1,6-2,0 körüli légviszonynál a százalékos arány tovább 

csökken 3,5-4,5%-ra. Tehát írható, hogy  

(4.6) 



82                                                      DÍZEL VONTATÓJÁRMŰVEK I. VASÚTI DÍZELMOTOROK 

 

www.tankonyvtar.hu   Kovács Endre, BME 

 leveg őzkipufogógá mm   )045,1035,1( . 
 

Természetesen a kipufogógáz térfogata a közeg magas hőmérséklete miatt lényegesen nagyobb, 

mint a motorba beáramló friss közegé. 

A turbina gáznyelési karakterisztikáival e helyen nem foglalkozunk. 

A turbótöltő és a dízelmotor együttműködésének vizsgálatánál számolni kell azzal, hogy a jármű-

motoroknál, így a vasúti dízelmotoroknál is, a gyors üzemállapot változásokat a feltöltő csak bizo-

nyos késéssel tudja követni. Hirtelen töltésnövelés esetén a feltöltő nem tudja azonnal követni a 

szükséges légszállítási igényt, ezért ebben a fázisban a motor füstölhet. Hirtelen teljesítmény vagy 

fordulatszám csökkenésnél a feltöltő tehetetlenségénél fogva még a szükségesnél több levegőt szál-

lít, amit a motor nem tud elnyelni, aminek leválás, „durrogás” lehet a következménye. Ezeknek a 

negatív jelenségeknek a mérséklése vagy kiküszöbölése szabályozástechnikai beavatkozásokkal 

(időben elnyújtott szabályozással) lehetséges. 

A turbótöltő szerkezeti felépítésére a rotor elrendezésének döntő hatása van. A kivételektől eltekint-

ve általában egyfokozatú centrifugális kompresszort és egyfokozatú turbinát alkalmaznak. A turbina 

nagyobb egységeknél (Djárókerék >170 mm) axiális, kis egységeknél pedig centripetális átáramlású. A 

kompresszor és a turbina járókerekei közös tengelyen forognak.  

A két járókereket célszerű egymáshoz képest úgy fordítani, hogy a közeg irányváltozásából eredő 

axiális erők lehetőleg egyenlítsék ki egymást. Centrifugális kompresszor és axiális turbina esetére a 

beáramlás irányai így ellentétesre adódnak és ésszerűen a turbótöltő közepe felé irányulnak (ellen-

kező esetben a szerkezeti felépítés bonyolulttá válna). Centrifugális kompresszor és centripetális 

turbina esetén a fúvóba való beömlés és a turbinából való kiömlés irányai megegyezőek.  

 

4.16. ábra. Turbótöltők rotor- és csapágyelrendezésének lehetőségei 

A rotor elrendezését a különféle csapágyelhelyezések esetében a 4.16. ábra mutatja. A nagyobb mé-

retű motoroknál, így a vasúti dízelmotorok többségénél azt a megoldást alkalmazzák, amelynél a 

csapágyak a tengelyvégeken vannak. A megoldás előnye, hogy a csapágyak könnyen hozzáférhetők 

és cserélhetők, valamint az, hogy mindkét csapágy távolra kerül a nagyhőmérsékletű részektől. Hát-

ránya a viszonylag terjedelmes és nehéz szerkezet, valamint az, hogy a járókerekek nehezebben 

tisztíthatók.  

Példaképpen a BBC (A.G. Brown, Boveri & Cie., Baden, Svájc) nagysorozatban gyártott, megbíz-

ható, kedvező paraméterekkel gyártott VTR 200 típusú turbótöltőjét mutatjuk be metszeti képen 

(4.17. ábra), és szétszerelt állapotban, ún. expandált képen (4.18. ábra). A turbótöltő, mint a BBC 

cég legtöbb típusa, vízhűtéses kivitelben készül.  

(4.7) 
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4.17. ábra. VTR 200 típusú turbótöltő metszeti képe 

 

4.18. ábra. VTR 200 típusú turbótöltő expandált képe 

Az egyes szerkezeti elemek megnevezése a 4.18. ábra számozásával:  

1. levegőszűrő, amely egyben szívás-zaj hangtompító is 

2. és 9. csapágyfedél 
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3. kompresszor spirálház 

4. betétgyűrű 

5. diffuzor 

6. gázelvezetés öntvénye 

7. fúvókagyűrű 

8. beömlőház öntvénye 

10. és 17. kenőtárcsa 

11. és 16. csapágyház csapággyal 

12. a kompresszor járókereke 

13.  hőszigetelő közfal 

14. turbina járókereke 

15.  felerősítő lábazat. 

A legkisebb méretű motoroknál, így pl. gépjármű-dízelmotoroknál a 4.16. ábra c megoldása szerinti 

rotor elrendezést alkalmazzák. Ennek előnyei: a kicsi, könnyű szerkezet; a járókerekek jól tisztítha-

tók a rotor kiemelése nélkül is, a kompresszorba beömlő és a turbinából kiömlő gáz útja a legrövi-

debb lehet. Hátrányai: a csapágyak nehezen hozzáférhetők, cseréjükhöz a rotort szét kell bontani, 

ami az újbóli összeszerelésnél kiegyensúlyozási problémákat vet fel; a csapágyak nagy hőmérsékle-

tű helyen vannak, a turbina felőli hőáramlás nehezebben akadályozható. A 4.16. ábra b és d részlete 

szerinti rotor elrendezéseket ritkábban alkalmazzák.  

A turbótöltő felépítését jelentősen befolyásolja az alkalmazott hűtés módja. A hűtés célja a szerke-

zeti részek kedvező üzemi hőmérsékletének biztosítása és a kezelőszemélyzet épségének óvása. A 

turbinából hő áramlik a többi szerkezeti elemek és a hűtőközeg, illetve a környezet felé. Elsősorban 

a csapágyakat és a kompresszort kell a hő-hozzááramlástól védeni; az utóbbit azért, mert melegedé-

se rontja hatásfokát. A csapágyak természetes kenő- és hűtőanyaga a kenőolaj. A turbinatárcsát a 

kompresszor tárcsa mellett elszökő, célszerűen irányított levegővel hűtik. A kompresszor járókere-

két a kipufogó gázok melegítő hatásától hőszigetelő fallal védik. A turbinaház hűtését vízzel, illetve 

levegővel lehet megoldani. A vasúti dízelmotoroknál leggyakrabban alkalmazott rotor-

elrendezéseknél (4.16. a ábra) a turbótöltő általában vízhűtésű. A kisebb, igen könnyű (4.16. c ábra 

szerinti elrendezésű) turbótöltők számos típusa vízhűtés nélküli. A csapágyak kenését és hűtését, 

valamint részben a turbinaház hűtését is, a motor kenőolajrendszeréből származó hűtött kenőolaj 

végzi, illetve a hő lesugárzik a házról a környezetbe. 

A 4.19. ábra a BBC cég vízhűtés nélküli, vasúti dízelmotoroknál is alkalmazott RR1 típusú turbó-

töltőjét mutatja. Az egyes szerkezeti elemek megnevezése a 4.19. ábra számozásával: 

1. hűtés nélküli gázbeömlőház, tangenciális kipufogógáz bevezetést biztosít a turbina járókerekébe; 

2. a turbina járókereke; 

3. a rotor tengelye; 

4. a kompresszor járókereke (kovácsolt alumínium ötvözet); 

5. levegőszűrő, amely egyben szívás-zaj hangtompító is; 

6. kompresszor spirálház; 

7. diffúzor (az üzemeltetési igényeknek megfelelően lapátozás nélküli vagy lapátos kivitelben); 

8. csapágyház (befoglalja a radiális erők felvételére szolgáló egyrészes csapágyperselyeket és az 

axiális támasztócsapágyat). 
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4.19. ábra. RR1 típusú turbótöltő felépítése 

A feltöltés célja a motor mDM (kg/s) légnyelésének a növelése, amelyet az alábbi összefüggésből 

számíthatunk: 

 KLtDM Vnzm 


   (kg/s)  
ahol  z  a hengerek száma; 

n*  (1/s) a másodpercenkénti töltet-cserék száma; 

λt   töltési fok; 

VL  (m
3
) egy henger lökettérfogata; 

ρK  (kg/m
3
) a kompresszorból kiáramló levegő sűrűsége. 

A töltési fok az (1.10) összefüggés analógiája alapján 
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A töltet pt nyomása a szívócsőben és a szívószelepen át történő áramlás nyomásveszteségeivel ki-

sebb a kompresszor utáni pK nyomásnál, Tt hőfoka pedig a meleg falakkal és a maradékgázokkal va-

ló érintkezés miatt nagyobb a kompresszorból kiáramló levegő TK hőmérsékleténél.  

A levegőtöltet növelésének útjai az alábbiak:  

-  a pK nyomás növelése a kompresszor πK nyomásviszonyának növelésével,  

-  a TK hőmérséklet csökkentése a kompresszor ηadK hatásfokának javításával,  

-  a λt töltési fok növelése. 

Adott feltöltő esetében a levegőtöltés növelése λt javításával érhető el. Ez utóbbi megvalósításának 

módjai a következők:  

-  a pt töltőnyomás növelése a szívóvezetékben fellépő áramlási veszteségek csökkentésével,  

-  a Tt hőmérséklet csökkentése levegő-visszahűtéssel,  

-  a Tt hőmérséklet csökkentése azáltal, hogy csökkentjük a levegő felmelegedését a meleg falakkal 

való érintkezéskor, illetve a maradékgázokkal való keveredéskor, a maradékgáz kiöblítése és a 

falak öblítéssel történő hűtése útján, 

-  a friss töltet Vt térfogatának növelése a maradékgázok pt nyomásra való sűrítése, vagy kiöblítése 

által.  

A fenti töltetnövelő módszerek a legfontosabb a széleskörűen elterjedt a levegő-visszahűtés. Ennek 

a gyakorlatban alkalmazott megoldása a töltőlevegő visszahűtése vízzel, felületi hűtőben. A 

levegővisszahűtőt a kompresszor nyomócsonkja és a motor szívócsöve közé építik be (lásd a 4.2. 

ábrát).  

A levegő visszahűtésére általában a motor hűtővizet használják fel (lásd a 9.1. és a 9.2. ábrákat). A 

hűtőbe belépő víz hőmérséklete megszabja a visszahűtő alkalmazásának feltételeit. Gyakorlati ada-

tok szerint akkor érdemes levegővisszahűtőt alkalmazni, ha ezzel legalább 20 ºC fokkal csökkenthe-

tő a kompresszorból kilépő levegő TK hőmérséklete. Korszerű hűtőkben 10-15 ºC hőmérsékletlép-

csőre van szükség a hűtendő levegő és a hűtővíz között. A fentiekből következik, hogy akkor érde-

mes visszahűtést alkalmazni, ha a sűrített levegő és a rendelkezésre álló hűtővíz között legalább 30-

35 ºC hőmérsékletkülönbség van. Visszahűtést általában πK>1,6 nyomásviszonynál, nagynyomású 

feltöltésnél szoktak alkalmazni. Külön alacsonyabb hőmérsékletű vízkör alkalmazása esetén igen 

hatásos levegő-visszahűtést és ezáltal töltetnövelést lehet elérni (lásd a 9.2. fejezetet is). 

Feltöltött dízelmotoroknál a felső holtpont környékén jelentékeny (80-140ºFt) szelepösszenyitást 

biztosító vezérlési rendszert alkalmaznak. A maradékgáz hatásos kiöblítéséhez legalább 80ºFt sze-

lepösszenyitás szükséges. Nagyobb öblítőlevegő mennyiség esetében a kompressziótéren átáramló 

friss levegő hatásosan hűti az égésteret határoló meleg falakat és ezáltal csökkenti ezek hőterhelését. 

Az öblítés alapvető feltétele az, hogy megfelelő szelepidő-keresztmetszet álljon rendelkezésre, va-

lamint a szívó és kipufogócső közötti Δpöbl öblítési nyomáskülönbség elég nagy legyen (lásd a 4. 11. 

ábrát). A hatásos öblítés végeredményben javítja a töltési fokot és jelentősen csökkentheti a hő-

igénybevételeket.  

Turbótöltött 4-ütemű vasúti dízelmotorok jelleggörbéit a 3.5., a 3. 6., és a 3. 7. ábrákon, energiamér-

legét pedig a 3.11. ábrán láthattuk. Az energiamérlegre mutat példát a 4.20. ábra is, amely a turbó-

töltés segítségével elért teljesítménynövekedés (0%: szívómotor; 50%, 100%) függvényében ábrá-

zolja a tüzelőanyaggal bevezetett hőmennyiség felhasználásának alakulását.  
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4.20. ábra. Energiamérleg szívó és feltöltött dízelmotorok esetében 

4.2. Teljesítménynövelés mechanikus feltöltéssel 

A ritkábban alkalmazott mechanikus feltöltésnél a kompresszort a dízelmotor vagy igen ritkán kü-

lön erőgép hajtja, a kipufogó gázok munkavégzés nélkül távoznak a szabadba. A rendszer blokksé-

máját a 4.21. ábra mutatja, ahol a H gyorsító hajtómű több megoldásnál bolygókerekes hajtómű.  

 

4.21. ábra. Mechanikusan feltöltött dízelmotor blokkváltozata 

4-ütemű mechanikusan feltöltött dízelmotor ideális és valóságos munkafolyamatát mutatja a 4. 22. 

ábra.  

 

4.22. ábra. Négyütemű mechanikusan feltöltött dízelmotor ideális és valóságos munkafolyamata 

A kompresszor a környezetből beszívott levegőt a 8-1 adiabata mentén pK nyomásra sűríti, amely 

egyben a motor kompresszió ütemének kezdőnyomása. A körfolyamat az ábra alapján könnyen kö-
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vethető. Látható, hogy  

   

nagyságú pozitív gázcsere munka keletkezik.  

A kompresszor munkaszükségletét a dízelmotor fedezi. Ennek egy részét, a gázcseremunkát, pneu-

matikus úton a dugattyú közvetítésével a motor visszakapja. A kompresszor hajtására fordítandó 

munka tehát csak ΔW=WK-Wg munkával csökkenti az 1-2-3-4-5 főmunkafolyamat munkaterületét.  

Mivel az 1 pontban a szívómotorhoz viszonyítva pK/p0 arányú a töltőlevegő nyomása és a 

kompresszióviszony változatlan, a körfolyamat nyomásai és munkája ugyanilyen arányban növek-

szenek (tehát ΔW munkaterületnél lényegesen nagyobb a főmunkafolyamat munkaterületének nö-

vekedése).  

A valóságos motor munkafolyamatában néhány eltérés mutatkozik. A motor pg ellenállása nagyobb 

a környezeti nyomásnál (pg>p0). A maradékgázokat a nagyobb nyomású friss töltet a szívóütem ele-

jén összesűríti, így ΔV-vel nő a friss levegőnek a hengerben elfoglalt térfogata. A kompresszor 

munkafelvétele nagyobb, mint az ideális kompresszoré, mert a sűrítés politropikus. Az 1 pontnál az 

indikátordiagram vonalai hurkot képeznek, amelynek Wh munkaterülete negatív. A valóságos motor 

munkája tehát  

 hKgMDM WWWWW    

4.3. Kétütemű dízelmotorok feltöltése 

A négyütemű motorok feltöltésének gyakorlati alkalmazása után csak sokkal később sikerült a két-

ütemű motorok feltöltését megfelelően megvalósítani. Ennek okai az alábbi jellegzetességekben ke-

resendők:  

- A kétütemű motor nem önszívó (mint a négyütemű), tehát mindenképpen szükség van fúvóra, 

amely a motor hengerét kiöblíti és egyúttal friss levegővel tölti.  

- A turbótöltés nélküli kétütemű motornál a töltőnyomás nagysága a kipufogó nyílások áramlási el-

lenállásától függ, tehát a töltőnyomás csak az ellennyomás növelésével fokozható.  

- A kétütemű motornak nincs gázcseremunkája, tehát a mechanikus feltöltés fokozása kedvezőt-

len, mert a kompresszor munkafelvételét teljes egészében a főmunkafolyamatnak kell fedeznie. 

- A kétütemű motor hőterhelése nagyobb, kipufogási hőmérséklete (tehát a kipufogó gázok hasz-

nosítható energiája) – az erőteljes öblítés miatt – kisebb, mint a négyütemű motoré, tehát csak 

igen jó összhatásfokú feltöltővel lehet turbótöltést megvalósítani.  

Mivel a kétütemű motor öblítőfúvó nélkül nem működhet, a teljesítménynöveléshez pedig csak tur-

bótöltő jöhet szóba, mindkét berendezés alkalmazására szükség van. A turbótöltő ugyanis kis terhe-

lésnél és kis motorfordulatszámnál – az alacsony hőmérsékletű, kis energiájú gáz miatt – nem bizto-

sítja a henger öblítéséhez szükséges nyomáskülönbséget, sőt a turbótöltő önmagát sem képes for-

gatni.  

A kompresszorok hatásfokának javulásával és a mechanikusan hajtott öblítőfúvó, valamint a dízel-

motor kipufogó gázai által hajtott turbótöltő megfelelő kapcsolásával kétütemű motorok feltöltése 

hasonlóan jó paraméterekkel valósítható meg, mint a négyütemű motorok feltöltése. A turbótöltés 

maga állandó nyomású, vagy változó nyomású rendszer szerint történhet. Az alábbiakban néhány, a 

gyakorlatban alkalmazott kapcsolási sémát ismertetünk.  

A 4.23. ábrán olyan megoldást láthatunk, amelynél a turbótöltő K centrifugálkompresszora és az Ö 

öblítőfúvó, az Sz szelep segítségével sorba kapcsolható, illetve az öblítófúvó kiiktatható a levegő út-

jából. Indításkor a két berendezés sorba van kötve, a kompresszor lényegében nem szállít, a szüksé-

(4.12) 

(4.11) 
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ges öblítőnyomást a fúvó állítja elő. Bizonyos motorterhelés (kipufogógáz hőmérséklet) felett a sze-

lep átvált, az öblítőfúvó „holtágba” kerül; a motor levegőellátását egyedül a turbótöltő kompresszo-

ra végzi. A motor mechanikus hatásfokának javítása érdekében célszerű ilyenkor az üresen járó 

öblítőfúvó tengelykapcsolójának oldása, ettől azonban szerkezeti nehézségek miatt általában el 

szoktak tekinteni.  

 

4.23. ábra. Sorbakapcsolt turbótöltővel és öblítőfúvóval épített kétütemű dízelmotor blokkvázlata 

A 4.24. ábrán látható megoldásnál az öblítőfúvó és a turbótöltő kompresszora párhuzamos kapcso-

lásúak. Az öblítőfúvó – amennyiben a kipufogógázok energiája a turbina és ezen keresztül a komp-

resszor hajtásához elegendő – lekapcsolható rendszerről.  

 

4.24. ábra. Párhuzamosan kapcsolt turbótöltővel és öblítőfúvóval épített kétütemű dízelmotor 

blokkvázlata 

A 4.25. ábra a MÁV M62 sorozatú mozdonyába épített 14D-40 típusú kétütemű dízelmotor feltölté-

si rendszerét mutatja. Az öblítőfúvót, amely három szárnyú Roots-fúvó, torziós tengelyen keresztül 

hajtják. A 12-hengeres V-motor mindkét hengersorának kipufogógázai külön turbinát táplálnak. A 

két párhuzamos elrendezésű centrifugál kompresszor a sorba kapcsolt Roots-fúvón keresztül a mo-

tor légszekrényébe juttatja a sűrített levegőt. A motorba belépő levegő túlnyomása 
01,0

02,0ln 1,0


yomástúp  MPa. A motor névleges teljesítményénél (Pe=1472 kW; nDM=12,5 1/s) a kipu-

fogógázok maximum hőmérséklete 470 ºC, turbótöltő névleges fordulatszáma pedig 284 1/s. A 

kompresszor előtti ellenállása max. 3 kPa lehet, ez megszabja az alkalmazható légszűrő paramétere-

it. A turbina utáni ellennyomás maximum 2 kPa lehet, ami viszont a kipufogó rendszer ellenállását 

határozza meg.  
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A feltöltött dízelmotorok, különösen pedig a feltöltött kétütemű dízelmotorok, kartergázainak elszí-

vásáról gondoskodni kell a kartergázok esetleges berobbanásának elkerülése érdekében. A kartergá-

zokat a kompresszor elé bekötött cső segítségével szokták elszívni. A csővezetékbe olajleválasztót 

is be kell építeni. A 14D-40 típusú motornál a karterben létrehozandó depresszió 50 Pa. Amennyi-

ben a karterben a gáz túlnyomása a 100 Pa értéket eléri, akkor a dízelmotort le kell állítani. Ha a ke-

zelőszemélyzet ezt elmulasztja, akkor a vezérlés áramkörébe egy differenciál-manométer beavatko-

zik, amely a gázolaj tápszivattyút és ezen keresztül a motor leállítja.  

 

4.25. ábra. A 14D-40 típusú kétütemű dízelmotor feltöltési rendszerének blokkvázlata 

4.4. Felhasznált irodalom 

A 4. fejezet anyagának összeállítása során az Irodalomjegyzékben felsorolt, következő szakirodalmi 

forrásokat használtuk fel: [3]-[10], [12]- [14], [17], [20], [40], [41]. 
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5. KEVERÉKKÉPZÉS ÉS ÉGÉS A DÍZELMOTORBAN. BEFECSKENDEZŐ 

RENDSZEREK 

5.1. Keverékképzés és égés a dízelmotorban 

5.1.1. A keverékképzés szükségessége és módszerei 

Dízelmotorokban a tüzelőanyag-levegő keveréket az égéstérben állítjuk elő. A keverék minősége 

nagy mértékben befolyásolja az égési és a hőátadási viszonyokat, tehát az ηeá energiaátalakulási ha-

tásfokot és ennek révén az ηe effektív hatásfokot. Figyelembe véve a tüzelőanyag-levegő keverék 

előállításának rendkívül rövid idejét, belátható, hogy az égéstér kialakításának is jelentős befolyása 

van a keverék minőségére.  

A cél az, hogy a tüzelőanyag kémiai energiájának mechanikai munkává történő átalakítása jó hatás-

fokkal (ηeá) és a lehető legkisebb légfelesleggel (m1,3) valósuljon meg. Itt utalunk az m légviszony 

pe effektív középnyomásra gyakorolt hatására.  

Az égéstér határoló elemei: a mozgó dugattyútető, a hengerpersely, amely a lejátszódó folyamatok 

során változó felületű, valamint a hengerfej, a beépített tartozékokkal (szelepek, porlasztó, esetlege-

sen előkamra vagy örvénykamra). Az égéstér a dugattyú mozgása miatt változó térfogatú. Az égés 

legfontosabb szakasza a dugattyú felső holtponti (Fhp) helyzetének környezetében játszódik le, 

ezért az égéstereket általában a dugattyú Fhp-i helyzeténél ábrázoljuk és vizsgáljuk.  

Az égéstér két legfontosabb feladata:  

a.) a befecskendező rendszerrel együttműködve részt vesz az optimális keverék létrehozásában: a 

tüzelőanyag tökéletes elkeverése a levegővel a levegő irányított áramlása révén. 

b.) a jó hatásfokú égés biztosítása a keverékben. 

A keverékképzést befolyásoló legfontosabb tényezőik: 

a.) a levegő mozgása az égéstérben, 

b.) a befecskendezés módja, 

c.) az égéstér alakja. 

Ezen tényezőknek egymással összhangban kell lenniük. Belátható például az egyszerű korong ala-

kú, osztatlan égéstérben a központban elhelyezett többlyukú porlasztó által befecskendezett tüzelő-

anyag-sugarak szétterítésének szükségessége, annak érdekében, hogy az égéstér minden részében 

közel egyenletes üzemanyag és levegő keverék összetétel alakulhasson ki. A tüzelőanyag-sugarak 

szétterítését a forgó mozgást végző levegő biztosítja.  

A levegőmozgások létrehozása és hatásai. 

A tüzelőanyag gyors és tökéletes elégéséhez a tüzelőanyag részecskék és a levegő között nagy rela-

tív sebességre van szükség. A levegőmozgások elősegítik a tüzelőanyag elosztását, annak a levegő-

vel való összekeveredését és az égést, ugyanakkor csökkentik az utóégést.  

Szívási örvény keletkezik, ha a levegőt a szívóütemben tangenciálisan vezetjük be a hengerbe, a 

henger fala eltéríti a levegőt, amely a henger tengelye körül forgómozgást végez. A levegő forgó-

mozgását többféle módon lehet létrehozni:  

a.) Árnyékolt szívószelep alkalmazása 4-ütemű dízelmotoroknál. Ennek előnye, hogy a legkedve-

zőbb beáramlási irány biztosítható. Hátrányai: a szabad beömlési keresztmetszet csökkenése, a 

szelep elfordulása elleni biztosítása miatt erős helyi kopás a szelepülésen, mivel nem forog a 

szívószelep, nagyobb előállítási költség a szívószelep gyártása során. Korszerű dízelmotorok-

nál már nem alkalmazzák ezt a lehetőséget.  
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b.) A levegő irányítását el lehet érni a hengerfejen kiképzett megfelelő „ajakkal”, árnyékoló 

elemmel. Hatása az árnyékolt szelephez hasonló. Korábban kisméretű 4-ütemű dízelmotorok-

nál alkalmazták. Gyártástechnológiai nehézségek miatt ma már nem alkalmazzák ezt a lehető-

séget.  

c.) Levegő forgómozgást el lehet érni megfelelően kialakított, hengerfejen belüli ferde szívócsa-

tornával (Schräg-kanal). A csatorna konfúzorszerűen szűkül a szívócsőtől a szeleptorokig (5.1. 

ábra). 4-ütemű, közvetlen befecskendezésű dízelmotoroknál alkalmazzák ezt a megoldást.  

 

5.1. ábra. Hengerfejen belül kialakított ferde szívócsatorna 

 

5.2. ábra. Hengerfejen belül kialakított örvénycsatorna 

a.) A szívócsatorna a hengerfejben kialakított „örvénycsatorna” (Drall-kanal) (5.2. ábra). A levegő 

a szívócsatornában nyert perdületet megtartja a hengerben is. 4-ütemű, közvetlen befecskende-

zésű dízelmotoroknál igen jó eredménnyel (m1,11,2) alkalmazzák ezt a megoldást. Hátrá-
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nyai: a hengerfej felépítése bonyolult, gondos kialakítást igényel; a hengerfej öntési eljárása 

szigorú gyártástechnológiát követel meg; az örvénycsatornában történő levegőáramlás energia-

emésztő folyamat.  

b.) 2-ütemű, résvezérlésű dízelmotoroknál a beömlő rések (nyílások) tangenciális kialakítása biz-

tosítja a légszekrényből beömlő levegő forgómozgását a hengerben. Ez a megoldás különösen 

jó eredményeket ad az egyenáramú öblítést megvalósító, tehát az égéstermékeket kipufogó sze-

lep(ek)en keresztül eltávolító konstrukcióknál, amelyeket a vasúti dízelmotoroknál is alkal-

maznak. 

Kísérletek kimutatták, hogy a szívási örvény megmarad a kompresszió ütemben és az égés alatt is 

hatásos, kb. 15 Ft-kal a Fhp utánig. A szívási örvényt jellemző paraméter a légörvény fordulatszá-

ma (elérhető a névleges motorfordulatszám 10 szerese). Az optimális viszonyok megkeresése mo-

dellhengerfejen anemométerrel történik. Fokozatokban beállítható paraméterek: a szelepnyitás és 

szívócső-hengertér nyomáskülönbség.  

A levegő forgómozgásának létesítése a sűrítési ütemben osztott égéstereknél valósítható meg. A fő 

égésteret az előkamrával vagy az örvénykamrával viszonylag szűk nyílás köti össze; a sűrítési 

ütemben a levegő ezen szűkítésen keresztül nagy sebességgel áramlik át. Megfelelő elrendezés ese-

tében az előkamrában vagy örvénykamrában nagy sebességű forgómozgás állítható elő. A tüzelő-

anyag befecskendezése az előkamrában vagy örvénykamrában forgómozgást végző levegőbe törté-

nik keresztáramban, ellenáramban vagy ritkábban egyenáramban. A módszert alkalmazzák az ör-

vénykamrás dízelmotoroknál (pl. Ricardo Comet Mark III típus a Paxman vasúti dízelmotorban). A 

gömbszerűen kiképzett örvénykamrában a levegő forgási sebessége 5-10000 1/min. Hátránya a szű-

kített torkon való átáramlásnál fellépő nagy energiaveszteség. Örvénykamrás hengerfej sematikus 

felépítését mutatja az 5. 3. ábra. 

 

5.3. ábra. Örvénykamrás hengerfej sematikus felépítése 

A sűrítési ütemben sugárirányú légmozgás a dugattyú koronája felett annak következtében lép fel, 

mert a dugattyútetőben kialakított bemélyedés miatt a levegő a dugattyú pereme felől a középpont 

irányába (radiálisan) áramlik. (A dugattyútető csak a kis dízelmotorok esetében sík.) A radiálisan 

befelé történő áramlás (squish) sebessége a következő tényezők függvénye: kompresszióviszony, 

dugattyú középsebesség/löket viszony, d/D viszony, Va/Vk viszony, a motor fordulatszáma, a du-

gattyú pillanatnyi helyzete (5.4. ábra). A sűrítési ütemben a dugattyúgyűrűk mellett megszökő leve-

gő kis mértékben módosítja a viszonyokat.  
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5.4. ábra. A dugattyú koronája feletti sugárirányú légmozgást befolyásoló tényezők 

Osztott égésterű motorok, elsősorban az előkamrás dízelmotorok használják fel az égési turbulenci-

át a jobb keverékképzésre.  

 

5.5. ábra. Előkamrás égéstér 

Előkamrás égéstér felépítését mutatja az 5.5 ábra. A kompresszió ütem alatt a levegő a szűk 

nyíláso(ko)n keresztül beáramlik az előkamrába. A tüzelőanyag befecskendezése az előkamrába 

történik, a tüzelőanyag egy része meggyullad az előkamrában, jelentős nyomásnövekedés jön létre. 

Az expanzió ütem alatt a tüzelőanyag-levegő-égéstermék elegy nagy sebességgel turbulensen áram-

lik az előkamrából a fő égéstérbe, miközben a nagyobb tüzelőanyag cseppek feldarabolódnak ki-

sebbekre és összekeverednek a fő égéstérben maradt levegővel. Az előkamrás égésteret kis- és kö-

zepes dízelmotorok számos változatánál alkalmazzák. Hátránya az, hogy az összekötő furato(ko)n 

történő átáramlások energiaemésztő folyamatok, továbbá az előkamra nagy hőterhelését uralni kell 

a konstrukció és a megfelelő anyagmegválasztás útján.  

5.1.2. Cetánszám, oktánszám. 

A belsőégésű motorok tüzelőanyagainak jellemzői jelentősen befolyásolják a keverékképzés és égés 

lefolyását. E helyen csak a cetánszámra és az oktánszámra utalunk.  

A cetánszám a dízelmotorokban felhasznált üzemanyag (gázolaj, dízelolaj) gyúlási  képességének 

kifejezője. Szabványos vizsgálómotorban meghatározott módszerrel mérik. Valamely üzemanyag 

gyúlási képességét olyan szénhidrogén-elegy gyúlási képességével történő összehasonlítással mérik, 
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amely egy nagyon gyúlékony (cetán, C16H34) és egy nehezen gyulladó (α-metil-naftalin) összetevőt 

tartalmaz. A cetán gyúlási képességét 100-nak, az α-metil-naftalinét 0-nak véve, a cetánszám kife-

jezi azt, hogy a vizsgált üzemanyag gyúlási képessége hány térfogatszázalék cetánt tartalmazó 

cetán-α-metil-naftalin elegy gyúlási képességével egyenlő. A cetánszám megkívánt értéke min. 45, 

de a korszerű, közvetlen befecskendezésű motorok 52-55 cetánszámú tüzelőanyagot igényelnek. 

Az oktánszám a benzin belsőégésű motorban mutatkozó kompressziótűrésének mértéke. Szabványos 

vizsgáló motorban meghatározott módszerrel mérve az izooktán [CH3-C(CH3)-CH2-CH(CH3)-CH3] 

jó kompressziótűrését a 100-as oktánszám, a kopogásra erősen hajlamos n-heptánét a 0-s oktánszám 

jellemzi. Ha egy vizsgált tüzelőanyag kompressziótűrése az említett etalon anyagok keverékéből 

nyert tüzelőanyagéval egyezik, akkor a keverékben lévő izooktán térfogatszázaléka adja a kérdéses 

tüzelőanyag oktánszámát. Az oktánszám szokásos értéke 92-98 a korszerű motoroknál. 

A kopogás a belsőégésű motorban a sűrítést követő égés során a normális égésnél jóval nagyobb 

sebességű égési folyamat, ami hirtelen nyomásemelkedéssel jár és a motorzajtól jól elkülöníthető, 

jellegzetes csilingelő hanghatást kelt. Ez erősen igénybe veszi a forgattyús mechanizmust. 

5.1.3. Fizikokémiai folyamatok a tüzelőanyag-sugárban az égés kezdetig. A gyúlási késedelem.  

Dízelmotoroknál a tüzelőanyagot folyékony állapotban fecskendezzük be a kompresszió ütem vége 

előtt az égéstérbe, ahol a levegő nagy nyomáson, és nagy hőmérsékleten van. A porlasztott tüzelő-

anyag sugár magja nagyobb cseppekből áll, az azt körülvevő tüzelőanyag felhőben a cseppek átmé-

rője 0,002-0,008 mm között van (5.6. ábra).  

 

5.6. ábra. A porlasztott tüzelőanyag-sugár 

A tangenciális irányú levegőmozgás hatására a tüzelőanyag felhő szétterül, a magban lévő cseppek 

elérik a behatolási (penetrálási) mélységet.  

Az egyes tüzelőanyag cseppekben a belső mag még folyékony, azt a tüzelőanyag gőze veszi körül, 

a külső burokban megkezdődik az oxidáció (az égés), amelynek sebessége függ, a levegő nyomásá-

tól és hőmérsékletétől, valamint a folyamatban részt vevő szénhidrogén vegyületek kémiai stabilitá-

sától. Kezdetben az oxidáció következtében fellépő hőmérsékletnövekedés nem érvényesül, mert a 

keletkezett hő vezetéssel és a párolgás miatt távozik. Magasabb hőfokon a folyamat exotermmé vá-

lik, az oxidáció megvalósul, öngyulladás következik be a befecskendezett tüzelőanyag fáklya szélé-

nek több pontján.  

Az égés kezdetét méréstechnikai okok miatt nehéz meghatározni. Az indikátor diagramból vesszük 

azt a pontot, ahol a nyomásgörbe elhagyja a kompresszió görbét. A befecskendezett tüzelőanyag 

sugár égéstérbe jutása és a nyomásgörbének ez a pontja közötti időbeli különbség a gyúlási késede-

lem. A főtengely gyúlási késedelem alatti elfordulási szöge a  

 gygy n 6 (Ft)  

összefüggésből állapítható meg, ahol n (1/min) a motor fordulatszáma, gy (s) a gyúlási késedelem 

(5.1) 
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időtartama.  

A gyúlási késedelem fizikai és kémiai szakaszokra bontható (5.7. ábra).  

 

5.7. ábra. A gyúlási késedelem szakaszai 

Az elsőben a tüzelőanyag cseppek hőmérséklete az öngyulladás hőmérsékletére emelkedik, majd a 

második szakaszban játszódnak le azok a kémiai átalakulások, amelyek során a gyűrűs és soros 

szénhidrogén vegyületek kötései leépülnek és elkezdődik az égés.  

Kis gyúlási késedelem sima motorjárást eredményez, nagy gyúlási késedelem zajos motorhoz vezet. 

A gy azonban nem lehet zérus, mert akkor a tüzelőanyag nem jutna el az égéstér minden részébe.  

A gyúlási késedelmet befolyásoló tényezők:  

 a levegő töltet hőmérséklete, ha nő a hőmérséklet, gy csökken; 

 a levegő töltet nyomása, ha nő a nyomás, a gy csökken; 

 a porlasztás javítása, a kisebb tüzelőanyag cseppek csökkenthetik a gy-t; 

 a befecskendezés időzítése; 

 a motor fordulatszámának növekedése esetében a gy csökken; 

 a tüzelőanyag cetánszámának növelése csökkenti a gy-t. 

A kísérleti eredmények szerint a fenti befolyásoló tényezők hatására, a gyakorlatban a gyúlási kése-

delem időtartama a 0,001-0,003 s tartományban van.  

5.1.4.  Az égés. Az égéstörvény alakjának és a befecskendezési karakterisztikának a kapcsolata.  

Az égési folyamat szakaszait a kiterített indikátordiagram, a p- diagram segítségével mutatjuk be 

(5.8. ábra). 
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5.8. ábra. Az égési folyamat szakaszai 

Az égéstörvény meghatározásánál utalunk a 2. fejezetben ismertetett összefüggésekre. A befecs-

kendezési karakterisztika a hengerbe befecskendezett tüzelőanyaggal bejuttatott hőmennyiség ábrá-

zolása az idő vagy az α Ft függvényében.  

Az előbbiekben láttuk, hogy a gyúlási késedelem függvénye a nyomásnak, a hőmérsékletnek és a 

légmozgásnak. Az első tüzelőanyag részecskéket (gy gyúlási késedelem) követő részecskék már az 

égés szakasza alatt érkeznek az égéstérbe, ahol egyre növekvő nyomású és hőfokú közegbe érkezve, 

gyúlási késedelmük egyre rövidebbé válik. A fenti feltételezéssel az ábrán az 1. befecskendezési ka-

rakterisztikához a 4. égéstörvény és az 5. nyomáslefolyás tartozik. Amint látható, a 4. égéstörvény a 

2-hoz képest kezdetben meredeken emelkedik, ami igen intenzív hőfelszabadulást feltételez. Ez az 

5. nyomásgörbén is megfigyelhető, ami szintén meredekebben indul, mint a 3. nyomásgörbe. Az áb-

rából az is megállapítható, hogy a „b” pontban befecskendezett tüzelőanyag-részecske gyúlási kése-

delme a legrövidebb ’gy. 

Az előbbieket összefoglalva, Ricardo angol kutató az égést három szakaszra osztja: Az I. a gyúlási 

késedelem szakasza, a II. a meredek nyomásnövekedés szakasza, a III. az égés vezérelt szakasza. 

Pischinger osztrák kutató a felosztást további IV., az úgynevezett „utánégés” szakaszával bővítette.  

5.1.5. Dízelmotoroknál leggyakrabban alkalmazott égésterek felépítése, a jellemző paraméterek 

összehasonlítása. 

Az osztatlan vagy közvetlen befecskendezésű égéstér számos változata terjedt el. Ennek okai az 

egyszerű felépítés, kiegyensúlyozott hőterhelés és a viszonylag kedvező fajlagos tüzelőanyag fo-

gyasztás. Példaként a Hesselmann (5.9. ábra) és a Saurer (5.10. ábra) égésteret mutatjuk be.  



98                                                    DÍZEL VONTATÓJÁRMŰVEK I. VASÚTI DÍZELMOTOROK 

 

www.tankonyvtar.hu   Kovács Endre, BME 

 

5.9. ábra. A Hesselmann égéstér felépítése 

 

5.10. ábra. A Saurer égéstér felépítése 

Az osztott égésterű motorok közül az 5.3. ábra az örvénykamrás hengerfej felépítését mutatta. Az 

előkamrás motorok közül az 5.5. ábra a Ganz-Jendrassik égésteret ábrázolja. Ennek egy változata az 

ún. „terelőkúpos előkamrás égéstér” (5.11. ábra).  
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5.11. ábra. Terelőkúpos, előkamrás égéstér felépítése 

Az előkamrába épített terelőkúp és többfuratú égőfej jó tüzelőanyag-levegő keveredést eredményez, 

kedvező a fajlagos tüzelőanyag fogyasztás. Az égés során a nyomásnövekedés sebessége mérsékelt, 

ami kedvezően hat a motor zajszintjére.  

A Ganz-MÁVAG-ban gyártott PA 4-185 típusú dízelmotorok két előkamra megoldását mutatja az 

5.12. és az 5.13. ábra.  

 

5.12. ábra. PA4-185 típusú dízelmotor előkamrás égésterének felépítése 

Az 5.12. ábrán látható az előkamrás kivitel, melyen a gömbkamra után többlyukú előkamra van be-

építve. Az 5.13. ábra a változó geometriájú égésteret mutatja. Ennél a dugattyú tetőbe szerelt hőálló 

terelőszem a felső holtpont környékén benyúlik az előkamrába, majd a dugattyú lefelé haladása 

közben, fokozatosan nagyobbodó körgyűrű alakú nyílást, végül teljes előkamra keresztmetszetet 

nyit az égéstér felé.  
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5.13. ábra. PA4-185 típusú dízelmotor „változó geometriájú” előkamrás égésterének felépítése 

Az egyes égéstér típusok legfontosabb jellemzőinak összehasonlítását az 5.1. táblázatban mutatjuk 

be. 

Az égéstér típusa 

Az összehasonlított jellemzők Osztatlan 
Osztott 

Előkamrás Örvénykamrás 

Kompresszió viszony 14-18 12,5-21 15-17 

Középnyomás (MPa)        szívó 

                                       feltöltős 

0,6-0,9 

0,8-2,0 

0,5-0,8 

0,8-2,0 

0,6-0,8 

1,0 

Befecskendező nyomás (MPa) 15-40 12-25 10-12 

Légviszony 1,5-2,0 1,4-1,7 1,25-1,3 

Nyomásemelkedés sebessége  

d

dp
 (MPa/Ftº) 

0,5-1,5 0,5-1,1 0,5-0,7 

Fajlagos tüzelőanyag fogyasztás 

(g/kWh) 
190-260 200-280 260-300 

Előkamra/ kompressziótér vi-

szony 

V

V kam ra
 

- 0,25-0,50 0,50-0,80 

Zajszint zajos kevésbé zajos csendes járású 

Porlasztó típusa több furatú egyfuratú egyfuratú 

Gyártott motor méretek kis, közepes, nagy kis, közepes kis, közepes 

A keverékképzés módja 
szívási örvény; 

squish 

kompresszió ütem 

alatti forgómozgás; 

squish, égési turbu-

lencia 

kompresszió ütem alatti 

forgómozgás; squish, 

égési turbulencia 

Alkalmazott fordulatszám közepes, magas közepes, magas alacsony, közepes, ma-

gas 
A konstrukció bonyolultsága egyszerű bonyolult bonyolult 

5.1. táblázat. Égéstér típusok egyes jellemzőinek összehasonlítása 
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5.2. Befecskendező rendszerek 

5.2.1. A befecskendező rendszer feladatai és legfontosabb elemeinek működése 

A befecskendező rendszer feladatai:  

- a szükséges tüzelőanyag mennyiség biztosítása a motor terhelésének megfelelően,  

- a befecskendezés helyes időpontjának,  

- a befecskendezési időtartam célszerű hosszának és  

- az égési eljáráshoz való illeszkedés módjának biztosítása.  

Az 5.14. ábra a befecskendező rendszer sematikus vázlata, amely alapján a következő fő szerkezeti 

egységeket különböztetjük meg: gázolaj-tartály, tüzelőanyag tápszivattyú, szűrő, befecskendező 

szivattyú, tápnyomás szabályozó szelep, nyomócső, porlasztó, a résveszteségek visszavezetésére 

szolgáló vezeték.  

 

5.14. ábra. A befecskendező rendszer sematikus vázlata 

A befecskendező szivattyúk túlnyomóan dugattyús rendszerűek. A követelményeket ezek a szivaty-

tyúk képesek maradéktalanul teljesíteni. Követelmény: nagy nyomáson, viszonylag rövid idő alatt 

(10-20 Ftº elfordulás alatt) bejuttatni a hengerbe az üzemanyagot.  

A dízelmotor minőségi szabályozású, ami azt jelenti, hogy a motor üzeme során ciklusonként a fel-

használt tüzelőanyag tömegét szabályozzuk, a hengerbe ciklusonként bejutó levegő tömege közelí-

tően állandó. A befecskendező szivattyúkat - többek között - a szabályozás módja szerint csoporto-

síthatjuk, úgy mint:  

- változó löketű szivattyúk,  

- túlfolyásos szabályozású szivattyúk,  

- fojtásos szabályozású szivattyúk. 

A gyakorlatban a befecskendező szivattyú konstrukciók igen sok változatát alkalmazzák. Egy-egy 

konstrukció elterjedésének oka lehet: a szerkezet elvi jósága, a konstrukció csiszoltsága, a gyártás-

technológia színvonala és a forgalomba hozatal szervezettsége, marketingje. 

Hazai viszonyok között két alapvető típust kell bemutatni:  

- a dugattyú elfordulásával szabályozható, túlfolyásos szabályozású ún. forgódugattyús befecs-

kendező szivattyúkat (pl. Bosch, C.A.V., Friedmann-Maier stb. szivattyúk); 

- a lökethossz szabályozású Ganz-Jendrassik szivattyút. 

Megemlítjük, hogy a „common rail” befecskendező rendszer felépítésével és működésének jelleg-

zetességeivel a hallgatóság későbbi tanulmányai során ismerkedik meg.  
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A túlfolyásos szabályozású szivattyút (5.15. ábra) szokás – a szabályozást megvalósító szerkezeti 

elem alapján – forgódugattyús szivattyúnak is nevezni. Jellemzője, hogy a befecskendező szivattyú 

dugattyúja (adagoló eleme) állandó löketű, azonban a hasznos löket nagyságát a dugattyú által vezé-

relt rések nyitása szabja meg. A dugattyú mozgatása bütykös tengely segítségével történik. Amikor 

a lökőtalp görgője a bütyök emelkedő szakaszán fut, akkor a dugattyú emelkedését a bütyökprofil 

határozza meg. Szívó ütemben is a bütyök vezérli a dugattyú mozgását, ekkor rugó biztosítja a csat-

lakozó elemek hézagmentes kapcsolatát. A szabályozás megvalósítása érdekében a dugattyúra spi-

rálisan növekvő bemarást készítenek, amely hosszirányú hornyon keresztül a szivattyú nyomóteré-

hez kapcsolódik. Amíg a befecskendező dugattyú palástja lezárja a tüzelőanyag bevezető nyílást, 

addig a tüzelőanyag a nyomószelepen (fejszelepen) keresztül a befecskendező csőbe jut. A spirális 

vezérlő él és a tüzelőanyag csatorna egybeesése esetén az üzemanyag a nyomócső (befecskendező 

cső) helyett a tüzelőanyag csatornába visszaáramlik. Azt, hogy a spirálcsatorna mely szakasza hatá-

rozza meg a befecskendezés végét, a dugattyú elfordításával vezérelhetjük.  

 

5.15. ábra. A forgódugattyús befecskendező szivattyú felépítése 

Az 5.16. ábrán a forgódugattyús befecskendező szivattyú szabályozási mechanizmusa látható. Az 

5.17. ábra a spirális vezérlő él különböző helyzeténél mutatja a tüzelőanyag adagolás (a töltés) ala-

kulását.  

A befecskendezés időbeli lefolyását a befecskendező szivattyú és bütykös tengelyének kialakítása 

határozza meg.  
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5.16. ábra. A forgódugattyús befecskendező szivattyú szabályozási mechanizmusa 

 

5.17. ábra. A tüzelőanyag adagolás (a töltés) alakulása a spirális vezérlő él különböző helyzeténél 

a              b  

5.18. ábra. A vezérlő él elhelyezésének két változata 

Az 5.18. ábra a vezérlő él elhelyezésének két változatát mutatja. Az a esetben az adagolási folyamat 

kezdetét, a b esetben a folyamat végét szabályozzuk.  



104                                                    DÍZEL VONTATÓJÁRMŰVEK I. VASÚTI DÍZELMOTOROK 

 

www.tankonyvtar.hu   Kovács Endre, BME 

 

5.19. ábra. Változó löketű befecskendező szivattyú felépítése 

A változó löketű befecskendező szivattyúknál (5.19. ábra) a dugattyú hasznos löketét szabályozzuk. 

Ilyen megoldású a Ganz-Jendrassik rendszerű szivattyú is, amelynek működési vázlatát mutatja az 

ábra. A befecskendezést a szivattyú dugattyúja rugóerő hatására végzi, akkor, amikor a dugattyút 

mozgató himba a bütykös tengely meredek szakaszához érkezik. Ebben a pillanatban a himba alól a 

megtámasztó felület kifordul és a szabaddá váló rugóerő a dugattyút a nyomólöket elvégzésére 

kényszeríti. A szívás a dugattyúban elhelyezett, rugóval záródó szívó szelepen keresztül történik. A 

szívás időszakában a himba a bütyök emelkedő, spirális szakaszán halad és a befecskendezést végző 

rugó előfeszítését is elvégzi. A löket szabályozása a himba bütykös tengellyel ellentétes oldalán tör-

ténik. A szabályozás magyarázatához az 5.20. ábra szolgál segítségül.  

 

5.20. ábra. A dugattyú löketének szabályozása a Ganz-Jendrassik befecskendező szivattyúnál 

Az ábrán azt a pillanatot vázoltuk, amikor a himba (1) fölül kifordul a bütyök (2). A kifordulás pil-
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lanatában a himba az (5) rugóerő hatására a c forgáspont körül elfordul. Ebben a helyzetben a him-

ba b pontjának elmozdulási lehetősége s, ami egyenlő a befecskendező dugattyú lökethosszával. Ha 

a c forgáspontot függőleges irányban eltoljuk, az s lökethossz változik. Az eltolást az ún. éksor se-

gítségével hozzuk létre, amely álló (4) és mozgó (3) éksorból áll. A mozgó éksort vízszintes irány-

ban elmozdítva a c pont helyzete változtatható. Az álló éksor felső – himbával ellentétes oldali része 

állítható, aminek segítségével az egyes hengerek töltésnagysága (lökethosszak egymáshoz képest) 

beállíthatók. Jellegzetessége a típusnak, hogy a befecskendezés függetlenül a fordulatszámtól, közel 

állandó idő alatt megy végbe.  

A legtöbb befecskendező szivattyúnál alkalmaznak a szivattyú hengertere és a befecskendező cső 

között szelepet, ez az ún. fejszelep vagy nyomószelep. A nyomószelep feladata kettős:  

- egyrészt megakadályozni, hogy a befecskendező szivattyú a szívó ütemben a nyomócsőből 

visszaszívja az üzemanyagot; 

- másrészt pedig megfelelő kiképzés esetén a csővezeték tehermentesítésének biztosítása.  

a.       b.    

5.21. ábra. A fejszelep kialakításának két változata 

A fejszelepeket kétféle kivitelben készítik. Az 5.21.a. ábrán a tehermentesítés nélküli, míg az 5.21.b 

ábrán a tehermentesítő gallérral ellátott fejszelepet ábrázoltuk. A tehermentesítés nélküli fejszelep 

egyszerű kúpos ülésű szelep. A szelepszár kiképzése azonban speciális, mivel az üzemanyag átve-

zetését úgy kell biztosítani, hogy a szelepszár a furatból nem emelkedik ki teljes hosszában. A te-

hermentesítő gallérral ellátott fejszelepnél a kúpos ülés alatt hengeres öv található, ezt nevezik te-

hermentesítő gallérnak. Ahhoz, hogy a tüzelőanyag a szelepen átfolyjon, a hengeres övnek ki kell 

emelkednie a furatból, a kiáramlást ez nem akadályozza (késlelteti). A zárás viszont a hengeres öv-

nek a furat felső éléhez való érkezésekor bekövetkezik. A szelep azonban még tovább süllyed a fu-

ratban, mindaddig, amíg a kúpos ülés be nem zár. Ez azt jelenti, hogy a hengeres öv belépése a fu-

ratba, valamint a kúpos ülés felülése között megtett út -– a tehermentesítő gallér lökete – alatt a 

nyomócső térfogata növekedett. Ezáltal a nyomócsőben visszamaradó nyomás mértékét csökkentet-

tük, ami biztosítja, hogy a porlasztónál káros utórezgések ne keletkezzenek. A tehermentesítési tér-

fogat az ábra alapján:  

 h
d

Vt 



4

2

  

A fejszelep után az üzemanyag a befecskendező csőbe kerül, amely az üzemanyagot a porlasztóhoz 

vezeti. A porlasztó feladata az adagoló elem által szállított tüzelőanyag eljuttatása az égéstér megfe-

lelő helyére, a megfelelő porlasztás biztosítása. 

A porlasztó működés módja szerint lehet:  

a) Nyitott porlasztó, amely belső tere záró elem nélkül kapcsolódik a motor égésteréhez; ezt a meg-

oldást csak alárendelt célokra alkalmazzák; 

(5.2) 



106                                                    DÍZEL VONTATÓJÁRMŰVEK I. VASÚTI DÍZELMOTOROK 

 

www.tankonyvtar.hu   Kovács Endre, BME 

b) Visszacsapó szelepes porlasztó, amelynél a szeleptest a befecskendező csövet elválasztja az 

égéstértől (5.22. ábra), azonban a befecskendezés folyamatára számottevő befolyása nincs.  Egy-

szerű golyósszelepet ábrázol az 5.22.a. ábra, míg Ganz-Jendrassik típusú motoroknál alkalmazott 

visszacsapó szelepes porlasztót mutatja az 5.22.b. ábra. Ezeknél a porlasztóknál a szeleptest el-

mozdulása a tüzelőanyag áramlási irányával egybeesik.  

a)  b)  

5.22. ábra. Visszacsapó szelepes porlasztó 

c) Zárt tűszelepes porlasztó, amelynél a nyomócső és az égéstér között rugóterhelésű szelep van 

beépítve. A rugó feladata a nyitónyomás biztosítása, amelyet úgy kell megválasztani, hogy az a 

tűszelep záró nyomásának 1,2÷1,4-szerese legyen (5.23. ábra). Ezeknél a porlasztóknál a tűsze-

lep elmozdulása a tüzelőanyag áramlási irányával ellentétes.  

 

5.23. ábra. Zárt tűszelepes porlasztó 

A zárt tűszelepes porlasztókat két csoportra oszthatjuk: csapos és lyuk- vagy tűs fúvókákra. A fúvó-

kák kialakítása nagymértékben befolyásolja a befecskendezett tüzelőanyag sugár jellemzőit. Az 

5.24.a. ábrán látható a csapos fúvóka olyan kialakítása, amelynél a fúvókanyílásba (furatba) henge-

res csap nyúlik be. A fúvóka nyitásának kezdeti szakaszán a nagyobb átmérőjű hengeres csap által 

meghatározott gyűrűfelületen áramlik át az üzemanyag. Ez természetesen a tüzelőanyag finomabb 

szemcsés felbontását eredményezi, mint a későbbi szakaszban, amikor a nagyobb átmérőjű henge-
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res csap kilép a fúvóka furatból. Ezért nevezzük ezt a csapot fojtócsapnak is. A kisebb átmérőjű 

csap folyamatosan a furatban van. Ez a csap készülhet hengeres és mint azt az 5.24.b. ábrán látjuk, 

kúpos kialakítással is. Ez a furatban tartózkodó csaprész különböző kialakításával a sugár alakulását 

módosítja a befecskendezés további szakaszában. Az 5.24.c. ábrán az ún. tűs fúvókák hosszúfura-

tos, míg az 5.24.d. ábrán rövidfuratos kivitelét ábrázoltuk. Ez a meghatározás a fúvókafurat átmérő-

jének és hosszának viszonyát jellemzi. A rövidfuratos fúvóka szélesebb sugárban porlaszt, mint a 

hosszúfuratos kivitel. Az 5.24.e. ábrán a tűs fúvókának egy speciális megoldását láthatjuk, a többfu-

ratú tűs fúvókát. A furatok számát és elrendezését a motor égésterének megfelelően alakítják ki. A 

többlyukú fúvókákat általában a közvetlen befecskendezésű motorokhoz használják.  

 

5.24. ábra. Zárt tűszelepes porlasztók különféle megoldásai 

A fúvókák (porlasztók) jellemzésére a hasznos átfolyási keresztmetszet fogalmát használjuk. Ez 

megmutatja az y tűemelkedés függvényében a fúvóka valóságos átáramlási keresztmetszetét (5.25. 

ábra).  

 

5.25. ábra. Porlasztók valóságos átáramlási keresztmetszete a tűemelkedés függvényében 

Az ábrán a csapos fúvóka maximális nyitási értéke 0,7 mm-ig, míg a tűs fúvókáé 0,35 mm-ig terjed. 

Az ábrán Bosch rendszerű fúvókák átáramlási keresztmetszeteit ábrázoltuk. A csapos fúvókánál 

~0,4 mm nyitásig a csap a furatban tartózkodik, így csak viszonylag szűk átáramlási keresztmetszet 

áll rendelkezésre a tüzelőanyag áram számára.  

A General Motors Electro Motive Division a 2-ütemű 16-567D1 típusú, vasúti dízelmotorokhoz és 

az ebbe a nagyságrendbe tartozó egyéb célú erőgépeibe olyan befecskendező rendszert épít be, 

amely a befecskendező cső kiiktatásával egy egységben alakítja ki az adagoló elemet és a porlasztót 

(5.26. ábra). A működésmód az ábra és az egyes elemek megnevezésének segítségével követhető. A 

rendszerrel igen nagy befecskendezési nyomások (kb. 140 MPa) és jó porlasztás érhető el.  
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5.26. ábra. A GMC-EMD egyesített adagolóeleme és porlasztója 

5.2.2. A befecskendező rendszerben lejátszódó folyamatok vizsgálata 

A befecskendező rendszerben (szivattyú, nyomócső és porlasztó) végbemenő folyamatokat Allievi-

nek a vízvezetékekben lejátszódó instacioner áramlások számítására kidolgozott ún. hullámegyenle-

tei írják le. A kiinduló parciális differenciál egyenlet rendszer a csővezetékben történő áramlásra: 
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 a (m/s) a hullám terjedési sebessége, a helyi hangsebesség, 

ς 







3

m

kg
 a tüzelőanyag sűrűsége, 

E (MPa) a tüzelőanyag rugalmassági modulusa, 

E1  (MPa) a nyomócső falának rugalmassági modulusa, 

d (m) a nyomócső belső átmérője, 

s (m) a nyomócső falvastagsága, 

p (MPa) a nyomás a vezeték vizsgált keresztmetszetében, 

c (m/s) a sebesség a vezeték vizsgált keresztmetszetében, 

t (s) az idő, 

x (m) a nyomás és sebesség vizsgált pontjának távolsága egy tetszés szerinti 

 kiindulási ponttól. 

A hullám a terjedési sebességének számításánál figyelembe vesszük a tüzelőanyag és a csőfal ru-

galmasságát, ezek a fellépő nagy nyomások miatt nem hanyagolhatók el. Az a értéke gázolaj eseté-

ben 1400-1500 m/s, ha a p nyomás 10-50 MPa tartományban van. Az a értéke általános esetben  

 



d

dp
a (m/s).  

A differenciálegyenlet-rendszer megoldásaként kapjuk az ún. hullámegyenleteket: 
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A megoldásban szereplő p, illetve c a nyomóvezeték vizsgált pontjában uralkodó nyomás, illetve 

sebesség , a p0 és c0 ezek kiinduló értékei, az F és f függvények egy-egy hullámalakot jelentenek és 

ezek a hullámok a sebességgel haladnak.  

A F függvény az előre haladó, a f függvény a visszafutó hullám, előre haladás irányát önkényesen a 

szivattyútól a porlasztó felé haladónak tekintjük. Ezen feltételekkel az előrefutó nyomás- és sebes-

séghullámok amplitúdói: 
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A visszafutó hullámok amplitúdói:  

 









a

x
tfgp v   

 










a

x
tf

a

g
cv

  
(5.10) 

(5.8) 

(5.9) 

(5.7) 

(5.6) 

(5.5) 

(5.4) 
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és így 
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Az összefüggések egyszerűsítése érdekében az állandók jelölésére vezessük be az alábbi K ténye-

zőt: 
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Ezzel az előző kifejezések a következőképpen alakulnak:  
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K
p 

1
  

 
vv c

K
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így a nyomás- és sebességhullámokra az alábbi kifejezéseket kapjuk:  
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Az eddigiekből kiolvasható, hogy ha ismerjük a sebességváltozást az idő függvényében (ezt pedig 

az adagoló elem dugattyújának a mozgástörvénye határozza meg), akkor meghatározhatjuk a nyo-

máscsőben fellépő nyomásváltozást. A dugattyú mozgástörvényét viszont az azt mozgató bütykös 

mechanizmus foronómiai görbéje határozza meg, így a nyomás időbeli változását egyszerűen szá-

míthatjuk. 

5.2.3. A forgódugattyús befecskendező szivattyú vizsgálata 

A befecskendező szivattyú elvi vázlata és a vizsgálat során használt jelölések az 5.27. ábrán látha-

tók.  

Tekintettel a befecskendező rendszerekben fellépő nyomások mértékére, vizsgálataink során az 

üzemanyag összenyomhatóságát is figyelembe kell vennünk: a befecskendezés alatt fellépő nagy 

dinamikus nyomásokhoz képest viszont az áramlási ellenállásokat elhanyagolhatjuk. Így az I-I ke-

resztmetszetre a kontinuitás elvét felírva nyerjük:  

 
dt

pd

E

V
cqvA I


 .  

A vizsgált I-I keresztmetszetre felírhatjuk a már ismert hullámegyenleteket is 
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Az összefüggésben szereplő jelölések:  

 v (m/s)  a befecskendező szivattyú dugattyújának sebessége, 

cI (m/s) az I-I keresztmetszetben a tüzelőanyag sebessége, 

pI (MPa) a tüzelőanyag nyomása az I-I keresztmetszetben, 

A (m
2
) a befecskendező szivattyú dugattyújának keresztmetszete, 

q (m
2
) a nyomócső keresztmetszete, 

V=V1+V2 (m
3
) a hengertér és a fejszelepház térfogatának összege. 

(5.17) 

(5.16) 

(5.15) 

(5.13) 

(5.14) 

(5.12) 

(5.11) 
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5.27. ábra. A forgódugattyús befecskendező szivattyú működési vázlata 

Az (5.16.) és (5.17.) összefüggésekből álló differenciál egyenlet rendszer megoldása során a követ-

kező egyszerűsítéssel élhetünk:  

- az adagolás kezdetén nincs visszaverődés, tehát 0
1

 Ivc
K

, illetve 0c
Iv
 , 

- a csőben van p0 nyomás, azonban nyugalmi állapot van, tehát c0=0. 

A forgódugattyús befecskendő szivattyú adagolás folyamatának kezdetére írhatjuk 
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Amennyiben eltekintünk a folyadék összenyomódásától, akkor a  

 

v
q

A
c Ie 

  

redukált dugattyúsebesség adja meg az adagolási folyamat kezdetén az I-I keresztmetszetben a se-

bességet, amelyből a pI számítható. A v sebesség a bütykös mechanizmus foronómiai görbéiből 

származtatható, a v-α függvény adagolási folyamat alatti szakasza.  

(5.19) 

(5.18) 
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A differenciál egyenlet megoldása a nyomás, illetve sebességhullámokra logaritmikusan növekvő 

függvényt szolgáltat, amely közeledik az 
q

vA 
 redukált dugattyúsebesség görbéjéhez, azonban azt 

soha el nem éri (5.28. ábra). 

 

5.28. ábra. A sebesség hullám alakja és a tehermentesítés hatása forgódugattyús befecskendező szi-

vattyúnál 

Az 5.28. ábrán ábrázoltuk a tehermentesítés folyamatát is. 

A tehermentesítés mértékét 
maxIe

I

p

p
 viszonnyal fejezzük ki, ahol ΔpI a tehermentesítő szelep által 

létrehozott nyomásesés mértéke, a pIemax az előrefutó nyomás-amplitúdó maximális értéke az I-I ke-

resztmetszetben. A fentiekből következik, ha ΔpI= pIemax a tehermentesítés 100%, ha 
2

1
Ip  pIemax 

a tehermentesítés 50%-os. 

5.2.4. A Ganz-Jendrassik befecskendező szivattyú vizsgálata 

A forgódugattyús rendszernél megismert három összefüggést ismét felírhatjuk (5.29. ábra). 
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Itt azonban a dugattyúmozgás törvényszerűségét nem egy jól definiálható bütyök profil határozza 

meg, hanem azt rugóerővel biztosítjuk. Az erők egyensúlyára a következő egyenlet írható fel:  

 
2

2

0
dt

yd
m

dt

dy
pAkySF I    

ahol S a súrlódó erő, 

ky a rugóerő változása, k a rugóállandó, 

dt

dy
  a csillapítás, a sebességgel arányos, 

A·pI a dugattyúra ható erő, 

2

2

dt

yd
m   a tömegerők, ahol m a befecskendező dugattyú és a vele együtt mozgó  

 alkatrészek tömege. 

(5.21) 

(5.20) 
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A vizsgálatból megállapítható, hogy a befecskendezési folyamat független a fordulatszámtól. A du-

gattyú sebesség hullám-diagramját az 5.30. ábra mutatja.  

 

5.29. ábra. A Ganz-Jendrassik befecskendező szivattyú működési vázlata 

 

5.30. ábra. A sebesség hullám alakja a Ganz-Jendrassik befecskendező szivattyúnál 

5.2.5. Folyamatok a porlasztónál 

Nyitott porlasztócsőre a következő összefüggések írják le a tüzelőanyagnak a furaton történő ki-

áramlását (5.31. ábra).  

 IIvIIeII c
K

c
K

pp 
11

0   

 IIvIIeII ccc 
  

 qcQ II    

(5.22) 
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5.31. ábra. Nyitott porlasztócső vizsgálata 

A μf (cm
2
) a fúvóka valóságos átfolyási keresztmetszetét, a folyadéksugár összehúzódásának figye-

lembevételével, valamint a 
f

q


 viszonyt bevezetve 

 
f

q


   

az ún. reflexiós tényezőhöz jutunk, amelynek értéke 1 és ∞ között változhat. Ha ξ=1, a 
IIeIIv cc  , a 

nyitott vezeték esete, ha ξ=∞, a 
IIvIIe cc  , ez a zárt vezeték esete. 

A fentieket az 5.32. ábrán egy diagramban ábrázoltuk. A diagramban, mint látható, vannak olyan 

pontok, amelyek a vízszintes tengellyel való metszéspontként jellemezhetőek, itt cIIv=0, tehát nincs 

reflexió. Meghatározott előrefutó nyomáshullámok esetén tehát meg lehet olyan reflexiós tényezőt 

határozni, amelynél nem lesz visszaverődés.  

 

5.32. ábra. Előre és visszafutó sebesség hullámok a reflexiós tényező különböző értékeinél nyílt 

porlasztócső esetében 

 

Zárt tűszelepes porlasztó esetében a viszonyokat az 5.33. ábra mutatja.  

(5.23) 
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5.33. ábra. Zárt tűszelepes porlasztó vizsgálata 

A befecskendezés kezdetén szükséges nyitónyomás  

 
21 AA

F
p

o

ny


  (Pa),  

ahol F0  (N) a porlasztótűt leszorító rugóerő a tűszelep zárt helyzetében, 

A1  (m
2
) a porlasztótű teljes keresztmetszete, 

A2  (m
2
) azon keresztmetszet, amelyre zárt porlasztótű esetén a pII nyomás nem hat. 

A szeleptű megmozdulása után a szeleptű gyorsan nyit (emelkedik) a megnövekedett keresztmet-

szet miatt. A zárónyomás közelítő értéke  

 
1A

F
p o

z


  (Pa).  

A ψ=0,8-1,0 korrekciós tényező, amellyel a folyadékáramlás következtében létrejövő nyomáscsök-

kenést vesszük figyelembe. Mint már említettük a nyitónyomás a zárónyomásnak célszerűen 1,2-

1,4-szerese, a tűrezgés miatt esetleg fellépő későbbi befecskendezés megakadályozása érdekében. 

A szeleptű mozgásviszonyait öt egyenletből álló egyenletrendszer vizsgálatával lehet követni. Meg-

állapítható ebből, hogy a tűmozgás lengéstani problémára vezethető vissza, amelyben a szeleptű 

tömege és a rugóerő változása fontos szerepet játszik. A tűmozgás időbeni változását mutatja a nyi-

tás és a zárás szakaszában ún. aperiodikus és periodikus rendszerjellemzők esetében az 5.34. ábra.  

A gyors nyitás és zárás érdekében periodikus rendszerjellemzőket kell választani. Az ábrán az y’ a 

differenciál egyenletrendszer szinguláris megoldása, míg az y a teljes megoldás. A zárás szakaszá-

ban, periodikus rendszerjellemzők esetében a tűmozgás szaggatott vonallal jelzett része azt mutatja, 

hogy a tűszelep szelepülékre történő visszaülését követően már nem tud ismét megnyitni, mivel 

pz<pny. 

(5.25) 

(5.24) 
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5.34. ábra. A szeleptű mozgása az idő függvényében a nyitás és zárás szakaszában aperiodikus és 

periodikus rendszerjellemzők esetében 

5.2.6. A teljes befecskendezési folyamat vizsgálata  

A teljes befecskendezési folyamat vizsgálatán a befecskendező szivattyúból elinduló nyomáshul-

lámnak és a motor hengerébe kerülő tüzelőanyag-mennyiségnek a befecskendező szivattyú tengely 

szögelfordulása függvényében történő bemutatását értjük.  

Az 5.35. ábrán három diagramot mutatunk be. 

Az a ábra nyomáshullám, közvetlenül a szivattyúnál (pI), illetve redukált dugattyúsebesség a szi-

vattyú tengely szögelfordulásának függvényében (az előrefutó nyomáshullám a szivattyúnál). A b 

ábrán a nyomás kialakulását mutatja a porlasztónál. A nyomáshullám a porlasztónál a befecskende-

ző cső hossznak megfelelő hullámfutási idővel késik a szivattyúhoz képest 

 
a

L
t  1 ,  

ahol L  (m) a befecskendező cső hossza,  

a  (m/s) a nyomáshullám terjedési sebessége. 

A c ábrán a befecskendező porlasztó tűmozgását ábrázoltuk. A tűmozgás diagram és a porlasztónál 

megjelenő nyomáshullám kezdeti pontjai között Δt2 késedelem figyelhető meg. A Δt2 azt az időtar-

tamot jelzi, ameddig a porlasztóban a nyitónyomás kifejlődik. A tűmozgás kezdő pillanatától mér-

jük a gyúlási késedelmet.  

(5.26) 
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5.35. ábra. A teljes befecskendezési folyamat elemei 

A μf-y összefüggés (5.25. ábra) és a c ábra segítségével meghatározhatjuk a befecskendezett tüzelő-

anyag-mennyiséget. A c ábra egyes metszetei az idő függvényében megadják a tűszelep nyitás 

nagyságát. Az 5.25. ábrából viszont az y függvényében az átáramlási keresztmetszetekhez jutunk 

így a befecskendezési idő és a pII és phenger nyomások ismeretében meghatározható az átömlő üzem-

anyag mennyiség.  

5.2.7. Szállítási jelleggörbe, természetes karakterisztika 

Forgódugattyús befecskendező szivattyúknál az adagoló elem szállítása a beömlő nyílás teljes lezá-

rása előtt megkezdődik és nem szűnik meg azonnal a visszaömlő rés geometriai nyitásakor. Ezek az 

előszállítási és utószállítási periódusok. Mindkét esetben kétirányú szállítás történik: a tüzelőanyag 

egy része a fejszelepen át a nyomócsőbe jut, másik része pedig a szívó vezetékbe, illetve visszaöm-

lő vezetékbe áramlik. A viszonyokat a furatok geometriája, valamint a sebesség és nyomásértékek 

határozzák meg. A porlasztón át ténylegesen a hengertérbe jutó tüzelőanyag mennyisége ettől elté-

rő. 

Az adagoló elem dugattyú palástja mentén – a gyártási tűrések miatt – résveszteségek keletkeznek. 

A résveszteségek a fordulatszám függvényében változnak – a csökkenő fordulatszámok esetében 

növekszenek. Ez azt jelenti, hogy a befecskendező szivattyú által szállított tüzelőanyag-mennyiség 

csökkenő fordulatszámnál csökken.  

A szállítást adagoló elemenként vizsgálva, az elemenként megengedhető legnagyobb eltérést általá-

ban 4,5%-ban korlátozzák, ezeket szivattyútípusokra megadják. Amennyiben az eltérés a megenge-

dett értéket meghaladja, és az a pótlólagos beállítási korrekcióval nem küszöbölhető ki, az adagoló 

elemet cserélni kell.  
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A befecskendező szivattyú vagy az adagoló elem természetes karakterisztikája alatt egy adott válto-

zatlan h töltésállító rudazat helyzet (hasznos geometriai löket) esetén a porlasztó által adagolt tüze-

lőanyag-mennyiségnek a befecskendező szivattyú fordulatszámától függő változását értjük 

(5.36.ábra).  

 

5.36. ábra. Forgódugattyús befecskendező szivattyú természetes karakterisztikája 

Az ábrában a h1, h2, h3 és h4 különböző, növekvő töltésállító rudazat helyzetet jelentenek. Az ada-

golt tüzelőanyag mennyiséget befecskendező szivattyú vizsgáló próbapadon lehet mérni, különböző 

porlasztó típusok alkalmazása esetében és különböző porlasztó nyitónyomások beállítása mellett. A 

tüzelőanyag-mennyiségeket – méréstechnikai okok miatt – 100 vagy 200 adagolási ciklusra vonat-

koztatják.  

Többhengeres motoroknál az egyes adagoló elemek szállítási jelleggörbéi kis mértékben eltérnek 

egymástól. A különbségek meghatározott tűrésen belül tartása fontos. Az eltérő befecskendezett tü-

zelőanyag-mennyiségek az egyes hengerekben felszabaduló hőmennyiségek különbségei miatt 

hőterhelés különbségeket okoznak, ami a motor meghibásodásához vezethet.  

5.3. A dízelmotorok levegőszennyező hatása és ennek csökkentése 

A dízelmotorral hajtott járművek levegőszennyező hatása azért került az érdeklődés előterébe, mert 

a kipufogó gázok számos olyan összetevőt tartalmaznak, amelyek az ember egészségét veszélyezte-

tik és a környezetet károsítják. 

A légszennyező anyagok egészségkárosító hatása a levegőben fellépő koncentrációjuktól és hatásuk 

időtartamától (az expozíciós időtől) függ. A toxikus hatás jellemzésével e helyen nem foglalkozunk. 

Ezen szennyezőknek a környezeti levegőben mérhető meghatározott ideig megengedhető koncent-

rációját levegőminőségi határértékek rögzítik.  

Amennyiben az égéstérbe befecskendezett tüzelőanyag nem gyullad meg, akkor a kipufogó vezeté-

ken keresztül elégetlen szénhidrogén vegyületek, valamint oxigén és nitrogén távoznak.  

Égés esetében a következő kipufogógáz komponensek keletkeznek: A tökéletes égés termékei: a 

szén-dioxid (CO2) és a vízgőz (H2O). A tökéletlen égés termékei a szén-monoxid (CO) és  a külön-

féle szénhidrogén (CH) vegyületek. Ez utóbbiak között számos igen toxikus vegyület is van (benz-

a-pirén, aldehidek, poliaromás vegyületek stb.). A disszociáció következtében az égés során kombi-

nálódott vegyületek (CO2, H2O) részben szétesnek, CO, valamint H2 és O2 keletkezik (lásd a (2.16.) 

és a (2.17.) összefüggéseket). A kipufogó gáz nitrogén-oxid (NOx) tartalma számos nitrogén vegyü-

letet foglal magába: az elsődlegesen keletkező nitrogén-monoxid (NO), nitrogén-dioxid (NO2), 

amely NO-ból rövid időn belül alakul át, a dinitrogén-oxid (N2O), a nitrogén-pentoxid (N2O5) stb. 

Az égéstermék NOx tartalma a tüzelőanyagban lévő nitrogénből (tüzelőanyag NOx), nagy hőmér-

sékleten végbemenő égés során a levegő nitrogén és oxigén összetevőinek kombinációjából (égési 

NOx) és a szénhidrogén vegyületek jelenlétében létrejövő, ún. prompt NOx-ból származik. A NOx 

tartalom zöme égési NOx, mértékét a hőmérséklet, valamint az O2 és N2 kombinációjára rendelke-
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zésre álló idő határozza meg; mindkét tényező növekedése növeli az NOx koncentrációt. 

A tüzelőanyag kén (S) tartalmából kén-dioxid (SO2) keletkezik, amely a kipufogó gázban jelen lévő 

vízgőzzel kénes savat (H2SO3) alkothat, amely korrozív hatású. A szabad szemmel is jól látható füs-

tölés, koromkibocsátás a helyi léghiány miatti tökéletlen égés terméke. Szilárd anyag kibocsátást 

okoznak a tüzelőanyaghoz, illetve a kenőolajhoz adagolt égésjavító vagy kenési tulajdonságokat ja-

vító vegyületek is (a kenőolaj kis része az égéstérbe jut). A kipufogó gáz jelentős része nitrogén 

(N2) és a légfelesleggel történő égés miatt oxigén (O2).  

A dízelmotorban lejátszódó keverékképzés és égés nagymértékben befolyásolja a kipufogó gázok 

összetételét. Éppen ezért elég problematikus a kipufogó gázok közepes összetételének megadása az 

egyes üzemállapotokban. Az 5.2 táblázatban a VDI 2281 sz. ajánlás szerint a főbb összetevőkre vo-

natkozó tájékoztató értékeket találjuk A dízelmotorok kipufogó gázaiban átlagosan 77 térf. % nitro-

gén és 5 térf. % vízgőz van. 

Kipufogó gáz  

összetevő 
Üresjáratban 

Teljes töltésnél 

Üresjárati for-

dulatszámon 

A névleges fordu-

latszám felénél 

Névleges fordu-

latszámon 

Szén-dioxid,  

CO2 (térf %) 
4 5,5 4 7 

Oxigén,  

O2 (térf %) 
16 12 14 10 

Szén-monoxid,  

CO (térf %) 
0,05 Nyomokban 0,05 0,3 

Szénhidrogének 

(térf %) 
0,04 0,03 0,02 0,01 

5.2. táblázat. Tájékoztató adatok a kipufogó gázok összetételéről különböző  

üzemállapotokban 

Az égéstermékekre vonatkozó néhány megjegyzés:  

A kipufogó gázban lévő kén-dioxid (SO2) mennyisége a tüzelőanyag kéntartalmának függvénye. A 

gázolaj S-tartalmát korlátozzák. A tökéletlen égés következtében a kipufogó gázok számos, igen kis 

koncentrációban jelen levő szénhidrogén vegyületet is tartalmaznak. Ezek egy része bizonyítottan 

mérgező hatású, nagyobb hányaduk hatása még tisztázatlan. Az egyes szénhidrogén vegyületek ki-

mutatása kis koncentrációjuk miatt nehézséggel jár.  

Az égéstermék szilárd alkotója az elemi szén (C), amely korom formájában szennyezi a levegőt. 

Eredete disszociációs égésre vezethető vissza, oka helyi léghiány. Jól tervezett, karbantartott és be-

állított dízelmotoroknál a kipufogó gázok korom tartalmát minden üzemállapotban olyan alacsony 

szinten lehet tartani, hogy a kipufogó gázok csak alig látszanak. A korom kedvezőtlen égési tulaj-

donságai miatt a dízelmotorok kipufogó rendszerében elhelyezett utánégető berendezések csak ne-

hézségek árán alkalmazhatóak. A korom leválasztására szolgáló szűrő- és mosóberendezéseknek je-

lentős térfogat, valamint tömegigényük van.  

A dízelmotorok kipufogó gázai nagyobb mennyiségben tartalmazhatnak igen finom folyadékcsep-

pecskék formájában elégetlen gázolajat és kenőanyagot. A motor kipufogó gázai ilyenkor kékes 

színűek, világosabbak. Ez az állapot akkor fordul elő (pl. indításnál), ha a tökéletes elégéshez szük-

séges hőmérséklet nem mindenütt lép fel az égéstérben. Kékes színű kipufogó gáz magas olajfo-

gyasztás esetén is jelentkezik. Az üzemi tartományban világos füstöt kibocsátó dízelmotorok hatás-

foka és teljesítménye rosszabb, mint a típusra megállapított értékek.  

A dízelmotorok akkor bocsátanak ki sötétszínű kipufogó gázokat, ha a ciklusonként befecskendezett 

tüzelőanyag mennyiségre előírt értéket túllépik, vagy pedig helyi léghiány lép fel az égéstérben. 
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Mindkét esetben tökéletlenül ég el a tüzelőanyag, ami koromképződéssel jár együtt. Néhány nano-

méter (10
-9 

m) nagyságú koromrészecskék keletkeznek, ezek még az égéstérben összeállnak kb. 0,5-

1 µm méretű korompelyhekké. 

A tüzelőanyag (gázolaj) minőségének (nagyobb viszkozitás, kokszosodási hajlam, túl nagy sűrűség) 

a füstölésre gyakorolt hatása csekély, illetve a befecskendezés megfelelő beállításával bizonyos ha-

tárok között kompenzálható.  

A sötétszínű füstölés oka gyakran az, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű oxigén a 

hengerben, vagy hogy a tüzelőanyag cseppecskéknek a levegőben való eloszlása tökéletlen. Helyi 

léghiányt okozhat a hengerben a rosszul kialakított levegőáramlás. A motor levegőtöltetét csök-

kenthetik a rosszul záró szelepek, kopott dugattyúgyűrűk, hibás hengerfejtömítések, eltömődött le-

vegőszűrő vagy kipufogó vezetékek stb. Sötét színű füstölés jelentkezik a turbófeltöltő tehetetlensé-

gének következtében, a lassan felfutó feltöltő fordulatszám esetén is.  

A sötétszínű füstölés oka leggyakrabban a befecskendező rendszerben és ezen belül is elsősorban a 

porlasztókban keresendő. A porlasztótű fennakadása elkokszosodott, vagy elpiszkolódott vezeték 

miatt, a többlyukú porlasztók egyes lyukainak eltömődése, túl kicsi nyitónyomás rossz porlasztást 

eredményeznek. A fúvókanyílás elkokszosodik és emiatt a tüzelőanyag-sugár befecskendezési szö-

ge is megváltozik. 

A vasúti dízelmotorok szabályozó berendezését, regulátorát, a motorok próbatermi átadását követő-

en ólomzárral látják el, emiatt a vezető menetközben nem tudja befolyásolni a teljes terheléshez tar-

tozó töltéskorlátozót. Abban az esetben, ha a vezető meg nem engedett módon eltávolítja a regulá-

torról az ólomzárat, lehetővé válik a ciklusonként befecskendezett tüzelőmennyiség olyan mérvű 

megnövelése menetközben, amely jelentős füstképződéshez vezet. Füstölést okoz az is, ha a befecs-

kendező szivattyút meghajtó tengelykapcsoló elállítódik, különösen akkor, ha ez a késői befecsken-

dezés irányában történik. 

A dízelmotorok befecskendező rendszere, illetve regulátora különleges barometrikus töltéskorlátozó 

alkalmazása nélkül a befecskendezett tüzelőanyag mennyiségét nem változtatja automatikusan a 

légköri viszonyoknak megfelelően. Emiatt a tengerszint közelében még füstölés nélkül üzemelő dí-

zelmotor például 2000 m tengerszint feletti magasságnál már füstöl. A légköri viszonyokat figye-

lembe vevő töltéskorlátozót vasúti dízelmotoroknál alkalmaznak.  

A dízelmotorok karosanyag-emissziója jól meghatározott üzemállapotban, a legnagyobb üzemi töl-

téskor éri el a legmagasabb szintet. Az Európában jelenleg érvényben lévő előírások a koromtarta-

lom, illetve az ezzel meghatározott függvénykapcsolatba hozható fényelnyelés mérését írják elő. 

Ezt a szemléletet indokolja, hogy a korom egyrészt látást akadályozó hatása miatt közlekedésbiz-

tonsági szempontból káros, másrészt a koromhoz kapcsolódik a kipufogógáz károsanyag-

tartalmának kb. 50%-a (így a rákkeltő hatású benzpirének, az aldehidek stb.) és méréstechnikailag is 

ez a legkönnyebben megfogható jellemző. 

A dízelmotorokhoz alkalmazott füstölésmérő műszerek működési elv szerint két fő csoportba oszt-

hatók:  

a.) egy-egy üzemállapotban fellépő füstölés meghatározására szolgáló készülékek, amelyek a füs-

tölést meghatározott kipufogógáz-térfogatból kiszűrt koromtartalom alapján értékelik (pl.: a 

Bosch EFA W-65 típusú, vagy a hazai gyártású FM-1 típusú füstölésmérő); 

b.) a kipufogó gáz közvetlen átvilágítását végző és a füstsűrűség értékét folyamatosan mutató, il-

letve feljegyző készülékek (pl.: a Hartridge-féle füstölésmérő; FM-2 füstölésmérő). 
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5.37. ábra. Különböző füstsűrűség mérő módszerek eredményeinek összehasonlítása 

Az egyes készülékeken általában a mutató végkitérésének százalékban olvasható le a füstsűrűség. A 

jelenlegi füstsűrűség mérő eljárások eredményei számos, ki nem szűrhető körülménytől függenek, 

és ezért csak körülményesen hasonlíthatók össze. A különböző mérési módszerekkel kapott ered-

mények egybevetését teszi lehetővé az 5.37. ábrán bemutatott diagram. 

A megengedett károsanyag-emissziót a legújabb előírások (logikusan) a teljesítmény-egységre és 

időegységre vonatkoztatják (g/kWh).  

A belsőégésű motorok kipufogó gázaiban levő szennyezőanyag koncentrációk adatainál különböző 

mértékegységeket alkalmaznak. Ez az egyes szakirodalmi adatok összehasonlításánál átszámítások 

elvégzését teszi szükségessé. A leggyakrabban alkalmazott mértékegységeket a következőkben fel-

soroljuk.  

A VDI 2450 sz. ajánlás szerint a mérési eredményeket tömeg/effektív térfogat dimenzióban, c 

(g/m
3
) mértékegységben kell megadni. Abban az esetben, ha a szennyezőanyag koncentrációját tér-

fogat százalékban, v (térf. %) adják meg, a (g/m
3
) mértékegységre történő átszámítás az általános 

gáztörvény segítségével a következő módon végezhető el:  

 
T

p
Mvc  16,0  (g/m

3
)  

ahol: M a gáz molekuláris tömege, 

p (Hgmm) a gáz nyomása, 

T (K) a gáz hőmérséklete. 

Abban az esetben, ha a gáz nyomását (kPa)-ban mérik, akkor az összefüggés: 

 
T

p
Mvc  2,1  (g/m

3
)  

Az összefüggések szigorúan véve csak ideális gázokra érvényesek, a szokásos gáznyomásoknál és 

hőmérsékleteknél azonban valóságos gázokra is megfelelő pontosságú eredményt adnak. 

Példa: a kipufogó gáz szén-monoxid (CO) tartalma:  v=5 térf. % 

(5.28) 

(5.27) 
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a gáz nyomása: p= 760 Hgmm 

a gáz hőmérséklete: T= 293 K 

a gáz molekuláris tömege:  M= 28 

A CO koncentráció (g/m
3
) mértékegységben: 

 58
293

760
28516,0 c  (g/m

3
)  

A (g/m
3
) mértékegység tört részei is használatosak, így: 

(milligramm/m
3
);  1 mg/m

3
 =10

-3
 g/m

3
 

(mikrogramm/m
3
);  1 µg/m

3
 = 10

-6
 g/m

3
. 

A szennyezőanyag koncentrációt gyakran ppm-ben adják meg. A ppm jelentése: Parts per million. 

Értelmezése, valamint térfogat, illetve tömegszázalékra történő átszámítása az alábbi összefüggé-

sekből olvasható ki.  

 1 ppmv =  
1 térfogategység

10
6
 térfogategyég

  100 = 10
-4

 térf. %,  

 1 ppmm =  
1 tömegegység

10
6
 tömegegyég

  100 = 10
-4

 tömeg %,  

Tehát 1 térf. %= 10 000 ppmv. Ha külön nincs jelölve a ppm mértékegység ppmv térfogategységben 

értendő. 

5.3.1. A vasúti dízelmotorokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírások 

A vasúti közlekedési ágazatban alkalmazott dízelmotorok és benzinmotorok tekintetében a követke-

ző követelményeket kell betartani: 

- a gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag kibocsátások korlátozása; 

- az alkalmazott tüzelőanyagok jellemzőire vonatkozó előírások; 

- az üvegházhatású gázok, elsősorban a szén-dioxid (CO2) kibocsátások korlátozása. 

A környezetvédelmi előírások, határértékek teljesítése alapvető, elengedhetetlen követelmény. A 

követelményrendszert az EU irányelvekkel összhangban levő magyar jogszabályok tartalmazzák. 

Az EU irányelvek magyar jogrendbe való átültetése, hatályba lépése bizonyos türelmi időt követően 

történik. A fejlesztési tendenciák kijelölésénél, a beszerzésekre vonatkozó döntéseknél figyelembe 

kell venni az UIC és az ORE előírásokat, valamint a szakterületi szabványokat is. 

A levegőszennyezés területén a legkritikusabb probléma a dízelmotorral hajtott mozdonyok és mo-

torkocsik légszennyező anyag kibocsátási határértékeinek betartása. A követelményeket a nem köz-

úti mozgó gépekbe építendő belsőégésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag 

kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet tartalmazza. 

Ez kibocsátási határértékeket határoz meg a szén-monoxid (CO), a szénhidrogének (HC), a nitro-

gén-oxidok (NOx) és a szilárd részecskék (PT) tekintetében a motorok teljesítményétől, beépítési 

módjától (mozdony, motorkocsi, egyéb gép) függő mértékben és előírja a teljesítés határidőit. A tí-

pusjóváhagyás és a forgalomba hozatal határidői 2011. december 31-én lejártak. Az emisszió vizs-

gálati módszereit és a mérési eredmények értékelési eljárásait a hivatkozott rendelet kb. 200 oldal 

terjedelmű melléklete tartalmazza.  

A jogszabály un. „szabályozási lépcsők” –ben írja elő a vasúti dízelmotorok kibocsátási határértéke-

it. Ezt mutatja az 5.3. táblázat. A szabályozási lépcsők az előírások bevezetésének időbeli ütemezé-

sére vonatkoznak. 

A III/A. szabályozási lépcsőben a motor által kibocsátott szén-monoxid, a kibocsátott szén-

hidrogének és nitrogén-oxidok összege, valamint szilárd részecskék tömege nem haladhatja meg az 

(5.29) 
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alábbi táblázatban szereplő értékeket:  

Mozdony motorja (g/kWh) 

Kategória: effektív telje-

sítmény (P) és lökettér-

fogat (SV) (kW);  

(liter/henger) 

Szén-

monoxid 

(CO) 

Szénhidrogének és nitrogén-

oxidok összege (HC+NOx) 

Részecskék 

(PT) 

RLA: 130 ≤ P ≤ 560 kW 3,5 4,0 0,2 

 

Szén-

monoxid 

(CO) 

Szénhidrogének 

(HC) 

Nitrogén-

oxidok 

(NOx) 

Részecskék 

(PT) 

RH A: P >560 kW 3,5 0,5 6,0 0,2 

RH A: P >2000 kW és 

SV>5 liter/henger 
3,5 0,4 7,4 0,2 

 

Vasúti motorkocsi motorja (g/kWh) 

Kategória: eff. teljesítmény  

(P) (kW) 

Szén-monoxid 

(CO) 

Szénhidrogének és nirogén-

oxidok összege (HC+NOx) 

Részecskék 

(PT) 

RC A: 130 < P 3,5 4,0 0,20 

A III/B szabályozási lépcsőben a motor által kibocsátott szén-monoxid, a kibocsátott szénhidrogé-

nek, nitrogén-oxidok (adott esetben azok összege), valamint szilárd részecskék tömege nem halad-

hatja meg az alábbi táblázatban szereplő értékeket: 

Vasúti motorkocsi motorja (g/kWh) 

Kategória: effektív telje-

sítmény (P) (kW) 

Szén-monoxid 

(CO) 

Szénhidrogének 

(HC) 

Nitrogén-oxidok 

(NOx) 

Részecskék 

(PT) 

RC B: 130 < P 3,5 0,19 2,0 0,025 

 

Mozdony motorja (g/kWh) 

Kategória: effektív 

teljesítmény (P) (kW) 

Szén-monoxid 

(CO) 

Szénhidrogének és nit-

rogén-oxidok összege 

(HC+NOx) 

Részecskék 

(PT) 

R B: 130 < P 3,5 4,0 0,025 

5.3. táblázat. Vasúti dízelmotorok kibocsátási határértékei 

A MÁV-nál jelenleg működő dízelmotoros vontatójármű-park, elsősorban NOx és PT kibocsátása, 

nem felel meg az előírásoknak. Az NOx csökkentés esetében a szelektív, nem katalitikus redukció 

(SNCR) módszere jöhet szóba, azonban alkalmazását a beépítési méretek korlátozzák, esetleg lehe-

tetlenné teszik. A PT-re vonatkozó előírások betartása pótlólagosan beépített részecskeszűrőkkel 

megoldható. Ezek alkalmazása nem kerülhető el.  
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Az országos emissziókataszterben a vasúti közlekedésből származó légszennyező anyagok (CO, 

HC, NOx, PT) mennyisége 1% körül mozog, arányuk és az emissziók abszolút értéke a jövőben 

csökkenni fog a dízelmotoros vontatás visszaszorulása miatt. A kibocsátott légszennyező anyagok 

csak néhány nagyobb rendező-pályaudvar környezetében okozhatnak – kedvezőtlen meteorológiai 

viszonyok esetében – rövid ideig tartó levegőminőségi határérték túllépést.  

Az alkalmazott tüzelőanyagok (benzin, dízelolaj, gázolaj) jellemzőire vonatkozó követelményeket 

az EU 2009/30/EK irányelve (2009. április 23.) tartalmazza. Az irányelv magyar jogrendbe történő 

átültetése 2011. júniusában megtörtént. Az irányelv II. melléklete határozza meg a kompressziós 

gyújtású motorokkal felszerelt járművekben felhasznált, forgalomban lévő tüzelőanyagok (dízelola-

jok) környezetvédelmi előírásait (5.4. táblázat). A paraméterek közül a kéntartalom max. 10,0 

mg/kg (10 ppmm) értéke tekinthető kritikusnak.  

5.4. táblázat. A kompressziós gyújtású motorokkal felszerelt járművekben felhasznált, forgalomban 

lévő tüzelőanyagok (dízelolajok) környezetvédelmi előírásai 

 

A külső gyújtású motorral felszerelt járművekben felhasznált, forgalomban lévő tüzelőanyagok 

környezetvédelmi előírásait az irányelv I. melléklete tartalmazza, ahol a paraméterek közül a kén-

tartalom max. 10,0 mg/kg és az ólomtartalom max. 0,005 g/liter értéke tekinthető kritikusnak. 

A kén- és az ólomtartalom megengedett értékeinek betartása a kőolaj-feldolgozási eljárásokkal biz-

tosított. 

A vasúti járművek üvegház hatású gáz (ühg), elsősorban szén-dioxid (CO2) kibocsátásának korláto-

zása, mint környezetvédelmi követelmény egyre határozottabban jelenik meg. Ezt az EU már emlí-

tett 2009/30/EK irányelve fogalmazza meg. 

A vasúti közlekedés részaránya a közlekedési eredetű üvegház hatású gáz (ühg) kibocsátásban a 

felhasznált tüzelőanyag minőségétől és mennyiségétől függ. 

Az országos üvegház hatású gáz emisszió-kataszter 2009. (legutolsó elérhető) évi, a vasúti és a köz-

úti közlekedési ágazatot érintő adatai a következők (5.5. táblázat). 

Megállapítható, hogy a vasúti közlekedés-eredetű CO2 kibocsátás a közlekedés által okozott CO2 

emissziónak mindössze 2%-a. A dízelmotoros vontatás arányainak visszaszorulásával ez az arány és 

az emisszió abszolút értéke a jövőben csökkenni fog. 

 

 

 

 

 

Paraméter Egység 
Határértékek 

Minimum Maximum 

Cetánszám  51,0 - 

Sűrűség 15 ºC-on kg/m
3
 - 845,0 

Desztilláció:    

             - 95% v/v átdesztillálásának hőmérséklete: ºC - 360,0 

Többgyűrűs aromás szénhidrogének % m/m - 8,0 

Kéntartalom mg/kg - 10,0 

Zsírsav-metilészter (FAME) tartalom – EN 14078 %v/v - 7,0 
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 mértékegység dízelolaj benzin összesen 

Tüzelőanyag felhasználás PJ/év 127,23 104,99 232,22 

Ebből közlekedés-célú felhasználás PJ/év 113,85 63,39 177,24 

Vasúti közlekedés-célú felhasználás PJ/év 3,61 ~ 0 3,61 

Közlekedés-eredetű CO2 kibocsá-

tás* 
Mt/év 8,40 4,57 12,97 

Vasúti közlekedés eredetű CO2 ki-

bocsátás* 
Mt/év 0,266 ~ 0 0,266 

*Az üvegházhatású gázok CO2-egyenértékében 

5.5. táblázat. CO2 emisszió kataszter-adatok 

Meg kell jegyezni, hogy a villamos vontatás energiafelhasználásából számítható un. közvetett CO2 

kibocsátás az országos ühg-emisszió-kataszterben az erőműveknél kerül elszámolásra (ahol Paks, 

mint alaperőmű CO2 kibocsátása nulla). 

5.4. Felhasznált irodalom 

Az 5. fejezet anyagának összeállítása során az Irodalomjegyzékben felsorolt, következő szakiro-

dalmi forrásokat használtuk fel: [2], [3], [18]-[23], [40]. 
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6. FORGATTYÚHÁZ, HENGERPERSELY, HENGERFEJ 

6.1. A forgattyúház 

A forgattyúház (használatos megnevezése még: forgattyúszekrény, karter) a motor keretszerkezete. 

Feladata: egyes szerkezeti elemek (főtengely, vezérműtengely és egyéb meghajtások) ágyazása, má-

soknak (hengerpersely, hengerfej és a segédgépek) pedig a rögzítése, valamint a motor felfüggesz-

tése, alátámasztása, bizonyos esetekben a kenőolaj tárolása. 

A forgattyúházat terhelő erők: 

 a forgattyús mechanizmusból átadódó gáz- és tömegerők (lásd a 7.1. fejezetet), amelyek 

periodikusan ismétlődnek, 

 a motortest tömegtehetetlenségéből származó erők, amelyek a jármű mozgása során véletlen-

szerűen vagy periodikusan keletkeznek, pályahibákból erednek,  

 indítási, fékezési, ütközési, rugózási, kanyarodási erők, 

 deformációból származó erők. 

A periodikusan ismétlődő erők lengéseket gerjesztenek, amelyek legnagyobb kitéréseit a forgattyú-

házra szerelt felfüggesztések, alátámasztások a megengedett mértéken belül tartanak. 

A motorok középnyomásának növelése a forgattyúházat terhelő erők növelését okozza. Így a for-

gattyúházzal szemben támasztott legfőbb követelmény a merevség. Ez azt jelenti, hogy olyan fal-

vastagságokat és merevítő bordákat kell beépíteni, amelyek a növekvő igénybevételeket is minimá-

lis deformációval képesek elviselni. Ez ellentétes a súlycsökkentésre irányuló igénnyel. 

Korábban a forgattyúházak szürke öntöttvasból készültek, amit nagy súlyuk miatt a közúti jármű-

motoroknál felváltott a könnyűfém. A könnyűfém néhány vasúti motor konstrukció esetében is 

megtalálható. Vasúti dízelmotoroknál az acéllemez-acélöntvény, esetleg kovácsolt alkatrészekből 

hegesztett kivitel a szokásos megoldás. 

 

6.1. ábra. A forgattyúház kialakításának változatai 

A forgattyúház kialakítására a 6.1. ábrán láthatunk példákat. Az ábrán a forgattyúszekrény lehetsé-

ges osztássíkjait tüntettük fel, amelyek a következők: 

 a forgattyúház és a hengertömb egy egységet képez, ez általában a kisebb motoroknál szokásos 

megoldás, a forgattyútengely csapágyazása a forgattyúház alsó részében történik, 

 a forgattyúház és a hengertömb külön-külön darabból készül, a forgattyútengely csapágyazása a 

forgattyúház alsó részében történik (6.1.a. ábra), a hengertömb osztás síkja a h”-vel jelzett sík, 

 az előbbi két megoldás úgy is elkészíthető, ha a forgattyútengelyt a forgattyúház felső részében 

ágyazzuk, ez a leggyakrabban alkalmazott megoldás (6.1.b. ábra), 



6. FORGATTYÚHÁZ, HENGERPERSELY, HENGERFEJ 127 

 

 Kovács Endre, BME  www.tankonyvtar.hu 

 a 6.1.c. ábra olyan kialakításra példa, amikor a forgattyútengely beszereléséhez nem készítünk 

osztássíkot, ez az un. alagút rendszerű forgattyúház. 

A továbbiakban csak azokat a forgattyúház kialakításokat tárgyaljuk részletesebben, amelyek vasúti 

járműveken gyakrabban kerülnek alkalmazásra. 

A forgattyúszekrény kialakítását természetesen a motor hengerelrendezése is befolyásolja. A hen-

gerelrendezés – mint láttuk – lehet soros (függőlegesen álló vagy fekvő hengerekkel), V, vagy rit-

kábban W. A hengerpersely beépítési módja is befolyásolja a forgattyúszekrény kialakítását. 

A hengerperselyt szerelhetjük un. száraz, illetve nedves perselyként. Az első esetben a hengerper-

sely nem érintkezik közvetlenül a hűtővízzel (6.2. ábra), míg az utóbbi esetben a hengerpersely 

közvetlenül érintkezik a hűtővízzel (6.3. ábra). 

 

6.2. ábra. Száraz hengerpersely beépítése a forgattyúházba 

 

6.3. ábra. Nedves hengerpersely beépítése a forgattyúházba 

A 6.2. ábra soros motor forgattyúszekrényének kialakítását, míg a 6.4. ábra külön hengertömbbel 

épített V-motor forgattyúszekrényét ábrázolja. Soros motor esetében a főcsapágyban ébredő víz-

szintes irányú erők felvételét a csapágyfedél és a ház között ébredő súrlódási erő, illetve az azokat 

összefogó csavarok végzik. V-motor esetében a fellépő oldalirányú erők felvételére megfelelően ki-

képzett – bordákkal megerősített – csapágyfészekkel gondoskodunk. Az oldalirányú erők felvételé-

re a két csapágy összefekvő felületeinek fogazását is alkalmazzák (6.5. ábra).  
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6.4. ábra. Külön hengertömbbel épített V-motor forgattyúháza 

 

6.5. ábra. Fogazott főcsapágyfedél 

Mindkét esetben a forgattyútengely szerelése úgy történik, hogy először a hajtórudak kengyeleit le-

szerelik, majd a csapágyfedelet levéve, a tengely leengedhető. A hajtórúd-dugattyú egység kiszere-

lése ezek után a hengerfuraton át történik. A hajtórúd-dugattyú egység csak abban az esetben sze-

relhető ily módon, ha a hajtórúdfej átfér a hengerfuraton. 

Abban az esetben, ha a hajtórúd nagyfej nem fér át a motor hengerfuratán vagy a szerelési magas-

ság jelent akadályt, a forgattyúház oldalán nagy méretű szerelőnyílásokat kell készíteni (6.6. ábra), 

amin keresztül a szerelés megoldható. A forgattyúházat ezek a nyílások jelentősen gyengítik, ennek 

ellensúlyozására a szerelő ablakok peremének megvastagítása – gyakorlati tapasztalatok szerint 

(Ganz-MÁVAG JV 17/24 típusú motor) – nem eredményezte a szilárdsági probléma megoldását.  

A Ganz-MÁVAG VFE 17/24 típusú dízelmotor erősített, könnyűfém forgattyúházának keresztmet-

szetét mutatja a 6.7. ábra. 

A 6.8.a. ábrán a Ganz-MÁVAG PA4-185 típusú hegesztett kivitelű alagút-rendszerű forgattyúház 

felépítésének keresztmetszeti rajzát, a 6.8.b. ábrán pedig annak axonometrikus rajzát mutatjuk be. A 

forgattyúházra egyedenként vannak felcsavarozva a hengerperselyt és a hengerfejet hordozó vízkö-

penyek. Az alagút-rendszerű forgattyúház merevsége könnyen belátható, azonban a forgattyúten-

gely szerelése speciális megoldásokat igényel. A forgattyútengely beszerelése előtt a főcsapokra fel 

kell szerelni a csapágyakat. Az így felszerelt forgattyútengelyt kell az alagút furatain keresztül be-

tolni, és ott például a 6.9. ábrán látható csavarokkal befeszítve rögzíteni. Az alagút rendszerű for-

gattyúház lehetőséget ad hengergörgős csapágyak alkalmazására is (lásd a 7.87. ábrát). Szerelési ol-

dal ablakra alagút-rendszerű forgattyúház esetében is szükség van.  
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6.6. ábra. A hajtórúd-dugattyú egység kiszerelése a forgattyúház oldalán 

 

6.7. ábra. A VFE 17/24 típusú dízelmotor erősített, könnyűfém forgattyúháza 
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6.8. ábra. A PA4-185 típusú hegesztett kivitelű alagút-rendszerű forgattyúház felépítésének ke-

resztmetszeti rajza 

 

6.9. ábra. A PA4-185 típusú hegesztett kivitelű alagút-rendszerű forgattyúház felépítésének axono-

metrikus rajza 
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6.10. ábra. A főcsapágy rögzítésének kialakítása alagút-rendszerű forgattyúházban 

A forgattyúház szerkezeti kialakításánál biztosítani kell a megfelelő merevséget. A V-motorok ese-

tében ezt nehezebb elérni, mint a soros motoroknál. A merevséget biztosító szerkezeti méreteket 

mutatja a 6.11. ábra. 

 

6.11. ábra. A forgattyúház merevségét biztosító szerkezeti méretek V-motorok esetében 

6.2. A hengerpersely 

Az égőtér egyik záróeleme a henger, illetve a hengerpersely. A kétfajta elnevezés konstrukciós 

megoldást kíván megkülönböztetni. Az egyik, ahol a hengertömb megmunkálásával hozzuk létre a 

henger furatát, a másik amikor a henger furatát külön szerkezeti darabból, az ún. hengerperselyből 

alakítjuk ki. 

A két megoldás közötti különbség a következőkben foglalható össze: 

 a perselyezett hengertömb gyártása egyszerűbb, 

 a perselyezett hengertömb javítása egyszerű perselycserével megoldható, 

 a hengerpersely anyagának megválasztása a követelményeknek jobban megfelelő lehet, ami nö-

veli a motor élettartamát. 

A hengerpersely beépítés módja felsőperemes megoldású. A hengerperselyek hűtés szempontjából 

két csoportra oszthatók: un. száraz és nedves hengerperselyekre. A száraz persely esetében a persely 

külső palástja nem érintkezik közvetlenül a hűtőközeggel (6.2. ábra). Ezeknek a perselyeknek a be-

építése felsőperemes megoldású. 

A nedves hengerpersely külső palástja mentén közvetlenül érintkezik közel teljes hosszában a hűtő-

vízzel. Ez a megoldás a vasúti dízelmotoroknál szinte kizárólagosnak mondható. 
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6.12. ábra. Felsőperemes nedves hengerpersely 

A felsőperemes beépítésnél (6.12. ábra) a hengerpersely rögzítése, valamint a víztér lezárása ugya-

nazzal a felülettel történik a forgattyúházban. A persely rögzítését tulajdonképpen a hengerfej segít-

ségével oldjuk meg: a hengerpersely és a forgattyúház megfelelő felületeinek egymáshoz képesti 

rögzítését a gáznyomások hengertérben tartására szolgáló hengerfejtömítésen keresztül a hengerfej 

leszorító csavarok meghúzásával biztosítjuk. Ez a megoldás azonban azzal a veszéllyel jár, hogy – 

helytelen kialakítás esetében – a hengerpersely nyakrészén hajlító - nyomaték lép fel, ami a persely 

töréséhez vezethet (6.13. ábra).  

 

6.13. ábra. A felsőperemes nedves hengerpersely rögzítésének hibás kialakítása 

A hengerpersely tengelyvonalának a forgattyúcsap tengelyvonalával bezárt szöge 90, az ettől való 
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eltérés a dugattyú-hengerpersely pár járulékos igénybevételéhez vezet. Ezért gondoskodni kell a 

persely megfelelő helyzet-rögzítő beépítéséről, erre a célra szolgál a rögzítő perem alatt készített il-

lesztett hengeres öv, amelynek a forgattyúházban megfelelő furatot készítenek. 

A hengerpersely alsó részének megvezetése szintén a forgattyúházban történik. A víztér és a for-

gattyúház olajterének elválasztására ezen alsó megvezetésnél gumigyűrűket alkalmazunk tömítőa-

nyagként (6.12.b. ábra). A gumigyűrűk elhelyezésére a hengerpersely megvezetett szakaszán hor-

nyokat készítünk. A horony szelvényének méretét úgy kell megválasztani, hogy a tömítőgyűrű be-

szerelt állapotban a hornyot 80-90%-ig töltse ki. Ha ugyanis a gyűrű kitölti a rendelkezésre álló te-

ret és a gyártási tűrés során valahol esetleg még nagyobb is, mivel a gumi inkompresszibilis, a per-

selyt összenyomja A gumigyűrű feladata a tömítés mellett a persely megtámasztása, rezgéscsillapí-

tása, ez utóbbi vékonyfalú perselyek esetén különösen fontos. 

A felső peremes hengerpersely megfogása tehát lehetővé teszi, hogy üzem közben a persely hossz-

irányban szabadon terjeszkedhessen és ezáltal elkerüljük a járulékos igénybevételekből származó 

deformációt. A felső hengeres öv kialakításánál azonban figyelembe kell venni a felső tűzgyűrű fel-

ső holtponti helyzetét. Törekedni kell arra, hogy ezzel a gyűrűhelyzettel egy magasságban a persely 

külső oldala még a hűtőtérrel érintkezzen (6.12.a. ábra). 

A hengerpersely anyaga öntöttvas, amelynek ötvözői C, Si, Mn, Cr, Mo, Ni. A hengerperselyek ko-

pási tulajdonságainak javítására az ötvöző anyagokon kívül alkalmazzák a nemesítést és az egyéb 

felületkezelő eljárásokat, szulfidállást, nitrálást, keménykrómozást stb.  

A hengerpersely falvastagságának ellenőrzését általában a perem alatti beszúrás keresztmetszetére 

végzik. A szükséges falvastagság a hengerperselyt 

vékonyfalú csőnek tekintve:  
meg

zpD
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Az összefüggésekben 

 δ  (cm) a szükséges falvastagság, 

D (cm) a hengerpersely belső átmérője, 

pzmax  (MPa) a hengertérben fellépő maximális gáznyomás, 

ζmeg  (MPa) a hengerpersely anyagára megengedett szakítószilárdság 

Részletesebb vizsgálat során a mechanikai igénybevétel mellett figyelembe kell venni a persely fa-

lában fellépő hőmérséklet különbség miatt kialakuló hőfeszültségeket is. 

6.3. A hengerfej 

Az égőtér záróeleme a hengerfej, amely a motor szerkezeti elemeinek sorában önálló egységet ké-

pez. A hengerfej feladatai: 

 a henger lezárása, 

 a gázcserét biztosító be- és kiömlő csatornák és a hozzájuk tartozó szelepek befoglalása, 

 az égőtér egy részének, a porlasztónak, előkamrás motorok esetében az előkamrának a befoglalá-

sa, 

 az előbbi szerkezeti elemek hűtésének biztosítása, 

 a hengerpersely rögzítése,  

 négyféle közeg: a henger gáznyomása, a hűtővíz, a szelepmozgató mechanizmus kenőanyaga és 

a környezet elválasztása. 

(6.2) 

(6.1) 
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Követelmények a hengerfejjel szemben: 

 nagy merevség (gáznyomás ellen), ezt a hengerfej alsó lapja biztosítja, 

 nagy elaszticitás (a hő okozta deformációk felvételére), a gázcserét biztosító be- és kiömlő csa-

tornáknál, 

 jó hőátadási viszonyok, 

 jó önthetőség (az öntési magok rögzíthetősége és az öntést követő jó tisztíthatóság), 

 jó megmunkálhatóság. 

A hengerfej anyaga általában jó minőségű szürke vasöntvény. Történnek kísérletek a könnyűfém 

hengerfejek alkalmazására, amelyeknél fő előny a kis tömeg és a jó hőátadási tulajdonságok. Azon-

ban ezeknél a szelepülések kiképzése és a szelepülés betétek rögzítése csak nehezen biztosítható. 

Az égésterek tárgyalásánál láttuk, hogy az előkamrás motorok esetében a szelepek elhelyezése bi-

zonyos akadályokba ütközött. A legtöbb esetben az előkamrás motorok két szeleppel készültek, 

azonban a növekvő teljesítményigény nagyobb gázátáramlási keresztmetszetek létrehozását igényel-

te, ez vezetett a többszelepes hengerfej konstrukciók kialakításához. 

A kétszelepes előkamrás hengerfejeknél a szelepek elhelyezése a henger tengelyéhez képest szim-

metrikus és az előkamra a két szelep között, mintegy a háromszög csúcsába került (6.14. ábra).  

 

6.14. ábra. Kétszelepes, előkamrás hengerfejnél a szelepek és az előkamra elhelyezése 

Ilyen pl. a Ganz-Jendrassik rendszerű hengerfej kialakítása. Az előkamra helyzete ferde a befecs-

kendezési rendszerhez való illeszkedés miatt. Kétszelepes hengerfejnél a szelepek növelésével lehet 

az átömlő keresztmetszetet növelni, ez azonban a szeleptányér hőterhelését növeli (hűtési nehézsé-

gek). A hőterhelés növekedése főleg a kipufogó szelep esetében számottevő. A hengerfej 

hőterhelése az ott elhelyezett előkamra, illetve  (előkamra nélkül is) a szívó és kipufogószelepek el-

térő hőigénybevétele miatt asszimetrikus, amely káros hőfeszültségek fellépéséhez és a hengerfej 

repedéséhez vezethet. 

A 6.15. ábra a Ganz-MÁVAG VFE 17/24 típusú dízelmotor hengerfején történt hőfelmérés ered-

ményeit mutatja. Megállapítható, hogy a legnagyobb hőmérsékleti értékek az előkamra és a kipufo-

gó szelep közötti szakaszon, valamint a két szelep közötti részen vannak. A szívószelep hő mérsék-

lő hatása is jól látható. 
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6.15. ábra. A VFE 17/24 típusú dízelmotor hengerfején történt hőfokmérés eredményei 

A levegő átáramlási keresztmetszete úgy is növelhető, ha a kisebb hőterhelésű szívószelep átmérő-

jét növeljük, a nagyobb hőterhelésű kipufogó szelepnél pedig a szelepek számát növeljük (egy na-

gyobb méretű szívószelep és két kisebb méretű kipufogó szelep (6.16. ábra). 

 

6.16. ábra. Háromszelepes, előkamrás hengerfejnél a szelepek és az előkamra elhelyezése 

Ha az előkamrát a henger tengelyébe helyezzük el, akkor négy szelep (Pielstick PA4-185 típus) és 

akár hat szelep (Maybach MD típus) beépítésére is mód nyílik. Természetesen ez a beömlő, illetve 

kiömlő csatornák kialakítását és a szelepek mozgató mechanizmusát bonyolulttá teszi. 

Kedvezőbb a helyzet az osztatlan égésterű motorok hengerfejeinek esetében, ahol a szelepeken kí-

vül csak a porlasztó elhelyezéséről kell gondoskodni. Ez azt jelenti, hogy a hűtőtér és benne a hűtő-

folyadék áramlási iránya megfelelő módon kialakítható. Gyakoriak a négy szelepes megoldások. 

A hengerfejek kisebb motorok esetén 2-3-4 hengerenként közös, egyesített öntvényből készülnek, 
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nagyobb motorok esetében ma már kizárólag hengerenként külön un. egyedi hengerfejet alkalmaz-

nak. 

A hengerperselyt a hengerfej a hengerfejtömítésen keresztül rögzíti a forgattyúház furatába. A le-

szorító csavarok a hengerpersely peremén, illetve tömítésén kívül egyenletes elosztásban úgy van-

nak elhelyezve, hogy meghúzásukkal biztosítsák a megfelelő tömítést és a forgattyúházat ne terhel-

jék túlzott feszültségek (6.17. ábra). 

 

6.17. ábra. Hengerpersely, hengerfej és a leszorító csavarok egymáshoz viszonyított  

elhelyezése 

Az igénybevétel szempontjából különbséget kell tennünk egyesített, több henger közös hengerfeje 

és az egyedi hengerfej között. 

Az egyesített (közös) hengerfejek esetében a hengerfejtömítés is általában közös síktömítés, azaz a 

hengerfej teljes hosszában (felületén) a tömítésen keresztül kapcsolódik a forgattyúházhoz, teljes fe-

lületén feltámaszkodik (6.18. ábra). 

 

6.18. ábra. Egyesített hengerfej igénybevétele síktömítés esetén 

Mivel a hengerfej, illetve a tömítés teljes mértékben felfekszik, a csavarerők nem ébresztenek hajlí-

tó nyomatékot, azaz nem veszik igénybe hajlításra a hengerfejet.  

Egyedi hengerfejek esetében (6.19. ábra), a leszorító csavarok a tömítő felületen kívül vannak elhe-

lyezve, ami a hengerfejen járulékos hajlítónyomatékot ébreszt. 
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6.19. ábra. Egyedi hengerfej igénybevétele gyűrűs tömítés esetén 

A hengerfej tömítés feladata: a különböző közegek (égéstermék, hűtővíz, kenőolaj) kiáramlását 

megakadályozó zárás, valamint a kapcsolat biztosítása a hengerpersely (forgattyúház) és a hengerfej 

között, nagy nyomáson és hőmérsékleten. 

A tömítendő felületek a megmunkálási műveletek után hullámosak, ferdék, egyenetlenek, Ezen 

makro- és mikrofelületi hibák kompenzálását végzi a hengerfej tömítés.  

A tömítés vastagságának megválasztása során figyelembe kell venni, hogy a 

 vastag tömítés nagyobb deformációt, és ezáltal a csatlakozó szerkezeti elemek elhúzódását okoz-

hatja, 

 vékony tömítés kisebb deformációt, határozott támasztást, és így az egymáshoz kapcsolódó ré-

szek stabilitását biztosítja. 

Az optimális méretnél vastagabb tömítés alkalmazásánál az igénybevétel hatására a tömítőanyag 

maradó deformációt szenved, „megül”. A maradó deformáció motoros üzemben, ahol a 

tömítőnyomás nem állandó, gyorsan tömítetlenséghez vezethet. A tömítőnyomás változását egy-

részt a hőmérsékletváltozások, másrészt pedig gáznyomásból származó periodikus terhelések hoz-

zák létre. A tömítőfelületnél a normális erő által keltett súrlódás nagyobb kell, hogy legyen, mint a 

sugárirányú erőhatás (6.20. ábra).  

 

6.20. ábra. A hengerfejtömítésre ható erők 
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A megfelelő értéket akkor is biztosítani kell, amikor az összeszorító erő minimális (az összeszorító 

erő az égési felső holtpontban a legkisebb). Az égési csúcsnyomás a hengerfejet leszorító csavaro-

kat rugalmasan megnyújtja és így is csökken a tömítőfelület nyomása. 

Tömítőanyagok és kialakításuk 

Síktömítések: az egyesített hengerfejek tömítésére a korábban általánosan alkalmazott azbesztbélé-

sű fémtömítéseket felváltották a helyettesítő anyagokkal egybeépített fémtömítések, így az 

„Elastrometal+Aluplatt”. Nagy nyomások esetén vörösréz tömítést használnak. (Az azbeszttartalmú 

anyagok alkalmazását környezetvédelmi okokból betiltották.) 

Az egyszerű fémtömítések anyaga általában alumínium, vagy vörösréz. Az egyes anyagok esetében 

szükséges tömítőnyomások: 

alumínium  1  1,4 .10
8
 N/m

2
, 

vörösréz   2  3.2 . 10
8
 N/m

2
. 

Az egybeépített fémtömítések esetében a szükséges tömítőnyomások egy nagyságrenddel kisebbek: 

alumínium  1,4 .107 N/m2 

vörösréz   1,8 . 107 N/m2 

A tömítések kialakítására mutat példákat a 6.21. ábra. Az a ábra egybeépített fém tömítés, míg a b 

ábra egyszerű gyűrűs fémtömítés metszetét mutatja.  

 

6.21. ábra. Sík és gyűrűs tömítések kialakítása 

Az egybeépített sík tömítések alkalmazása esetén az összes tömítendő közeg elválasztása megoldást 

nyer (gáz, víz, kenőolaj). Egyedi hengerfejnél a gáz (égőtér) tömítését általában vörösréz gyűrű 

végzi, a víz és olaj átvezető furatok tömítésére gumi tömítéseket alkalmaznak. A hengerfej és for-

gattyúszekrény megfelelő közegátvezető furatait, a gumigyűrű deformációja miatt, az átömlő ke-

resztmetszet biztosítása érdekében, acélcső segítségével biztosítják (6.22. ábra). 

 

6.22. ábra. Hűtővíz vagy kenőolaj átvezetése gumigyűrűvel a forgattyúház és a  

hengerfej között 
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A hengerfej rögzítésére hengerenként általában négy csavart alkalmaznak úgy, hogy az erőbeveze-

tés a forgattyúház megfelelő szerkezeti elemein hajlítási igénybevételt lehetőleg ne okozzon. Ez 

egyesített hengerfej esetén a 6.23. ábra szerint oldható meg. Az ábra felülnézetben mutatja egyesí-

tett két hengerfej leszorító csavarjainak az elrendezését. Meg kell jegyezni, hogy a két csavar kiha-

gyása gyengíti a síktömítéssel egyébként is nehezen biztosítható tömítettséget. 

 

6.23. ábra. Egyesített két hengerfej leszorító csavarjainak elrendezése 

Gyakori megoldás, hogy minden hengerfej külön-külön, négy-négy csavarral kerül lefogásra a for-

gattyúházra. Nagy teljesítményű motoroknál sok esetben azonban hat vagy nyolc csavarral történik 

a hengerfej lefogása. Ezeknél a hengerfej és a főcsapágy lefogó csavarok megfelelően előírt nyoma-

tékkal történő meghúzásával lehet elérni a jó rögzítést a forgattyúház erő-bevezetési pontjainak túl-

zott terhelése nélkül.  

6.4. Felhasznált irodalom 

A 6. fejezet anyagának összeállítása során az Irodalomjegyzékben felsorolt, következő szakirodalmi 

forrásokat használtuk fel: [4], [5], [20], [21], [23], [40]. 
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7. A FORGATTYÚS HAJTÓMŰ 

7.1. A belsőégésű motor forgattyús hajtóműve tervezésének szempontjai 

A belsőégésű motorok égésterében felszabaduló hőenergiát a forgattyús mechanizmus alakítja át 

felhasználásra alkalmas mechanikai munkává. A forgattyús hajtómű legfontosabb elemei a követ-

kezők: 

 a forgó mozgást végző forgattyútengely; erre van felszerelve a forgattyús hajtómű forgó mozgá-

sának egyenlőtlenségét csökkentő lendkerék, valamint a kialakuló torziós lengéseket korlátozó 

lengéscsillapító. A forgattyútengelyt a forgattyúházban radiális és axiális irányban a főcsapágyak 

támasztják meg, illetve vezetik; 

 a hengerben alternáló mozgást végző dugattyú, tartozékaival együtt (dugattyúcsapszeg, dugaty-

tyúgyűrűk). A dugattyú egyenesben vezetését a henger végzi; 

 a forgattyútengelyt és dugattyút összekötő, lengőmozgást végző hajtórúd. 

Az alternáló mozgást végző dugattyúra ható gáz- és tömegerők a dugattyúcsapszegen keresztül a 

hajtórúdra adódnak át, amely azt a forgattyúcsapra továbbítja. A hajtórúderőnek a forgattyúcsapon 

megjelenő tangenciális komponense a forgattyútengelyt forgómozgásra készteti és egyben létrehoz-

za a motor hasznos, külső terhelő nyomatékokat legyőző forgatónyomatékát. 

Nagyméretű, keresztfejes motoroknál a dugattyú dugattyúrúddal csatlakozik az egyenesbe vezetett 

keresztfejhez. A hajtórúd a keresztfejet köti össze a forgattyútengellyel (7.1. ábra). Vasúti dízelmo-

tort nem építenek keresztfejes kivitelben, ezért a továbbiakban nem foglalkozunk e motorok for-

gattyús hajtóművének speciális problémáival. 

 

7.1. ábra. Nagyméretű, keresztfejes motor forgattyús hajtóműve 

A forgattyús hajtómű szerkezeti elemeire sokféle erő hat. Az egyes elemek igénybevétele nagy, 

meghibásodásuk az egész motor tönkremenetelét okozhatja. Nehezíti a konstruktőr munkáját az a 

körülmény is, hogy a nagyobb fordulatszámokon fellépő tetemes értékű tömegerők csökkentése ér-

dekében az alkatrészek tömegét kis értéken kell tartani. A forgattyús hajtóműben ható fajlagos erők 
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ugyanakkor a korszerű motorok növekvő középnyomás értékeinél elkerülhetetlenül növekszenek. 

Ezért a hajtómű méretezésénél, kialakításánál, gyártásánál, ellenőrzésénél és szerelésénél a legna-

gyobb gondossággal kell eljárni.  

A forgattyús hajtóműre az alábbi erők hatnak:  

 az égéstérben ható gázerők, 

 a forgó és alternáló mozgást végző tömegek tömegerői,  

 súrlódási ellenállások,  

 a forgattyútengelyre ható külső ellenállások (terhelés), 

 a hajtóműelemek lengéséből eredő erőhatások, 

 a deformációk okozta erőhatások. 

Ezek oka lehet megmunkálási hiba, vagy egyenlőtlen hőtágulás. A motor alapozásának hibája is de-

formációt okoz, és a jármű mozgásából adódó erőhatások úgyszintén. A jármű különböző irányú 

gyorsulásai esetenként jelentős nagyságúak lehetnek, amelyek tömegerőket hoznak létre. 

Az összes felsorolt erőhatást a méretezés során körülményes lenne figyelembe venni. A forgattyús 

hajtómű és a motor többi szerkezeti elemeinek méretezésekor a gázerőket és a tömegerőket vesszük 

alapul. A súrlódásból adódó erőket el szokás hanyagolni. A forgattyútengelyre ható külső ellenállá-

sokat, mint időben állandó külső terhelőnyomatékot vesszük figyelembe. A többi erőhatásokat és a 

belőlük származó igénybevételeket szükség esetén külön-külön határozzuk meg. A járulékos igény-

bevételeket értelemszerűen szuperponáljuk az alap-igénybevételre és így végezzük el a szerkezeti 

egységek szilárdsági ellenőrzését. 

Minthogy a hajtómű egyes szerkezeti egységeire több erő hat, és ezen erők egy része (pl. tömeg-

erők) függvénye a szóban forgó elem vagy a csatlakozó elemek kialakításának, tömegének, nem le-

het a hajtóművet úgy megtervezni, hogy az a méretezéssel kezdődjön és ezt kövesse az egyes ele-

mek kialakítása. A helyes eljárás a hajtómű konstrukciójánál (és ez az elv érvényes a belsőégésű 

motor szinte valamennyi szerkezeti elemére) az, hogy a kiinduló főadatok (hengerfurat, löket, for-

dulatszám, feltételezett csúcsnyomás stb.). figyelembevételével, az ismert és bevált motorok azonos 

elemeinek részméretei segítségével formailag kialakítjuk a tervezendő hajtóművet. Az így kialakí-

tott hajtóműre ható erőket és az egyes keresztmetszetekben ébredő igénybevételeket most már meg-

határozhatjuk. A kiválasztott anyagok szilárdsági jellemzőinek figyelembevételével meghatározzuk 

a biztonsági tényezők értékét. Ezek nagyságára és „egyenletességére” (tehát, hogy egy rendszeren 

belül az eredő biztonsági tényezők mennyire térhetnek el egymástól) vonatkozóan a szakirodalom 

és a gyakorlat alapján már eleve kikötéseket kell tennünk. A szerkezet első felvétele és a szilárdsági 

méretezés-ellenőrzés után általában szükség van az aránytalanságok megszüntetése érdekében a 

konstrukció módosítására. Ezt ismételt számítás követi. Igen összetett alkatrészek esetében a fenti 

eljárást többször is végre kell hajtani, mielőtt a kísérletre szánt alkatrészeket legyártatnák.  

A kísérleti alkatrészeket üzemi vagy üzemszerű körülmények között terhelésnek vetjük alá. Ezek 

alapján, valamint a gyárthatósági, technológiai kísérletek után lehet a szerkezeti elemet véglegesen 

kialakítani. Lényeges irányelv az, hogy amennyiben az alkatrészen a szilárdsági igénybevételt vagy 

az üzemelési körülményeket befolyásoló változtatást végzünk, a módosítást mindig le kell ellenő-

riznünk szilárdsági számítással is. A gyakorlat mutatja, hogy jelentéktelen, vagy jelentéktelennek 

ítélt konstrukciós, vagy szerelés közben végzett változtatások erősen módosíthatják az igénybevétel 

nagyságát, illetve jellegét, ami a szóban forgó alkatrész meghibásodásához és esetleg az egész mo-

tor tönkremeneteléhez vezethet. Sorozatgyártásba csak olyan hajtóműelemet szabad adni, amelyet a 

fentiekben vázolt eljárásnak alávetettünk és ezen kívül motorba beépítve, üzemi körülmények kö-

zött tartós próba során és után megvizsgáltunk és minden szempontból jónak találtunk. Természete-

sen a kísérleteket és az üzemi próbákat mindig több darabon kell végezni az anyagszerkezeti, tech-

nológiai és kísérleti jellemzők és körülmények elkerülhetetlen szórásának lehető leggondosabb fi-

gyelembevétele érdekében. A tényleges darabszámot az alkatrész jellege, az igénybevétel nagysága 
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és módja valamint a kísérleti technika szabja meg.  

A fentiekből leszűrhető lényeges tanulság az, hogy az alkatrészek formai kialakításának, a mérete-

zésnek és ellenőrzésnek, valamint a kísérleteknek egymással összhangban, egymást kiegészítve kell 

haladnia.  

7.2. A forgattyús hajtómű mozgástörvényei 

A forgattyús hajtómű szerkesztésénél és a tömegerők meghatározásánál szükség van a forgattyús 

hajtómű mozgástörvényeinek ismeretére. 

 

7.2. ábra. A forgattyús hajtómű 

A forgattyúkar elfordulási szögének függvényében meghatározzuk a dugattyú egy tetszőleges pont-

jának (esetünkben a hajtórúd csatlakozási pontjának) elmozdulását, sebességét és gyorsulását. Az 

elmozdulásokat a dugattyú felső holtponti (Fhp) helyzetéből kiindulva számoljuk. A dugattyú más 

pontjainak távolságát pl. a hengerfej alsó síkjától, értelemszerűen át kell számolni. A meghatározott 

sebesség- és gyorsulás-értékek a dugattyú minden pontjában azonosak. 

A dugattyú egy pontja a Fhp-ból kiindulva egy közbenső B pontig az alábbi x utat teszi meg (7.2. 

ábra):  

  coscos)( rrDOBDAOABx   
 

  
 

Az összefüggésekben használt jelölések a következők:  

 r (m) a forgattyúsugár, a forgattyúkar hossza; 

s = 2r (m) a dugattyú lökete; 

ℓ  (m) a hajtórúd hossza; 

l

r
  a hajtórúdviszony; 

α  (fok) a forgattyúkar elfordulási szöge, a forgattyúkar Fhp-i helyzetétől kiindulóan 

 véve, a forgattyúszög; 

β  (fok) a hajtórúd lengési szöge; 

ω  (rad/s) a forgattyúkar szögsebessége; 

n  (1/s) a forgattyútengely fordulatszáma; 

x  (m) a dugattyú egy pontjának elmozdulása a Fhp-tól  (xmax = s); 

c  (m/s) a dugattyú sebessége; 

(7.1) 
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ck  (m/s) a dugattyú középsebesség; 

a  (m/s
2
) a dugattyú gyorsulása. 

Végtelen hosszú hajtórúd esetében l  és  0 , tehát 1cos  , ezzel  x

 = r · (1 – cos ). 

Véges hosszúságú hajtórúd esetében a (7.1.) összefüggésben szereplő β szöget ki kell kü-

szöbölnünk. A 7.2. ábra alapján irható, hogy 

  sinsin rl , 




l

r

sin

sin
,  sinsin  

Minthogy 1cossin
22

  

 
222

sin1sin1cos . 

A dugattyú elmozdulását most már csak az α forgattyúszöggel kifejezve 

 
22

sin11()cos1( lrx ). 

A 
22

sin1cos  kifejezést sorba fejtve kapjuk, hogy 

 ...
16

sin

8

sin

2

sin
1cos

664422










  

A sorbafejtés eredményéből a többi tagok elhanyagolhatóan kicsiny volta miatt elegendő csak az el-

ső két tagot figyelembe venni. Ezzel  

   

A dugattyú sebessége a B pontban 

 









d

dx

dt

d

d

dx

dt

dx
c  

Mivel 
dt

d
 . 

A (7.2.) összefüggést α szerint differenciálva, a sebességre a következő kifejezést kapjuk:  

 










 2sin

2
sinrc  

 

Végtelen hosszú hajtórúd esetében  sinrc . 

A dugattyú gyorsulása a B pontban  

 









d

dc

dt

d

d

dc

dt

dc
a

 

A (7.3) összefüggést α szerint differenciálva, a gyorsulást a következő kifejezés adja:  

   
(7.4) 

(7.3) 

(7.2) 
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Végtelen hosszú hajtórúd esetében  cos
2

ra .  

A dugattyú maximális sebességét akkor éri el, amikor a hajtórúd merőleges a forgattyúkarra. Ebben 

a helyzetben  

 



1

r

l
tg . 

 

Ez a helyzet kétszer fordul elő egy körülfordulás során és ekkor a dugattyú maximális sebessége jó 

közelítéssel a 

 2

max 1  rc  
 

összefüggésből számítható. A maximális sebességhez tartozó forgattyúkar-állás a hajtórúdviszony 

szokásos értékeinél a következő:  

  
 Megállapítható, hogy a gyakorlatban előforduló hajtórúdviszonyok erősen eltérő értékeihez tartozó 

forgattyúkar-állások szűk intervallumon belül vannak. A dugattyú közepes sebességét a  

 nsc k  2  (m/s) 
 

összefüggésből számíthatjuk. A dugattyú sebessége a holtponti helyzetekben 0.  

 

7.3. ábra. A dugattyú elmozdulása, sebessége és gyorsulása a forgattyúkar szögelfordulásának 

függvényében 

A dugattyú gyorsulása a holtponti helyzetekben, tehát ahol a sebesség értéke 0, maximális. A gyor-

sulás értéke pedig 0, ahol a sebesség maximális. 

A 7.3. ábra a dugattyú elmozdulását, sebességét és gyorsulását mutatja a forgattyúkar szögelfordu-

lásának függvényében. A 7.4. ábra a dugattyú sebességét és gyorsulását mutatja a löket függvényé-

ben. Mindkét ábrán jól látható a véges hajtórúdhossz torzító hatása.  

(7.6) 

(7.5) 
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7.4. ábra. A dugattyú sebessége és gyorsulása a löket függvényében 

A tömegerők pontról-pontra történő meghatározásához szükség van a gyorsulások ismeretére.  

A 7.4. ábrán a löketre felrajzoltuk a gyorsulások változását. A görbét a felső és alsó holtpontban 

meghatározott gyorsulásértékek felhasználásával parabolaként rajzoltuk be. Ez megengedhető, 

amennyiben 26,0<<0  .  

A gyorsulásparabola szerkesztését a 7.5. ábra mutatja. A gyorsulások holtponti értékeit összekötő 

AB egyenes a C pontban metszi a dugattyúutat. A C pontban 
2

3  r  nagyságot a dugattyúútra 

merőlegesen felvíve kapjuk a D pontot. Az AD ás BD távolságokat azonos számú, egymás - közt 

egyenlő metszékre felosztva és a megfelelő pontokat összekötve megkapjuk a gyorsulásparabolát 

befoglaló érintőhálózatot. Az Ahp-ból a Fhp-ba irányuló lökethez tartozó gyorsulásgörbe az előző-

nek a dugattyúútra vetített tükörképe. Az így megszerkesztett gyorsulásparabola azonban csak köze-

lítés.  

A 7.6. ábrán az előbb ismertetett gyorsulásparabola és a gyorsulások tényleges lefutása van feltün-

tetve. A két görbe metszéspontjában a hiba zérus, h = 0. A hibagörbének három szakasza van. A 

legnagyobb hiba 75,0<<0   hajtórúdviszonyok esetében mindig a második szakaszban lép fel, ér-

téke 11
2

max2 h . Ha 
4

1
 , akkor 032,0max2 h . 

 

7.5. ábra. A gyorsulásparabola szerkesztése 
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7.6. ábra. A közelítő gyorsulásparabola és a tényleges gyorsulásgörbe 

V-motorok dugattyúinak mozgásviszonyai az előzőekben ismertetett módon határozhatók meg, ab-

ban az esetben, ha a hajtórudak geometriai csatlakozási pontja a forgattyúcsap középvonalába esik. 

Ez jellemző az egymásmelletti és a villás-közrefogott hajtórudakkal épített motorokra.  

Az ilyen V-motorok egyes hengersoraihoz tartozó dugattyúk mozgásviszonyai azonosak és az egyes 

helyzetek forgásirányban a V-szöggel követik egymást. Olyan V-motorokban, amelyeket ún. fő- és 

mellékhajtórudakkal építenek, illetve a csillag- és W-motorokban a mellékhajtórúdhoz tartozó du-

gattyú mozgásviszonyai kissé eltérnek a főhajtórúdétól. A mellékhajtórúd M bekötési pontja nem 

esik a forgattyúcsap középvonalába (7.7. ábra).  

 

7.7. ábra. Fő- és mellékhajtórudas forgattyús mechanizmus mozgásviszonyai 

Az M pont ovális pályagörbét ír le, a mellékhajtórúdhoz tartozó dugattyú holtponti helyzetei nem 
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y -nál és y


180 -nál következnek be. A mellékhajtórúd dugattyújának lökete nagyobb, 

mint a főhajtórúd dugattyújáé. Az eltérés úgy jelentkezik, hogy a Fhp-ok azonos távolságban van-

nak a forgattyútengely középpontjától, a mellékhajtórúd dugattyújának Ahp-ja azonban közelebb 

esik a forgattyútengely középpontjához, mint a főhajtórúd dugattyújáé. A mellékhajtórúd dugattyú-

jának mozgásviszonyait e helyen nem határozzuk meg, de utalunk a megadott irodalomra (lásd 

[26]-t a 8. oldaltól). 

A fentiekben a nem dezaxiált hajtómű viszonyait vizsgáltuk. A dezaxiálás azt jelenti, hogy a for-

gattyútengely tengelyvonala nem metszi a henger középvonalát. Kismértékű dezaxiálást szoktak al-

kalmazni kisebb motoroknál a dugattyú oldalnyomásának, valamint a dugattyúmozgásból eredő za-

joknak a csökkentésére. Manapság ez ritkán alkalmazott megoldás.  

7.3. A forgattyús hajtóműre ható gáz- és tömegerők 

Vizsgálatainkat az egyszerűség kedvéért egy henger forgattyús hajtóművére ható gáz- és tömegerők 

meghatározásával kezdjük.  

A dugattyú felületére ható gáznyomás a forgattyúkar szögelfordulásával változik. A gáznyomás ér-

téke az indikátordiagramból (p-v diagram), vagy a kiterített indikátordiagramból, p–α diagramból 

határozható meg. Ha nem áll rendelkezésre tényleges motoron mérés útján nyert diagram, a szilárd-

sági méretezést számított indikátordiagram alapján kell elvégezni. Ilyen esetben a tervezendő mo-

torhoz hasonló, ismert motorok jellemzőit kell felhasználni az indikátordiagram szerkesztésénél (a 

kompresszió és expanzió politropikus kitevője, csúcsnyomás, indikált középnyomás stb.).  

A dugattyú felületére ható gázerő tehát a pillanatnyi gáznyomásból számítható  

 
4

2



D

pF gg
  (N) 

 
ahol pg (N/m

2
) a dugattyú felületére ható gáznyomás, 

D  (m) hengerátmérő, 

Fg  (N) a dugattyú felületére ható gázerő. 

A gázerők nagyságrendjének bemutatására szolgál a 7.1 táblázat. 

  
Hengerátmérő 

D (cm) 

Csúcsnyomás 

pgmax (MPa) 

Gázerő 

Fg (kN) 

Vasúti dízelmotor 

Hajó dízelmotor (KZ 70/120A) 

18 

70 

9,5 

12 

241,6 

4615,8 

7.1. táblázat. A gázerők nagyságrendjének bemutatása 

A következőkben a forgattyús hajtóműben fellépő tömegerőket vizsgáljuk meg. Ehhez az egyes 

szerkezeti egységek mozgásviszonyait ismernünk kell. 

A forgattyúkar a forgattyúcsappal, az ellensúlyokkal és a hajtórúdnak a forgattyúcsapra ágyazott ré-

szével (hajtórúd-nagyfej) forgó mozgást végez. A forgó hajtóműelemek által ébresztett tömegerők 

centrifugális erőként jelentkeznek, irányuk mindig radiális. 

A hajtórúdszem a dugattyúval és tartozékaival együtt egyenes vonalú, alternáló mozgást végez. Az 

alternáló mozgást végző hajtóműelemek által keltett tömegerők mindig a gyorsulással ellentétes 

irányba hatnak, nagyságuk a forgattyútengely egy körülfordulása során pozitív és negatív maxi-

mumértékek között változik.  

(7.7) 
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7.8. ábra. A hajtórúd tömegének felosztása forgó és alternáló tömegre. 

A hajtórúd szára lengő mozgást végez. A tömegerők számításánál a hajtórúdszár tömegét a hajtó-

rúdfejhez (forgó tömeg), illetve a hajtórúdszemhez (alternáló tömeg) adjuk hozzá a tömegeloszlás 

meghatározása után. 

A hajtórúd mh tömegének felosztása forgó (mhr „rotáló”) és alternáló (mha) tömegre méréssel vagy 

számítás útján történhet (7.8. ábra). A gyakorlatban a felosztás alapja az a követelmény, hogy a tö-

megeknek az elosztása után a hajtórúd súlypontjának a helye ne változzon. Ehhez a feltételhez járul 

még természetesen az a követelmény, hogy a helyettesítő rendszer tömege egyezzen meg az eredeti 

rendszer tömegével. A 7.8. ábra alapján írható, hogy 

 
hahrh mmm   és 

21 smsm hahr  , 
 valamint  lmsm hah  1

 és lmsm hrh  2
. 

 
Ez utóbbi két egyenletből kifejezhetjük az alternáló, illetve forgó tömeget:  

 
l

s
mm hha

1  (kg), 
 

 
l

s
mm hhr

2
 (kg). 

 

A helyettesítő rendszernek olyannak kell lenni, hogy tehetetlenségi nyomatéka az eredeti rendszer-

nek, tehát a tényleges hajtórúdnak a tehetetlenségi nyomatékával megegyezzen. A fenti módon, a 

két végpontba redukált tömeggel ezt a feltételt nem lehet teljesíteni. Az eltérés azonban az egzakt 

megoldáshoz képest csupán néhány százalékos, ezért a gyakorlatban a fenti közelítő eljárást alkal-

mazzák. A számításnál vagy mérésnél természetesen az üzemkész, tehát csapágycsészékkel és csa-

varokkal készre szerelt hajtórudat kell figyelembe venni. 

A hajtórúd tömegének a végpontokba való redukálása után már csak forgó és alternáló tömegekkel 

bíró rendszerhez jutunk (7.9. ábra). Az eddig még nem ismertetett jelölések jelentése a következő:  

md  (kg) a dugattyúnak és tartozékainak a tömege, 

mc  (kg) a forgattyúcsap tömege, az esetleges tartozékokkal (p1. a könnyítő-furat lezárására szol-

gáló elemekkel) együtt, 

mk  (kg) egy forgattyúkar tömege, 

mr  (kg) az egy hengerhez tartozó forgó tömegek, 

ma  (kg) az egy hengerhez tartozó alternáló tömegek, 

Fmr  (N) a forgó tömegek által keltett tömegerő, 

Fma  (N) az alternáló tömegek által keltett tömegerő, 

r1  (m) a forgattyúkar tömegének súlyponti távolsága a forgattyútengely középvonalától. 

Az egy hengerhez tartozó forgó tömegeket a következő összefüggés adja: 

 hrkcr m
r

r
mmm  12  

 

(7.10) 

(7.9) 

(7.8) 
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7.9. ábra. A forgattyús mechanizmus forgó és alternáló tömegei 

A forgattyúkar tömegét a forgattyúcsap középpontjába redukáltuk. A 2-es szorzó azért szerepel az 

egyenletben, mert egy forgattyúcsapot két forgattyúkar fog közre. A forgattyútengelyt minden két 

henger között csapágyazzuk; így a csapágyazott főcsap és a forgattyúcsap között forgattyúkar van. 

Alagútkarterrel épített olyan motorok esetében, amelyek forgattyútengelyét a tárcsa alakúra kikép-

zett forgattyúkarokon görgős csapágyazással vezetik meg (lásd a 7.87. ábrát), a fenti összefüggést 

értelemszerűen kell alkalmazni.  

A forgó tömegek által keltett tömegerő 

 
2

 rmF rmr  (N) 
 

centrifugális erő, iránya radiálisan kifelé mutat, állandó szögsebességnél állandó nagyságú. A motor 

indításakor és megállásakor, amikor a szögsebesség változik, értéke egy motorfordulaton belül is je-

lentősen változik. A fenti módszer feltételezi, hogy a hajtórúdfej súlypontja egy motorfordulat köz-

ben végig a forgattyúcsap középvonalába esik. Ez pl. fő- és mellékhajtórudas V-motorok esetében 

nem áll fenn. Emiatt a forgó tömegek által keltett centrifugális erő egy fordulaton belül ingadozó ér-

tékű.  

Az egy hengerhez tartozó alternáló tömegeket a dugattyúnak és tartozékainak, valamint a hajtórúd-

szembe redukált hajtórúdrésznek a tömegéből számíthatjuk (7.9. ábra). 

 
hada mmm   . 

 
Az alternáló tömegek ébresztette tömegerő 

 amF ama   (N), 
 

ahol a mínusz jel arra utal, hogy a tömegerő értelme mindig a gyorsulás értelmével ellentétes. A 

gyorsulást a 7.4. kifejezésből behelyettesítve 

  
 

(7.14) 

(7.13) 

(7.12) 

(7.11) 
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Ez az összefüggés szigorúan véve csak abban az esetben érvényes, ha a dugattyú súlypontja, vala-

mint a hajtórúd alternáló tömegerejének támadási pontja a hajtórúdszem középpontjába (csapszeg-

középbe) esik.  

Az alternáló tömegerő fenti kifejezését un. elsőrendű és másodrendű tagra szokás bontani, ahol

  cos
2

rmF amaI    az elsőrendű tömegerő, 
 

  2cos
2

rmF amaII  a másodrendű tömegerő és 
 

   
maIImaIma FFF  . 

 
A magasabb rendű tömegerőket csak kivételes esetben szokás figyelembe venni.  

Az alternáló tömegerő – a forgattyútengely állandó szögsebessége esetén – a gyorsulásra megismert 

összefüggés, illetve görbe szerint változik. Ennek megfelelően egy löket folyamán két szélső értéket 

vesz fel: 

nál


0   
 nál


180      

 
Az alternáló tömegerő pontról-pontra történő kiszámítása a 7.2 fejezet szerint közelítő vagy egzakt 

eljárással meghatározott gyorsulásértékek alapján történhet. 

Az alternáló tömegerőt is be szokás rajzolni az egy henger kiterített indikátor diagramjába (p–α di-

agramba). Hogy a gáznyomásokkal azonos dimenziót kapjunk, az alternáló tömegerő számértékét 

elosztjuk a dugattyú felületével, tehát a dugattyú felületegységére eső tömegerővel számolunk. En-

nek jele pma (N/m
2
). 

 

7.10. ábra. A gázerő, az alternáló tömegerő és az eredő dugattyúerő változása négyütemű, feltöltött 

dízelmotor esetében 

A forgattyús hajtómű erőjátékának vizsgálatakor a dugattyúra ható gázerő ás az alternáló tömegerők 

eredőjét kell figyelembe venni. Az eredő dugattyúerő tehát  

 mag FFF   (N), 
 

(7.20) 

(7.19) 

(7.18) 

(7.17) 

(7.16) 

(7.15) 
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az eredő dugattyúnyomás pedig 

 mag ppp   (N/m
2
). 

 
Megállapodásszerűen pozitívnak vesszük azt az erőt, amely a dugattyút a forgattyútengelyhez köze-

líteni, negatívnak pedig azt az erőt, amely a dugattyút attól távolítani igyekszik. A gázerő, az alter-

náló tömegerő és az eredő dugattyúerő változását mutatja a 7.10. ábra. A csupán a gázerőből számí-

tott dugattyúerő értékét az alternáló tömegerő módosítja. Az ábrából kitűnik, hogy a tömegerő a 

kompresszió és expanzió ütemben jelentősen tehermentesíti a forgattyús hajtóművet. A 7.10. ábra 

négyütemű feltöltött dízelmotorra jellemző. Nagyfordulatú gépjármű benzinmotorok esetében ez a 

kép módosul, mert a tömegerők a gázerőkkel azonos nagyságrendűek. A gázerőknél a diagramba 

természetesen csak a túlnyomásokból számított erőt visszük fel. Négyütemű motorok szívási és ki-

tolási ütemei alatt a hengerben levő nyomás oly kevéssé tér el az atmoszféra nyomásától, hogy ezt 

el is szokták hanyagolni. Hasonlóképpen kell megszerkeszteni a kétütemű motorok eredő dugattyú-

erő, illetve eredő dugattyúnyomás diagramját, csakhogy ezeknél 360°-onként ismétlődik az ábra.  

7.4. A forgattyús hajtóműben fellépő erőhatások és nyomatékok 

Az eredő dugattyúerőnek különböző irányú komponensekre való bontását és az ezek által létreho-

zott nyomatékokat a 7.11. ábra mutatja. A 7.11. és a 7.13. ábrában és a következő összefüggésekben 

az eddig használtakon kívül a következő jelöléseket vezettük be: 

 Fh (N) hajtórúd irányú erő,  

Fn  (N) a hengerfalra merőleges, „normális” irányú erő, 

Ft  (N) a forgattyúkarra merőlegesen ható forgató vagy tangenciális erő, 

Fr  (N) a forgattyúkar irányában ható radiális erő, 

Fat  (N) az alátámasztásokon ható reakcióerő, 

Mf  (Nm) a motor hasznos forgatónyomatéka, 

Mb  (Nm) billentőnyomaték, 

Mat  (Nm) az alátámasztások reakcióerőinek nyomatéka, 

Mt  (Nm) a külső ellenállás terhelőnyomatéka. 

A dugattyúerőt hajtórúd irányú 



cos

F
Fh

 és a hengerfalra merőleges normális irányú erőre lehet 

felbontani  tgFFn
. A fenti kifejezésekből a β szöget a 7.2 fejezetben ismertetett összefüggések 

segítségével kiküszöbölhetjük. Így:  

 






22

sin1cos

FF
Fh  

 

és 





22
sin1

sin
FtgFFn . 

 

A dugattyúerőt tehet a hajtórúd és a hengerfal veszi fel. Az erők ilyen felbontása persze csak akkor 

helyes, ha a dugattyú súrlódásától eltekintünk. Az erőjáték további elemzésénél is eltekintünk a súr-

lódásoktól.  

A dugattyú oldalerejének, a normálerőnek a változását mutatja a löket függvényében a 7.12. ábra 

ismét egy négyütemű feltöltött dízelmotor esetére. Az ábrából látható, hogy a dugattyú a tömegerők 

hatására a gázcserefolyamat alatt löketenként kétszer váltja felfekvési helyét a hengerfalon. A gáz-

erők hatására a Fhp-ban igen gyorsan váltja felfekvését a dugattyú. Eközben olyan nagyságú ütkö-

zőerők lépnek fel, amelyek lényegesen nagyobbak a statikusan számított oldalerőnél.  

(7.23) 

(7.22) 

(7.21) 
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7.11. ábra. Erők és nyomatékok a forgattyús mechanizmusban 

 

7.12. ábra. A dugattyú oldalerejének, a normálerőnek a változása a löket függvényében  

négyütemű, feltöltött dízelmotor esetében 

A hajtórúd az Fh erőt a dugattyúcsapszegről a forgattyúcsapra viszi át. Ez az Fh erő a főcsapot terhe-

li. Ahhoz, hogy a forgattyúcsapra ható Fh erőt a főcsapba önmagával párhuzamosan eltolhassuk, 

ugyanott az előzővel azonos nagyságú, de vele ellentétes irányítású 
'

hF  erőt kell alkalmaznunk 

(7.11. ábra). Az '

hh
FF   erőpár 

hFk   nagyságú nyomatékot, a motor hasznos forgatónyomatékát 

adja, amely a forgattyútengely forgásirányában hat  

 hf FkM   (Nm). 
 

A főcsapra ható Fh erőt ismét két komponensre bonthatjuk. A henger tengelyébe esik az eredő du-

gattyúerővel azonos nagyságú és irányú F erő. A másik komponens az Fn oldalerővel azonos nagy-

ságú, de ellentétes irányítású '

n
F  erő. Az 

'

nn FF   erőpár a 
nFb   nagyságú, ún. billentőnyomatékot 

adja: 

 
nb FbM   (Nm). 

 

(7.25) 

(7.24) 
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A billenőnyomaték értelme az Mf forgatónyomatékkal ellentétes. A két nyomaték azonos nagyságú 

bf MM  , és ha külső terhelő nyomaték nem hat a forgattyútengelyre, egymással egyensúlyt tart.  

Állandó fordulatszám esetén a motor forgattyútengelyére ható külső Mt terhelő nyomaték a motor 

hasznos, Mf forgatónyomatékával lehet azonos nagyságú, tehát 

 ft MM  . 
 

Ekkor azonban az eddig az Mf forgatónyomatékkal lekötött Mb billentőnyomaték felszabadul és a 

motort forgásértelmével ellentétes irányban igyekszik elfordítani. A motor elfordulását a motor for-

gattyúházára erősített alátámasztások akadályozzák meg. Az alátámasztásokon ható Fat reakcióerők 

is erőpárt alkotnak, az erőpár nyomatéka  

 
atat FuM   (Nm). 

 nagyságú és a billentőnyomatékkal tart egyensúlyt  

 
bat MM   . 

 
Minthogy a motorokat általában rugalmas alátámasztásokra helyezik, amelyek kismértékű elmozdu-

lást mindig megengednek, külső terhelőnyomaték alkalmazása esetén a felszabaduló 

billentőnyomaték a motort függőleges helyzetéből kibillenti. A kibillentés irányát az oldalerő iránya 

szabja meg, amely a 7.12. ábrán bemutatott módon változik. Minthogy a legnagyobb oldalerők az 

expanzió kezdetén a motor forgásirányával ellentétes értelemben hatnak, a legszembetűnőbb el-

mozdulás is ilyen irányú lesz.  

Az égéstérben lévő pg gáznyomás nemcsak a dugattyúra hat, hanem a hengerfejre is. Az Fg gázerő a 

motor szerkezetének állórészén belül a hengerfej, forgattyúház, főcsapágyfedél láncolaton keresztül 

kiegyenlítődik és húzásra veszi igénybe a hengerfejet rögzítő és a főcsapágyfedeleket leszorító csa-

varokat, valamint a forgattyúházat. 

Az eredő dugattyúerőből meghatározott Fh hajtórúderőt a forgattyúcsapon tangenciális és radiális 

komponensekre is felbonthatjuk (7.13. ábra). A forgattyútengely és az egész forgattyús mechaniz-

mus méretezéséhez ezt a felbontási módot szokás felhasználni. 

A tangenciális, tehát a forgattyúkarra merőleges komponenst az 

  
 összefüggésből nyerjük. A forgattyúkar irányában ható radiális erő  

  
 Könnyen belátható, hogy az Ft változó tangenciális erő az állandó r forgattyúsugárral szorozva, a 

motor hasznos forgatónyomatékát adja. Írható tehát, hogy  

 htf FkFrM   (Nm). 
 

Egyhengeres motor tangenciális erőinek (7.14. ábra) és radiális erőinek (7.15. ábra) változását a 

forgattyúszög függvényében szokás ábrázolni. Mindkét diagramban feltüntettük a gázerőkből szá-

mítható, a tömegerőkből számítható és az eredő tangenciális, illetve radiális erőt. A bemutatott áb-

rák négyütemű dízelmotorok alacsony fordulatszámon történő üzemére jellemzőek. Növekvő fordu-

latszámoknál a tömegerőből származó komponensek amplitúdója a fordulatszámviszony négyzeté-

vel nő. Ismételten megjegyezzük, hogy a 7.15. ábrán bemutatott radiális erő-változás csak az alter-

náló tömegerőkből számított radiális erő. Ha a főcsapra ható radiális erők összegét akarjuk megha-

(7.31) 

(7.30) 

(7.29) 

(7.28) 

(7.27) 

(7.26) 
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tározni, akkor az állandó nagyságú, a forgó tömegekből számított Fmr centrifugális erőt is figyelem-

be kell vennünk. A forgó tömegek tangenciális erőt nem ébresztenek. 

 

7.13. ábra. A hajtórúderő felbontása a forgattyúcsapon tangenciális és radiális  

komponensekre 

A hajtórúd lengőmozgásának a tangenciális erőre gyakorolt hatása oly kicsiny, hogy az a legtöbb 

esetben elhanyagolható. Az ábrákban pozitívnak vettük a tangenciális erőt, ha az a motor forgásirá-

nyával megegyező irányba mutatott és pozitívnak a radiális erőt, ha az a forgattyútengely középvo-

nalának irányába mutatott. A tangenciális és a radiális erők diagramját számítógépes program segít-

ségével, Δα = 1 Ft° lépésközzel szokták meghatározni 

Az erőhatások és nyomatékok vizsgálatát hasonló módon elvégezhetjük külön-külön a gázerőkre és 

a tömegerőkre is. 

Az előzőekben a forgattyús hajtóműben fellépő erőhatásokat és nyomatékokat az egyhengeres mo-

tor viszonyain keresztül mutattuk be. 

V-, W- és csillagmotorok esetében az egyes forgattyúcsapokhoz két vagy több hajtórúd csatlakozik. 

Ennek megfelelően az egy síkban (a forgattyútengelyre merőleges síkban) elhelyezkedő hengerek 

dugattyúerői a hajtórudak közvetítésével a motor forgásirányától függően a hengersorok közötti 

szögértékkel eltolva hatnak a forgattyúcsapra. Az egyes hengerek dugattyúinak és hajtórúdjainak 

igénybevételét csak az illető henger gáz- és tömegerői határozzák meg. A forgattyútengely mérete-

zésére azonban az egy síkban ható hajtórúderők mindenkori eredője a mértékadó. Egy négyütemű 

V-motor hengerpárjának eredő dugattyúerőit mutatja a 7.16. ábra. A hengermotorok hajlásszöge 


40 , az egy síkban levő hengerek gyújtási köze 
400360  . Értelemszerűen hasonló mó-

don kell meghatározni a V-hengerpár eredő tangenciális és radiális erőinek változását. 
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7.14. ábra. Egyhengeres motor tangenciális erőinek változása a forgattyúszög függvényében 

 

7.15. ábra. Egyhengeres motor radiális erőinek változása a forgattyúszög függvényében 

Többhengeres soros vagy V-motorok eredő tangenciális erőit a gyújtási köz figyelembevételével ál-

lapítjuk meg.  

A 7.14. ábrán láttuk, hogy az egyhengeres motor tangenciális erőinek amplitúdója igen erősen vál-

tozik a munkaciklus során. Ennek megfelelően az ilyen motor hasznos forgatónyomatéka is így vál-

tozik, amelynek kiegyenlítése érdekében lendkereket alkalmazunk. A tangenciális erőnek és ezzel 

együtt a motor forgatónyomatékának lényegesen kiegyenlítettebb lefutását mutatják a többhengeres 

motorok. Fontos szerepe van a motor forgatónyomatékának kiegyenlítésében a lendkeréknek. Ezek-

kel a kérdésekkel a későbbi fejezetekben foglalkozunk.  

 

7.16. ábra. Négyütemű V-motor hengerpárjának eredő dugattyúerői a forgattyúszög függvényében 
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7.5. A forgattyús hajtómű tömegkiegyenlítése 

A forgattyús hajtómű gázerői a motor szerkezetének állórészén belül kiegyenlítődnek. Ezek belső 

erőként működnek, hatásukra a motor forgó és alternáló mozgást végző, valamint álló részeinek kö-

zös súlypontja nyugalomban marad. A dugattyú oldalnyomásából eredő billentőnyomatékot az alá-

támasztás veszi fel.  

A kiegyensúlyozatlan forgattyús hajtóműben ébredő tömegerők a motor szerkezetén belül nem 

egyenlítődnek ki. Az ezekből származó erőhatásokat végső soron a motor alátámasztása veszi fel. 

Hatásuk megvilágítására álljon itt a kővetkező kis példa: A forgó tömegerőktől tekintsünk el. Az al-

ternáló tömegerők hatásvonala mindig a henger tengelyvonalába esik. Az alternáló tömegek táma-

dáspontjának helye a dugattyú alsó és felső holtponti helyzetei között változik. A motor álló részei-

nek súlypontja nem változtatja helyét. Minthogy a motor álló és alternáló mozgást végző tömegei-

nek közös súlypontja igyekszik megtartani helyzetét, az alternáló tömegek mozgása elmozdulásra 

készteti a motor álló részeit is úgy, hogy a közös súlypont helyén maradjon. Ez a motor „ugrálását’ 

idézné elő az alátámasztásokon, ha a motor nem lenne lefogva, de mindenképpen terheli az alátá-

masztásokat.  

Többhengeres motorokban a tömegerők a forgattyús hajtómű súlypontja körül ható billentő-

nyomatékokat is ébresztenek. 

A keletkező tömegerőket és billentőnyomatékokat a motor rázkódásoktól mentes működése érdeké-

ben ki kell egyenlíteni. Az alátámasztási pontokra jutó terhelések csökkentésén túlmenően az is fon-

tos szempont, hogy a motorról a járműszerkezetre átadódó rezgések amplitúdóját minél kisebb érté-

ken tartsuk, vagyis, hogy a motor „simán” járjon. 

A forgattyús hajtómű tömegerőit megfelelő forgattyútengely-elrendezéssel (a forgattyúkarok állásá-

val) és ellensúlyokkal lehet többé-kevésbé tökéletesen kiegyenlíteni. 

A tömegkiegyenlítés alább tárgyalt megoldásainál a következő közelítéseket tesszük:  

 az   szögsebesség (egy fordulaton belül is) állandó;  

 a forgó tömegek súlypontja a forgattyúcsap középvonalába esik; 

 a vezérmű és a segédgépek tömegeit elhanyagoljuk; 

 a súrlódó erőket nem vesszük figyelembe; 

 a hajtórúd lengő tömege által ébresztett tömegerőket elhanyagoljuk.  

A forgó tömegerők nagysága, mint láttuk (7.11),  

 
2

 rmF rmr  (N), 
 

iránya megegyezik a forgattyúkar irányával és radiálisan kifelé mutat, értéke állandó. A tömegki-

egyenlítés során szükség van a forgó tömegerők vízszintes (x-irányú) és függőleges (y-irányú) kom-

ponenseire. Ezeket a 7.17. ábra alapján egyszerűen meghatározhatjuk.  

 

7.17. ábra. A forgó tömegerők vízszintes (x-irányú) és függőleges (y-irányú) komponensei 
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A vízszintes irányú komponens értéke szinusz függvény szerint változik  

  sin
2

rmF rmrx , 
 

a függőleges komponens értéke koszinusz függvény szerint változik  

  cos
2

rmF rmry
, 

 
Az alternáló tömegerők iránya mindig henger középvonalába esik, más irányú összetevőjük nincs, 

tehát a forgó tömegerőknek komponensekre való bontásakor használt indexeket alapul véve, csak y-

irányú komponensük van. Nagyságuk 

  
 ahol  cos

2
rmF amaI      az elsőrendű tömegerő, 

 
  2cos

2
rmF amaII  a másodrendű tömegerő és 

 
    

maIImaIma FFF  . 
 

Az egyhengeres motor teljes tömegkiegyenlítése az alábbi feltételi egyenletek kielégítésével való-

sítható meg:  

 0,0   maImr FF és 0 maIIF . 
 

A forgó tömegerőket a forgattyúkarokra szerelt ellensúlyokkal viszonylag egyszerűen lehet ki-

egyenlíteni. A forgattyús hajtómű tömegkiegyenlítését az alternáló tömegerők kiegyenlítési fokával 

szokás jellemezni. Például, ha 0,0   maImr FF és 0 maIIF , akkor a szóban forgó hajtómű 

csak I. rendben van kiegyenlítve. 

Többhengeres motorok teljes tömegkiegyenlítéséhez a (7.38) feltételi egyenletek nem elégségesek. 

Ugyanis a tömegerők az egyes forgattyúkon jelentkeznek és a motort a forgattyús hajtómű súly-

pontja körül igyekeznek kibillenteni. Ilyen szabad, vagy billentőnyomatékokat ébreszthetnek a for-

gó, az I. rendű és a II. rendű tömegerők. Ennek megfelelően többhengeres motorok teljes tömegki-

egyenlítéséhez a (7.38) feltételi egyenleteken kívül három nyomatéki feltételi egyenletet is ki kell 

elégíteni: 

 0,0   maImr MM és 0 maIIM . 
 

7.6. Az egyhengeres motor tömegkiegyenlítése 

Az alábbiakban megvizsgáljuk az egyhengeres motorok tömegkiegyenlítésének lehetőségeit. Bár a 

vasúti dízelmotorok mindig többhengeresek, ez a vizsgálat nem hiábavaló, mert bepillantást nyújt a 

számítás gondolatmenetébe és végeredményben a többhengeres motorok tömegkiegyenlítésének is 

alapját képezi. A motorkísérleteknél alkalmazott egyhengeres motorok tömegkiegyenlítését a kö-

vetkezőkben ismertetett gondolatmenet szerint kell végezni.  

A forgó tömegerők kiegyenlítése nem okoz nehézséget. A radiálisan kifelé mutató centrifugális erőt 

a forgattyúkarral 180°-ot bezáró irányban elhelyezett ellensúllyal egyenlítjük ki. Az ellensúly töme-

gét a 7.18. ábra alapján az alábbiak szerint határozhatjuk meg 

 mymrell FF   
 

 
22

 rmrm rellrell  
 

(7.33) 

(7.32) 

(7.41) 

(7.40) 

(7.39) 

(7.38) 

(7.37) 

(7.36) 

(7.35) 

(7.34) 
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7.18. ábra. A forgó tömegerők kiegyenlítése 

ebből az ellensúly tömege: 

 
ell

r
rell

r

rm
m


  

 

Az ellensúlyt a forgattyúcsapot közrefogó két forgattyúkarra szimmetrikusan helyezzük el. A fenti 

számítás egyszerű, de az ellensulyok tényleges elhelyezése esetenként konstrukciós nehézséget 

okozhat 

 

7.19. ábra. Az I. rendű tömegerők egyszerű kiegyenlítése 

Amint azt a 7.4. ábrán láttuk, a gyorsulások és ezzel együtt a henger középvonalában ható tömeg-

erők periodikusan változtatják nagyságukat és irányukat. Az ezeknek az erőknek a kiegyenlítésére 

szolgáló, a forgattyútengelyre felerősített egyszerű ellensúly forgómozgása során vízszintes erők is 

fellépnek. Így, ha az ellensúly centrifugális erejének a henger tengelyvonalának irányába mutató 

komponense ki is egyenlíti az alternáló tömegerőt, a henger középvonalára merőleges irányban 

„erőfelesleg” keletkezik.  

Az I. rendű tömegerőknek a forgó tömegerőkhöz hasonlóan egyszerű kiegyenlítését mutatja a 7.19. 

ábra.  

A II. rendű tömegerők kétszeres frekvenciával változnak. Emiatt a megfelelő ellensúlyoknak is két-

szeres fordulatszámmal kellene forogni. Ezt csak kiegészítő hajtómű segítségével lehet megoldani. 

Különleges hajtóművekkel a vízszintes komponensek kiegyenlítése is lehetséges. 

(7.42) 



7. A FORGATTYÚS HAJTÓMŰ  159 

 

 Kovács Endre, BME  www.tankonyvtar.hu 

 

7.20. ábra. Az I. és II. rendű tömegerők kiegyenlítése segédtengelyek segítségével 

Elméletileg fennáll annak a lehetősége,hogy az I. és II. rendű tömegerőket tökéletesen kiegyenlít-

sük. Ennek érdekében körbeforgó ellensúlypárokat alkalmazunk. Az ellensulyok segédtengelyekre 

vannak felerősítve, a segédtengelyeket fogaskerekeken keresztül hajtja a forgattyútengely (7.20. áb-

ra). Az ellensulyok tömegeit az alábbi módon számíthatjuk, a 7.20. ábra jelöléseit felhasználva:  

az 1. segédtengelyen az ellensúly 
1

1
2 r

rm
m a  , 

 

a 2. segédtengelyen pedig 

2

2
8 r

rm
m

a

 
 

tömegű. Egy ilyen konstrukció megvalósítása tetemes költségekkel jár, ezért a gyakorlatban csak a 

motorkísérleteknél alkalmazott egyhengeres motoroknál terjedt el.  

A tökéletes kiegyenlítés nehézségei miatt eltekintenek ennek megvalósításától és csak az I. rendű 

tömegerőket, vagy ezek egy részét egyenlítik ki.  

Az I. rendű tömegerők kiegyenlítésének egyik módszere segédtengelyre szerelt ellensúllyal éri el a 

kívánt hatást. A forgattyútengelyre a forgattyúkar távolságában 
2

am
 nagyságú ellensúlyt helyezünk 

el (7.21. ábra).  

Egy fogaskerekekkel hajtott a forgattyútengellyel azonos fordulatszámmal, de vele ellentétes irány-

ban forgó segédtengelyre az r forgattyúsugár távolságában ugyancsak ma/2 tömeget helyezünk el. E 

két tömeg centrifugális erőinek eredője a henger tengelyvonalába mutat, nagysága megegyezik az 

alternáló tömegerővel, de ezzel ellentétes irányítású. A 7.21. ábrán ennek a hajtóműnek három kü-

lönböző állásban mutatjuk be a kiegyensúlyozását. 

Az I. rendű tömegerők kiegyenlítésének egy másik módja Lanchestertől származik (7.22. ábra). En-

nek a módszernek az az előnye, hogy az I. rendű tömegerővel egyensúlyt tartó Fres erő a henger kö-

zépvonalába esik. Bonyolult szerkezeti megoldása miatt (két hajtórúd, két forgattyútengely) ez a 

rendszer a gyakorlatban nem terjedt el.  

(7.44) 

(7.43) 
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7.21. ábra. Az I. rendű tömegerők kiegyenlítése segédtengellyel 

A gyakorlatban az egyhengeres motor tömegkiegyenlítésénél a forgó tömegerőkön kívül az I. rendű 

alternáló tömegerők felét egyszerű ellensúllyal egyenlítik ki. Tehát a 7.18. illetve a 7.19. ábrák jelö-

léseivel  

 maImrell FFF
2

1
  

 

 222

2

1
 rmrmrm arellell . 

 

 

7.22. ábra. Az I. rendű tömegerők kiegyenlítése Lanchester-módszerrel 

(7.46) 

(7.45) 
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Egy ilyen korlátozott mértékű tömegkiegyenlítést az alábbi gondolatmenet igazol. Az ellensúly 

centrifugális ereje mindig a forgattyúkar irányában kifelé mutat. Ez azt jelenti, hagy nemcsak füg-

gőleges, hanem vízszintes irányú erőket is ébreszt az ellensúly. Ugyanakkor a kiegyenlítendő I. és 

II. rendű tömegerők csak a motor hengerének középvonalában, tehát függőlegesen hatnak. Az ellen-

súly centrifugális ereje vízszintes irányban „túl” kiegyenlítést okoz, tehát szabad erők lépnek fel, 

amelyeket a motor keresztirányú rázásának csökkentése érdekében célszerű alacsony értéken tarta-

ni. Ezért az alternáló tömegerő teljes kiegyenlítéséről le kell mondani. Az optimális viszonyok az I. 

rendű tömegerők kb. 50%-os kiegyenlítésénél következnek be. 

A 7.23. ábra a kiegyenlítetlen egyhengeres motorban fellépő valamennyi tömegerőt polár-

diagramban ábrázolja. A szerkesztés menete a következő: Fmr, FmaImax és FmaIImax értékkel, mint su-

gárral három (léptékhelyes) koncentrikus kört húzunk. A köröket pl. 12 forgattyúállásnak megfele-

lően, 30°-onként beosztjuk. Minden forgattyúálláshoz tartozó I. és II. rendű tömegerőt meghatároz-

zuk. Ügyelni kell arra, hogy FmaII frekvenciája kétszeres. A forgó és alternáló tömegerő komponen-

seket vektoriálisan összegezzük valamennyi forgattyúkar-állásban. Az eredő vektorok végpontjai-

nak összekötése adja a kiegyenlítetlen egyhengeres motor polárdiagramját.  

 

7.23. ábra. A kiegyenlítetlen egyhengeres motorban fellépő tömegerők polárdiagramja 

A 7.24. ábra a 7.23. ábrán már szerepelt motor tömegerőit mutatja más léptékben, azzal a különb-

séggel, hogy az Fmr forgó tömegerőket a 7.18. ábrával kapcsolatosan ismertetett módon teljesen ki-

egyenlítettük. Ezzel a 7.23. ábra Fmr sugarú köre 0-vá zsugorodott össze. Az 
maIImaIma FFF   al-

ternáló tömegerőket radiális irányban mértük fel, bár azok csak függőleges irányban, a henger ten-

gelyének irányában hatnak. Ennek az ábrázolásmódnak az az előnye, hogy bármely αx forgattyúkar-

álláshoz tartozó alternáló tömegerők összege közvetlenül leolvasható (Fmax). 
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7.24. ábra. Az alternáló tömegerők meghatározására szolgáló segédábra 

Mint már említettük, az I. rendű alternáló tömegerőknek csak a felét egyenlítjük ki 








2

maIF
 A 7.25. 

ábrában ennek az ellensúlynak a hatását mutatjuk be polárdiagramban. Ezt az 








2

maIF
nagyságú ál-

landó centrifugális erőt minden forgattyúkar-állásnál függőleges és vízszintes összetevőire bontot-

tuk fel. Az eredmény: függőleges állású nyolcas alak a függőleges komponensek polárdiagramja és 

vízszintes elhelyezkedésű nyolcas alak a vízszintes komponensek polárdiagramja. A kétféle kom-

ponens nyilait az ábrán eltérően rajzoltuk.  

A 7.26. ábrában a 7.24. és a 7.25. ábrákban látható diagramokat vontuk össze. Minden forgattyúál-

lásnál először a függőleges komponenseket összegeztük:  

 
yell

maI

maIImaIyresma

F
FFF

,
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2









 . 

 

Ezt az y-irányú komponenst hozzáadjuk az ellensúlyból adódó vízszintes 
xell

maIF

,
2









 összetevőhöz. 

Az eredményül kapott polárdiagram azokat a tömegerőket mutatja, amelyek a forgó tömegerők tel-

jes és az I. rendű alternáló tömegerők 50%-os kiegyenlítése után sincsenek kiegyenlítve. Ez a diag-

ram a dugattyús gépek csapágyainak tervezésénél játszik alapvető szerepet. Érdemes ezt az ábrát a 

(7.47) 
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7.23 ábrával összehasonlítani, amely még a kiegyenlítetlen hajtómű viszonyait tükrözi. (A 7.23. áb-

rát a 7.24.–7.26. ábrákhoz viszonyítva 1:4-es kicsinyítéssel rajzoltuk meg.) Látható, hogy az eredő 

szabad tömegerő elég kiegyenlített.  

 

7.25. ábra. Az alternáló tömegerők polárdiagramja az I. rendű tömegerők 50%-ának kiegyenlítése 

esetén 

 

7.26. ábra. A forgó tömegerők teljes és az I. rendű alternáló tömegerők 50%-os kiegyenlítése után 

kiegyenlítetlenül maradó tömegerők polárdiagramja 

Az előzőekben vázolt gondolatmenetet és szerkesztési eljárást kell alkalmaznunk a részleges ki-

egyenlítés egy másik, ritkábban alkalmazott módszere esetében is. A kiindulás az, hogy a forgó tö-

megerőkön kívül a Fhp-i helyzetben ható alternáló tömegerők felét egyenlítik ki egyszerű ellensúly-

lyal. Tehát  

            
  

(7.48) 
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7.7. Többhengeres motorok tömegkiegyenlítése 

Többhengeres motorok esetében a motort mozgó tömegpontokból álló zárt rendszernek tételezzük 

fel. Az egyes hengerek tömegerői a forgattyútengelyre merőleges síkokban hatnak. Ezek a síkok a 

forgattyús hajtómű súlypontjától különböző távolságban vannak. A számítás során valamennyi tö-

megerőt eltoljuk a közös súlypontba úgy, mintha valamennyi erő hatásvonala a súlyponton menne 

keresztül. Ezzel a módszerrel az erők összefoghatók és meghatározhatók a többhengeres motor sza-

bad tömegerői.  

A valóságban ezek az erők a forgattyús hajtómű hossztengelyének különböző pontjaiban hatnak. 

Ezeknek a tömegerőknek a hatására a súlypont körül ható tömegnyomatékok, billentőnyomatékok 

ébrednek.  

A többhengeres motorok tökéletes tömegkiegyenlítéséhez a szabad tömegerők és billentő-

nyomatékok kiküszöbölését kell megvalósítani, tehát ki kell elégíteni a (7.38) és a (7.39) feltételi 

egyenleteket.  

 

7.27. ábra. A forgó tömegerők erőpoligonja 7 hengeres soros motornál 

Láttuk, hogy az egyhengeres motor tökéletes kiegyenlítése milyen nehézségeket vet fel. Bizonyos 

hengerszámú és forgattyúkar elrendezésű többhengeres motoroknál sem könnyebb a megoldás. 

Azonban a hengerszám és a forgattyúkar-állás több variációjánál sikerül tökéletes tömegkiegyenlí-

tést elérni. A gyakorlatban – vasúti dízelmotorok céljaira is – éppen ezeket a kedvező hengerszá-

mokat és forgattyútengely elrendezéseket alkalmazzák. 

Először a szabad tömegerők meghatározásával foglalkozunk. Különválasztjuk az eljárás során a 

forgó, az I. rendű alternáló és a II. rendű alternáló tömegerőket, esetleg magasabb rendűeket is, s 

mindegyik csoportban meghatározzuk a szabad tömegerőket. Szemléletessé tehető a módszer az un. 

forgattyúcsillagok bevezetésével. A forgattyúcsillagban a többhengeres motor valamennyi forgaty-

tyúkarját egy síkban ábrázoljuk. A forgattyúcsillag rendesen szimmetrikus elrendezésű. Ez a tény a 

forgattyúkör mentén történő egyenletes forgatónyomaték-leadással is összefügg. A viszonyokat 

példákon keresztül mutatjuk be.  
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7.28. ábra. Az I. rendű tömegerők erőpoligonja 3 hengeres soros motornál 

 

7.29. ábra. A II. rendű tömegerők erőpoligonja 3 hengeres soros motornál 

A forgó tömegerők összefogását héthengeres soros motor esetére a 7.27. ábra mutatja. A forgattyús 

hajtómű hengerenként azonos kialakítása miatt a tömegerők is azonosak. (Ennek a feltételnek gya-

korlati biztosítása érdekében a forgattyús hajtómű egyes elemeit beszerelés előtt gondosan le kell 

mérni; eltérés esetén a konstrukciós rajzokon megadott helyeken és mértékben anyageltávolítással 

kell az alkatrészeket az előírt tömegtűrésen belülre hozni.) A forgó tömegerőket lépték és a forgaty-

tyúkar iránya szerint erőpoligonban foglaljuk össze. Minthogy ebben az esetben a poligon záródik, 

a teljes forgattyús hajtómű forgó tömegerői ki vannak egyenlítve, vagyis 0Fmr  . Ez természetes is, 

hiszen .m r konst  és .konst  

Az I. rendű tömegerőket a forgó tömegerőkhöz hasonló módon fogjuk össze. A 7.28. ábrán példa-

ként egy háromhengeres motor legáltalánosabb esetét mutatjuk be, ahol .konst  és .konst
r

m  

Az I. rendű tömegerőket léptékhelyesen a forgattyúkarok irányában felmérjük és vektoriálisan ösz-

szegezzük. Az 
2

 rmF amaI  nagyságú maximális értékeket kell figyelembe venni. Az eredőnek 
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a hengerek tengelyvonalába eső vetülete adja az I. rendű szabad tömegerőt nagyság és irány szerint. 

A II. rendű szabad tömegerők meghatározásánál figyelembe kell azt vennünk, hogy ezek frekvenci-

ája kétszeres. A szerkesztést itt is a forgattyúcsillag felrajzolásával kezdjük (7.29. ábra). Az erőpo-

ligonba az 
2

 rmF amaII  maximális értékeket léptékhelyesen visszük fel a II. rendű forgaty-

tyúcsillagnak megfelelő irányokba. Az eredőnek a hengerek tengelyvonalába eső vetülete adja a II. 

rendű szabad tömegerőt nagyság és irány szerint. A 7.29. ábrán a 7.28. ábrán példaként felhozott ál-

talános helyzetű háromhengeres motor viszonyait láthatjuk. 

 

7.30. ábra. Hathengeres soros motor magasabb rendű forgattyúcsillagai 

A dugattyú gyorsulásának (7.4) összefüggését használtuk fel a tömegerők számításánál. Ezt az ösz-

szefüggést azonban bizonyos egyszerűsítések, a magasabb rendű tagok elhanyagolásával nyertük. A 

magasabb rendű tagok elhagyását ezek kicsiny volta igazolja. Ha azonban ezeket figyelembe vesz-

szük, akkor IV. rendű (cos 4α-val változó), VI. rendű (cos 6α-val változó) stb. tömegerőkhöz ju-

tunk. A forgattyús mechanizmusnak ezekre való kiegyenlítettségét ugyancsak az előbb ismertetett 

módszerrel, a forgattyúcsillagok segítségével vizsgálhatjuk meg. A magasabb rendű tömegerőknek 

a forgattyús mechanizmus lengési viszonyaira van befolyásuk. Hathengeres soros motor magasabb 

rendű forgattyúcsillagait mutatja a 7.30. ábra. Szimmetrikus forgattyúcsillagok esetén nem ébred-

nek szabad tömegerők. Tehát azon rendű tömegerők keltenek szabad erőket (kiegyensúlyozatlansá-

got), amelyekhez tartozó forgattyúcsillag nem szimmetrikus, a forgattyúkarok pl. egy irányba mu-

tatnak. A magasabb rendű forgattyúcsillagok szerkesztésénél az I. rendű forgattyúcsillagból kell ki-

indulni. 
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7.31. ábra. Kéthengeres soros motorban fellépő billentőnyomatékok 

A billentőnyomatékok meghatározásánál a forgattyútengely alakjából kell kiindulni. A problémát a 

7.31. ábrán kéthengeres soros motoron mutatjuk be. A forgattyútengelyt két, egymáshoz képest 

180°-kal elforgatott helyzetben láthatjuk. Az egyes hengerekben ható tömegerők a hajtómű súly-

pontja körül billentőnyomatékot hoznak létre. Ennek a nyomatéknak a forgatási értelme a forgattyú-

tengely 180°-os elfordulása közben irányt vált. Kiegyenlítetlen billentőnyomatékoknál a motor 

súlypontja körül lengőmozgásokat végez. (Megjegyezzük, hogy az itt tárgyalt billentőnyomatékok 

nem azonosak a dugattyú oldalerejéből adódó billentőnyomatékkal!) A szabad tömegerőkhöz ha-

sonlóan az egyes tömegerők által ébresztett billentőnyomatékokat is rendre összefogjuk és meghatá-

rozzuk a szabad billentő-nyomatékokat.  

A billentőnyomatékok kialakulását a forgattyúkarok állása határozza meg, mert ezek alapján rajzol-

hatók fel a forgattyúcsillagok. A gyújtási sorrend megválasztása ugyanakkor a forgatónyomatéknak 

egy fordulaton belőli lehető egyenletes elosztását van hivatva biztosítani.  

A forgó tömegerőkből eredő billentőnyomatékokat úgy nyerjük, hogy az Fmr forgó tömegerőt meg-

szorozzuk a szóban forgó hengernek a hajtómű súlypontjától mért távolságával. Előre eldöntött po-

zitív forgatási irány felvételével a nyert nyomatékokat léptékhelyesen felrajzoljuk a forgattyúcsillag 

forgattyúkar-állásainak megfelelő irányban. A nyert poligon záró oldala adja a szabad 

billentőnyomatékot, nagyság és irány szerint. Hasonló módon kell az I. és II. rendű szabad 

billentőnyomatékokat is meghatározni. Az eredőt itt azonban a hengerek tengelyvonalának irányába 

kell vetíteni, minthogy az alternáló tömegerők csak a henger tengelyvonalában hatnak. Példaként 

egy hathengeres soros motorra mutatjuk be a szabad tömegerők és billentőnyomatékok vektoros 

szerkesztését (7.32. ábra). A szerkesztés menete az eddigiek alapján az ábrából követhető. Mint-

hogy minden egyes poligon záródik, sem szabad tömegerő, sem pedig szabad billentőnyomaték 

nem ébred.  

A leggyakrabban alkalmazott hengerszámoknál és forgattyútengely alakoknál sikerül a teljes for-

gattyús hajtóműre vonatkoztatva a tömegerőket és billentőnyomatékokat tökéletesen kiegyenlíteni. 

Az ilyen forgattyútengelyeket úgy alakítjuk ki, hogy a forgattyúkarok elhelyezése a súlypontra néz-

ve axiális irányban szimmetrikus és a forgattyúcsillagok is szimmetrikusak. Kifelé az ilyen tenge-

lyek nem mutatnak szabad tömegerőket és billentőnyomatékokat. De mivel ezek a forgattyútenge-

lyen keresztül egyenlítődnek ki, ennek hajlító igénybevételét okozzák, ugyanakkor terhelik a csap-

ágyazást is. Ezért az önmagukban kiegyensúlyozott forgattyútengelyeknél is alkalmaznak kiegyen-

súlyozást. Az egyes hengereknél alkalmazandó ellensulyok nagyságát az egyhengeres motor tö-

megkiegyenlítésénél felhasznált gyakorlati módszer szerint állapítják meg.  
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7.32. ábra. Szabad tömegerők és billentőnyomatékok vektoros szerkesztése hathengeres soros mo-

torra 

A különféle motorok (ütemek száma, hengerek elrendezése és száma) szabad tömegerőit és 

billentőnyomatékait Schrön hivatkozott művében táblázatokba összefoglalva találhatjuk meg ([28] 

12.–17. táblázat). Megállapítható ezek alapján, hogy a vasúti dízelmotorok szempontjából szóba jö-

vő motortípusok közül a négyütemű hat- és nyolchengeres soros és a 12- és 16-hengeres V-motorok 

teljesen kiegyenlíthetők. A hasonló hengerszámú kétütemű motorokra ez nem mondható el; itt uta-

lunk az említett táblázatokra. 

7.8. A motor forgatónyomatékának kiegyenlítése. A lendkerék 

A 7.4 fejezetben láttuk, hogy az eredő dugattyúerő a hajtórúdon keresztül a forgattyúcsapnak adó-

dik át. A forgattyúcsapra ható erőt tangenciális és radiális komponensekre bontottuk. A motor hasz-

nos forgatónyomatékát a mindenkori tangenciális erő és a forgattyúsugár szorzata adja. Minthogy a 

motorok építésének éppen adott forgatónyomaték létrehozása a célja, ezért a tangenciális erő válto-

zásának vizsgálata nagy fontossággal bír.  

7.8.1. A tangenciális diagram 

A 7.14. ábra négyütemű egyhengeres dízelmotor tangenciális erőinek változását mutatja alacsony 

fordulatszámoknál. Feltüntettük a gázerőkből és a tömegerőkből származó, valamint az eredő tan-

genciális erőt is. Látható, hogy a tömegerő az égési periódus alatt a Fhp közelében kissé csökkenti a 

gázerőket. Ez a hatás növekvő fordulatszámoknál erősebb, de a diagram jellegét végső fokon nem 

változtatja. Ilyen erősen változó tangenciális erő hasonlóan ingadozó motornyomatékot ad, amely 

munkagép hajtására lendkerék nélkül nem alkalmas.  

A tangenciális vagy forgató erő diagram egyenletesebbé tétele érdekében többhengeres motorokat 

építenek, a szögsebesség ingadozás csökkentésére pedig lendkereket erősítenek a forgattyútengely 

végére.  

Többhengeres motorok tangenciális diagramját úgy határozzuk meg, hogy az egyhengeres motorra 
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vonatkozó diagramot a gyújtási szögnek megfelelően eltolva z-szer (hengerszám) felrajzoljuk és 

szuperponáljuk. Az αgy gyújtási szöget általában úgy választják meg, hogy .gy konst  V-motorok 

esetében a fenti eljárás csak akkor ad helyes eredményt, ha a hengersorok által bezárt szög meg-

egyezik az egyenletes gyújtáselosztást adó αgy szöggel. Ha a hengersorok által bezárt szög eltérő, 

akkor először egy hengersorra határozzuk meg az eredő tangenciális diagramot, majd ezt a henger-

sorok által bezárt szöggel eltolva ismét felrajzoljuk, és a két hengersorra vonatkozó metszékeket 

összegezzük.  

 

7.33. ábra. 4-, 6-, 8-, és 12-hengeres négyütemű motorok eredő tangenciális erői 

A 7.33. ábra 4-, 6-, 8- és 12-hengeres motorok eredő tangenciális erőit mutatja. A diagramok négy-

ütemű motorokra vonatkoznak. Ezért az ábra jellegzetes alakulatai  = 2360° / z =  760° / z  (fok) 

forgattyúszög után ismétlődnek. Ez a szögérték természetesen megegyezik a gyújtástávolsággal, 

kétütemű motorok esetében a diagram részletei  = 360° / z fok forgattyúszög után ismétlődnek 

(amely érték szintén azonos a gyújtástávolsággal). Ebből következik, hogy a diagram megszerkesz-

tése, illetve az ordináta értékek kiszámítása elegendő egyetlen ilyen szakaszra.  

A tangenciáldiagramot szerkesztéssel és számítással lehet meghatározni. Ennek részleteivel e he-



170                                                    DÍZEL VONTATÓJÁRMŰVEK I. VASÚTI DÍZELMOTOROK 

 

www.tankonyvtar.hu   Kovács Endre, BME 

lyen nem foglalkozunk, mert ezzel a hallgatóság a Jármű- és hajtáselemek c. tárgy keretében már 

tervezési feladat kapcsán megismerkedett.  

A tangenciáldiagram alakját nagymértékben befolyásolják a tömegerők, ezek viszont a szögsebes-

ség, illetve a fordulatszám négyzetével változnak. Ezért minden motorfordulatszámhoz tartozik egy 

tangenciáldiagram. A fordulatszám hatását mutatja a 7.34. ábra, ahol egy négyütemű, 6-hengeres, 

soros motor tangenciáldiagramját láthatjuk névleges fordulatszámon, teljes terhelésnél és üresjárat-

ban. 

 

7.34. ábra. Négyütemű, 6 hengeres, soros motor tangenciáldiagramja névleges fordulatszámon, tel-

jes terhelésnél és üresjáratban 

A tangenciáldiagram meghatározásánál a gázerőket a motor indikátordiagramjából vesszük. Mivel 

az indikátordiagramból a gáznyomások nyerhetők közvetlenül, szokásos a tömegerőket a dugattyú-

felülettel elosztva a tangenciáldiagramban nyomásként ábrázolni. Ekkor tulajdonképpen a tangenci-

ális erők helyett a tangenciális nyomások diagramját kapjuk meg. 

A motor tangenciális erői periodikus váltakozásukkal a forgattyútengely csavaró lengéseit gerjesz-

tik. Tárgyalásukra ezzel kapcsolatban a 7.7 fejezetben még visszatérünk. 

7.9. A lendkerék 

A forgattyús hajtómű, tehát a motor egyenletes járásának feltétele, hogy a forgatónyomaték és a ter-

helőnyomaték egyensúlyban legyenek (ω=konst., ha Mf=Mt). Ha ez a feltétel nem teljesül, a szögse-

besség megváltozik. A fellépő szöggyorsulás  
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értékű, ahol Θ a motor tömegeinek tehetetlenségi nyomatéka. Mivel a motor forgatónyomatéka, 

tangenciális ereje nem állandó, a szögsebesség ωmax és ωmin értékek között fog váltakozni állandó 

terhelőnyomaték feltételezése mellett is. A viszonyokat a 7.35. ábra szemlélteti.  

A szögsebesség ingadozásának mértékét a δ egyenlőtlenségi fokkal jellemzik 
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(7.51) 

(7.50) 

(7.49) 
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7.35. ábra. A motor szögsebességének változása a forgatónyomaték változása következtében 

A motorok egyenlőtlenségi fokára vonatkozóan az alkalmazási területtől függően kikötéseket szok-

tak tenni, ezeket előírások tartalmazzák. Általában 

stabil motoroknál (szivattyúk hajtására)  = 1/20 – 1/30 

nagy hajtómotoroknál  = 1/25 – 1/50 

motorkerékpároknál  = 1/30 – 1/100 

járműmotoroknál  = 1/100 – 1/300 

váltakozó áramú generátorokat hajtó motoroknál  = 1/300 

dugattyús repülőmotoroknál  = 1/1000. 

Az egyenlőtlenségi fokot a motorok üzemi fordulatszámára számítják, és csak a motor forgó töme-

geit veszik figyelembe. A motorhoz kapcsolt forgó tömegek (pl. villamos erőátvitel esetében a fődi-

namó rotorja) lendítőtömegként viselkednek és az egyenlőtlenségi fokot csökkentik, tehát javítják. 

A GMC 16-567D1 típusú vasúti dízelmotorjánál pl. a lendkerék szerepét a fődinamó rotorja tölti be. 

A szükségesnél kisebb egyenlőtlenségi fok nagyobb lendkereket igényel, tehát a motor a tömegét 

feleslegesen növeli. 

A tangenciális diagramban (a 7.35. ábrában) az abszcissza mértékegységét forgattyúszögben (fo-

kokban) vagy a forgattyúkörön mért távolságban (m) adhatjuk meg. A görbe alatti terület munkát 

ad, mértékegysége (Nm). A közepes tangenciális erő fölötti pozitív munka, munkatöbblet növeli a 

forgattyútengely szögsebességét, a negatív munka, a munkahiány pedig csökkenti azt. A közepes 

tangenciális erőt úgy állapítják meg, hogy a pozitív és a negatív munkaterületek egymással egyen-
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lők legyenek. Többhengeres motoroknál a tangenciáldiagram ismétlődő periódusait a görbének az 

Ftközepes vonallal való azonos jellegű metszéspontjai között jelölik ki (lásd a 7.33. ábrát is). 

Abban az esetben, ha egy munkaperiódus alatt a tangenciális erő változásának görbéje többször 

metszi a közepes tangenciális erő vonalát, akkor a munkatöbblet kiszámításának menete a követke-

ző (lásd a 7.33. ábrán a z = 4-hengeres motor tangenciáldiagramját): 

 
4231 AAAA   

 
vagyis a munkatöbbletek és a munkahiányok területei egymást kiegyenlítik. A figyelembe veendő 

A meghatározására az A1, A2, A3 és A4 értékeket segédábrában irányításuk szerint sorrendben felraj-

zoljuk (7.36. ábra) és az előforduló legnagyobb pozitív és negatív értékek abszolút értékeinek ösz-

szegét vesszük.  

 

7.36. ábra. Segédábra a munkatöbbletek és a munkahiányok bemutatására 

A munkatöbblet okozza a motor forgó tömegeinek ωmin-ről ωmax szögsebesség értékre való növeke-

dését. A mozgási energiák bevezetésével tökéletesen merev tengelyre írható, hogy  
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Az A munkatöbbletet a tangenciáldiagramból nyerjük, δ és ωk adott, így kiszámítható a motor forgó 

tömegeinek az a Θ tehetetlenségi nyomatéka, amely az adott fordulatszámon (ωk) biztosítja az előírt 

egyenlőtlenségi fokot: 
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Ha a motor forgó tömegeinek tehetetlenségi nyomatéka az így kiszámítottnál kisebb, akkor a kü-

lönbséget megfelelően méretezett lendkerékkel kell biztosítani. Gyakran az így kiszámított tehetet-

lenségi nyomatékot majdnem vagy teljes egészében a lendkerék reprezentálja. A lendkerék az előírt 

egyenlőtlenségi fok biztosításán kívül megkönnyíti a motor indítását, hozzájárul a szabályozás sta-

bilitásához és felemészti a motor lökésszerű terhelésváltozásait.  

A lendkeréknek a fenti dinamikai jellegű feladatai mellett a motor konstrukciójából fakadó köve-

telményeket is ki kell elégíteni. Elektromos indítómotorral való indítás esetén az indítómotor meg-

hajtó fogaskereke a lendkerékre szerelt fogaskoszorúba kapcsolódik. A motor kézi átforgatását is a 

lendkerék segítségével lehet elvégezni. A lendkeréken szokták bejelölni az egyes hengerek felső 

holtponti helyzeteit, valamint az előgyújtásnak vagy előbefecskendezésnek megfelelő forgattyúszög 

állásokat. A lendkeréken alakítják ki a tengelykapcsoló csatlakozásához szükséges felületeket is. 

(7.56) 

(7.55) 

(7.54) 

(7.53) 

(7.52) 
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7.37. ábra. Segédábra a lendkerék tehetetlenségi nyomatékának számításához 

A lendkerék alakja tagolt forgástest. A lendkerék tehetetlenségi nyomatékát az egyes elemek tehe-

tetlenségi nyomatékainak összege adja.  
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összefüggésekből számíthatók (lásd a 7.37. ábrát). A számítások során akkor kapunk pontos ered-

ményt, ha a lendkerék minden elemét tömör tárcsaként fogjuk fel és az üres részeknek megfelelő 

tehetetlenségi nyomatékot levonjuk a tömör tárcsaként számított tehetetlenségi nyomatékból. 

A lendkerék jellemzésére a tehetetlenségi nyomatékon kívül szokták az ún. „lendítő nyomaték” ki-

fejezést is használni. Ha a vastag gyűrűre vonatkozó összefüggést átalakítjuk 
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A lendkerék anyaga alacsonyabb fordulatú motoroknál öntöttvas, a megengedett kerületi sebesség 

30 m/s lehet. Nagyobb kerületi sebesség esetén acélöntvényből vagy kovácsolt acélból (100 m/s-ig) 

készítik a lendkereket. 

7.10. A forgattyútengely csavaró lengései 

7.10.1. A forgattyútengely lengései 

A forgattyútengely rugalmas testnek tekinthető, amelyben a reá ható periodikus erőhatások lengése-

ket idéznek elő. A forgattyútengelyen háromféle lengésforma alakulhat ki: hajlító, hosszirányú és 

csavaró lengés. 

A hajlító lengéseket a forgattyús hajtómű gáz- és tömegerői okozzák. A legfontosabb szerepet az al-

ternáló tömegerők játsszák. A fellépő erőhatások következtében a forgattyútengely deformálódik, 

ezt a 7.38. ábra igyekszik érzékeltetni. A hajlító lengések veszélyes mértékben az olyan forgattyú-

tengelyeken tudnak kialakulni, amelyeket nem csapágyaznak meg minden forgattyúkar után. Ilye-

nek a kisebb gépjármű-benzinmotorok. 

A veszélyes hajlító lengések elkerülésére a legjobb módszer az alternáló tömegek csökkentése, a 

tengely merev kialakítása, valamint a forgattyútengely többszörös csapágyazása.  

(7.60) 

(7.59) 

(7.58) 

(7.57) 
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7.38. ábra. A forgattyútengely deformációja a hajlító erőhatások hatására 

A többszörösen csapágyazott tengelyek önlengésszáma a motor üzemi fordulatszám-tartománya fö-

lé esik. Mivel a vasúti dízelmotorok forgattyútengelye (és a forgattyúház maga is) merev felépítésű 

és minden forgattyúkar után főcsapágy támasztja meg a tengelyt, ez a lengésforma nem okoz szá-

mottevő járulékos igénybevételt ezeknél a motoroknál. A forgattyútengely hosszirányú lengéseit is 

a forgattyú síkjában ható erő okozza. 

Az erő hatására a forgattyú áthajlik és közben hossza tengelyirányban változik. A rugalmas vissza-

térítő erő az elmozdulással arányos (c, Δl). A viszonyokat a 7.39. ábra mutatja. Ez a lengésforma a 

nagy hajómotorok hosszú forgattyútengelyeiben okozhat jelentős járulékos igénybevételt. 

 

7.39. ábra. A forgattyútengely hosszirányú deformációja 

A belsőégésű motorok forgattyútengelyeinek lengésformái közül a csavaró lengésekre kell – veszé-

lyességük miatt – a legnagyobb figyelmet fordítani. A statikusan helyesen méretezett forgattyúten-

gelyek törésének okai közül kiemelkedő szerepet játszanak a torziós lengések. Ennek tulajdonítható, 

hogy a kérdésnek igen széleskörű irodalma van. A következőkben mi is ezzel a lengésformával fo-

gunk kissé részletesebben foglalkozni.  

A gondolatmenetet az alábbiakban lehet röviden összefoglalni: 

a.) kiszámítjuk a forgattyútengely önlengésszámait; 

b.) meghatározzuk a gerjesztő erőket és ezek frekvenciáját; 

c.) a gerjesztő erők frekvenciái és a forgattyútengely önlengésszámai alapján meghatározzuk a for-

gattyútengely kritikus fordulatszámait, ahol rezonancia jöhet létre;  

d.) meghatározzuk a forgattyútengely járulékos igénybevételeit rezonanciánál és eldöntjük, hogy a 

gáz- és tömegerőkből származó alap-igénybevételek a járulékos igénybevételekkel együtt meg-
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engedhetők, vagy sem;  

e.) ha a járulékos igénybevételek túlzottak, csökkentésük vagy teljes kiküszöbölésük érdekében 

megtesszük a megfelelő konstrukciós ellenintézkedéseket.  

A fenti gondolatmenet mindhárom lengésformára analóg. Mi azonban ezt csak a torziós lengésekre 

alkalmazzuk.  

7.10.2. A forgattyútengely önlengésformái és önlengésszámai 

n tömegű lengő rendszernek n-1 önlengésszáma van. A legkisebb önlengésszámú alaplengésnek, az 

1. fokú lengésformának egy csomópontja van. Az 1. felső lengésnek, a 2. fokú lengésformának két 

csomópontja van, a 3. fokú lengésformának pedig három. A csomópontok száma n-l-ig nőhet. Azt, 

hogy milyen lengésforma alakult ki a rendszerben, a csomópontok számából lehet meghatározni. A 

7.40. ábrán egy 6-hengeres motor 1., 2. és 3. fokú lengésformáit ábrázoltuk (az M tömeg a lendke-

reket reprezentálja, az a0 .. a6 viszonylagos lengéskitérések). 

 

7.40. ábra. 6 hengeres motor 1., 2., és 3. lengésformái 

Többtömegű lengőrendszer vizsgálata bonyolult feladat. A gyakorlatban csak azt a lengésformát 

szokás vizsgálni, amelynél rezonancia fellépte esetében a legnagyobb lengéskitérések, tehát a leg-

nagyobb igénybevételek keletkeznek. 

Rezonancia akkor lép fel, ha a gerjesztő erők körfrekvenciája megegyezik a rendszer önkör-

frekvenciájával (saját-körfrekvenciájával). Mivel a rezonancia elkerülése a cél, ismerni kell ehhez a 

rendszer önlengésszámát. 

Csavaró lengést végző egytömegű lengőrendszer (7.41. ábra) önkörfrekvenciája 
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(7.61) 
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7.41. ábra. Csavaró lengést végző egytömegű lengőrendszer 

Kéttömegű csavaró lengést végző rendszer (7.42. ábra) önfrekvenciája 
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A két tömeg kilengései fordítva arányosak tömegükkel. Az önlengésszámot az önfrekvenciából az 

 
een  55,9  (lengés/min) 

 
összefüggés alapján kapjuk. A fenti két önkörfrekvencia-képletből kitűnik, és ez általános érvényű, 

hogy a rendszer önlengésszáma nő, ha c vagy c’, tehát a rugóállandó nő (merev tengely) és ha m 

vagy Θ csökken. Tehát, ha a rendszer önlengésszámát az üzemi fordulatszám-tartomány fölé akar-

juk tolni, akkor merev felépítésű tengelyhez kis tömegeket kell kapcsolnunk.  

 

7.42. ábra. Csavaró lengést végző kéttömegű lengőrendszer 

A forgattyús hajtómű többtömegű lengő rendszernek fogható fel. Önlengésszámait egyszerűsítő fel-

tételek alapján határozzák meg. Az eljárás gondolatmenete röviden a következő: A hajtómű töme-

geit a forgattyúkarra redukálják. A forgattyútengelyt olyan póttengellyel helyettesítik, amelynek 

csavarási merevsége az eredeti tengelyével azonos. A többtömegű rendszert kéttömegűvel helyette-

sítik (7.43. ábra), ennek önkörfrekvenciáját a fentebb ismertetett módon egyszerűen meg lehet hatá-

rozni. Ez közelítő érték, az eredeti rendszerre vonatkozóan a pontos értéket iterációs eljárással szá-

mítják ki (Holzer-Tolle-féle módszer). Az önkörfrekvenciákat aránylag egyszerű szerkesztéssel ha-

tározza meg többtömegű lengő rendszerre a Baranov-módszer (lásd [30]-at). 

Meg kell jegyezni, hogy a fenti eljárások eredményeinek pontossága nagy mértékben függ attól, 

hogy a bonyolult forgattyútengelyt mennyire jól tudják a póttengellyel megközelíteni és hogy a tö-

megredukciókat milyen helyesen végzik el. 

(7.63) 

(7.62) 
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7.43. ábra. Többtömegű rendszer helyettesítése kéttömegű rendszerrel 

Ha a rendszerhez, amelynek önlengésszámait meghatároztuk, újabb tömeget kapcsolunk (pl. erőát-

viteli berendezést a dízelmotorhoz), a rendszer önlengésszámai megváltoznak és a csomópontok he-

lye is eltolódik. Ezeket számítással vagy szerkesztéssel újból meg kell határozni. 

7.10.3. A csavaró lengést keltő gerjesztőerők meghatározása 

A periodikusan ható gáz- és tömegerőkből származó tangenciális erő gerjeszti a forgattyútengely 

torziós lengéseit. A lengésszámításhoz ezeknek az erőknek, illetve lefutásuknak matematikai for-

mában való kifejezése szükséges. 

A gázerők keltette tangenciális erő változását az indikátor-diagram alapján határozzuk meg. A 

gázforgatóerő változása nem fejezhető ki egyszerű matematikai összefüggésekkel. A görbe azonban 

jól megközelíthető Fourier-féle végtelen sorral. Az eljárást harmonikus analízisnek nevezik, az elő-

állítani kívánt periodikus függvényt különböző frekvenciájú koszinusz és szinusz függvények soro-

zatának összegezésével kapjuk. A trigonometriai függvények együtthatóit az analizálandó görbe or-

dinátáiból számítjuk ki. Az eljárás pontossága az osztások számának növelésével fokozható.  

A 7.44. ábra 2-ütemű dízelmotor gázerőkből szerkesztett tangenciáldiagramjának harmonikus analí-

zisét mutatja. A tangenciáldiagram egy fordulatonként megismétlődik, ezt a távolságot 24 részre 

osztottuk. A k a harmonikus sorszámát jelenti. Az ábrában a harmonikusokat amplitúdó, fázisszög 

és frekvencia szerint kell feltüntetni. Magasabb harmonikusok meghatározásához több (pl. 48) ordi-

náta felvétele szükséges. Ha k = 1, a harmonikust alaplengésnek nevezzük; ha k = 2, akkor 2. har-

monikusról vagy 1 felsőlengésről beszélünk stb. Az alaplengés frekvenciája 2π, ez megegyezik az 

alapperiódussal. Kétütemű motoroknál a munkaciklus egy fordulat alatt játszódik le, a k = 1. har-

monikus 1. rendű, az x rendszám megegyezik a sorszámmal, vagyis x = k. A harmonikus x rend-

száma a motor körfrekvenciájának (ω), mint alapfrekvenciának és az egyes harmonikusok körfrek-

venciájának a viszonya. Az alaplengés körfrekvenciája  1 ; a k-adik harmonikus k-ad rendű, és 

körfrekvenciája  kk
. 

A 7.45. ábra 4-ütemű dízelmotor gázerőkből szerkesztett tangenciáldiagramjának harmonikus analí-

zisét mutatja. Az alapperiódus 4π, így az alaplengés frekvenciája is 4π, a harmonikusok rendszáma 

és sorszáma nem egyezik, 
2

k
x  . Az alaplengés körfrekvenciája 

2
1


 ; a k-ik harmonikus k/2-ed 

rendű és körfrekvenciája 
2


 kk .  
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7.44. ábra. Kétütemű dízelmotor gázerőkből szerkesztett tangenciáldiagramjának  

harmonikus analízise 

 

7.45. ábra. Négyütemű dízelmotor gázerőkből szerkesztett tangenciáldiagramjának  

harmonikus analízise 
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Az alternáló tömegerőkből szerkesztett tangenciáldiagram harmonikus analízisét mutatja a 7.46. áb-

ra. Az alapperiódus 2π, tehát a harmonikusok rendszáma megegyezik a sorszámmal (x = k). Csak az 

első négy harmonikust szokás figyelembe venni, a magasabb frekvenciájúak amplitúdója  növekvő 

hatványai miatt elhanyagolhatóan kis értékű. 

 

7.46. ábra. Az alternáló tömegerőkből szerkesztett tangenciáldiagram  

harmonikus analízise 

A gáz- és tömegforgató erők analízisével nyert azonos rendszámú forgó erővektorokat egy hengerre 

vonatkozóan összegezzük (7.47. ábra). 

 

7.47. ábra. A gáz- és tömegforgató erők analízisével nyert azonos rendszámú  

forgó erővektorok összegzése 

Többhengeres motorok esetében először az egy síkban levő (V-hengerpár) erők eredő gerjesztőerő 

vektorát határozzuk meg. Ezután vizsgáljuk a különböző forgattyúkarokra ható gerjesztővektorok 

eredőit, a gyújtási sorrend és a forgattyúkar-állások figyelembevételével. A harmonikusok iránycsil-

lagaival dolgozó eljárást Schrön-féle módszernek nevezik (lásd az [28] ‚ [29] és [30] irodalmi hi-

vatkozásokat). 
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7.10.4. A forgattyútengely kritikus fordulatszámai és igénybevétele rezonanciánál 

A gázerők harmonikusai közül azok a veszélyesek, amelyek a forgattyútengely egy fordulatára eső 

gyújtások egészszámú többszöröseinek felelnek meg. Ezek sorszáma k = z; 2z; 3z; 4z …, és rend-

száma 2-ütemű motoroknál  

 ...4;3;2; zzzzkx   
 

illetve 4-ütemű motoroknál 

 ...2;
2

3
;;

22
zzz

zk
x   

 

ahol z a hengerek száma. Ezek a legnagyobb értékű kritikusok, főkritikusoknak nevezzük őket. 

Ezeknél a gyújtási sorrendtől függetlenül a gerjesztés iránya minden hengernél azonos. 

A kritikus önkörfrekvenciák tehát 2-ütemű motoroknál 

 
ekrk   

 
összefüggésből 

k

e

kr


  

 

értékűek. Ezzel a forgattyútengely kritikus fordulatszámai 

 
k

n
n

e

kr  . 
 

Az 
z

n
n

e

kr   főkritikust gyújtáskritikusnak nevezzük. 

 

7.48. ábra. Négyütemű, 6 hengeres, soros motor kritikus fordulatszámai 

4-ütemű motoroknál a kritikus önkörfrekvenciákat a 

 ekr

k


2
 

 

összefüggésből nyerjük: 

 ,
2/k

e

kr


  illetve 

2/k

n
n kr   . 

 

(7.70) 

(7.69) 

(7.68) 

(7.67) 

(7.66) 

(7.65) 

(7.64) 
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Az 
2/z

n
n kr   főkritikust gyújtáskritikusnak nevezzük. 

Az ωe önkörfrekvencia, illetve az ne önlengésszám a forgattyútengely geometriai felépítésétől függ, 

de a motor fordulatszámától független. A gerjesztő erők harmonikusainak körfrekvenciái, illetve 

lengésszámai viszont lineárisan függnek a motorfordulattól. 

Egy 4-ütemű 6-hengeres, soros motor kritikus fordulatszámait mutatja a 7.48. ábra. A gerjesztők 

lengésszámának a forgattyútengely I. és II. önlengésszámaival való metszéspontja jelöli ki a kritikus 

fordulatszámokat. Látható, hogy az 1000-4000 (1/min) nagyságú fordulatszám-tartományba egy sor 

fordulatszám esik, ahol rezonancia lép fel. 

Torziós lengésekre a sokforgattyús tengelyek hajlamosak. Általában 6 vagy több hengernek egy 

sorban való elhelyezése esetén végeznek lengésvizsgálatot. Ebből következik, hogy az alternáló tö-

megerőkből adódó harmonikusok nem játszanak jelentős szerepet (kmax=4). Hatásuk abban mutat-

kozik, hogy a rezonanciahelyeket rezonanciamezőkké szélesítik.  

Az egyes rezonanciahelyeken nem egyforma mértékű a gerjesztő hatás. A viszonylagos rezonancia-

kilengéseket a már hivatkozott Schrön-féle eljárással lehet meghatározni. A végeredményt, tehát az 

egyes rendszámokhoz tartozó viszonylagos rezonancia-kilengéseket a 7.49. ábra mutatja egy 4-

ütemű motorra. A főkritikusok kivételével (x=3, 6, 9 …: 4-ütemű motorokról lévén szó!) a rezonan-

cia-kilengések nagysága és helye a gyújtási sorrendtől függ. Ennek változtatásával egyes 

harmonikusok káros hatása csökkenthető.  

 

7.49. ábra. Viszonylagos rezonancia-kilengések négyütemű motorra, különböző  

gyújtási sorrendek esetében 

A torziós lengések azáltal idéznek elő járulékos igénybevételt a forgattyútengely egyes keresztmet-

szeteiben, hogy a lengéskitéréseket létrehozó erők, illetve nyomatékok csavarásra veszik igénybe a 

tengelyt. Minthogy ezek a nyomatékok nem járulnak hozzá a motor hasznos forgatónyomatékához, 

ezeket vak vagy látszólagos forgatónyomatéknak is nevezik. Az általuk ébresztett igénybevétel   

csavaró lengőfeszültség formájában jelentkezik, és legnagyobb értékét a lengési csomópontok köze-

lében éri el. A megengedhet feszültségi érték 8040  meg  N/mm
2
 körül mozog. Abban az eset-

ben, ha a csavaró lengésekből ennél magasabb értékű igénybevétel adódik, a lengéseket lengéscsil-

lapítással kell korlátozni. 

A torziós lengésekből eredő feszültségeket értelemszerűen hozzá kell adni a gáz- és tömegerők 

okozta igénybevételekhez és így kell megállapítani az eredő feszültségeket.  
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7.10.5. A lengéscsillapítás módszerei. Lengéscsillapítók 

A rezonanciánál fellépő veszélyes lengéskitérések nagyságát több módszerrel lehet csökkenteni. 

Az előző fejezetben láttuk, hogy a gyújtási sorrend megfelelő megválasztásával bizonyos 

harmonikusok káros hatását ki lehet küszöbölni. Eredményeket lehet elérni a gyújtási közök változ-

tatásával is, ez azonban általában rontja a tömegkiegyenlítés feltételeit. V-motorok esetében a hen-

gersorok közötti γ szög befolyásolja a viszonyokat: pl. 4-ütemű 12-hengeres V-motornál γ = 60° a 

legkedvezőbb. Ennél a gyújtásközök egyenlők (αgy = 720°/12 = 60°) és a legveszélyesebb 3. rendű 

kritikusok elmaradnak. Egy motortípuson belül azonban a különböző hengerszámú V-motorokat 

(V-8, -12, -16, -18) azonos γ szöggel építik, így a kiválasztott γ szög csak egy hengerszámra jelent 

optimális megoldást. 

Hatásos módszer a veszélyes rezonanciák elkerülése, tehát a motor-lendkerék rendszer „elhangolá-

sa”. Változó fordulatszámmal dolgozó motoroknál azonban az üzemi fordulatszám-tartományba 

mindenképpen több rezonanciamező esik.  

A keletkező lengések csillapítására a forgattyútengely anyagának is jelentős befolyása van. Az ön-

töttvas tűnik ki különösen jó belső csillapítással, hátránya az, hogy a tengely önlengésszámát (ki-

sebb G csúsztató rugalmassági modulusza miatt) mélyebbre tolja el. Emiatt az acél forgattyútengely 

alkalmazása esetén az üzemi fordulatszám-tartomány fölé eső rezonanciamezők eltolódnak az üze-

mi fordulatszámmezőbe, tehát veszélyessé válnak. Egyébként az, hogy rezonancia esetén a lengés-

kitérések nem növekednek végtelen nagyra, a mindig jelenlevő csillapításoknak köszönhető. 

A lengéskitérések korlátozásának leghatásosabb módszere az, hogy a külső gerjesztő nyomaték el-

lenében azonos nagyságú ellennyomatékot működtetünk. A rendszer saját csillapításán kívül erre, a 

forgattyútengely szabad végéhez súrlódással vagy rugóval kapcsolódó póttömeg alkalmazása a leg-

célravezetőbb.  

Súrlódással kapcsolódnak a rendszerhez a súrlódó lengéscsillapítók. Ezek, a lengéskitérés korláto-

zása közben, energiát vonnak el a rendszertől. Mechanikus, súrlódó lengéscsillapítót mutat a 7.50. 

ábra. Amíg nagyobb kilengések nincsenek az mcs csillapító tömeg a rugóerő keltette súrlódás miatt 

együtt forog a motorral. 

 

7.50. ábra. Mechanikus, súrlódó lengéscsillapító 

Rezonancia esetén a szabad tengelyvég lengéskitérései megnőnek, az mcs tömeg tehetetlensége foly-

tán lekapcsolódik a rendszerről, így annak önlengésszáma megváltozik, a rezonancia megszűnik, a 

súrlódó erő ellennyomatékot ébreszt, a lengési energia súrlódási hővé alakul. A rugóerővel lehet be-

állítani azt a fordulatszámot, amelynél a csillapító működik. A helyes működés feltétele a betétek 
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súrlódási tényezőjének állandósága.  

A Holset-féle lengéscsillapítóban (7.51. ábra) az ellennyomatékot hidraulikus súrlódás létesíti. A 

ház és a csillapító gyűrűtömeg közötti néhány tizedmilliméteres hézagot – tág hőfokhatárok között 

közel állandó viszkozitású – szilikonolaj tölti ki. Működése a súrlódó betétes csillapítóéval analóg.  

 

7.51. ábra. Holset-féle lengéscsillapító 

A csillapító tömegét lehet vulkanizált gumival is a rendszerhez csatolni (7.52. ábra). A csillapító ha-

tást a gumirugó anyagának deformációjával kapcsolatos belső súrlódás létesíti. Kisebb motoroknál 

alkalmazható. 

 

7.52. ábra. A csillapító tömeg csatolása a rendszerhez vulkanizált gumival 

A Ganz-Jendrassik típusú dízelmotoroknál alkalmazott lengéscsillapítónál (7.53. ábra) hidraulikai 

súrlódás kelti az ellennyomatékot. A forgattyútengely végére szerelt agyon és a lengő tömegen 

egymásba nyúló radiális felületek vannak. A kamrákat olaj tölti ki, amely a lengő tömeg elmaradá-

sánál, tehát a kamratérfogatok változásánál a kamrák közötti szűk réseken átáramlik. A keletkező 

nyomaték a relatív elmozdulás sebességével növekszik. Beépített rugók biztosítják az agy és a lengő 

tömeg egymáshoz viszonyított alaphelyzetét.  

Vasúti dízelmotoroknál egyszerűsége és üzembiztossága miatt gyakran a Holset-típusú lengéscsil-

lapítót alkalmazzák.  
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7.53. ábra. A Ganz-Jendrassik típusú dízelmotoroknál alkalmazott lengéscsillapító sémája 

7.11. A dugattyú és tartozékai 

7.11.1. A dugattyú igénybevétele, szerkezeti kialakítása 

A dugattyú az égéstér mozgó határoló elemét képezi. A hengerperselyben végez alternáló mozgást a 

forgattyús mechanizmus törvényszerűségei szerint. Feladata az égéstér lezárásán kívül a gázerők 

továbbítása a forgattyús hajtómű felé. Az égéstér tökéletes lezárását, tömítését a forgattyúház tere 

felé tartozékai, a dugattyúgyűrűk végzik. Az erőátadás közbenső eleme a dugattyú és a hajtórúd kö-

zött a dugattyúcsapszeg. Az égéstérben felszabaduló hőmennyiségnek kb. 20-35 százaléka a hűtő-

közegbe távozik az égésteret határoló szerkezeti elemeken keresztül. Az így eltávozó hőmennyiség-

nek harmada-fele a dugattyún keresztül halad. Ez a tekintélyes nagyságú hőáram elsősorban a du-

gattyúgyűrűkön keresztül a hengerperselybe távozik. Az olajlehúzó dugattyúűrűk a hengerfalon le-

vő olajat nem engedik bejutni az égéstérbe. A fenti feladatokhoz járul még 2-ütemű motorok eseté-

ben a gázcserefolyamat vezérlése, részben vagy teljes egészében. 

A dugattyú a belsőégésű motor egyik legjobban igénybevett alkatrésze. Üzemviszonyaira nagy 

mechanikai terhelés és nagy termikus igénybevétel jellemzőek. Ugyanakkor csúszófelületein gyak-

ran kedvezőtlen, vagy meg nem felelő kenési viszonyok mellett, nagy siklási sebességek lépnek fel.  

A fenti igénybevételekből következnek azok a jellemzők, követelmények, amelyeket a dugattyú 

üzemének zavartalan biztosítása érdekében az alkalmazott anyagokkal szemben kell támasztani. 

Ezek az alábbiak:  

- nagy mechanikai szilárdság, az üzemi hőmérsékleten is; 

- kismértékű fajlagos deformáció; bizonyos határok felett a deformáció nehezen számítható járu-

lékos igénybevételeket okoz; 

- kis fajlagos sűrűség, a fellépő tömegerők csökkentése érdekében;  

- kis hőtágulási együttható; ennek a dugattyú és a hengerpersely közötti játék szempontjából van 

jelentősége; 

- kopásállóság;  

- jó szükségfutási képesség; 

- kedvező meleg- és hidegtechnológiai tulajdonságok; 

- alacsony előállítási költségek.  

Olyan anyag, amely valamennyi fenti követelményt kielégítené, nincs. A belsőégésű motorok fejlő-

dése során az öntöttvas és a könnyűfém dugattyúanyagok váltak be. (Ezek anyagjellemzőinek felso-

rolására és összehasonlítására a későbbiekben még visszatérünk.) Az öntöttvasból készült dugattyúk 

jelentősen nagyobb fajlagos sűrűségük miatt nagyobb tömegerőket okoznak. 
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A választott anyag nagymértékben meghatározza a dugattyú szerkezeti kialakítását. A vasúti dízel-

motorok dugattyúinak anyaga leggyakrabban a könnyűfém; de számos motortípust gyártanak ön-

töttvas vagy öntött acél dugattyúval, valamint ún. épített dugattyúval.  

 

7.54. ábra. Könnyűfém dugattyú általános felépítése 

Könnyűfém dugattyú általános felépítését mutatja a 7.54. ábra. A dugattyú egyes részeinek viszony-

lagos méreteit az átmérő függvényében szokás megadni. Az értékek tájékoztató jellegűek és 100-

200 mm átmérőjű dugattyúkra vonatkoznak:  

 

A dugattyútető alakját az égéstér szabja meg, falvastagságát egyenletesen terhelt köralakú befogott 

lemezként határozzuk meg:  

 
meg

b pD






4

max

2

 (mm) 
 

ahol pmax  (MPa) a maximális gáznyomás, 

ζmeg  (MPa) a megengedhető feszültség.  Értéke könnyűfém dugattyúknál 40-60 MPa. 

Az alkalmazott kompresszió dugattyúgyűrűk száma  

 3,  ha D < 135 mm, 

 3-4,  ha 135 < D < 175 mm, 

 4-5,  ha D > 175 mm. 

Általában két olajlehúzó gyűrűt használnak. Az olajlehúzó gyűrűk mögül az olajat kis furatokon ke-

resztül vezetik el a dugattyú belsejébe.  

A dugattyúcsapszeget hosszirányban Seeger-, vagy rugós gyűrűvel biztosítják. A csapszeg l hosszú-

ságát szerkesztéssel kell meghatározni, közelítőleg l = 0,9 D. A dugattyúszemben a megengedhető 

felületi nyomás 35-50 MPa értékű. 

A palást alsó részén kissé megnövelik a falvastagságot. Itt képezik ki a megmunkáláshoz szükséges 

bázisfelületet, valamint innen munkálják le a „súlyrahozáskor” feleslegesnek mutatkozó anyag-

mennyiséget. 

(7.71) 
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A dugattyú formai kialakítását szilárdsági követelmények és a hőelvezetés szempontjai határozzák 

meg. Fontos, hogy a csapszegszemet a dugattyútetővel bordák, vagy még inkább tömör támasztóláb 

kösse össze. Így az erővezetés irányában megfelelő keresztmetszeteket lehet kialakítani. A dugaty-

tyútetőt belső oldalán szokás bordákkal ellátni. Ezek szerepe a tető merevítésén kívül a hőátadó fe-

lület növelésében van. Merevítés szempontjából a keresztbordázás kedvezőbb a radiális bordaelren-

dezésnél. 

A dugattyútető tetemes termikus igénybevétele miatt a nagy fajlagos teljesítményű motoroknál a te-

tőrészt acélból készítik és csavarokkal erősítik a könnyűfém palástrészhez. Erre mutat példát a 7.55. 

ábra (D = 160 mm). A tetőrész és az alsó támasztórész közötti körgyűrű alakú üregbe a hajtórúdon 

keresztül vezetik fel és kis csövecske segítségével fecskendezik be a hűtőolajat. Az üregben az olaj 

eltávozása előtt ide-oda rázódik, a tetőbe beáramlott hőmennyiség jelentős részét az olaj vezeti el. 

Ezzel a dugattyúgyűrűk felé áramló hőmennyiség csökken, a gyűrűzóna hőmérséklete alacsonyabb 

lesz. A legfelső dugattyúgyűrű hornya az acél tetőrészbe van bemunkálva, így a horony kiverődése 

csökkenthető. 

 

7.55. ábra. Acél tetőrésszel és könnyűfém palástrésszel épített dugattyú 

A dugattyútetőbe beáramlott hőmennyiség nagy része egyszerű dugattyúfelépítés esetében a gyűrű-

zónán keresztül adódik át a hengerperselynek. Ilyen esetben a tetőt nagy átmeneti keresztmetszettel 

kell a dugattyúpalásthoz csatlakoztatni. Ha a tető alsó részét nem hűtik olajjal, akkor a hőmennyi-

ségnek kb. 10 százaléka távozik sugárzással és légcirkuláció útján a forgattyúház tere felé. A hajtó-

rúdon felvezetett szórt kenőolajhűtés esetén ez az arány növekszik. Az English Electric RK típusú 

vasúti dízelmotorja dugattyújának (D = 254 mm) hőmérsékleti viszonyait mutatja a 7.56. ábra, szórt 

kenőolajhűtés esetére. Az ábrán fel vannak tüntetve az állandó hőmérsékletű pontokat összekötő 

vonalak, az izotermák. A hőáramlás iránya az izotermákra merőleges. Ugyancsak be vannak jelölve 

az egyes zónákon elvezetett hőmennyiségek részarányai is. A legfelső gyűrűhorony környezete be-

öntött kopásálló Ni-Resist anyagból készült. 
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7.56. ábra. English Electric RK típusú vasúti dízelmotor dugattyújának  

hőmérsékleti viszonyai 

Szóró-olajozásra mutat példát a 7.57. ábra. A felfecskendezett olaj nem hullik rögtön vissza, hanem 

a dugattyútető alatt kiképzett térrészben rázódik a 7.58. ábrán mutatott megoldásnál (lásd a 7.55. áb-

rát is). Ez az ún. shakerhatás. 

 

7.57. ábra. A dugattyútető belső felületének szóró-olajozása 
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7.58. ábra. A dugattyútető belső felületének olajozása a shakerhatás felhasználásával 

Tovább növelhető az olaj hűtőhatása, ha azt a dugattyútető alatt beépített, vagy beöntött körkörös 

csatornarendszerben nagy sebességgel áramoltatják. Erre mutat példát a 7.59. ábra. Ezeknél a kivi-

teleknél nehéz feladat az olaj feljuttatása az alternáló mozgást végző dugattyúba. A megoldást gyak-

ran teleszkópos csőrendszer alkalmazása adja. A beépített körkörös hűtőrendszer segítségével a 

hőáram irányítható és a gyűrűzónától elterelhető. 

 

7.59. ábra. A dugattyútető hűtése beépített körkörös csatornarendszerben  

áramoltatott kenőolajjal 

Az M61 sorozatú mozdonyokba beépített GMC 16-567 D1 típusú 2-ütemű dízelmotor dugattyúját 

mutatja a 7.60. ábra. A dugattyú (átmérője D = 215,9 mm) kétrészes felépítésű. A gyűrűket hordozó 

öntöttvas palást acél tartóelemre támaszkodik fel. A dugattyútető kialakítása olyan, hogy a gyűrű-

zónába szűk keresztmetszet, „hőgát” akadályozza meg a hő átáramlását. 

A 7.61. ábra a 14D-40 típusú kétütemű vasúti dízelmotor dugattyújának felépítését mutatja. A du-

gattyú hűtésére szolgáló kenőolajat a hajtórúd szárában végighaladó furaton keresztül vezetik fel. A 

dugattyú fejrészből, palástból és tartórészből áll. Az acélból készült fejrész hordozza a négy 

kompressziógyűrűt. Az ötvözött öntöttvasból készített kompressziógyűrűk hengerrel érintkező felü-

letén bronz betét van, ezenkívül a gyűrűk felülete a futási tulajdonságok javítása céljából vékony 

ónréteggel van bevonva. A dugattyú palástja perlites öntöttvasból készül, a palástot a futási és szük-

ségfutási tulajdonságok javítása céljából szintén vékony ónréteggel vonják be. A palást alsó részén 

helyezkedik el a két olajlehúzó gyűrű. A dugattyú tartórész (betét) könnyűfém ötvözetből készül, 

ebben van az üreges kiképzésű, „úszó” típusú ötvözött acél dugattyúcsapszeg ágyazva. 
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7.60. ábra. A GMC 16-567D1 típusú kétütemű vasúti dízelmotor dugattyújának felépítése 

Az előzőeket összefoglalva, megállapíthatjuk, hogy a dugattyú hőterhelését az alábbi módszerekkel 

lehet csökkenteni: 

- kiegyenlített hőmérsékleteloszlással, 

- szerkezeti felépítés segítségével, 

- hűtéssel, 

- hőgátak létrehozásával. 

Ezt a célt szolgálják azok az eljárások is, amelyek során a dugattyútetőre igen vékony keramikus ré-

teget visznek fel. A keramikus réteg rossz hővezető lévén, nem engedi, vagy gátolja a hőmennyiség 

egy részének a dugattyúba való beáramlását.  

 

7.61. ábra. A 14D-40 típusú kétütemű vasúti dízelmotor dugattyújának felépítése 

A választott égéstér nemcsak a dugattyútető formai kialakítását, hanem a hőmérsékletszinteket és -

eloszlást is befolyásolja. Erre találunk adatokat a [35] közleményben. Az M.A.N. cég D = 220 mm 

furatú egyhengeres kísérleti motorjába beépített dugattyúja tetőrészének hőmérsékletét meghatároz-

ták előkamrás égéstér és közvetlen befecskendezés esetén. A mért értékeket a 7.62. ábra mutatja. 

Közvetlen befecskendezésű égéstérrel 20-110 C°-kal alacsonyabb hőmérsékleteket kaptak. 
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7.62. ábra. Dugattyútető hőmérsékletek előkamrás égéstér és  

közvetlen befecskendezés esetén 

A 7.63. ábra a könnyűfém dugattyúk különböző pontjain mért átlagos üzemi hőmérsékleteket mu-

tatja 4-ütemű dízel és Otto-motorok esetében. 

 

7.63. ábra. Könnyűfém dugattyúk különböző pontjain mért átlagos üzemi hőmérsékletek négyütemű 

dízel- és Otto-motorok esetében 

7.11.2. A dugattyúk szerkezeti anyagai 

A dugattyúanyagokkal szemben támasztott követelményeket az előzőekben már ismertettük. Megál-

lapítottuk, hogy a gyorsforgású vasúti dízelmotorok dugattyúit gyakran könnyűfémből vagy szürke 

öntöttvasból készítik. Összehasonlításképpen a 7.2. táblázatban megadjuk a szürke öntöttvas és a 

könnyűfém legfontosabb jellemző adatait.  
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Jellemző Szürke-öntöttvas Könnyűfém 

Sűrűség (kg/dm
3
) 7,3 2,7-2,85 

Szakítószilárdság (MPa) 

    20 C°-on 

  300 C°-on 

 

2,2 

2,0 

 

1,2-3,6 

0,8-1,0 

Olvadási hőmérséklet (C°) ~1200 ~700 

Hővezetési tényező (J/msK) 45 110-140 

Hőtágulási együttható (mm/mmC°) 6
10, 5 10


  

6
(20 24, 5) 10


   

Rugalmassági modulusz (MPa) 120000 70000 

7.2. táblázat. A szürke öntöttvas és a könnyűfém anyagjellemzői 

Az adatokból látható, hogy a szürke öntvény mellett szól lényegesen nagyobb szilárdsága és rugal-

massági modulusza, valamint kisebb hőtágulási együtthatója. Ez utóbbi kisebb üzemi beépítési játé-

kokat tesz lehetővé. Hátránya nagyobb sűrűsége‚ amely miatt a tömegerők növekednek. 

Hővezetőképessége is kedvezőtlenebb a könnyűféménél. Ennek következtében azonos méretű du-

gattyúkat és azonos beáramló hőmennyiséget, tehát azonos hőterhelést feltételezve, az öntöttvasból 

készült dugattyún kialakuló hőmérsékletek magasabbak lesznek, mint a könnyűfémből készülten. 

A könnyűfém dugattyúötvözetek alapanyaga alumínium. Legfontosabb ötvözői a szilícium és a réz. 

Egyes dugattyúöntvények összetételét és jellemzőit a 7.3. táblázat mutatja.  

Régebben általánosan használatos volt a Duréni és a Duréz típusú dugattyúanyag. Ezek jellemzője, 

hogy magas üzemi hőmérsékleten is nagy szilárdságúak, jól forgácsolhatók. Nagyobb hőtágulási 

együtthatójuk miatt a dugattyúillesztést nagyobb játékkal kell elkészíteni. 

A Duszilből készült könnyűfém öntvény jól önthető és forgácsolható, tömör, üzemi hőmérsékleten 

szilárdsága alig csökken. A mérsékeltebb terhelésű dízelmotorok dugattyúanyaga.  

Öntvény neve Duszil Duréni Duréz 

Összetétel (%) Si 

                        Cu 

                        Mg 

                        Ni 

                        Al 

11,5-13 

0,8-1,2 

0,8-1,2 

0,8-1,2 

maradék 

- 

3,4-4,5 

1,3-1,7 

1,8-2,2 

maradék 

1,8-2,2 

8-10 

0,2-0,35 

0,2-0,5 

maradék 

Öntési mód kokilla kokilla+homok-

mag 

kokilla vagy 

homoköntés 

Szállítási állapot hőkezelve hőkezelve hőkezelve 

Brinell keménység, D<130 

HB [N/mm
2
], D>130 

1000-1300 

900-1200 

850-1100 900-1200 

Szakítószilárdság, ζB (MPa) 1,2-1,6 1,4-1,8 1,2-1,6 

Nyúlás, δ5 (%) ≥0,5 0,8-1,0 0,3-1,0 

Hőtágulási együttható 

(mm/mmC°)·10
-6

 

20,2-21,0 23,5-24,5 22-23 

Hővezetési tényező (J/msK) 115 126 122 

7.3. táblázat. Egyes dugattyúöntvények összetétele és jellemzői 

Nagy fajlagos teljesítményű vasúti dízelmotorok dugattyúanyaga hipereutektikus, tehát benne a szi-

líciumtartalom 11-13% fölött van, 16-19%, illetve 22-25% körül mozog. Hőtágulási együtthatójuk 

igen kedvezően alacsony érték (16,5-18,5)·10
-6

 (mm/mmC°). Szilárdsági értékeik jóval meghalad-

ják az eutektikus (11-13 Si-tartalmú) dugattyúanyagok jellemzőit. A szilárdsági jellemzők tovább 

javíthatók, ha homok-, vagy kokillaöntés helyett sajtolással készül a dugattyú. Sajtolt kivitel eseté-

ben a formai kialakítást a technológiának megfelelően kell módosítani.  
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Az alaptechnológiától (homok- vagy kokillaöntés, sajtolás) függően alkalmazott hőkezelés célja szi-

lárdság- és keménységnövelés, az öntési feszültségek feloldása és térfogat-, illetve méretstabilizá-

lás.  

7.11.3. A dugattyú és a hengerpersely közötti játék, a dugattyú illesztése 

A gyakorlat számára nagy fontosságú a dugattyú és a hengerpersely közötti játék helyes megválasz-

tása. A szükségesnél kisebb illesztési hézag a dugattyú beszorulásához vezet, a szükségtelenül nagy 

hézag esetén a dugattyú a holtpontok környezetében billeg, a hengerpersely falához csapódik. Ez a 

dinamikus hatás növeli a kopást és fokozza a hajtómű zaját.  

Az illeszkedő felületek tűréseit a szóban forgó alkatrészek figyelembevételével, valamint a szerelési 

és az üzemi hőmérsékletek megbecsülésével határozzuk meg. 

A dugattyú üzemi hőmérsékletén kitágul. A 7.63. ábrán láttuk, hogy a dugattyú különböző pontjain 

uralkodó hőmérsékletek egymástól jelentősen eltérnek. Emiatt az egyes részek hőtágulása is külön-

böző lesz. Megfelelően megválasztott gyártási méretekkel el lehet érni, hogy a dugattyú valamennyi 

része üzem közben a kívánatos játékkal fusson. A számítás során a hengerpersely hőtágulását sem 

lehet figyelmen kívül hagyni.  

 

7.64. ábra. A dugattyú és a hengerpersely közötti játék meghatározásához  

szükséges segédábra 

A viszonyokat sematikusan a 7.64. ábra mutatja. Az ábrán és a számítás során felhasznált jelölések  

D  (mm) névleges hengerátmérő, tűrés H6 vagy H7, névleges méretén vesszük számításba;  

λ  (mm) a hengerpersely és a dugattyú közötti játék a szerelésnél; 

λp  (mm) a hengerpersely hőtágulása; a persely teljes hosszában egyenletesnek tételezzük fel; 

λd  (mm) a dugattyú hőtágulása a hengerpersellyel való érintkezés határán; a hossz mentén válto-

zónak tételezzük fel;  

αp és αd (mm/mm°C) a hengerpersely és a dugattyú hőtágulási együtthatója; 

tp és td (°C) a hengerpersely és a dugattyú hőmérsékletei;  

tp0 és td0 (°C) a hengerpersely és a dugattyú hőmérséklete a szereléskor. Feltételezzük, hogy 

20 dopo tt  °C.  

A hengerpersely maximális mértékadó hőmérsékletkülönbsége (100 C°-os hőmérsékletet feltételez-

ve a persely külső palástján, amely megszabja annak hőtágulását): 

 8020100max  popp ttt  °C 
 

Ezzel a hengerpersely hőtágulása 

(7.72) 
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 ppp tD   
 

A dugattyú egyes részeinek hőmérsékletkülönbsége az üzemi és a szerelési állapot között:  

 20 ddodp tttt  
 A dugattyú hőtágulása 

 
ddd tD   

 Az ábrából leolvasható, hogy a λ szerelési játék  

 


















 p

d

p

ddppddpd ttDtDtD  
 

vagy

  
 Az eredményül kapott összefüggésben lényegében egy változó van, td. Ez pontról-pontra változik, 

tehát a megvalósítandó szerelési játék is pontról-pontra más lesz a dugattyú hossza mentén. Az ábra 

és a számítás szerint λ megvalósított szerelési játék esetén maximális üzemi hőfokon a két alkatrész 

egymáshoz ér. A számításnak éppen ennek elkerülése a célja. Üzemi hőfokon is meglevő játékot 

úgy kapunk, hogy a kiszámított λ. értékét Δλ = 0,0015·D értékkel megnöveljük. Ezzel nemcsak a 

kenőolaj számára biztosítunk megfelelő hézagot, hanem a megnövelt hézag az esetleges egyenlőtlen 

hő okozta deformációk ellen is biztonságot nyújt. A dugattyú gyártási mérete: 

  
 

A helyes hézagolás előfeltétele td ismerete. A dugattyú egyes részeinek hőfoka a motor fajlagos tel-

jesítményének (pe ; n) függvénye. A 7.4. táblázat tájékoztató értékeket tartalmaz könnyűfém du-

gattyúk hőmérsékletértékeire. 

A csapszemek környezetében a nagyobb anyaghalmozódás miatt számítani kell a deformáció 

egyenlőtlen voltára. Ezért ezeken a helyeken a fenti módon kiszámított játékot további 

D002,0  értékkel megnöveljük, vagyis a dugattyú palástját hordós oválisra készítjük.  

A számítással meghatározott hézagolási értékek helyességét üzemi kísérletekkel kell igazolni. A 

végeredményben kialakuló dugattyú-palástprofil összetett, ez önmagában is felhívja a figyelmet a 

konstrukciónál, gyártásnál és az ellenőrzésnél szükséges gondosságra. D = 180 mm névleges mére-

tű dugattyú szerelési játékát mutatja a 7.65. ábra. 

A motor faj-

lagos telje-

sítménye 

Hőmérséklet (°C) 

a dugattyú 

felső élén 

a tűzgyűrű 

hornya felett 

a felső olaj-

lehúzó gyűrű 

felett 

a palást felső 

végén 

a palást alsó 

végén 

Mérsékelt 

Közepes 

Nagy 

280 

320 

340 

200 

230 

260 

170 

180 

190 

160 

165 

170 

120 

125 

130 

7.4. táblázat. Könnyűfém dugattyúk üzemi hőmérsékletei 

(7.78) 

(7.77) 

(7.74) 

(7.76) 

(7.75) 

(7.73) 
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7.65. ábra. D = 180 mm névleges méretű dugattyú szerelési méretei 

7.11.4. A dugattyúcsapszeg 

A dugattyúcsapszeg viszi át a gázerőket és az alternáló tömegerők egy részét a dugattyúról a hajtó-

rúdra. Többnyire egyszerű cső alakúra kiképzett alkatrész: méretezése, gyártása egyszerű feladatnak 

látszik. 

A valóságban mégis előfordul a csapszeg törése. Ezt az magyarázza, hogy a viszonylagosan nagy 

merevséget adó csőszelvényt könnyűre kell kiképezni a tömegerők csökkentése érdekében. Emiatt 

nagy feszültségeket engednek meg a veszélyes keresztmetszetekben. Ha ezután a szilárdsági számí-

tás során alapul vett anyagjellemzők a gyártási technológia valamilyen hibája miatt nem valósulnak 

meg, az alkatrész törésével kell számolni. 

A dugattyúcsapszeg méretezésénél hosszirányú hajlító és keresztirányú összeroppantó igénybevételt 

tudunk figyelembe venni. Ezekhez adódik még a dugattyúcsapszeg és a dugattyú deformációjából 

eredő járulékos igénybevétel, amely nehezen követhető számítással.  

 

7.66. ábra. A dugattyúcsapszeg méretezésénél figyelembe vett erőhatások 
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A dugattyúcsapszeg hosszirányú hajlító-igénybevételét a 7.66. ábra szerint számítjuk:  

  
 ahol pg  (MPa) a dugattyútetőre ható maximális gáznyomás, 

db = 0,6d előzetesen felvett tapasztalati érték. 

Az F erő a csapszeg körgyűrű keresztmetszetét igyekszik összeroppantani. A fellépő hajlítófeszült-

ség értéke: 

  
 A kétirányú hajlítófeszültség eredője  

 
2

2

2

1 hhh   (MPa). 
 

Ötvözött acélból készített csapszeg ellenőrzésekor az így kiszámított érték 200 h
 MPa legyen. 

Egyes szerzők [26] azonban 350-500 MPa igen magas értékű eredő feszültséget is megengednek 

kiváló minőségű ötvözött acél és tökéletesen kézbentartott gyártástechnológia esetén. 

Ellenőrizni kell a csapszegen a felületi nyomást is. A dugattyúszemben 35-50 MPa, a hajtórúd kis-

fejben 35-75 MPa engedhető meg.  

Kisebb terhelésű motoroknál a belső átmérőt a két végén gyakran kúposra könnyítik (7.67/a. ábra). 

Nagy terhelésű dízelmotoroknál a deformációk elkerülése érdekében lemondanak erről a tömegnye-

reségről és a furat végig hengeres (7.67/b. ábra). 

 

7.67. ábra. A dugattyúcsapszeg furatának kialakítása 

A 4- és 2-ütemű motorok dugattyúcsapszegei eltérő üzemi viszonyok között dolgoznak. 4-ütemű 

motoroknál a hajtórúdszem a csapszeg körül lengő mozgást végez, ugyanakkor a csapszeg illesztése 

a dugattyúszemben olyan, hogy üzemi hőmérsékleten a csapszeg lassú forgó mozgást végez a du-

gattyúszemben. 2-ütemű motoroknál a csapszeget gyakran csavarok segítségével a hajtórúdhoz erő-

sítik, így az forgó mozgást nem végez a dugattyúban. 

A dugattyúcsapszeget betétben edzhető, nemesíthető anyagból készítik. Ennek felületén igen ke-

mény, kopásálló, kis vastagságú (0,02d) réteget lehet előállítani, magja pedig megfelelő hőkezelés-

sel nagyszilárdságú, szívós lesz. Kisebb terhelésű motorokhoz a szénacél megfelelő, nagyobb 

igénybevételekhez a krómmal, illetve krómmal és molibdénnel alacsonyan ötvözött acélokat hasz-

nálnak. 

A dugattyúcsapszeg külső átmérőjét szigorú tűréssel készítik el. Külső hengeres palástját és a fura-

tot köszörülik. A külső átmérőn tükrösítés, vagy tükörsimítás az utolsó megmunkálási művelet.  

7.11.5. A dugattyúcsapszeg illesztése a dugattyúban 

A dugattyúcsapszeg illesztése a dugattyú hézagolásához hasonlóan kényes feladat. Az alábbiakban 

(7.81) 

(7.80) 

(7.79) 
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a csapszegillesztés gondolatmenetét a 4-ütemű vasúti dízelmotorok esetére vonatkozóan mutatjuk 

be.  

Az illesztést úgy kell megválasztani, hogy üzem közben az acélból készült csapszeg kis játékkal fo-

roghasson a könnyűfémből készült dugattyúszemben. A csapszeg egyenletes kopása miatt fenn kell 

tartani a forgómozgás lehetőségét (amelyet egyébként a hajtórúd lengő mozgása idéz elő). A túlzot-

tan nagy játék a holtponti helyzetekben fellépő csapváltások révén a dugattyúszem kiverődését idézi 

elő. A szerelési hőmérsékletről az üzemire felmelegedve, a dugattyú hőtágulása nagyobb, mint a 

csapszegé. Emiatt a kívánt kis üzemi játék elérése érdekében hideg állapotban a csapszegnek 5-10 μ 

túlfedéssel kell a dugattyúszemben illeszkedni. Hideg állapotban a csapot nem lehetne a túlfedés 

miatt furatába betolni. Ezért szereléshez a dugattyút 40-80 °C-ra fel kell melegíteni. 

 

7.68. ábra. A dugattyúcsapszeg illesztése a dugattyúban 

A viszonyokat (torzítva) a 7.68. ábra mutatja. A könnyebb érthetőség kedvéért külön-külön feltün-

tettük a csap és a furat viszonylagos helyzetét szereléskor, hideg állapotban és az üzemi hőmérsék-

leten. A nagyságrendek érzékeltetésére az ábrához számpéldát kapcsolunk Ebben a következő ada-

tokat vettük fel:  

d = 70 mm a csapszeg névleges átmérője 

t0 = 20 °C a hideg állapot hőmérséklete 

tdsz = 65 °C a dugattyú hőmérséklete szereléskor 

tdü = tcsü = 120 °C a dugattyú és a csapszeg üzemi hőmérséklete 

d = 21 10
-6

 mm/mm °C a dugattyú anyagának hőtágulási együtthatója 

cs = 12 10
-6

 mm/mm °C a csapszeg anyagának hőtágulási együtthatója 

T = 0,010 mm túlfedés t0-nál. 

A szerelési hőmérsékleten fellépő Jsz játék nagysága a dugattyú hőtágulásából és a túlfedésből hatá-

rozható meg: 

 TJ dszsz   (mm), 
 

ahol 
dszddsz td   (mm), 

 
a dugattyú méretnövekedése hideg állapotról a szerelési hőfokra való melegítéskor,  

(7.83) 

(7.82) 
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 4520650  ttt dszdsz
 ºC, 

 
ezzel 066,045701020

6

dsz


  mm 
 

és 056,001,0066,0  TJ dszsz
 mm. 

 
Ezzel a játékkal a csapszeg könnyen és biztonságosan szerelhető. A dugattyút forró olajban vagy 

légcirkulációs elektromos kemencében kell szerelési hőmérsékletre felmelegíteni. Kerülendő a du-

gattyúnak forrasztólámpával való felmelegítése. Hasonló viszonyokat lehet teremteni, ha nem a du-

gattyút melegítik fel, hanem a csapszeget hűtik le megfelelő mértékben, pl. a furatba helyezett szá-

razjéggel. 

Az üzemi hőmérsékleten fellépő Jü játékot a dugattyú és a csapszeg hőtágulásából határozhatjuk 

meg:  

 TJ csüdüü   
 

ahol dü és csü a dugattyú, illetve a csapszeg méretnövekedése hideg állapotról üzemi hőfokra való 

felmelegedéskor. 

A hőmérsékletváltozás 

 100201200  tttt dücsüdü
. 

 Ezzel 147,0100701021
6




düdü td  mm 
 és 084,0100701012

6




csücscsü td  mm. 
 Az üzemi hőmérsékleten fellépő játék 

 053,001,0084,0147,0  TJ csüdüü
 mm 

 
megfelelő értékű, biztosítja a csapszeg helyes működését.  

 

7.69. ábra. A dugattyúcsapszeg és a dugattyúszem-furat párosításánál alkalmazott válogató osztá-

lyozás sémája 

A csatlakozó alkatrészek tűrései IT4 minőségűek, pl. a csapszeg tűrése max. h4 finomságú lehet. 

Ebben a nagyságrendben (d = 60-80 mm) egyébként a megvalósítható legkisebb tűrésmező-

szélesség 5-10 μ körül mozog. Könnyen belátható, hogy ilyen szélességű tűrésmezőket figyelembe 

véve, nem valósítható meg a kívánatos üzem közbeni játék, vagy pedig az előírt maximális túlfedést 

lépjük túl. Ezért az optimális viszonyok biztosítása érdekében a dugattyúszem-furatokat és a csap-

(7.86) 

(7.85) 

(7.84) 
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szeget az amúgy is szűk gyártási tűrésmezőn belül még csoportokba kell válogatni és a megfelelő 

tűrésmezőjű darabokat kell párosítani. A fenti példához kapcsolódóan a 7.69. ábrán mutatjuk be a 

válogató osztályozás alapját képező tűrésmező-határokat és az eredményül kapott túlfedési értéke-

ket.  

7.11.6. Dugattyúgyűrűk 

A dugattyúgyűrűk hármas feladatot töltenek be: az égéstér tömítését végzik, a dugattyúról a henger-

fal felé távozó hő nagy része a gyűrűkön halad át, s végül a motor kenőolaj-fogyasztását szabályoz-

zák azzal, hagy a hengerfalra került olajat nem engedik az égéstérbe jutni. Az első két funkciót a 

kompressziógyűrűk, a harmadikat az olajlehuzó gyűrűk végzik. 

Mindhárom feladat előfeltétele, hogy a gyűrűk a hengerfalra tökéletesen és meghatározott egyenle-

tes felületi nyomással támaszkodjanak. Ahhoz, hogy a gyűrűnek rugózása legyen, azt egy helyen fel 

kell nyitni. A gyűrű radiális felfekvését és nyomását általában saját rugalmassága hozza létre, ezt a 

gyűrű mögött is ható gáznyomás elősegíti (7.70. ábra). A gyűrű axiális irányú felfekvését a horony-

ban a gyűrűre ható gázerő és saját tömegereje szabja meg; ennek függvényében az alsó, illetve felső 

lapján fekhet fel. A gyűrű mozgása bizonyos mértékű szivattyúzó hatást kelt, tehát az axiális játék 

miatt a legtökéletesebben felfekvő gyűrű esetében is fellép minimális gázveszteség a forgattyúház 

tere felé.  

 

7.70. ábra. A dugattyúgyűrű felfekvése a hengerfalra 

A gyűrű felületén a felfekvési nyomást a gyűrű méretei, nyitása és az alkalmazott anyag rugalmas-

sági modulusza szabják meg. A kerület mentén közel állandó, vagy változó felületi nyomást létre-

hozó gyűrűket lehet készíteni. A felületi nyomás közvetlen mérése nem egyszerű. Ezért a gyakor-

latban a gyűrű tangenciális erejét mérik. Ez az az erő, amellyel a gyűrűt a végein megfogva, azt 

köralakúra összehúzza és ugyanazt a hajlító nyomatékot eredményezi, mint a gyűrű kerületén ható 

változó nyomások. A 7.71. ábra jelöléseit figyelembe véve a mért tangenciális erőből az átlagos fe-

lületi nyomás meghatározható: 

 
hD

F
p






2
 (MPa). 

 

Ennek értéke kompressziógyűrűknél 25,012,0 p  MPa, 

  olajlehúzó gyűrűknél 36,015,0 p  MPa. 

A gyűrűben szereléskor ébred a legnagyobb hajlító feszültség, mert annyira szét kell feszíteni, hogy 

belső átmérője valamivel nagyobb legyen a dugattyúátmérőnél. 

(7.87) 
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7.71. ábra. A dugattyúgyűrű felnyitásának résmérete és tangenciális ereje 

A gyűrűk h magassága kompressziógyűrűknél 3-6 mm, olajlehuzó gyűrűknél 4-8 mm. A felnyitás a 

résmérete (köralakúra húzott állapotban): 

       
 A kompresszió és az olajlehúzó gyűrűk különböző kialakításait a 7.72. ábra mutatja. Az a jelű egy-

szerű formát alkalmazzák a legtöbb kompressziógyűrűnél. A b jelű kúpos kialakítása miatt gyor-

sabban bekopik, csökkenti a bejáratási időt, bizonyos mértékű olajlehúzó hatása is van. A c jelű 

gyűrű beépítésénél tányérszerűen deformálódik, a b jelűhöz hasonló alakot vesz fel. A d és e jelű 

trapézgyűrűket természetesen megfelelő alakú horonyba illesztik. A gyűrű radiális irányú mozgása-

kor az axiális játék változik (7.73. ábra). Ez a mozgás gátolja a kokszlerakodást, tehát a gyűrű besü-

lését. Az f és g jelű kompressziógyűrűk egyben olajlehúzóként is működnek. A h, i és j jelű olajle-

húzó gyűrűk között a felületi nyomásban van különbség; az utóbbiaké nagyobb. Az olajlehúzó gyű-

rűkön készített bemarások mögött a dugattyúban furatok vannak. Ezeken keresztül jut vissza az olaj 

a hengerfalról a forgattyúház terébe. A k jelű kivitelnél két vékonyabb gyűrűt helyeznek egy ho-

ronyba. Az l jelű olajlehúzó gyűrűnél rugó biztosítja a nagy felületi nyomást és a henger alakjához 

való tökéletes idomulást.  

 

7.72. ábra. Kompresszió- és olajlehúzó gyűrűk különböző kialakításai 

A 7.72. ábra alsó sorában a szokásos gyűrűfelnyitási formákat láthatjuk. Egyszerűsége miatt 4-

ütemű motoroknál ma már szinte kizárólag az m jelű kivitelt alkalmazzák. 2-ütemű motoroknál a 

(7.88) 
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gyűrűket elfordulás ellen általában csappal biztosítani szokás, nehogy a gyűrűvégek a hengerfalban 

kialakított beömlő résekbe beakadhassanak. Ilyen megoldást mutat a 7.73. ábra. 

 

7.73. ábra. A dugattyúgyűrű elfordulás elleni biztosítása csappal, kétütemű motorok esetén 

A gyűrűk üzemi viselkedését a következő tényezők szabják meg: a motor felépítése, a hőterhelés, a 

hengerpersely anyaga és felületi finomsága, a dugattyú, az alkalmazott kenőolaj és tüzelőanyag és 

természetesen magának a gyűrűnek a konstrukciója és anyaga. 

A gyűrűkopást az alábbi tényezők határozzák meg: a kenés, a gyűrű és hengerpersely anyagának 

párosítása, a korrózió, por (szennyeződés), az érintkező felület kialakítása. Bizonyos mértékű kopás 

elkerülhetetlen. Gyors elhasználódás esetén azonban a befolyásoló paraméterek nagy száma miatt a 

hiba okát legtöbbször csak nehezen lehet felderíteni. Annyit azonban le lehet szögezni, hogy az el-

fogadhatóan kismértékű kopás előfeltétele a megszakítatlan, tökéletes olajfilm biztosítása, jó szűrő-

képességű levegő- és olajszűrők alkalmazása és a szereléskor szigorúan betartott tisztaság. Az egy-

máson csúszó alkatrészek anyagának párosítása különösen akkor nagy fontosságú, ha nem sikerül 

tökéletes kenőolajfilmet biztosítani. A legkedvezőbb, ha öntöttvas gyűrű öntöttvas hengerben fut. 

Gyűrűbesülés akkor jöhet létre, ha a gyűrűzóna hőmérséklete olyan magas, hogy az alkalmazott ke-

nőolaj kokszosodik és a lerakódott koksz akadályozza a gyűrűt mozgásában. Álló gyűrű nem képes 

jól tömíteni, az átfúvás miatt a gyűrű még jobban felmelegszik és berágódik. Az eredmény gyakran 

a gyűrű törése. Csökkenthető a besülés veszélye trapézgyűrű alkalmazásával (7.74. ábra), a hőmér-

sékletszint mérséklésével és HD-kenőolajok használatával. 

 

7.74. ábra. Trapézgyűrű illeszkedése a gyűrűhoronyban 

Magasabb motorfordulatokon a gyűrű instabil mozgásállapotba kerülhet, axiális és radiális irányban 

rezeghet. Az ilyen rezgések a szabad gyűrűvégekről indulnak ki. Ennek megakadályozása érdekében 

eltérnek a kerület mentén közel állandó nyomáseloszlástól. 4-ütemű motoroknál a 7.75/a. ábrán bemu-

tatott körte alakú nyomáseloszlás megvalósítására törekszenek. Az olyan 2-ütemű motoroknál, ame-

lyeknél a gyűrűt nem biztosítják elfordulás ellen, a szabad végek közvetlen környezetében nem lehet a 

felületi nyomást növelni. Ezeknél alma alakú nyomáseloszlásra törekszenek (7.75/b. ábra). Az ábrá-

kon mutatott alakok ideális eloszlási görbéket tüntetnek fel. Ez az előállítási eljárás és az anyagszer-

kezet egyenlőtlenségei miatt a valóságban többé-kevésbé módosul és szabálytalanná válik. 
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7.75. ábra. Nyomáseloszlás a dugattyúgyűrű kerülete mentén 4 ütemű és 2 ütemű motoroknál 

A legjobban bevált dugattyúgyűrű anyag a szürke vasöntvény. Alapszövete lamellás perlit vagy 

szorbit; 5%-ig terjedő ferrit-tartalom megengedett. A grafit lamellás és egyenletes eloszlású, 

foszfidhálója finom és egyenletes eloszlású. 

Példaképpen 200 mm külső átmérőnél nem nagyobb dugattyú gyűrűanyagának jellemzőit mutatjuk 

be (Goetze-Kl): 

Összetétel:  

C = 3,6-4,0%; S <0,08%; Si = 2,5-3,0%; Cr < 0,3% 

Mn = 0,5-0,8%; Cu < 0,3%; P = 0,4-0,6% 

Egyéb szennyezők: <0,2% 

Brinell keménység: HB = 2100-2820 N/mm
2
 

Hajlító szilárdság: ζBh = 3,5-4,5 MPa 

Rugalmassági modulusz: E = 85 000-115 000 MPa 

Hőtágulási együttható (25-200  C között): α = 11,3·10
-6

 mm/mmK 

Hővezetési tényező: λ = 47 J/msK 

Sűrűség: ρ = 7,3 kg/dm
3
. 

A dugattyúgyűrűket centrifugál öntésű csőszelvényből leszúrással készítik. A megkívánt radiális 

nyomáseloszlást régebben ún. termikus előfeszítéssel érték el. – A legkorszerűbb eljárás szerint az 

alakosra öntött gyűrűt homlokfelületein készre köszörülik, majd a gyűrű külső és belső átmérőjét 

egyidejűleg készítik el másolóesztergálással. A felnyitási résnek (a 7.71. ábrán a-val jelölve) megfe-

lelő darab eltávolítása után a gyűrű készen van, a hengerbe beépítve a kívánt nyomáseloszlást adja 

és tökéletes zárást biztosít. Az eljárás az anyagszerkezet és a megmunkálási technológia tökéletes 

kézbentartását igényli, de a legjobb eredményt is adja. 

A legfelső dugattyúgyűrű különösen a felső holtpont közelében, igen kedvezőtlen viszonyok között 

dolgozik. Összefüggő kenőolajfilm nem tud kialakulni ebben a zónában, a gáznyomás növeli a fel-

fekvési nyomást és a hőterhelés is tetemes. A legfelső kompressziógyűrű (tűzgyűrű) és a hengerper-

sely kopása ezen a szakaszon jelentős. Ennek csökkentésére a tűzgyűrű és az olajlehúzó gyűrűk fu-

tófelületét keménykrómozzák, a bejáratás megkönnyítésére pedig még ónbevonattal is ellátják.  

A bejáratás meggyorsítása érdekében a nem krómozott kompressziógyűrűk felületét foszfátozzák. A 

beégési veszély csökkentésére alkalmazzák egyes dugattyúgyűrűkön a molibdén betétet (7.76. áb-

ra). A molibdén magas olvadáspontja (2620 C°) és jó hővezetőképessége azok a tényezők, amelyek 

ezt a kedvező tulajdonságot létrehozzák. 
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7.76. ábra. Molibdén betétes dugattyúgyűrű 

7.12. A hajtórúd  

7.12.1. A hajtórúd igénybevétele és méretezésének alapelvei 

A hajtórúd köti össze a dugattyút a forgattyútengellyel, a dugattyúerőt viszi át a forgattyútengelyre. 

Fő részei: a dugattyúcsapszeghez csatlakozó hajtórúdszem (kis fej), a forgattyúcsapot körülölelő 

hajtórúdfej (nagy fej) és a két elemet összekötő hajtórúdszár (7.77. ábra).  

 

7.77. ábra. A hajtórúd kialakítása 

A hajtórúd kialakítását és a fellépő igénybevételeket nagymértékben befolyásolja az előzőekben 

már megismert hajtórúdviszony. Értéke, mint láttuk a 7.2 fejezetben: 

 
4,5

1....

5,3

1


l

r
 (7.89) 

között változik. Otto-motoroknál a kisebb löket/furat viszony következtében relatíve rövidebb haj-

tórúdhossz valósítható meg, mint dízelmotoroknál. Ugyanolyan főméretekkel épített 2- és 4-ütemű 

motorok közül a 2-üteműek hajtórúdja általában hosszabb. 

A következőkben ismertetjük a hajtórúd egyes keresztmetszeteiben ébredő igénybevételeket és rö-

viden összefoglaljuk a méretezés irányelveit. A méretezés részleteire nem térünk ki, mert ezzel a 

Jármű- és hajtáselemek c. tantárgy foglalkozik. 

A méretezést az egyes keresztmetszetekben ébredő legnagyobb erőhatások alapján végezzük. Mint-

hogy a motor változó fordulatszámmal, illetve nyomatékkal (terheléssel) jár, a figyelembe veendő 

erőhatások kiválasztása nem egyszerű feladat. A hajtórúd és a forgattyútengely méretezésénél az 

alábbi üzemállapotokhoz tartozó igénybevételeket kell meghatározni:  

 a motor névleges teljesítményéhez tartozó üzemi pontban (Pnévk, nnévl); a gáz- és tömegerőket 

egyaránt figyelembe vesszük;  

 a motor legnagyobb forgatónyomatékának megfelelő üzemi pontban; ezen a névleges fordulat-

számnál kisebb fordulatszámon a tömegerőket elhanyagoljuk (egyébként is csekély hatásuk mi-

att) és a legnagyobb gázerőt vesszük csak figyelembe; a nagyobb forgatónyomatéknak, tehát na-

gyobb effektív középnyomásnak megfelelően itt nagyobb csúcsnyomással kell számolnunk;  

 a motor maximális fordulatszámán (nmaxü); ebben az állapotban a legnagyobb tömegerők fejtik ki 

hatásukat, a gázerőket elhanyagoljuk.  
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A fenti szélsőséges eseteken túlmenően figyelembe kell venni azt az üzemállapotot is, amely a mo-

tor leggyakoribb terhelési állapotához (P, n) tartozik. Tulajdonképpen a forgattyús hajtómű elemei-

nek tartós fárasztó igénybevételét ebben az üzemállapotban fellépő gáz- és tömegerők határozzák 

meg. A motor élettartama alatt azonban a fenti három szélsőséges üzemállapotban is jóval hosszabb 

ideig üzemel, mint amennyi a kifáradási határhoz tartozó ismétlődések számából adódna, így a 

számítás alapjául mégis ezek a szélsőséges üzemállapotok szolgálnak. 

A tömegerőket a forgattyús hajtómű tényleges vagy felvett méreteiből és a fordulatszámból számít-

hatjuk. A gázerőket a mért vagy számított indikátordiagramból vesszük. Tervezésnél problematikus 

a csúcsnyomás felvétele. Itt utalunk az 5. fejezetben megadott irányértékekre. 

A terhelőerők egy része dinamikusan, ütésszerűen hat. Ezeket a számítás során a gyakorlat alapján 

megállapított dinamikus tényezőkkel kell figyelembe venni. Bár kiterjedt kutatómunka folyik ilyen 

irányban, a dinamikus hatások számbavétele még sok bizonytalanságot rejt magában. 

A kialakításban kerülni kell a feszültséggyűjtő helyeket. Teljes kiküszöbölésük azonban lehetetlen. 

Figyelembevételük a szakirodalomban fellelhető feszültségnövelő tényezőkkel történik.  

A hajtómű szerkezeti elemeiben a terhelőerők hatására többirányú feszültség ébred. Az eredő fe-

szültségek meghatározása (egy-egy üzemállapoton belül) gyakran fáradságos munkát igényel. A ke-

resztmetszetek kialakítását a legnagyobb eredő feszültségek alapján kell szilárdságilag ellenőrizni.  

A tömegerők csökkentése érdekében kis hajtórúdtömegre kell törekedni. Ez viszont általában a mér-

tékadó keresztmetszetekben fellépő nagy feszültségszinttel jár. A számítás emiatt is nagy gondossá-

got igényel. 

A hajtórúd-kisfejet a Fhp-ban fellépő tömegerők húzásra, illetve hajlításra veszik igénybe. A gáz-

erők a csapszegtől megoszló nyomó terhelésként adódnak át a hajtórúdszemre. A nyomó-

igénybevétel a kisfej és a szár átmeneti zónáját terheli. A csapszegnek a hajtórúdszemben fellépő 

túlzott játéka növeli a dinamikus igénybevételeket. A feszültségeloszlást kedvezőtlenné teszi az, 

hogy a dugattyú olajhűtésére szolgáló, a hajtórúdszár hossztengelyében, vagy azzal párhuzamosan 

elkészített furat a legnagyobb nyomó-igénybevétel helyén csatlakozik be a hajtórúdfejbe. A kisfej 

és a szár átmenetének kialakításánál ezeket figyelembe kell venni. 

Csak egyhengeres kis motorok vagy különleges forgattyútengellyel rendelkező motorok hajtórúdfe-

jét (nagyfejét) szokták osztatlan kivitelűre készíteni. Vasúti dízelmotoroknál a hajtórúdfej mindig 

osztott. A hajtórúdfej és a szár átmeneténél a csavarok felfekvési felülete miatt feszültséggyűjtő 

hely alakul ki, ezt a keresztmetszetet ellenőrizni kell. A tömegerőkből származó igénybevételt szok-

ták figyelembe venni. 

A hajtórúdfejet záró kengyel hajtórúdtengelybe eső keresztmetszetét kell ellenőrizni. A tömegerők-

ből számított terhelőerő hajlító feszültséget ébreszt ebben a keresztmetszetben. Ellenőrizendő a haj-

tórúdcsavarok felfekvő felületénél levő bemunkáláshoz tartozó gyengített keresztmetszet is. 

A hajtórúd nagyfejet és a kengyelt összefogó csavarok igénybevételének meghatározásánál a meg-

húzási nyomatékból számítható előfeszítést, mint állandó terhelést és a tömegerőből számítható vál-

tozó terhelést kell figyelembe venni, az előfeszített csavarkötések szabályai szerint (terhelőerő-

deformáció diagram).  

A hajtórúdszem és a nagyfej méreteinek megállapításánál a megfelelő feszültségértékek betartása 

mellett biztosítani kell azt, hogy a terhelőerők hatására fellépő deformációk minél kisebbek legye-

nek. Különösen fontos ez a hajtórúdfej esetében, az osztott csapágy kifogástalan működésének elő-

feltétele a merev ágyazás. Emiatt a kengyelt gyakran bordákkal látják el. 

A hajtórúd szárát a tengelyirányban ható gázerő nyomásra, a tömegerők pedig húzásra veszik 

igénybe. A nyomó-igénybevételből adódó kihajlítási veszélyt is ellenőrizni kell. A vasúti dízelmo-
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torok hajtórúdjait az alap-igénybevételek miatt olyanra készítik, hogy a kihajlás nem szokott veszé-

lyes lenni. A hajórúd szárát az ún. ostorozó erők hajlításra veszik igénybe, ennek nagysága azonban 

nem szokott jelentős lenni. A szárkeresztmetszet leggyakrabban I vagy H szelvény. I-

keresztmetszetet mutat a 7.78. ábra, ahol a keresztmetszet arányait is feltüntettük. A szárkeresztmet-

szetben legtöbbször hosszirányú furat van, a hűtőolaj felvezetése céljából (7.79. ábra). A szárhoz 

csavarokkal rögzített olajozócső jóval kedvezőtlenebb megoldás, mert a rögzítőcsavarok furatai fe-

szültséggyűjtő helyek, és gyakran a hajtórúdtörések kiindulási pontjai. Ritkábban körszelvényű a 

hajtórúdszár, főleg robosztusabb konstrukcióknál alkalmazzák ezt a megoldást (pl. a Sulzer LVA24 

tip. vasúti dízelmotornál).  

 

7.78. ábra. A hajtórúdszár keresztmetszetének kialakítása 

 

7.79. ábra. A hajtórúdszárban kialakított olajfelvezető furat 

7.12.2. Soros és V-motorok hajtórúdjainak formai kialakítása 

Soros motorok hajtórúdja a henger tengelyére a forgattyútengely axiális irányában szimmetrikus. 

Ilyen hajtórudat mutat a 7.80. ábra. A nagyfej osztása a hossztengelyre merőleges (egyenes osztás). 

A hajtórúd szélessége megfelelő csapágyazást tesz lehetővé. Az ábrán mutatott esetben a hajtórudat 

a csapágycsésze pereme vezeti axiális irányban a forgattyúcsapon. Gyakoribb az a megoldás – az 

egyszerűbb csapágycsésze kialakítás miatt –‚ amelynél a hajtórúd-nagyfejen kialakított váll vezet 

axiális irányban. A hajtórúdszárban levő furat itt csak a csapszeg kenését oldja meg. A dugattyú hű-

tésére úgy vezetik tovább az olajat (lásd a 7.83. ábrát), hogy annak egy része megkerüli a kisfejben 

levő perselyt és a kisfej tetején készített furaton keresztül spriccel fel a dugattyútető belső falára. Az 

olaj a forgattyúcsapról kerül a hajtórúd furatába, a fecskendező hatást az olaj tömegerői hozzák lét-

re, ezt pedig a hajtórúd gyors mozgása ébreszti.  
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7.80. ábra. Soros motor egyenes osztású hajtórúdja 

A hajtórúd nagyfejet úgy kell kialakítani, hogy az szereléskor a hengeren keresztül kiférjen. Az ösz-

szeszerelt hajtórúd-dugattyú egységet (a hajtórúdkengyel természetesen még nincs felerősítve) 

ugyanis leggyakrabban a hengerfej felől a hengeren keresztül építik be, illetve szerelik ki. Főleg dí-

zelmotoroknál, ahol a forgattyúcsapot robosztusabbra kell kiképezni, a hajtórúdfej egyenes osztású 

kivitelnél nem fér ki a hengeren. Emiatt a nagyfejet ferdén osztják, legtöbbször 45° alatt. Erre mutat 

példát a 7.81. ábra. Az ábrán látható, hogy a kengyelt fogazás illeszti a hajtórúd nagyfejhez. Az ol-

dalerők felvételének gyakori megoldása ez, de gyártástechnológiai nehézségeket okoz. Az oldalirá-

nyú erőket legtöbbször a hajtórúdcsavarok keltette súrlódó erő, illetve a csavarokon levő illesztett 

átmérő veszi fel. 

 

7.81. ábra. Soros motor ferde osztású hajtórúdja 

A V-motorok hajtórúdjainak kialakítása sokkal nagyobb körültekintést igényel. Három megoldási 

mód terjedt el. A legegyszerűbb és leggyakoribb kivitel az, amikor két, soros motor hajtórúdjaként 

kialakított hajtórudat egymás mellé helyeznek egy forgattyúcsapra (7.82. ábra). A megoldással 

gyártástechnológiai egyszerűség jár. Hátránya azonban, hogy a forgattyúcsapra történő erőbeveze-

tés aszimmetrikus, a forgattyúcsap relatíve hosszú és keskeny, nagy fajlagos terhelésű csapágyak 

adódnak. A két hengersorban levő, de egy V-hengerpárhoz tartozó hengerek középvonalai egymás-

tól e távolsággal el vannak tolva. 
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7.82. ábra. V-motor egymás melletti hajtórudakkal 

A Ganz-MÁVAG VFE17/24 típusú V-motorjának villás és közrefogott hajtórúdját mutatja a 7.83. 

ábra. A forgattyúcsap hossza kisebb lehet, terhelése szimmetrikus. A villás hajtórúd kialakítása és 

gyártása azonban bonyolult, a konstrukció deformábilis és problémát okozhat a közrefogott hajtórúd 

keskenyre kiadódó csapágya is. A Maybach-motor villás és közrefogott hajtórúdját mutatja a 7.84. 

ábra. 

 

7.83. ábra. A Ganz-MÁVAG VFE 17/24 típusú V-motorjának villás- és  

közrefogott hajtórúdjai 

Ugyancsak villás hajtórúddal építik az M61 sorozatú mozdonyokba beépített GMC 16-567D1 tip. 

dízelmotorokat (7.85. ábra). 2-ütemű motorról lévén szó, csapváltások nem lépnek fel; a dugattyú-

csapszeget az ábrán látható módon hozzáerősítik a hajtórúdszárhoz; a csavarok szerepe csak biztosí-

tás, terhelésük nincs.  
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7.84. ábra. A Maybach cég V-motorjának villás- és közrefogott hajtórúdjai 

A V-motoroknál alkalmazott harmadik megoldás a fő- és mellékhajtórudas rendszer. A csillagmoto-

roknál használt konstrukcióból alakult ki. A főhajtórúd nagyfeje fogja körül a forgattyúcsapot, és a 

nagyfejben kialakított szemekbe, ún. golyvákba (innen "golyvás" hajtórúdnak is nevezik) vannak a 

mellékhajtórudak beakasztva. V-motor esetében persze a főhajtórúdhoz csak egy mellékhajtórúd 

csatlakozik. A fő- és mellékhajtórúd mozgásviszonyairól a 7.7. ábra kapcsán már szóltunk. Mivel a 

mellékhajtórúd a főhajtórúd szárához csatlakozik, a főhajtórúd tetemes járulékos hajlító-

igénybevételt szenved. Emiatt a főhajtórudat igen erőteljesre kell kialakítani. Olyan megoldás is is-

meretes, amelynél a mellékhajtórúd a hajtórúdkengyelhez csatlakozik (7.86. ábra, a SACM-MGO 

tip. francia vasúti dízelmotor hajtórúdja). Itt a főhajtórudat csak részben terheli a mellékhajtórúdról 

átadódó erő, de a forgattyúcsapot körülölelő két fél merev összeerősítése nehéz feladat. Erre pedig a 

csapágy megtámasztása miatt feltétlenül szükség van. A fő- és mellékhajtórudas megoldásnál a for-

gattyúcsap terhelése szimmetrikus, viszonylagos hossza a villás és közrefogott hajtórúdnál szüksé-

gessel kb. azonos. Hátrányai közül nagyobb tömegét‚ a konstrukció bonyolultságát és a mellékhaj-

tórúd olajozásának nehézségeit említjük. 
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7.85. ábra. A GMC 16-567D1 típusú V-motorjának villás hajtórúdja 
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7.86. ábra. SACM-M60 típusú V-motor fő- és mellékhajtórudas megoldása 

7.12.3. A hajtórudak anyaga és gyártása 

A kisebb és közepes igénybevételű hajtórudakat ötvözetlen szénacélból gyártják. Ezeket 

süllyesztékben kovácsolják és csak a csatlakozó méretekhez tartozó felületeket munkálják meg. Az 

ötvözetlen szénacélok a bemetsző hatásra kevésbé érzékenyek, ezért az ötvözött acéloknál nem 

sokkal kisebb értékűek. 

A nagy igénybevételű hajtórudakat ötvözött acélból készítik. Ilyenek a króm-molibdén, a króm-

vanádium és a króm-nikkel acélok. Ezeket a hajtórudakat általában összes felületeiken megmunkál-

ják, sőt csiszolással, köszörüléssel eltűntetik a felületeken levő karcokat, megmunkálási nyomokat 

(ti. ezek feszültséggyűjtő helyként viselkednek). 

Villás hajtórudaknál az a nehézség merül fel, hogy a közrefogott hajtórúd felfekvő felületét képező 

darabokat (a 7.83. ábrán a k jelű darabok) felületükön keményíteni kell, hogy a súrlódás okozta ko-

pás ne idézzen elő korai elhasználódást. Ezt a két alkatrészt (az ún. kockát) betétben edzhető acélból 

készítik. Megfelelő hőkezelési eljárással elérhető, hogy a csapfelület kopásálló, kemény, a darab 

többi része pedig nagyszilárdságú, szívós legyen. 

A hajtórúd gyártásának legfontosabb lépései: előkovácsolás, készre kovácsolás süllyesztékben, na-

gyolás, a legnagyobb szívósságra törekedő hőkezelés: nemesítés, anyagvizsgálat, felületek készre 

munkálása, felületek karcmentesítése csiszolással, mágneses repedésvizsgálat. A hajtórúdanyagokat 

szigorú anyagvizsgálatnak vetik alá. Az előírt és vizsgált szilárdsági jellemzők: ζB szakítószilárd-

ság, ζF folyáshatár, δ nyúlás, θ kontrakció, AkI és AkII ütőmunka hossz- és keresztirányban kivett 

próbatesten mérve, AkI / AkII. az ütőmunkák viszonya. Ez utóbbi felvilágosítást nyújt a hajtórúd 

anyagának szálasságáról. Ideális az lenne, ha AkI = AkII (homogén szilárdságú anyag). Ha ez nem is 

valósítható meg, olyan átkovácsolást és melegtechnológiai fogásokat kell alkalmazni, amelyek az 

anyag szálasságát, tehát AkI és AkII között a jelentős eltéréseket kiküszöbölik. 

A hajtórúdcsavarokat magra gyengített, ún. nyúló-csavarként képezik ki. Anyaguk ötvözött, króm-

molibdén acél. Rúdból kovácsolt darabból indulnak ki, hőkezelésük nemesítés. Készre munkálás 

után a csavarokat korábban kadmiumozták. Ennek fő oka az volt, hogy a kadmiumozott csavarme-

neteken a súrlódási tényező értéke nem ingadozik úgy, mint nyers menetek esetében, hanem közel 

állandó. Tehát bizonyos előírt meghúzási nyomatékhoz jól reprodukálhatóan azonos csavarerő tar-

tozik. Ez pedig részben a csavar igénybevétele, másrészt a hajtórúdfej alakhűsége (tehát például, 

hogy a csapágy körkörös maradjon) szempontjából fontos. A kadmiumozás a csavarokat korrózióál-

lóvá is tette. Környezetvédelmi okok miatt az 1990-es évek óta a kadmiummal történő felületkeze-



210                                                    DÍZEL VONTATÓJÁRMŰVEK I. VASÚTI DÍZELMOTOROK 

 

www.tankonyvtar.hu   Kovács Endre, BME 

lés helyett foszfátozást alkalmaznak. 

A készre szerelt hajtórudak tömegét és tömegeloszlását minden darabnál ellenőrzik. Az előírt érték-

től való eltérés esetén a kisfejről, illetve a nagyfejről a rajzon megadott módon és mértékben távolí-

tanak el anyagot, a hajtórudat „súlyrahozzák”. Egy motorba csak tűréshatáron belül azonos tömegű 

hajtórudakat szabad beszerelni. A sorozatgyártásban megkövetelt csereszabatosság miatt azonban 

valamennyi hajtórudat azonos tömegtűrésen belülre hoznak. 

7.13. Motorcsapágyak 

A belsőégésű motorok fajlagos teljesítményének növekedésével a motor csapágyainak igénybevéte-

le is megnőtt. Sokszor a teljesítmény növelését a csapágyazás teherbírásának határai korlátozzák. 

Indokolt emiatt, hogy külön fejezetet szenteljünk a motorcsapágyaknak. Ennek keretében a főcsap-

ágyak és a hajtórúdcsapágyak problémáival foglalkozunk. 

7.13.1. A csapágyak igénybevétele, szerkezeti felépítése 

A hajtórudat a hajtórúdcsapágy ágyazza és vezeti viszonylagos kis játékkal a forgattyúcsapon. A 

csapágyon keresztül történik az erők átadása a hajtórúdról a forgattyútengelyre. A főcsapágy felada-

ta a forgattyútengely ágyazása és megvezetése a forgattyúházban. Az erőátadás a két szerkezeti 

elem között itt is a csapágyakon keresztül történik. A csap és a csapágy közötti súrlódásból keletke-

zett hőt a csapágyaknak kell elvezetniük. Ez kivétel nélkül olajhűtéssel történik. 

A motor hengerében ható gázerőknek és a tömegerőknek nincs a forgattyútengely axiális irányába 

mutató komponensük, tehát a hajtórúd és a főcsapágyakat radiális erőhatásra kell méretezni. A haj-

tórudat azonban oldalirányban mégis meg kell vezetni, a helyén kell tartani; ezt vagy a csapágycsé-

sze pereme (7.80. ábra), vagy pedig a hajtórúdfejen kialakított vezetőváll (7.84. ábra) végzi. 

Többhengeres motorok forgattyútengelye hosszú, számolni kell a tengely és a forgattyúház üzemi 

hőmérsékleten fellépő különböző mértékű axiális irányú hőtágulásával. Ezért a forgattyútengelyt 

megtámasztó több csapágy közül csak az egyik, az ún. vezető főcsapágy vezeti a tengelyt hossz-

irányban és veszi fel az axiális erőket. Axiális terhelést adnak a forgattyútengelyre a motorba épített 

és a főtengelyről meghajtott ferdefogazású fogaskerekek és a forgattyútengely hosszirányú lengései, 

esetleg a motor főtengelyével kapcsolódó berendezések és a jármű mozgásából, lengéséből szárma-

zó erőhatások. A vezető főcsapágyat a motor közepén, vagy a lendkerék oldali tengelyvégén szokás 

elhelyezni. 

A csapágyazást görgős és siklócsapágyazással lehet megvalósítani. A görgős csapágyazás a moto-

roknál viszonylag ritkán fordul elő. Ennek több oka van. A vasúti dízelmotorok főtengelyét minden 

forgattyú után csapágyazzák. Tehát vagy elemekből, a főcsapágyaknak a csapokra való felszerelése 

után összeállított forgattyútengelyt kell építeni, vagy pedig olyan nagy átmérőjű görgőscsapágyat 

kell alkalmazni, amelyet a tárcsa alakúra kiképzett forgattyúkarokra fel lehet szerelni. Görgős hajtó-

rúd-csapágyazás szintén csak elemekből összeállított forgattyútengellyel együtt képzelhető el. Nem 

is alkalmazzák ezt a megoldást, úgyszintén nem fordul elő a kisebb motoroknál megtalálható görgős 

dugattyúcsapszeg-ágyazás sem. A görgős csapágyazás elterjedését gátolja az is, hogy a gördülő-

csapágy kényesebb a szerelés pontosságára, mint a siklócsapágy, valamint az, hogy dinamikus ter-

helésre kevésbé alkalmas. A fentebb említett konstrukciós és gyártási-szerelési követelmények, il-

letve nehézségek ellenére építettek görgős főcsapágyakkal vasúti dízelmotorokat. Ezek közül leg-

ismertebb a Maybach cég MD jelű típusa. A forgattyútengely ágyazását a tárcsa alakú forgattyúka-

rokra szerelt hengergörgős csapágyak végzik (7.87. ábra). A forgattyúház merev, alagút rendszerű, 

a főtengely beszerelése a homlokfelületére állított házba axiális irányban történik. 
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7.87. ábra. A Maybach cég alagútkarteres MD motortípusának hengergörgős  

főcsapágyazása 

Vasúti dízelmotoroknál leggyakrabb a siklócsapágyazást használják, ezért további fejtegetéseink 

ezekre vonatkoznak. A motorcsapágyakra ható igénybevételek az alábbiak:  

- felületi nyomás, dinamikus nyomáscsúcsokkal, 

- tangenciális és radiális feszültségek a csapágycsésze befeszítéséből és hő okozta deformációjá-

ból, 

- koptató igénybevétel.  

Adott terhelésre épített siklócsapágyazás üzembiztosságát, élettartamát a következő tényezők befo-

lyásolják:  

- helyes formai kialakítás, figyelembe véve a csatlakozó alkatrészeket is, 

- méretezés a hidrodinamikai kenéselmélet alapján,  

- alkalmas szerkezeti anyagok kiválasztása, 

- helyesen megválasztott illesztési méretek,  

- megmunkálási pontosság és felületi finomság, 

- a használt kenőolaj minősége és szennyezettségi foka. 

A siklócsapágy kétrészes, alakja a csapot körülölelő vékonyfalu csőre emlékeztet. A hajtórúdban, il-

letve a forgattyúházban van rögzítve. A siklócsapágyat elfordulás ellen biztosítani kell. Helyén az 

előfeszítés tartja. A tájolócsap vagy a csapágycsészéből kihajlított lemezrész a csapágy és a ház vi-

szonylagos helyzetét biztosítja, de nem ez tartja helyén a csapágyat, szerelési segédelemként fogha-

tó fel. 

A hajtórúdszemben levő csapágyat perselyszerűen lehet kialakítani. Külső átmérőjét sajtoló illesz-

téssel készítik, ez a kötésmód elmozdulás ellen megfelelő biztonságot nyújt. 

A csapágy főméreteinek tájékoztató jellegű meghatározása a maximális gázerőből számított felületi 

nyomás alapján történik. A csap átmérője (d) szilárdsági megfontolásokból, hossza (l) a hengerek 

egymástól való távolságából (hengerosztás) adódik ki. A hordozó felületet ldA   alapon számol-

va, a megengedett felületi nyomások  

a forgattyúcsapon  4025 p  MPa, 

a főcsapon   3020 p  MPa, 

a dugattyúcsapszegen  7535 p  MPa 

értékűek az alkalmazott anyagminőségtől függően. A csapágy teherviselése szempontjából a leg-
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kedvezőbb l/d viszonyszám 0,4 és 0,6 közé esik. Rövidebb csapágyban nem tud megfelelő hordké-

pességű kenőolajfilm kialakulni. Túl hosszú csapágynál viszont a csap deformációja miatt fennáll 

annak a veszélye, hogy a deformálódott csap nem egyenletesen fekszik fel a csapágyban, hanem 

csak a végein, vonal mentén. 

A felületi nyomás és a csap kerületi sebessége (p, v) alapján végzett méretezés elavultnak tekinthe-

tő. 

A csapágyak méreteit, mérettűréseit, felületi minőségét, a terhelést, a csap szögsebességét, a hasz-

nált kenőolaj jellemzőit a hidrodinamikai csapágyméretezési elmélet alkalmazásával lehet helyesen 

egyidejűleg figyelembe venni. Ez ma a leghaladottabb csapágy-méretezési módszer, a szakiroda-

lomban számos mű részletesen foglalkozik vele. A továbbiakban néhány szempontot említünk meg, 

amely kapcsolatos az elméletnek a motorcsapágyakra való alkalmazásával. 

A hidrodinamikai csapágy-méretezési elmélet ismert kiindulását mutatja a 7.88. ábra. A csapágy te-

herbírását, súrlódását, hőmérsékletét, olajfogyasztását, hőelvezetését a hidraulikai hasonlóság elvén 

alapuló  

 





ld

F
2

 (7.90) 

méret nélküli jellemző szám alapján lehet meghatározni. Az összefüggésben, az ábrán és a további-

akban használt jelölések: 

 F  (N) a csapot terhelő erő, 

l   (mm) a csapágy szélessége, 

d, r  (mm) a csap átmérője, illetve sugara, 

D, R  (mm) csapágyfurat átmérője, illetve sugara, 

d

dD 
 relatív csapjáték. 

η  (MPas) a kenőolaj dinamikai viszkozitása a csapágyrésben uralkodó  

  hőmérsékleten, 

ω  (rad/s)  a csapszeg szögsebessége, 

ωh  (rad/s)  a csapágyház szögsebessége, 

Ω  (rad/s)  az erővektor szögsebessége, 

p  (MPa)  fajlagos csapterhelés, 

h0 = Δr · (1 – ε) (mm) a minimális rés mérete, 

dDrd  2  (mm) a csapágy játéka, 

e = R – (h0 + r ) (mm) a csap excentricitása, 

r

e


  relatív excentricitás, 

β (°) a legkisebb olajfilm-vastagság (h0) helyének a terhelő erő irányához  

  viszonyított előresietési szöge. 

Állandó nagyságú és irányú F terhelő erő és ω csap szögsebesség, valamint ωh=0 esetére, Φ és ε 

függvényében nomogrammokból nyerhetők a csapágy üzemére vonatkozó adatok, amelyek a mére-

tezés biztos támpontjául szolgálnak. 

A belsőégésű motorok hajtórúdcsapágyainál azonban az F terhelő erő és az ω csap szögsebesség és 

ωh csapágyház szögsebesség forgattyúkar-állásonként változik. A főcsapágy viszonyai annyiban 

egyszerűbbek, hogy ω=konst. és ωh=0, csak az F erő nagysága és iránya változik. Emiatt a kidolgo-

zott nomogramrendszerek csak megfelelő átértékelésekkel használhatók. A számítás gondolatmene-

te az, hogy F pillanatnyi (pl. 10° forgattyútengely elfordulásonkénti) értékéhez meghatározzuk a re-

latív szögsebesség (ωr) pillanatnyi értékét és az így számított Φ alapján keressük ε értékét.  
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7.88. ábra. Siklócsapágy működési viszonyai 

A csap, csapágyház és terhelő erő szögsebességének egymáshoz viszonyított irányaiból, illetve 

nagyságaiból néhány különleges eset adódik (lásd bővebben [4]-t): 

a) 2/ , a csapágy teherbírása zérusra csökken (ωr = 0), fémes súrlódás jön létre a csap és 

csapágyház között (h0 = 0). 

b) ω=0, de az F vektor -Ω szögsebességgel elfordul. A csapágy terhelhető, megfelel az ωh=0; 

ωr=2Ω esetnek. 

c) ω=-Ω a csapágy terhelhető, megfelel az ωh=0; ωr=ω+2Ω esetnek.  

A forgattyúkar-állásonként meghatározott ε relatív excentricitás-értékeket polárdiagramban szokás 

ábrázolni (7.89. ábra).  

 

7.89. ábra. Siklócsapágy relatív excentricitásának polárdiagramja 

Ez tulajdonképpen a csap mozgását adja meg a csaphézagon belül. Ha ε=0, ez azt jelenti, hogy a 

csap és a csapágyház tengelyvonala egybeesik, mindenütt azonos csapágyjáték van. Ha ε=1, akkor 
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h0 = 0, vagyis a csap hozzáér a csapágyhoz. A diagramból útmutatást lehet arra vonatkozólag kapni, 

hogy hol várható kis olajfilmvastagság, a csapágy kopása, illetve tönkremenetele (lásd az ábrán a 

vonalkázott szakaszokat). Egy ilyen polárdiagram megszerkesztése, illetve az értékek kiszámítása 

munkaigényes, de a kedvezőbb kép elérésére teendő konstrukciós változtatások (pl. az ellensúlyok 

méreteinek és elhelyezésének módosítása) kiválasztása jelenti az igazán nagy problémát.  

7.13.2. A csapágyak szerkezeti anyagai 

Az előző fejezetben felsoroltuk a motorcsapágyakra ható igénybevételeket. Ahhoz, hogy kifogásta-

lan üzemi viselkedésű siklócsapágyat kapjunk, a csapágyanyagokkal szemben az alábbi követelmé-

nyeket kell támasztanunk:  

- minimális berágódási hajlam és kopásállóság; erre a kenésmentes vagy rossz kenési körülmé-

nyek (indítás) időszakaiban van rövid ideig szükség, amikor a csapágy szárazon fut;  

- nagy nyomószilárdság és nagy kifáradási szilárdság; ez a követelmény különösen a nagy terhe-

lésű dízelmotoroknál kerül előtérbe;  

- nagy hőszilárdság; elsősorban szintén a nagy terhelésű csapágyaktól megkövetelt tulajdonság;  

- jó alakíthatóság; ez részben a csappal való tökéletes együttműködés feltétele (idomulás), más-

részt a csapágyba bekerült szennyeződések (pl. kis fém szemcsék) beágyazási képességét jelen-

ti;  

- kis, illetve a csapágyacél támasztó fémével, vagy a házzal közel azonos értékű hőtágulási 

együttható; ez a csapágyfémre ható járulékos igénybevételek csökkentése szempontjából fon-

tos;  

- jó hővezetőképesség; a csapágy hőegyensúlyának alacsony hőmérsékleten való kialakulását be-

folyásolja;  

- vegyi ellenállóképesség a kenőolaj, illetve annak adalékai aktív hatásával szemben;  

- megfelelő szövetszerkezet a fenti tulajdonságok időben állandó biztosítása érdekében;  

- egyszerű és olcsó előállítási mód. 

Az összes követelményeket maradéktalanul kielégítő csapágyanyag nincs. A belsőégésű motorok 

eddigi fejlődése során az alábbi siklócsapágy anyagok kerültek alkalmazásra:  

- fehérfém, illetve csapágyfém, 

- tömör ólombronz, 

- acél támasztócsészés ólombronz, 

- tömör alumínium, 

- acél támasztócsészés alumínium, 

- többrétegű csapágy.  

A felsorolt anyagok, illetve változatok mindegyike felmutat bizonyos relatív előnyöket a többiekkel 

szemben, de éppen sokféleségük mutatja a megoldás nehéz voltát. 

A vasúti dízelmotorok siklócsapágyai nagy fajlagos terhelésűek. Ezeknél leggyakrabban az acél tá-

masztócsészés ólombronz- és a többrétegű csapágyakat alkalmazzák.  

Az acél támasztócsészés ólombronz-csapágy 3-10 mm vastagságú acéllemezre felvitt 0,3-0,6 mm 

vastagságú ólombronzból áll. Szokásos gyártási eljárása során acélcső belsejébe centrifugál öntéssel 

viszik fel az ólombronzot. Öntés után a csövet lehűtik. A beedződés megakadályozására C = 0,1% 

széntartalmú acélt alkalmaznak. Az ólombronz összetétele (PbBz30 anyagminőség esetén): 

Pb = 23-32%, 

Sn = 0-1%,  

Cu = maradék,  

kis mennyiségű Zn, Cd, Sb, Fe és Ni szennyeződés.  

Az ólombronzban a réz alkotja a szövetszerkezet vázát, a hézagokat pedig ólom tölti ki. A kialakuló 
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szövetszerkezet finomsága és a szilárdsági jellemzők függnek az öntés utáni lehűlés sebességétől. A 

csapágy élettartama a támasztó acélcsésze és a teherviselő ólombronz-réteg szilárd kötésétől függ. 

Újabban az ólombronz összetételének megfelelő fém porkeveréket acélszalagra viszik fel, 

szinterezik, majd görgősorok között tömörítik. A szalag alakú csapágyat méretre vágják és meghaj-

lítják. 

Az acél támasztócsészés ólombronz-csapágyak továbbfejlesztésének tekinthető a többrétegű csap-

ágy (7.90. ábra). Az a acél-támasztólemezre (3-10 mm) viszik fel a b ólombronzréteget (0,3-

0,6 mm) az előbbiekben ismertetett módok egyikével. Erre a legkedvezőbb szükségfutási és idomu-

ló-képesség biztosítása érdekében a 0,02-0,03 mm vastagságú d jelű csapágyfém futófelületet kötik 

meg. Ez a réteg ternér (Pb-Sn-Cu) fehérfém. A b és d jelű rétegek közé a c jelű 0,001-0,0015 mm 

vastagságú Ni-gátat viszik fel. Ez a réteg megakadályozza az ónnak a futórétegből az ólombronzba 

való diffúzióját. Hiánya esetében a futóréteg az ónveszteség következtében elvesztené jó tulajdon-

ságait, az ólombronz pedig helyi óndúsulás miatt rideggé válna. A csapágyra befejezésképpen min-

den oldalán 0,001 mm vastag 10% Sn-ból és 90% Pb-ből álló védőréteget visznek fel (e). Ez előse-

gíti a csapágynak a házba való tökéletes felfekvését, megakadályozza az „illesztési rozsda” képző-

dését és megvédi az acélcsészét a korróziótól. A c, d és e rétegeket galvanikus úton viszik fel. Az 

ilyen módon kialakított siklócsapágyak biztosítják legjobban a csapágyakkal szemben támasztott 

valamennyi követelmény teljesítését, előállításuk azonban költséges és különleges felkészültséget 

igényel. Ezért a motorcsapágyakat egyre nagyobb arányban erre specializált cégek állítják elő (Eu-

rópában pl. az angol Glacier és a német Glyco cég).  

 

7.90. ábra. Többrétegű csapágy felépítése 

A hajtórúdszemben levő persely ólombronzból, vagy acélhátú ólombronzból készül.  

7.13.3. Csapágycsészék hézagolása, beépítése 

A csap és a csapágy közötti hézag nagysága függ a felületek megmunkálási finomságától és az al-

kalmazott csapágyanyagtól. Többrétegű csapágy esetén a 7.91. ábra szerint lehet a  Δd=D-d csap-

ágyjátékot a csapátmérő függvényében felvenni. 

Korábban az ólombronz csapágy furatát a hajtórúdban és a főcsapágy fészekben – megfelelő készü-

lékkel – fúrással készítették végső méretre, a csavarok meghúzása után. A gyártástechnológia fejlő-

désével áttértek a félben csereszabatos csapágycsészék gyártására. Az így készített csapágycsészék-

nek számos előnye van. Kopás esetén a fészekbe felméretes csésze-felek is beszerelhetők. 

A megvalósítandó csapágyjáték biztosítása nem egyszerű feladat. A csapot viszonylag szűk tűrésen 

belül kell előállítani és ez a méretét a beszerelés során természetesen már nem változtatja. A csap-

ágycsészével azonban nem ilyen egyszerű a helyzet. A két félből álló csapágycsészét a helyére be-

szorító erő rögzíti. Ez az összeszorító erő a csésze kerületének megrövidülését és ugyanakkor a ház 

befoglaló átmérőjének megnövekedését, feltágulását okozza. Figyelembe kell venni a csapágycsé-

sze és a ház különböző anyagminősége következtében fellépő hő okozta méretváltozásokat, illetve 

az ilyen deformációkból származó erőhatásokat is. Gyártástechnológiai okok tovább bonyolítják a 

dolgot. A fél csapágycsésze beszerelés előtt nem pontosan félkör alakú, hanem 0,3-0,8 mm-es „ter-

pesztése” van. Ez azért szükséges, hogy beépítéskor felfeküdjön a fészkébe. Emiatt viszont átmérő-
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jét egyszerű módon nem, hanem csak bemérő készülékben lehet meghatározni. A csapágy belső át-

mérőjének mérése is bizonytalan. Emiatt a csésze falvastagságának és készülékben terhelés alatt 

mért ívhosszának, illetve a csapágy készülékből való előállásának mérése marad a megbízható 

módszer. 

 

7.91. ábra. Csapágyjáték a csapátmérő függvényében 

A Ganz-MÁVAG 18/19 típusú vasúti dízelmotorjának többrétegű lemezcsapágyáról készült gyártá-

si rajzot mutatja a 7.92. ábra. A rajzon megfigyelhető a fentebb elmondottakat figyelembe vevő mé-

retezési rendszer. Meg van adva a csapágyház-furat tűrésmezőjének felső határára (D = Ø 160H7) 

készített bemérő készülékben mérhető ü előállás a feltüntetett erő egyidejű alkalmazása esetére. A 

szereléshez segítséget nyújtó és kétirányú elfordulás ellen támasztó tájoló orrokat a két 

csapágyfélben az egyik osztásfelület két oldalára kell elhelyezni (A részlet). A két csapágyfél osz-

tássíkja környezetében kissé megnövelik a belméretet (B részlet); „citromozás”-nak is nevezik ezt, 

célja az osztósíkoknál a betüremkedés elkerülése, valamint piszokfogó kialakítása. A csapágy vége-

in a bélésfémet kissé letörik, hordósítják (5%-os letörés a D részleten), ennek célja a csaphoz való 

jobb idomulás, az élterhelések csökkentése. 

Nagy gonddal kell a csapágycsészében az olajcsatornákat elhelyezni. Az olajbevezetést a terheletlen 

zónába kell tenni, a maximális terhelő erő helyzete előtt kb. 60-70°-kal. A csapágycsészében is 

gyakran kell olajcsatornát kimunkálni. A csésze belső oldalába bemunkált horony csökkenti a te-

herviselő felületet és a kialakuló kenőolajnyomás képe is kedvezőtlenebb, mint összefüggő nagyobb 

felület esetében. Mégis inkább ezt a megoldást választják (lásd 7.92. ábrát is), mert a külső palástfe-

lületen vezetett olajcsatorna fölött az ólombronz csapágyfém gyakran tönkremegy, kipereg. Ennek 

oka az, hogy a csésze ilyen módon gyengített fala a nagy belső nyomások hatására deformálódik. 
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7.92. ábra. A Ganz-MÁVAG 18/19 típusú vasúti dízelmotor háromrétegű lemezcsapágya 

A motor üzemeltetése során gyakran okoz kellemetlenséget a csapágyak rendellenesen gyors kopá-

sa, vagy komolyabb károsodása, a csapágy tönkremenetele. A hibák az alábbi okok egyikére, vagy 

ezek kombinációjára vezethetők vissza:  

- helytelen hézagolás, előfeszítés, formai kialakítás, a szerkezeti elemek nem kellő merevsége 

(tehát konstrukciós eredetű hibák);  

- helytelen anyagmegválasztás (konstrukciós hiba);  

- a melegtechnológiai folyamatok, a mechanikai megmunkálás, vagy a szerelés hibája (gyártási 

hibák);  

- tisztátlan szerelés, vagy a kenőolajszűrés hiányosságai (üzemeltetési hibák);  

- elégtelen kenés (konstrukciós, gyártási, vagy üzemeltetési hiba lehet);  

- a csapágyfém kifáradása (természetes elhasználódás);  

- korrózió;  

- kavitáció.  

A normális kopás mértéke 0,5-1 μ/1000 üzemóra érték körül van. 

7.14. A forgattyútengely  

A forgattyús hajtómű gerince a forgattyútengely. Erre van felépítve a hajtómű többi eleme. Mérete-

zése bonyolult feladat, formai kialakítása az egész motor konstrukcióját befolyásolja, törése az 

egész motor tönkremenetelét okozza.  

7.14.1. A forgattyútengely igénybevétele, méretezésének alapelvei 

A forgattyús hajtóműre, így a forgattyútengelyre is ható erőhatásokat a 7.1 fejezetben már felsorol-

tuk. Mint láttuk, ezek közül a méretezés során elsősorban a gáz- és tömegerőket vesszük figyelem-

be, a többi erők hatását esetenként járulékos igénybevételként számítjuk. 

Viszonylag egyszerűen áttekinthetők az egyhengeres motorban ható erők, és a szilárdságtani mére-

tezés alapjául szolgáló reakcióerők könnyen meghatározhatók. Többhengeres motorok esetében az 

egzakt számítás kivitelezése nagy nehézségeket okoz. A forgattyútengely minden egyes forgattyújá-
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ra időben változó gáz- és tömegerők hatnak. Ezek pontról-pontra meghatározhatók és a forgattyú-

tengely méretezése szempontjából fontos tangenciális és radiális erők diagramjában ábrázolhatók 

(lásd a 7.14. és a 7.15. ábrát). A különböző forgattyúkra egyidőben ható tangenciális és radiális erők 

áttekintése táblázat segítségével történhet, ahová azokat az egyes hengerek gyújtási sorrendjének és 

a forgattyúkarok egymáshoz viszonyított helyzetének megfelelően írjuk be.  

A többhengeres motorok forgattyútengelye többtámaszú határozatlan tartóként fogható fel. Egyetlen 

erő ébresztette reakcióerők és az ezekből számítható nyomatékok nagysága függ attól, hogy meny-

nyire vesszük figyelembe a több alátámasztás hatását. Ezt kívánja érzékeltetni a 7.93. ábra, ahol t a 

hengerosztás. Látható, hogy egyetlen F erő hatására ébredő hajlító nyomaték akkor maximális, ha a 

forgattyútengelynek csak az erőhatással szomszédos két alátámasztása közötti szakaszát vizsgáljuk, 

viszont a legnagyobb reakcióerő, tehát pl. csapágyterhelés, a főtengelyt többtámaszú tartóként ke-

zelve adódik. Már egyetlen erő hatásának figyelembevétele ilyen megfontolásokat tesz szükségessé. 

Belátható, hogy több erő egyidejű behatása következtében fellépő reakcióerők és nyomatékok ki-

számítása gazdaságosan már csak számítógépes program segítségével valósítható meg. Tovább bo-

nyolítja a helyzetet az, hogy az alátámasztások nem tekinthetők merevnek, hanem a valóságban ru-

galmasak és a gyártástechnológiai pontatlanságok miatt nem is esnek egyetlen egyenesbe.  

 

7.93. ábra. ábra Egyetlen F erő hatására ébredő hajlítónyomaték két, négy, illetve hat  

alátámasztás figyelembevétele esetében 

Forgattyú száma 1 2 ………… n 

α (°) Ft1 ∑Ft1 Fr1 Ft2 ∑Ft2 Fr2  Ftn ∑Ftn Frn 

0 

10 

20 

… 

720 

          

7.5. táblázat. A tangenciális és radiális erők összefoglalása többhengeres motorok esetében 

A gyakorlatban a forgattyútengely közelítő méretezését úgy végezzük el, hogy a tengelyt kéttáma-

szú tartóként fogjuk fel. Az egyes forgattyúkra ható tangenciális és radiális erőket a fentebb említett 
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táblázatos formában foglaljuk össze (7.5. táblázat). V-motorok esetében természetesen az egy for-

gattyúkarra dolgozó két henger eredő tangenciális és radiális erőt tüntetjük fel a táblázat egyes rova-

taiban. A hengerek számozását a forgattyútengely lendkerékkel ellentétes végén kezdjük. A  tF  

rovatban a tangenciális erők előjel szerinti összegzését végezzük el, mégpedig a forgattyútengely 

szabad végétől kiindulva, a lendkerék, tehát a teljesítményleadás, a legnagyobb csavaró nyomaték 

irányába haladva.  

A táblázatos elrendezés módot nyújt arra, hogy kikeressük azt a forgattyút és forgattyúkarállást, 

amelynél a főtengely viszonylagosan legnagyobb igénybevétele adódik. Az egyik szélsőségesen 

kedvezőtlen helyzet az, amikor a forgattyúkar Fhp-i állásban van, reá a legnagyobb radiális erő hat 

(Frmax) és ugyanakkor  tF  értéke viszonylag a legnagyobb.  

Egy másik mértékadó helyzet a legnagyobb  tF -hez tartozó viszonylagosan legnagyobb Fr eseté-

ben adódik. Az eredő tangenciális erő lefutását a 7.94. ábrán lehet érzékelni. 6-hengeres soros motor 

egyes forgattyúkarjaira ható eredő tangenciális erőket tüntettük fel. Bejelöltük a legnagyobb tan-

genciális erőváltozást is, amiből a mértékadó csavaró lengőfeszültség számítható. 

 

7.94. ábra. Az eredő tangenciális erő lefutása 6 hengeres soros motor esetében 

A mértékadó tangenciális és radiális erők alapján kiválasztjuk a fenti két legkedvezőtlenebb for-

gattyúállást és kiszámítjuk az A és B reakcióerők komponenseit (7.95. ábra). Az előzetesen felvett 

forgattyútengely-részméretek figyelembevételével meghatározzuk az egyes jellegzetes keresztmet-

szetekben a feszültségeket. Részletezett számítást mellőzve, csak felsoroljuk az egyes forgattyúten-

gely-részek igénybevételeit.  

- a főcsapban hajlítófeszültséget ébreszt Ft és Fr; nyírófeszültséget Ft és Fr; csavarófeszültséget 

 tF ; 

- a forgattyúkart hajlítja Ft és Fr; nyomófeszültséget ébreszt benne Ft és Fr; nyírófeszültséget Ft 

és Fr; hajlításra veszi igénybe  tF  
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- a forgattyúcsapot hajlításra veszi igénybe Ft és Fr; nyírófeszültséget ébreszt Ft és Fr; 

csavarófeszültséget tF .  

 

7.95. ábra. A forgattyútengely egyszerűsített méretezésénél figyelembe vett erőhatások 

Az ébredő feszültségek a kiválasztott mértékadó keresztmetszeteknek nem egy pontjában hatnak. 

Az egyes pontokban ható feszültségeket összegyűjtjük és meghatározzuk az eredő ζ, illetve η fe-

szültségértékeket. 

A fenti számítást a 7.9.1 fejezetben említett több üzemállapotra kell elvégezni. Minthogy a forgaty-

tyútengely fárasztó igénybevételt szenved, ki kell keresni minden számba vett üzemállapot és a ki-

választott mértékadó keresztmetszeti ponthoz tartozó legkisebb feszültségértékeket is. Ezek segítsé-

gével meghatározhatjuk most már a ζ és η lengőfeszültségeket. Az alkalmazott anyag kifáradási szi-

lárdságának ismeretében meghatározhatjuk az egyes esetekben a biztonsági tényezőket (nζ és nη ), 

ezekből az eredő biztonsági tényezőket. Az eredményeket - a jobb áttekinthetőség érdekében - cél-

szerű ismét táblázatosan összefoglalni. Megállapítható az eredő biztonsági tényezőkből a forgattyú-

tengely kihasználtságának egyenletes vagy egyenlőtlen volta. Külön nehézséget okoz a feszültség-

gyűjtő helyek és a dinamikus hatások figyelembe vétele. A számítások végső eredményeképpen ál-

talában módosítani kell a forgattyútengely valamelyik részméretét. Az elvégzett módosítás hatásáról 

csak újabb számítási munka után lehet bizonyságot szerezni. 

A nagy gonddal elvégzett számítás és formai kialakítás ellenére is előfordulhat forgattyútengely tö-

rés a számba nem vett járulékos igénybevételek hatására. Ez leggyakrabban a főtengely nem kellően 

csillapított csavarólengései miatt következik be. Ugyancsak töréshez vezethet egy csapágy meghi-

básodása, a teherviselésből való kiesése is. Ilyenkor a forgattyúcsap, illetve a főcsap veszélyes ke-

resztmetszeteiben többszörösére nőhetnek a hajlító nyomatékok, illetve a feszültségek (7.96. ábra). 

Hasonló módon növekszik a forgattyúház igénybevétele is.  
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7.96. ábra. A forgattyútengely igénybevételének megváltozása a B jelű  

főcsapágy meghibásodása esetén 

7.14.2. A forgattyútengely formai kialakítása 

A forgattyútengely esetében a nehezen áttekinthető és hosszadalmas méretezési eljárás miatt külö-

nösen fontos a részméretek első felvételét a már megvalósított és bevált motorok alapján elvégezni. 

A tapasztalati értékeket a D hengerátmérő függvényében szokás megadni (7.6. táblázat). Az axiális 

méretek, tehát a hengertáv, a főcsap és a forgattyúcsap hossza függ a motor felépítésétől (soros-, 

vagy V-motor), illetve V-motorok esetében a hajtórúd konstrukciójától. Az ábra jelöléseivel:  

 

7.97. ábra. A forgattyútengely formai kialakítása 
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Részméret 

 

Soros-motorok 

V-motorok 

egymás melletti villás fő- és mellék 

hajtórudakkal 

t (1,3-1,4) D (1,55-1,65) D 1,5 D (1,3-1,5) D 

df (0,65-0,75) D (0,7-0,8) D 

lf 0,45 D (0,7-0,8) D (0,56-0,64) D 

dc (0,7-0,8) D (0,75-0,85) D 

lc (0,38-0,48) D 

b (1,15-1,25) D 

v 0,25 D 

R (0,04-0,06) D 

7.6. táblázat. A forgattyútengely részméretei a 7.97. ábra jelöléseivel 

A formai kialakítást és a tengely szilárdságát nagymértékben befolyásolja a forgattyúcsap és a főcsap S túl-

fedése. A forgattyútengely alaktényezőjét, illetve a csapok és a kar közötti átmenet feszültséggyűjtő hatását 

gyakran az S túlfedés függvényében adják meg. Könnyen belátható, hogy értéke - adott hengerfurat esetében 

- a motor löket/furat viszonyától is függ. Rövid löketű motoroknál nagyobb túlfedést lehet megvalósítani 

(7.98. ábra). Az átmenet legkisebb z mérete is növekszik, ez kedvező. Megjegyezzük, hogy szilárdságtanilag 

a legkedvezőtlenebb, ha S=0. A forgattyúcsapokba készíthető furatok méreteit is befolyásolja a löket/furat 

viszony. Rövid löket esetén a kisebb ellensulyok szükségessége miatt a dugattyú szoknyájának alsó része 

közelebb kerülhet (x-méret) a forgattyútengelyhez, tehát kisebb magasságú motor építhető. 

A feszültségcsúcsokat el kell kerülni, illetve csökkenteni kell. Ennek érdekében még további szem-

pontokat is figyelembe kell venni a formai kialakítás során:  

- a forgattyúkarokat széles elliptikus alakúra kell kiképezni; 

- a csaprészeknek a forgattyúkarba való átmenete a lehető legnagyobb sugárral készüljön; az át-

menetet görgőzni és polírozni is szokták a felület tömörítése és a bemetsző hatást létesítő kar-

cok eltüntetése érdekében;  

- a kenőolajvezető furatokat a legkisebb feszültségű helyeken kell elhelyezni. A furatok sarkait 

jó le kell kerekíteni és polírozni kell.  

 

7.98. ábra. A főcsap és a forgattyúcsap átfedésének alakulása az s/D viszony függvényében 
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A főcsapot és a forgattyúcsapot egyaránt üregesre szokás kialakítani, a tengely súlyának csökkenté-

se érdekében. A csapátmérők így viszont kissé nagyobbra adódnak, mint tömör tengely esetében. 

Ezeket az üregeket – végeiken megfelelő módon lezárva – a csapágyakhoz menő kenőolajvezeték 

részeiként képezik ki. 

Az ellensúlyokat a forgattyúkarra többféle módon lehet felerősíteni. Leggyakoribb a csavarokkal 

történő egyszerű rögzítési mód (7.99. ábra).  

 

7.99. ábra. Az ellensúly rögzítése a forgattyúkarra 

A forgattyútengely szabad végére erősítik fel a lengéscsillapítót, másik végére pedig a lendkereket. 

Kisebb motoroknál mindkét tengelyvégen a tengely anyagából kialakított tárcsaszerű részre csava-

rozzák fel az említett szerkezeteket (7.100. ábra). Nagyobb motoroknál a tengelyvégekre zsugorkö-

téssel és retesszel felerősített különálló agyrészhez erősítik a lengéscsillapítót és a lendkereket. A 

vezértengelyt meghajtó fogaskereket a forgattyútengely lendkerék oldali végén szokás elhelyezni. A 

főtengely csavaró lengések okozta kitérései ugyanis ezen a végén a legkisebbek. A segédgépeket 

részben erről a fogaskerékről, részben pedig a forgattyútengely szabad tengelyvégéről hajtják meg. 

 

7.100. ábra. A lendkerék felerősítése a forgattyútengely végén kialakított tárcsaszerű részre 

Vasúti vontatási célokra leggyakrabban 6- és 8-hengeres soros, valamint 12- és 16-hengeres V-
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elrendezésű dízelmotorokat építenek. Ezek főtengelye tehát 6, illetve 8 forgattyús. A forgattyúkarok 

elrendezését és a gyújtási sorrendet, mint láttuk  

- a kiegyenlített termikus terhelés, 

- a feltöltés követelményei,  

- a tömegkiegyenlítés, 

- a motor forgató nyomatékának kiegyenlítése, 

- a csavaró lengések csökkentése szabják meg. 

A 4-ütemű motorok forgattyútengelyei axiális középvonalukhoz képest általában tükörszim-

metrikusak. 4-ütemű, 6-hengeres soros motor forgattyúkarjainak kétféle szokásos elrendezését lát-

hatjuk a 7.101. ábrán. 

 

7.101. ábra. 4 ütemű, 6 hengeres soros motor forgattyúkarjainak  

kétféle elrendezési lehetősége 

A hozzájuk tartozó gyújtási sorrend:  

a) 1-5-3-6-2-4  

b) 1-3-5-6-4-2, vagy 1-4-2-6-3-5. 

(A hengerek számozását a lendkerékkel ellentétes végén kezdjük. Innen a lendkerék irányába te-

kintve állapítjuk meg a motor forgásértelmét. Az óramutató járásával megegyező irányban forgó 

motort jobbforgásúnak mondjuk.) 4-ütemű, 12-hengeres V-motorok forgattyúkarjainak elrendezése 

a 7.101. ábrán feltüntetettel azonos. Az egyes hengersorokban a gyújtási sorrend a feltüntetett; a két 

hengersor azonos számozású hengereiben a gyújtásköz 360° + γ ‚ ahol γ a V-szög. Például egy 

gyújtási sorrend:  

 
Baloldali hengersor 

 

Jobboldali hengersor 

 

4-ütemű, 8-hengeres soros motor forgattyúkarjainak elrendezését a 7.102. ábra mutatja. A szokásos 

gyújtási sorrendek:  

1-4-2-6-8-5-7-3, vagy 1-4-7-3-8-5-2-6. 
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7.102. ábra. 4 ütemű, 8 hengeres soros motor forgattyúkarjainak elrendezése 

4-ütemű 16-hengeres V-motorok forgattyúkarjainak elrendezése a 7.103. ábrán feltüntetettel általá-

ban azonos, bár ismeretes ettől eltérő elrendezés is. A 7.103. ábrán feltüntetett tengelyelrendezés 

esetén a gyújtási sorrend az egyik hengersorban 1-3-5-7-8-6-4-2. 

 

7.103. ábra. 4 ütemű, 16 hengeres V-motor forgattyúkarjainak elrendezése 

A 2-ütemű motorok forgattyútengelyei axiális középvonalukhoz képest lehetnek aszimmetrikusak, 

vagy tükörszimmetrikusak. 2-ütemű, 6-hengeres soros motor forgattyúkarjainak szimmetrikus és 

aszimmetrikus elrendezését mutatja a 7.104. ábra. A lehetséges gyújtási sorrend  

a) 1-5-3-6-2-4 szimmetrikus elrendezésnél,  

b) 1-5-3-4-2-6 aszimmetrikus elrendezésnél,  

de ismeretes ettől eltérő tengelyelrendezés és így gyújtási sorrend is. Az aszimmetrikus elrendezést 

a billentő nyomatékok kiegyenlítése érdekében alkalmazzák. 2-ütemű 12-hengeres V-motorok for-

gattyúkarjai aszimmetrikus elrendezésűek. 

 

7.104. ábra. 2 ütemű, 6 hengeres, soros motor forgattyúkarjainak szimmetrikus  

(a) és aszimmetrikus (b) elrendezése 
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A 2-ütemű, 8-hengeres soros motorok és 16-hengeres V-motorok forgattyúkarjainak szokásos el-

rendezését a 7.105. ábra mutatja. A gyújtási sorrend: 1-7-3-5-4-6-2-8.  

 

7.105. ábra. 2 ütemű, 8 hengeres soros motor forgattyúkarjainak elrendezése 

A különböző hengerszámoknál és elrendezéseknél alkalmazott forgattyútengely alakokat és gyújtási 

sorrendeket Schrön hivatkozott könyvében [28] lehet megtalálni.  

7.14.3. Forgattyútengelyek anyaga és gyártása 

A forgattyútengelyek anyagának megválasztása függ a motor fajlagos terhelésétől és méreteitől. 

Leggyakrabban króm-molibdén, króm-vanádium vagy króm-nikkel ötvözött acélokat használnak. A 

tengelyt a legnagyobb szívósság elérése érdekében nemesítik. A fő- és forgattyúcsapokat régebben 

lángedzéssel, ma már szinte kizárólag indukciós edzéssel teszik kopásállóvá. A keményített és a 

szívós réteg szövetszerkezete közötti átmeneti zóna jellege befolyásolja a tengely szilárdságát. Ez a 

rész a csapok és a forgattyúkar közötti egyébként is kényes átmenetre esik, kialakítása a konstruk-

ció, a hőkezelés és mechanikai megmunkálás leggondosabb összehangolását kívánja. 

A forgattyútengely alakja igen tagolt. Éppen ezért a gyártás egyik kulcskérdése az előgyártmány, a 

kiindulási alak. Kisebb motoroknál a forgattyútengelyt süllyesztékben kovácsolják. A forgattyúka-

rok a süllyesztékes kovácsolásnál síkban helyezkednek el, a karok állását hidraulikus présen való el-

forgatással adják meg. 

Közepes és nagyobb méretű motoroknál a régebben szokásos megoldás szerint átkovácsolt dorong-

ból indultak ki, majd ebből a végleges alakot forgácsolással hozták ki. Az eljárás közismert hátrá-

nya az, hogy, mivel az anyag száliránya a sima tengely egyenes alakját követi, a forgácsolás során 

(forgattyúkarok, forgattyúcsapok készítése) a szálakat átvágták. Ez csökkentette a kész forgattyú-

tengelyre megállapítható kifáradási szilárdságot. 

Az ún. Roederer-féle részsajtoló eljárásnál jórészt sikerül ezt a kedvezőtlen hatást elkerülni. A kiin-

dulási alak most is kovácsolt dorong. Ebbe, melegsajtolás útján, kialakítják a fő- és forgattyúcsa-

poknak megfelelő kisebb átmérőket, a közöttük levő nagyobb átmérőjű tárcsák képezik a későbbi 

forgattyúkarok anyagát. Pontossági követelmények miatt ezt az alakot nagyoló esztergálással is 

megmunkálják. A még koncentrikus hengeres szakaszokból álló tengelyt felhevítik, majd álló, illet-

ve mozgó pofák segítségével a kisebb átmérőjű szakaszokat eltolják a forgattyútengely alakjának 

megfelelően (7.106. ábra). 

Az anyag plasztikus deformációt szenved, a szálirány jól követi a forgattyútengely alakját, a forgá-

csolás során viszonylag kevés szálat kell átvágni. Az ilyen módon készült főtengelyek kifáradási 

szilárdsága nagyobb, mint a többé-kevésbé csak forgácsoltaké. A kiindulási alak és a kész tengely 

súlyából számított anyagkihozatal is lényegesen kedvezőbb, mint a régebbi eljárásnál.  

A forgattyútengelyeket szigorú anyagvizsgálatnak vetik alá. A követelmények hasonlóak a hajtóru-

dakkal kapcsolatosan ismertetettekkel.  
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7.106. ábra. A Roederer-féle részsajtoló eljárás sémája 

Kisebb és közepes méretű motorok forgattyútengelyeit ritkábban gömbgrafitos öntöttvasból állítják 

elő. Ennek több előnye van: a kész alak (belső üregek is) jól megközelíthetők (7.107. ábra), keve-

sebb forgácsolási művelet szükséges, jó az anyagkihozatal, továbbá az öntöttvasaknak nagyobb bel-

ső csillapítási tényezője van, ami a csavarólengések csillapítása szempontjából fontos. Hátránya az 

alacsonyabb szilárdsági értékekben rejlik, valamint abban, hegy rendkívül szigorú fegyelmű öntési 

technológiát igényel. 

 

7.107. ábra. Öntöttvas forgattyútengely-részlet kialakítása 

7.15. Felhasznált irodalom 

A 7. fejezet anyagának összeállítása során az Irodalomjegyzékben felsorolt, következő szakirodalmi 

forrásokat használtuk fel: [4], [20], [21], [24]-[40]. 
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8. SZELEPVEZÉRLÉS 

8.1. A szelepvezérlési rendszer felépítése 

A belsőégésű motorok egy körfolyamata négy-, illetve két ütem alatt zajlik le. Ezen ütemek megva-

lósítását hivatott a motor vezérlőműve biztosítani. 4-ütemű motor esetében a vezérmű két ütemben 

működik aktívan közre, a szívó és kipufogó ütemben. 2-ütemű motorok a munkafolyamat négy sza-

kaszát (szívás, kompresszió, expanzió, kipufogás) egy főtengelyfordulat alatt végzik.  

A 4-ütemű motorok gázcserefolyamatát szelepekkel vezérlik. A 2-ütemű motorok töltéscseréjét rés-

vezérlés esetén a dugattyú vezérli, a friss töltetnek a hengerbe való beömlése és a kipufogó gázok 

távozása a henger palástján levő nyílásokon át történik. 2-ütemű dízelmotorok kipufogó gázait na-

gyobb motoroknál szelepe(ke)n keresztül vezetik el.  

A továbbiakban az általánosan alkalmazott szelepvezérlési rendszer felépítésével és működési jel-

lemzőivel foglalkozunk (8.1. ábra), különös tekintettel a vasúti dízelmotoroknál felmerült jellegze-

tességekre.  

 

8.1. ábra. Szelepvezérlési rendszer felépítése 

A szelepek feladata a be- és kiömlő csatornák nyitása és zárása. A tökéletes tömítés biztosítása ér-

dekében kizárólag kúpos szelepülést készítenek. A szelepülés felfekvési szögének megválasztásánál 

különböző tényezőket kell figyelembe venni.  

Az általában alkalmazott felfekvési szögek 45º és 30º, ritkábban előfordul 60º is (lásd a θ szöget a 

8.2. ábrán).  
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8.2. ábra. A szeleptorok kialakítása 

30º-os felfekvési szög esetében nagyobb tömítő nyomást kapunk, ez különösen a kipufogó szelep 

esetében kedvező, amelynek felületén az égéstermékek lerakódhatnak. A 30º-os szelepülés előnye, 

hogy ugyanazon nagyságú szelepemelés esetén kb. 20%-kal nagyobb átömlési keresztmetszetet biz-

tosít, mint a 45º-os ülésszög. Ez a tény a beömlő szelepek estében jelentős (jobb töltési fok). A 30°-

os szelepülés további előnyei a kisebb beverődés, valamint az, hogy ezen nagyobb felületen át tör-

ténik a szelepből a hőáramlás a hűtőközeg felé. A szelepek ezen túlmenően az égés mechanizmusá-

ban végbemenő folyamatokat is irányíthatják, illetve befolyásolhatják, a megfelelő légmozgás biz-

tosításával (tangenciál csatorna stb.). Ezen megoldásoknál a 45º-os szelepülést részesítik előnyben.  

A szeleptányért az égőtér felől általában sík lap határolja, azonban ettől eltérő szeleptányér kialakí-

tások is előfordulnak, a tányér nagyobb merevsége vagy jobb áramlási viszonyok biztosítása érde-

kében. Néhány jellegzetes kialakítást mutat a 8.3. ábra. Az ülés alatti hengeres öv vastagságát szi-

lárdsági okok, valamint a szabályozás miatt szükséges után-köszörülések határozzák meg. A szelep-

tányér alsó felén a szelepülés becsiszolásához szükséges furatokat vagy bemarást helyezik el. Ezek 

elhagyása esetén a szelepcsiszolást tapadókorong segítségével végzik. A szeleptányér és a szelep-

szár összekötésének kialakításánál a szeleptányér merevségét és az áramlástechnikai szempontokat 

kell figyelembe venni.  

 

8.3. ábra. Szeleptányér kialakítások 

A szelep geometriai méreteinek meghatározása során a motor alapméretei szolgáltatják a kiinduló 

adatokat. A méretezésnél törekedni kell a maximális töltési fok elérésére. A gyakorlatban maximáli-

san megengedhető gázsebesség a beömlőszelep torkában w=60-70 m/s, a maximális teljesítmény-

nek megfelelő fordulatszámnál. Ez az érték meghatározza a torokátmérőt és egyben a szeleptányér-

átmérőt is. A beömlési felület a kontinuitási egyenletből:  

 wacA k    

ebből 
w

cA
a k
 ,  

(8.2) 

(8.1) 
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ahol A  (m
2
) a motor dugattyújának a felülete, 

a  (m
2
) a szeleptorok (d) keresztmetszete, 

ck  (m/s) dugattyú középsebesség, 

w  (m/s) gázsebesség a szeleptorokban. 

Ebből számítható a szeleptorok átmérője (d), ezt szelepüléknek megfelelő szélességgel növelve, 

kapjuk a szeleptányér átmérőjét. (8.2. ábra). Gyakorlati adatok alapján a szeleptányér-átmérő a to-

rokátmérőnek kb. 1,13 –szorosa, tehát a szeleptányér-átmérő: 

 dt = 1,13 d .  

A szeleptányér-átmérő meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy ha a számítással meghatáro-

zott átmérő bizonyos értéket meghalad, több szelep alkalmazása előnyösebb lehet, a hő okozta de-

formációk mérséklése és a tömegek csökkenése miatt.  

A szelepszár átmérőjét a szeleptányér átmérő függvényében szintén empirikus összefüggéssel hatá-

rozhatjuk meg 

 dS = (,25 – 0,3)  dt .  

A szelep emelési magasságát abból a feltételből számíthatjuk ki, hogy a h szelepemelés d átmérőjű 

hengerpalástjának felülete egyenlő legyen a d átmérőjű szeleptorok keresztmetszettel, vagyis  

 


dh
d

4

2

,  

amiből 
4

d
h  .  

A szelepülés kúpszögének az átáramlási keresztmetszetre gyakorolt hatását a geometriai viszonyok 

alapján vizsgáljuk (8.2. ábra). A szelep átömlési keresztmetszetét a dk közepes átmérővel kifejezve  

 bda k     

ahol 
2

t
k

dd
d


 .  

Az átömlés azonban egy csonkakúp-palást mentén történik, amelynek alkotója  

  coshb .  

A középátmérőt a kúpalkotó segítségével kifejezve 

  sinbdd k
.  

Ezzel az átömlési keresztmetszet 

   
θ=45° esetében  sin θ és cos θ=0,707, 

θ=30° esetében  sin θ=0,5 és cos θ=0,866. 

Az átömlési keresztmetszet θ=45°-nál 

   

Az átömlési keresztmetszet θ=30°-nál 

    

Az átömlési keresztmetszetre tehát lényegesen kedvezőbb értéket kapunk 30°-os szelepülés esetén.  

(8.13) 

(8.12) 

(8.11) 

(8.10) 

(8.9) 

(8.8) 

(8.7) 

(8.6) 

(8.5) 

(8.4) 

(8.3) 
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A szelepekkel szemben az alábbi követelményeket támaszthatjuk:  

a) a henger tökéletes tömítése; ez nemcsak a motor üzemének lényeges feltétele, hanem a szelep-

ülés védelme szempontjából sem elhanyagolható (ülés beégés, korrózió stb.); 

b) kis áramlási ellenállás, ez egyrészt nagyobb töltési fokot tesz lehetővé, másrészt a kipufogó sze-

lep esetében a forró égéstermékek gyors elvezetését biztosítja; 

c) nagy élettartam, nem túl gyakori szabályozási igény. 

A szeleptányér üzem közben a motor fordulatszámától függően percenként több-százszor verődik 

ülésére, a szeleptányért hajlító igénybevétel terheli. Az igénybevétel nagysága függ a szelep kialakí-

tásától, tömegétől, továbbá a szelepmozgatás gyorsulási viszonyaitól. A szelep szárát a szeleprugó 

húzásra veszi igénybe. A szelepülésen, a szelepszár és szelep vezeték között, valamint a szelepszár 

végén ezenkívül jelentős a súrlódásból adódó koptató igénybevétel.  

A mechanikai igénybevétel mellett mindenekelőtt a kipufogó szelepnél a termikus igénybevételnek 

és a kiömlő égéstermékek korrodáló hatásának van nagy jelentősége.  

A szelepek anyagával szemben támasztott főbb követelmények az alábbiak:  

- szilárdsági tulajdonságainak megtartása a legnagyobb üzemi hőmérsékletekig; 

- korrozióállóság, amely a forró gázok esetében fokozottan fontos;  

- a szelepszár keménysége biztosítsa a kopásállóságot a szelepvezetékben; 

- jó hővezető képesség; 

- kis hőtágulási együttható; 

- könnyű kovácsolhatóság és megmunkálhatóság.  

Az alkalmazott szelepanyagok a következők:  

- a termikusan nagy terhelésű szelepek anyagai krómnikkel acélok, 

- krómacél, amelyet kiváló melegszilárdság és szívósság jellemez, technológiai tulajdonságait 

650°-ig, molibdén ötvözés esetén pedig 750°-ig nem változtatja. 

A szelepülések anyaga az esetek nagy többségében megegyezik a hengerfej anyagával. Könnyűfém 

hengerfejeknél minden esetben, öntöttvas hengerfejeknél pedig az élettartam növelés érdekében 

szükséges a hő- és kopásálló betétgyűrű alkalmazása. A betétdarabok rögzítése szoros illesztéssel 

történik (8.4. ábra). A betétdarabokkal szemben támasztott legfőbb követelmény az, hogy 

hőtágulása ne okozza a betétdarab kilazulását.  

 

8.4. ábra. Szelepülés betétdarab rögzítése a hengerfejben 

A szelepvezeték a szeleptányért a felfekvési felülethez, a szelepüléshez képest középhelyzetben tart-

ja; biztosítja a szelepszár hűtését, következésképpen csökkenti a szelep fejrész hőmérsékletét.  

A 8.1. ábrán látható, hogy a vezetéknek olyan hosszúságúnak kell lennie, amennyire azt a rendelke-

zésre álló tér lehetővé teszi, abból a célból, hogy a minimumra korlátozzuk a himbakar súrlódásából 

a szelepvégre átadódó billentő hatást. Fontos szempont az, hogy a szelepvezeték végét a lehető leg-

közelebb helyezzük el a szelep fejrészhez úgy, hogy csak a legkisebb mértékben csökkentse a csa-

torna átáramlási keresztmetszetét.  

A vasúti dízelmotorok szelepvezetékeit általában perlites öntöttvasból készítik. A szelepszár és a 

szelepvezeték közötti játék nagysága a legtöbb esetben nem haladja meg a 0,05-0,1 mm-es értéket. 
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Ezeket a hézaghatárokat olyan szerkesztési megoldások alapján kell meghatározni, mint anyagkom-

bináció, szelepszár-hőtágulás és kenés. A szoros szelepszár-szelepvezeték illesztések biztosítják a 

tökéletesebb szelepszár-hűtést, csökkentik a kokszlerakódást.  

A szelepvezeték kenésének biztosítani kell azt, hogy a szelepszár-szelepvezeték között száraz súr-

lódás ne léphessen fel. Másrészt viszont a túlzott mértékű kenés szelepbeégéshez vezethet a szelep-

szár forró végén lévő vastag lerakódások következtében. Egyes esetekben a szelepzár vezeték felső 

végén rugalmas olajlehúzó elemet alkalmaznak a kenőolaj fogyasztás csökkentése érdekében. Ösz-

szefoglalva: a szelepszár-szelepvezetékkel szemben támasztott fontosabb követelmények a követ-

kezők:  

- a vezeték furatát, valamint a szelepszár futófelületét finom megmunkálással kell elkészíteni; 

- a szelepszárat kemény krómozással védik kopás ellen; 

- a szelepvéget felkeményítik vagy kemény betétet helyeznek bele a kopás csökkentése érdeké-

ben; 

- a szelepvezeték furata, valamint a szelepülés egytengelyű legyen; 

- a szelepszár illesztését a szelepvezetékben, a hőtágulás miatt, az alkalmazott anyagok figye-

lembevételével kell megválasztani; 

- a szelepvezetéket a lehetőséghez képest maximális hosszúságúra kell készíteni.  

8.2. A szelepek vezérlése. Bütyökprofilok. 

A szelepek megfelelő időben történő nyitását, illetve zárását a vezértengely végzi. A kedvező töltési 

fok elérése érdekében a szelepnyitás legkedvezőbben akkor alakulna, ha végtelen rövid idő alatt zaj-

lana le. Ezt azonban az így ébredő nagy tömegerők nem teszik lehetővé. A 4-ütemű motorok mun-

kaciklusa két forgattyútengely fordulat alatt játszódik le, a vezértengelyt a forgattyútengely fél for-

dulatszámával forgatjuk:  

 
2

n
nv   (1/s).  

A vezértengely hajtása a főtengelyről történhet fogaskerékkel vagy – kis jármű motoroknál – lánc-

cal vagy fogazott szíjhajtással. Vasúti motorok esetében a homlok fogaskerekes vagy a ferde foga-

zású meghajtás terjedt el. A vezértengely hajtását általában a forgattyútengely lendkerék felőli olda-

lán helyezzük el, mivel itt a legkisebb a forgattyútengely torziós lengéseinek amplitúdója. A hajtás-

hoz alkalmazott fogaskerekek modulját a lehetőséghez képest kicsire választják a vezérlési zajok 

csökkentése érdekében.  

A vezértengely elhelyezhető a forgattyúszekrényben vagy a hengerfej felett. V-motorok esetén a 

leggyakoribb megoldás a két hengersor közötti térbe történő beépítés. Előfordul azonban, hogy két 

vezértengelyt alkalmaznak a motor két oldalán a forgattyúszekrénybe építve. A hengerfejen történő 

vezértengely elhelyezés esetén csökken a vezérlésben részt vevő szerkezeti elemek tömege, azon-

ban maga a meghajtás bonyolultabbá válik. A kellő merevség biztosítása érdekében a vezértengelyt 

minden hengernél csapágyazzák. A csapágyazás lehet osztott vagy osztatlan (alagút rendszerű) kivi-

telű. A vezértengelyen nyernek elhelyezést a szelepmozgatást végző bütykök, ezért szokás a vezér-

tengelyt bütykös tengelynek is nevezni. A bütyök készülhet a vezértengellyel egy kovácsdarabból, 

ez a gyakoribb megoldás, vagy pedig, mint a Ganz-Jendrassik rendszernél, külön darabból, amelyet 

a sima tengelyre felfűznek és kúpos hüvellyel rögzítenek. Az egy kovácsdarabból készített hosszú 

tengelyeket általában osztott kivitelben készítik, így egy bütyök sérülése esetén a vezértengelynek 

csak a sérült szakaszát kell kicserélni.  

A bütyök forma függ a szelepemelő kialakításától – amely lehet görgős vagy csúszótalpas –, a sze-

lepemelkedéstől és a vezérlési szögektől.  

A vezérlési szögek legegyszerűbb ábrázolási módja a kördiagram. A kördiagramokban mindig a 

(8.14) 
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forgattyútengelyre vonatkoztatva adják meg a vezérlési szögeket. A 8.5. ábra feltöltetlen motor kör-

diagramját mutatja.  

 

8.5. ábra. Feltöltetlen motor vezérlési kördiagramja 

A kördiagramból a szelepvezérlés beállítási adatai olvashatók le. Az ábrán a szívó szelep α°-kal nyit 

a felső holtpont előtt, β°-kal zár az alsó holtpont után, a kipufogó szelep α’°-kal nyit az alsó holt-

pont előtt, β’°-kal zár a felső holtpont után. Leolvasható az ábráról a szelepek összenyitási értéke 

(α°+β’°), ez az érték a henger öblítését biztosítja. 

A szelepemelő bütyökre nézve a kördiagram csak tájékoztató jellegű útmutatást ad. A bütyök konst-

rukcióját a szelepnyitási diagramok alapján végezzük. A bütyök, illetve a szelepnyitás útdiagramját 

általában a forgattyútengely szögelfordulása függvényében ábrázolják (8.6. ábra). (Az ábrában nem 

tüntettük fel a szelephézag miatti megnövekedett nyitási szögeket.) 

 

8.6. ábra. A szelepnyitás útdiagramja 

A bütyökgörbe kialakításánál a meghatározott nyitási és zárási szögek, valamint szelepemelkedés 

mellett, a maximális időkeresztmetszet biztosítására törekszünk.  

A szelepnyitást végző bütyök és a szelep között a kapcsolatot a szelephimba, a tolórúd, valamint az 

egyenesbe vezetett görgős vagy csúszótalpas szelepemelő biztosítja. Ismert bütyökprofil esetén a 

szelep útdiagramjának szerkesztése a következő:  

a) Görgős szelepemelő esetében:  

Az ismert bütyökprofilt célszerűen 10:1 arányban megszerkesztjük, majd 5°-onként osztásokat 

jelölünk ki a bütyök görbéjén a 8.7. ábra szerint.  



234                                                    DÍZEL VONTATÓJÁRMŰVEK I. VASÚTI DÍZELMOTOROK 

 

www.tankonyvtar.hu   Kovács Endre, BME 

 

8.7. ábra. A szelep útdiagramjának szerkesztése görgős szelepemelő esetében 

A szelepemelő görgőjének r sugarát rávisszük a szelepemelő bütyök kerületére, vagyis a szelep-

emelő bütyökgörbével párhuzamos görbét rajzolunk a görgő középpontjának magasságában. A 

görgő középpontja ezt a pályát írja le a bütyök elfordulása alatt. A görgő középpontjának pályá-

ját az R0 alapkör körül is megszerkesztjük R0+r sugárral. Az alapkör körüli pálya és a bütyök kö-

rüli pálya közötti metszékek a szelepemelő tőke útdiagramja emelkedésének hn mértékét adják. A 

szelep útdiagramját most már a himbaáttétel ismeretében megszerkesztjük. Jelöljük a himbaátté-

telt i-vel (i=k2/k1, lásd a 8.1. ábrát), a szelepemelő elmozdulását hn-nel, akkor a szelepút:  

 ihh n  .  

b) Csúszótalpas szelepemelő esetében:  

Csúszótalpas szelepemelő esetében is elvégezzük az 5°-onkénti osztást, majd minden osztó vo-

nalra olyan merőlegest szerkesztünk, amely egyben a bütyökgörbe érintője (8.8. ábra).  

A bütyökgörbe és az R0 alapkör érintője – amely párhuzamos a bütyökgörbe érintőjével – közötti 

távolság a szelepemelő emelkedését adja. Az előbbiek szerint, ha ismerjük a himba-áttételt, a szelep 

útdiagramját megszerkeszthetjük. 

A szelepnyitás útdiagramjának ismeretében megszerkeszthetjük a szelepnyitás sebesség- és gyorsu-

lásdiagramját. A gyorsulásdiagram ismerete szükséges ahhoz, hogy a vezérlési lánc igénybevételét, 

valamint a szeleprugók lengési igénybevételét meghatározzuk.  

(8.15) 
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8.8. ábra. A szelep útdiagramjának szerkesztése csúszótalpas szelepemelő esetében 

A szelepemelkedés útja a himba karáttétel szerint arányos a szelepemelő emelkedésével. A bütyök-

görbe f(αv) emelkedése a szelepemelő emelkedését, ennek első differenciálhányadosa a szelepemelő 

sebességét, második differenciálhányadosa a szelepemelő gyorsulását adja:  

   

      

     

A szelepnyitás útdiagramja ismeretében a sebesség- és gyorsulásdiagramokat a grafikus differenciá-

lás módszerével határozhatjuk meg. A 8.9. ábrán a bütyök összetartozó út-, sebesség- és gyorsulás-

diagramját ábrázoltuk.  

 

8.9. ábra. A vezérlő bütyök összetartozó út-, sebesség- és gyorsulás-diagramja 

(8.18) 

(8.17) 

(8.16) 
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A diagram jellegzetes pontjai, illetve szakaszai:  

- Az A-B szakasz a hj szelepjátéknak (szelephézagnak) megfelelő úthossz; 

- A B-C pontok között a szelepemelő gyorsul, a gyorsulás-diagramban a maximális gyorsulás a 

(m/s
2
); 

- A C-D pontok között a szelepemelő lassul, a gyorsulás-diagramban a maximális lassulás b 

(m/s
2
).  

A fel nem rajzolt leszálló ágon a folyamat tükörképe ismétlődik meg. A grafikus differenciálás pon-

tossága az út görbéjéhez húzott érintők szaporításával fokozható, az érintési pontokat ajánlatos lega-

lább 5º–ként felvenni.  

A szelepnyitás út-, sebesség- és gyorsulás viszonyainak vizsgálatából megállapíthatjuk:  

- az útdiagram csak folytonos, törésmentes görbe lehet, folytonosságát a mozgástörvény változá-

sa nem befolyásolja; 

- a sebességdiagramnak lehetnek töréspontjai, de soha nincs szakadása; 

- a gyorsulásdiagramban előfordulhat töréspont és szakadás is. 

A bütyökgörbe útdiagramján – a szelepjáték miatt (a 8.9. ábrán az A-B szakasz) – egy fel- és egy le-

futó szakasz van. Ezen a felfutó szakaszon a bütyök a szelepet még nem mozgatja, illetve a lefutó 

szakaszon már nem mozgatja. A himba tehát bizonyos nagyságú sebességgel fog érintkezni a sze-

leppel a felfutó szakasz végén, illetve a szelep ezzel a sebességgel fog a lefutó szakasz végén az 

ülésre érkezni. Ezt a sebességet induló sebességnek nevezzük - továbbiakban v0-val jelöljük -, ez a 

sebesség a vezérlőmű szerkezeti részei között ütközést okoz. 

Az ilyen dinamikus jellegű igénybevétel ugyan nem kívánatos, azonban – különösen kipufogó sze-

lep esetében – gázáramlási szempontból a kezdősebesség csökkentése hátrányokat jelent. A szelep-

játék beállításának pontossága ezen ütközési sebesség nagyságát nagymértékben befolyásolja. A v0 

kezdősebesség maximálisan megengedhető nagysága 1,8–2,3 mm/rad. A helytelenül beállított sze-

lepjáték esetén ezen érték 2-3-szorosa is előfordulhat, amely esetleg az egyes szerkezeti részek ká-

rosodására vezethet. 

A bütyökgörbét (legegyszerűbben) szerkeszthetjük:  

 körívekből, 

 körívekből és hozzácsatlakozó egyenesekből. 

A bütyökgörbe szerkesztése során a következő szempontokat kell figyelembe venni: 

 megfelelő időkeresztmetszet biztosítása, 

 a tömegerők megengedhető értéken való tartása, 

 a szeleprugókat lengésre gerjesztő gyorsítóerők harmonikusainak csökkentése. 

A vasúti vontatás területén alkalmazott motorok nagy többségénél görgős szelepemelőt alkalmaz-

nak, ezért a továbbiakban a görgővel támaszkodó szelepemelőhöz szerkesztendő bütyökgörbéket 

ismertetjük.  

Körívekből és egyenes szakaszokból álló tangenciális bütyök szerkesztése a 8.10. ábra alapján kö-

vethető.  

Az A szerkesztési segédpont távolsága az alapkör középpontjától  

 

2
cos

0

v

R
S


    

ahol R0 az alapkör sugara, 

(8.19) 
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v  a bütyök teljes nyitási szöge 

h  a bütyök emelkedési magassága. 

 

8.10. ábra. Tangenciális bütyök szerkesztése 

A bütyökcsúcs és a szerkesztési segédpont távolsága: 

 s = S – (R0 + h).   

A lassulási szakasz (a bütyökcsúcs) lekerekítési sugara: 

 

2
cos1

2
cos

0
v

v

hRr






 .   

A körívekből összeállított domború oldalú bütyök szerkesztése a 8.11. ábra szerint végezhető el. A 

bütyökgörbe szerkesztése körívekből összeállított bütyök esetében is a lassulási szakasz körívének a 

felvételével kezdődik. A lassulási körív felvételénél lehetőleg nagy sugarú körívet kell választani, 

mert ez határozza meg a bütyökprofil tetőpontján a lassulás értékét. A lassulás értéke pedig a szük-

séges rugóerőt határozza meg.  

 

8.11. ábra. Domború oldalú bütyök szerkesztése 

(8.21) 

(8.20) 
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A bütyökcsúcs köríve  

 
1

1
02

cos1

cos




 hRr ,   

ahol h1  a bütyök emelkedési magassága  

1
  A bütyök teljes nyitási szögének a fele 

2
1

v
  . 

A 8.10. és a 8.11. ábrán bemutatott két bütyökforma szimmetrikus, a szimmetriatengelyhez viszo-

nyítva a bütyök felfutása tükörképe a lefutásnak. Itt nem közölt vizsgálatokból megállapítható, hogy 

a domború oldalú bütyök nagyobb szelepidő keresztmetszetet biztosít, mint a tangenciális bütyök. 

A gyakorlatban sokfajta bütyökprofit használnak. Az ismertebbek – a  tárgyaltakon kívül – a követ-

kezők: 

 állandó gyorsulású bütyök, előnye, hogy nagy időkeresztmetszetet biztosít, hátránya viszont az, 

hogy a bütyökprofil fel- és leszálló ága homorú, ami gyártási nehézségeket okoz (8.12. ábra). 

 

8.12. ábra. Állandó gyorsulású bütyök 

 meredek emelkedésű tangenciálbütyök; ez a bütyökprofil egyesíti a tangenciálbütyök és az ál-

landó gyorsulású bütyökprofil előnyeit azáltal, hogy az állandó gyorsulású bütyök homorú olda-

lait egyenessel helyettesíti (8.13. ábra).  

 

8.13. ábra. Meredek emelkedésű tangenciális bütyök 

A szívó motoroknál a kipufogó szelepen történő kiáramlás és a friss töltet beáramlása – a kis sze-

(8.22) 
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lepösszenyitás miatt – egymást csak csekély mértékben befolyásolják. A töltéscsere szakaszában ál-

talában 20-60
o
 közötti érték a szelepösszenyitás. A szívó motorok esetében a hengernyomás szintje 

a kipufogás végén a légköri nyomás felett van. A szívó szelep felső holtpont előtti nyitása inkább 

csak a beömlés folyamatára van hatással. Ha ugyanis a szívó szelepet kinyitjuk a felső holtpont 

előtt, már bizonyos nagyságú nyitott beömlési keresztmetszet áll rendelkezésünkre, amikor a du-

gattyú a felső holtpontból az alsó holtpont felé indul (szívó-löket). Így a friss töltet beömlése már a 

felső holtpont közvetlen közelében megindulhat. 

A feltöltött motorok esetében, amelyek elősűrített töltettel dolgoznak, a szívási folyamat nyo-

másszintje magasabb, mint a kipufogás nyomásszintje. A be- és kiömlési rendszer között fennálló 

nyomáskülönbség kihasználása révén lehetővé válik az égéstér jobb öblítése. A hengertér öblítésé-

nek előnyei a következők: 

 a henger belső hűtése, ezáltal a hőterhelések csökkentése; 

 a hengertöltet növelése azáltal, hogy az öblítő levegő maga előtt kitolja az égéstermékeket, tehát 

csökken a maradékgáz által kitöltött hengertérfogat, valamint a friss töltet hőmérsékletét sem nö-

veli a maradékgáz hőtartalma. 

A gázcserefolyamat révén adódó előnyöket feltöltős motorok esetében úgy használjuk ki, hogy a 

szívó szelepet korábban nyitjuk, a kipufogó szelepeket pedig később zárjuk. Feltöltős motoroknál a 

szelepösszenyitás értéke általában 60-140
o
 között van, így számottevő keresztmetszet válik egyide-

jűleg szabaddá (8.14. ábra). 

 

8.14. ábra. Szelepösszenyitás feltöltős motoroknál 

A szívó szelep korábbi nyitása, illetve a kipufogó szelep későbbi zárása miatt a korábbi szimmetri-

kus bütyökprofil aszimetrikussá válik, ugyanis a szívószelep zárásának, illetve a kipufogó szelep 

nyitásának időpontja nem változik lényegesen a szívó motorhoz képest.  

Motortípus 

Szívó szelep Kipufogó szelep 

Nyit 

Fhp előtt 

Zár 

Ahp után 

Nyit  

Ahp előtt 

Zár 

Fhp után 

Főtengely fokokban 

Szívó motor 20-40 30-40 40-50 25-35 

Feltöltött motor 75 35 45 60 

8.1. táblázat. 4-ütemű dízelmotorok szelepvezérlési szögei 

A 8.1. táblázatban 4-ütemű dízelmotorok szelepvezérlési szögei találhatók, szívó- és feltöltött motor 

esetében. A szelepek nagy összenyitása esetében – mivel ebben az időszakban a dugattyú a felső 

holtpont körül végzi mozgását – biztosítani kell, hogy a szelepek ne ütközzenek a dugattyúba. A 

szelepek részére való helybiztosítást a dugattyú égéstér felőli lapján készített bemarások biztosítják. 
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A dugattyún készített bemarások hátránya az égéstér tagoltsága. A dugattyú tagoltsága rontja az 

égéstérben az áramlási viszonyokat, ez különösen az égés kezdeti szakaszán van befolyással a tüze-

lőanyag és a komprimált levegő keveredésére. A dugattyú tagoltságát, illetve a dugattyútetőn a be-

süllyesztés mélységét csökkenthetjük, ha a 8.15. ábrán vázolt bütyökprofilt alkalmazzuk.  

 

8.15. ábra. Feltöltős motoroknál alkalmazott bütyökprofil 

A bütyökprofil íve a feljutási szakasz kivételével párhuzamos az alapkörrel, tehát állandó nagyságú 

szelepemelkedés van, amíg a dugattyú a felső holtpont közelében mozog, az ς nyitásszögtől pedig 

már folyamatos a szelepnyitás, a bütyökprofil által meghatározott törvény szerint.  

Az ismertetett bütyökprofilok mellett törekednek olyan bütyökprofil kialakításokra, amelyek na-

gyobb időkeresztmetszetet biztosítanak a ki- és beömlés számára, valamint csökkenteni igyekeznek 

a vezérlési rendszer káros lengéseit, illetve annak túlzott dinamikus igénybevételét. Az alacsony 

fordulatszámú motorok esetébe a szakadásos gyorsulás görbe még nem jelentett komolyabb prob-

lémát, a motor fordulatszám emelkedésével azonban ennek jelentősége nő. Vannak törekvések 

olyan bütyökprofil kialakítására, amely folytonos gyorsulásgörbe kialakítását teszi lehetővé.  

8.3. Szeleprugók 

A szeleprugók feladata:  

a) Biztosítsa a szelepemelő folyamatos érintkezését a vezérlőbütyökkel vagyis az, hogy erőfolyam 

a szelep – himba – lökőrúd – bütyköstengely vonalon sohase szakadjon meg. A bütyök lassulási 

szakaszán a felgyorsított vezérlési elemek tömegerői jelentősek, tehát az érintkezés megszűnésé-

nek veszélye, vagyis a szelepemelő elválása a bütyöktől, főleg ezen a szakaszon jelentkezik. 

b) A szelepek zárási periódusában a rugóerőnek kell legyőznie a fellépő súrlódó erőket. 

c) A szeleptányérra ható szívóhatást a rugóerőnek kell ellensúlyozni; ennek értékét általában 0,1 

MPa-lal szoktuk figyelembe venni.  

A felsorolt erőhatások közül a tömegerőket megfelelő pontossággal tudjuk meghatározni. A gázerő 

becsült érték – a felvett 0,1 MPa-os érték már bizonyos biztonságot jelent -, a súrlódást pedig a ru-

góerő néhány százalékos növelésével vesszük figyelembe. A szeleprugó túlméretezését az is indo-

kolja, hogy a vezérlési lánc egyes szerkezeti elemei az üzem során deformálódnak. A deformáció 

okozta gyorsulás-, illetve lassulás-változások számítással nehezen vagy egyáltalán nem követhetők.  

A maximális rugóerő 

   
ahol Fg  (N) a gázerő, 

-amax (m/s
2
) a maximális lassulás, ennek abszolút értékével számolunk, 

m  (kg) az összes mozgó alkatrészek rugó-oldalra redukált tömege. 

(8.23) 
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2

2k

i
mmm lsz     

ahol msz  (kg) a szelep oldali tömegek,  

ml  (kg) a lökőrúd-oldali tömegek, 

i  a himba módosítása, i = k2 / k1   

  (kgm
2
) a himba forgáspontjára számított tehetetlenségi nyomaték, 

k2  (m) a himba szelep-oldali karjának hossza, 

k1  (m) a himba lökőrúd-oldali karjának hossza. 

A szeleprugó méretezés első lépése az, hogy meghatározzuk a korrigált csavaró igénybevételt a sze-

lep nyitott helyzetében uralkodó terhelésnél. Ennek ismeretében a használandó huzalátmérő számít-

ható. A szeleprugó adott alkalmazási esethez való megszerkesztésénél ki kell használni egy adott 

anyagra megengedhető maximális igénybevételt. Ez a tény a leggazdaságosabb anyag-, tér- és súly-

kihasználáshoz vezet. 

A korrigált csavaró igénybevétel:  

 
3

max8

d

DF
stat




    

ahol Fmax  (N) a maximális rugóerő, 

D  (m) a tekercs közepes átmérője, figyelembe véve a rendelkezésre álló teret, 

d  (m) a huzal vastagsága,  

 a d/D viszonytól függő szorzó. 
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A huzalvastagság τ megengedhető csavaró igénybevétel esetében 

 3 max8






DF
d    

A működő menetek száma függ a szelep nyitott és zárt helyzetében adódó terhelések közötti kü-

lönbségtől és a szelepemelkedéstől. A rugó összenyomódása 
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FDz
f




  ,  

ahol G a rugóacél csúsztató rugalmassági modulusa, értéke: G=(8÷8,5)·10
4
 MPa, 

z a működő menetek száma. 

A rugóállandó 
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ismeretében a működő menetszám kiszámítható. 

Miután a működő menetek számát meghatároztuk, a szeleprugó számára összenyomott helyzetben 

rendelkezésre álló tér alapján számítjuk a tekercsek összmenetszámát. Az összenyomott állapotbeli 

magasságnak rövidebbnek kell lennie a szelep nyitott helyzeténél adódó hosszúságnál, azzal az ér-

tékkel, amely elégséges a gyártási tűrések és bizonyos biztonság figyelembevételére. A rugóerőket 

és az ezekhez tartozó hosszakat a 8.16. ábra mutatja.  

(8.29) 

(8.28) 

(8.27) 

(8.26) 

(8.25) 

(8.24) 
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8.16. ábra. A szeleprugó beépítési méretei 

A rugó legkisebb hossza:      L = (z + 1) · d + z · h0        
ahol h0 a két szomszédos rugómenet között megengedhető legkisebb hézag:  

 h0=(0,2-0,5)·d, ugyanis a rugómeneteknek rezgés esetén sem szabad egymással  

 érintkezni. 

A rugó szerelési hossza:  hLLsz     

A rugó gyártási hossza:  
00 fhLL     

ahol f0 a rugó deformációja beszerelt állapotban. 

A rugó összes menetszáma:   

Irodalmi adatok alapján 3-3,5-nél több zcs csillapító menetet feleslegesnek tartanak. Amennyiben 

kettőnél kevesebb csillapító menet áll rendelkezésre, rendszerint jobb, ha változó menetemelkedésű 

rugót alkalmazunk. A szeleprugók mozgása periodikus, ami gerjesztőleg hat a rugólengésekre. Ha a 

gerjesztő erő periódusa a rugó önlengésszámával megegyezik, rezonancia lép fel. A rezonancia já-

rulékos feszültséget ébreszt, amely rugótöréshez vezethet. A lengések a szelepzárást is bizonytalan-

ná tehetik, különöse nagy szelephézaggal rendelkező motorok esetén.  

A gyakorlatban gyakran előfordul, hogy a számítással meghatározott rugó méretei meghaladják a 

rendelkezésre álló helyet. Ez esetben két vagy három koncentrikusan egymásba helyezett rugót al-

kalmazunk, a külső rugó viseli a terhelés 60-70%-át. A többrugós rendszereknél kerülendő a rugók 

egymással való érintkezése. A külső és belső rugók menetemelkedése ellenkező irányú. 

A szeleprugókhoz használt legközönségesebb anyag előtemperált szénacélhuzal, amely azonban 

csak kis igénybevételű helyekre alkalmazható. A legáltalánosabban használt anyag nagy szelepru-

gók esetében, 6 mm feletti huzalátmérőnél a króm-vanádium ötvözésű acél. A szeleprugó anyagki-

fáradási határát nagy mértékben befolyásolják a gyártási eljárások. A nyers felületű huzalból készült 

rugó igénybevételét mintegy 30-40%-kal növelhetjük a felület köszörülésével vagy sörtézésével. 

8.4. Felhasznált irodalom 

A 8. fejezet anyagának összeállítása során az Irodalomjegyzékben felsorolt, következő szakirodalmi 

forrásokat használtuk fel: [3], [20], [21], [23], [29]. 

(8.33) 

(8.32) 

(8.31) 

(8.30) 
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9. A VASÚTI DÍZELMOTOROK SEGÉDÜZEMI BERENDEZÉSEI 

Ebben a fejezetben a hűtővízrendszer, a kenőolajkör és az üzemanyagrendszer felépítésével, vala-

mint az indítás néhány kérdésével foglalkozunk. Elsősorban azokat a vonatkozásokat emeljük ki, 

amelyek a vasúti dízelmotorok felépítése, járműbe való beépítése és üzemeltetése következtében je-

lentősen eltérnek a gépjármű-dízelmotoroknál alkalmazott megoldásoktól.  

A segédüzemi berendezések rendszerének megválasztásánál, tervezésénél és üzemeltetésénél abból 

kell kiindulni, hogy a dízelmotor és a jármű egésze szerves egységet képeznek, és közöttük a kap-

csolatot sok vonatkozásban a segédüzemi berendezések teremtik meg. Tehát ezeknek a rendszerek-

nek a kialakításánál a vasúti vontató jármű által megszabott korlátokat és lehetőségeket messzeme-

nően figyelembe kell venni.  

A segédüzemi rendszerek felépítését néhány példán keresztül mutatjuk be, amelyeket a MÁV-nál 

üzemelő dízelmotoros vontató járműveknél alkalmazott megoldások közül választottunk ki. A mű-

ködési vázlatokat és ezek leírását azonban nem típusismertetésnek szántuk (nem is ez a cél), hanem 

úgy kezeltük, mint egy elvi elrendezés adott járműhöz történő alkalmazását.  

9.1. Hűtővízrendszer 

A hűtőközeg víz, amelyet szivattyú keringtet a hűtővízrendszerben. A dízelmotorba belépő és az 

onnan távozó hűtővíz hőmérsékletkülönbsége a különböző konstrukcióknál 6-10 ºC között mozog 

névleges motorteljesítmény esetén. A hűtővízzel elvezetendő hőmennyiség értékére a régebbi terve-

zésű, nem feltöltött dízelmotoroknál első közelítésként 2,5-4 MJ/kWh értéket lehet felvenni. Feltöl-

tött dízelmotoroknál ennél lényegesen kisebb értékekkel kell számolni.  

A hűtővízrendszer egyes elemeinek megválasztását, illetve méretezését a ténylegesen elvezetendő 

hőmennyiségek alapján kell elvégezni. Ehhez ismerni kell a dízelmotor részletes hőmérlegét, vala-

mint a rendszerbe bekapcsolt többi hőleadó berendezés (pl. kenőolajhűtő, hidraulikus erőátviteli 

rendszer olajhűtője) hőtechnikai jellemzőit. Általában a dízelmotor névleges teljesítményéhez tarto-

zó hőmérlegek elsődleges jelentőségűek, de előfordulhat, hogy a névleges teljesítményhez közelálló 

üzemi ponthoz tartozó hőmérleg a mértékadó. A hőtechnikai méretezést a rendszer áramlástechnikai 

méretezésével (áramlási sebességek, ellenállások) összhangban kell végezni.  

A vasúti dízelmotorok hűtővízrendszerének felépítését sok vonatkozásban megszabja a levegő-

visszahűtő és a kenőolajhűtő vízkörbe való bekötésének módja. A feltöltő kompresszorában felme-

legedett sűrített levegőt a hengerek levegőtöltetének növelése érdekében vissza kell hűteni. A 4. fe-

jezetben említettük, hogy a visszahűtés akkor hatékony, ha a felmelegedett levegő és a rendelkezés-

re álló hűtőközeg közötti hőfoklépcső minél nagyobb, de legalább 30-35 ºC. Ebből következően a 

levegővisszahűtőbe a vízkörben elérhető legalacsonyabb hőmérsékletű vizet kell vezetni. Fokozot-

tabb levegő-visszahűtés esetében külön, alacsonyabb hőmérsékletű körbe kell a levegővisszahűtőt 

bekötni.  

A 9. 1. ábra a Ganz-MÁVAG által gyártott 12 VFE 17/24 típusú dízelmotor egykörös hűtővízrend-

szerét egyszerűsítve mutatja. A motor hűtésére szolgáló vizet centrifugál rendszerű hűtővíz szivaty-

tyú tartja körforgásban. A szivattyú a vízhűtőből, illetve a kiegyenlítő víztartályból szívja a vizet és 

a nyomócsőbe juttatja. A nyomócső több ágra oszlik. Főága a kenőolajhűtőn és a hidraulika olajhű-

tőn át továbbítja a vizet a forgattyúház felsőrészben kiképzett központi vízelosztó csatornába. A 

vízelosztó csatorna furatain át a víz a hengerperselyekhez kerül, ezek mentén körüláramlik és a for-

gattyúházból az átvezető furatokon keresztül a hengerfejekbe jut. A hengerfejekből a víz a 

kivezetőcsövön keresztül a gyűjtőcsőbe, majd a vízhűtőbe jut, ahol leadja a felvett hőmennyiséget 

és visszaáramlik a vízszivattyúba. A feltöltő berendezés egy kisebb keresztmetszetű csövön a nyo-

mócsőnek a vízszivattyú és az olajhűtő közötti szakaszából kapja a hűtővizet. A levegő-

visszahűtőkön átáramló víz a turbótöltőbe, majd pedig a motorba vezető csőbe jut. A vízkörben biz-

tosítani kell a rendszer víztelenítésének a lehetőségét is. A hűtővízrendszer sémájából is felbecsül-
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hető, hogy a víz jelentős ellenállást képviselő szerkezeteken keresztül és tetemes hosszúságú csőve-

zetékeken áramlik át. A vízszivattyú szállítómagasságának meghatározásánál ezt figyelembe kell 

venni. A példaként említett motortípusnál a Pe= 688 kW teljesítményű dízelmotor n=21 1/s névle-

ges fordulatszámnál a szivattyú fordulatszáma nvsz  60 1/s, szállítómagassága H  25 m, vízszállítá-

sa pedig V  1170 liter/min.  

 

9.1. ábra. A 12 VFE 17/24 típusú dízelmotor egykörös hűtővízrendszerének  

egyszerűsített ábrája 

A 9.2. ábra a kétkörös hűtővízrendszer egyszerűsített sémáját mutatja. Példaként a Ganz-MÁVAG 

által gyártott 12PA4-185 típusú dízelmotor, illetve a DHM7 típusú, MÁV M41 sorozatú dízel-

hidraulikus mozdony kétvízkörös kapcsolási vázlatát tüntettük fel. A sémában szerepelnek az egyes 

főegységekbe be- és kilépő víz hőmérsékletértékei, valamint a csővezetékekben fellépő áramlási se-

bességek is. A hűtőrendszerbe két vízhűtő, két levegő visszahűtő, egy feltöltő, egy kenőolajhűtő és 

egy hidraulika olajhűtő kerül beépítésre. A hűtőrendszer két külön vízszivattyúval ellátott vízkörből 

épül fel.  

 

9.2. ábra. A 12PA4-185 típusú dízelmotor kétkörös hűtővízrendszerének egyszerűsített ábrája 

A melegvízkörben az Sz1 vízszivattyú a hűtővizet a vízhűtőből szívja, átnyomja a motoron, majd a 

motorban felmelegedett hűtővíz a vízhűtőbe áramlik, ahol lehűl és így kerül ismét vissza a vízszi-

vattyúba.  

A hidegvízkörben a hűtővizet az Sz2 szivattyú keringteti, mely a vízhűtőből szív, majd a hűtővizet 
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átnyomja az egymással párhuzamosan kapcsolt két levegővisszahűtőn és a turbótöltőn. Ezután a tel-

jes vízmennyiség átáramlik a sorbakapcsolt kenőolajhűtőn és hidraulika olajhűtőn. Végül a felmele-

gedett hűtővíz a vízhűtőben lehülve kerül vissza a vízszivattyúhoz. 

A hűtővíz a két vízkörben felvett hőmennyiséget a vízhűtőkön átszívott hűtőlevegőnek adja át, 

amelynek áramoltatását két AVE-1110/30º típusú axiális ventilátor végzi.  

A 9.2. ábra a fentiekben ismertetett vízköröket termikus és áramlástani jellemzők szempontjából 

mutatta be. Az M41 sorozatú dízelhidraulikus mozdony teljes vízsémáját a 9.3. ábra mutatja.  

A vízrendszerekben, álló motornál is, 0,16 MPa értékű statikus túlnyomás van. Ezt sűrített levegő 

biztosítja, amelyet a jármű légtartályából nyomáscsökkenő szelepen keresztül vezetnek a vízkörök-

höz csatlakozó víztartályba. A nyomás alatti vízkör magasabb hűtővízmérsékleteket és – a nagyobb 

hőfoklépcső következtében – jobb hőátadást biztosít, amelynek elsősorban a melegvízkörben van 

nagy jelentősége (a hűtőméretek csökkenthetők).  

 

9.3. ábra. Az M41 sorozatú dízelhidraulikus mozdony teljes vízsémája 

A vasúti járművek hűtővízkörében felhasznált víznek bizonyos feltételeket ki kell elégíteni, hogy ne 

lépjen fel korrózió és a víztérben ne keletkezzenek lerakódások.  

A hűtővíz teljesen tiszta, átlátszó, lebegő részektől mentes legyen, az összes szilárd alkotórészek 

mennyisége max. 50 mg/liter lehet. Az összes keménység max. 8 német keménységi fok, a klorid és 

nitrát ion együttes mennyisége max. 50 mg/liter lehet. A pH hidrogén ion koncentráció értéke 5-7, 

20 ºC hőmérsékletű víznél.  

Alumínium forgattyúháznál és könnyűfémet tartalmazó vízkörben a kívánatos pH érték 7,5. Ha a 

hűtővíz könnyűfémmel nem érintkezik, akkor enyhén lúgos kémhatású vizet (8,5-9,5 pH érték) cél-

szerű alkalmazni. Korrozióvédelem érdekében és a víz egyéb kedvező feltételeinek biztosításához, a 

hűtővízben adalékanyagokat, inhibítorokat alkalmaznak. Legjobbak a borát típusú inhibítorok (pl. 

Nalco). Az oldható olajadalékok nem váltak be, mert megtámadták a gumitömítéseket, a kromát 

alapúak pedig egészségkárosító okból nem kívánatosak. Vízutántöltések és javítások alatti vízvesz-

teségek miatt, a vasutak laboratóriumai rendszeresen vizsgálják a vízminőséget és szükség szerint 

pótolják az adalékot.  
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9.2. Kenőolajrendszer 

A motorban a kenőolajrendszer juttatja el az olajat a kenési helyekre. Vasúti dízelmotorokban min-

den esetben kényszercirkulációs kenőolajrendszert alkalmaznak, a kenőolajat fogaskerékszivattyú 

tartja körforgásban, amelynek fordulatszáma arányos a motor fordulatszámával. A dugattyú hűtése 

kapcsolódhat a motor olajozási köréhez, de lehet attól független is. Ez utóbbi megoldás az igen 

nagy fajlagos terhelésű dízelmotoroknál fordul elő, ekkor a dugattyúk hűtését külön 

kenőolajszivattyú biztosítja.  

A keringtetett kenőolaj mennyisége 25-50 liter/kWh, ebben a dugattyúhűtés olajigénye is szerepel. 

A rendszerben levő olaj mennyisége akkora, hogy az olaj általában 0,5-1 percenként kerül ismét a 

kenőhelyekre. A kenőolaj nyomása normális üzemi hőmérsékleten (80-90 ºC) a motor fordulatszá-

mától függően 0,2-0,6 MPa nagyságrendben mozog (az utolsó főcsapágy után a 

főnyomóvezetékben mérve). A kenőolaj egy része elégés, elpárolgás következtében elhasználódik; 

a kenőolajfogyasztás 0,2-2 g/kWh nagyságrendben mozog.  

Vasúti dízelmotorokban többféle kenőolajrendszert használnak. A különbséget ezek között az olaj-

készlet tárolásának helye és módja jelenti, ami megszabja az alkalmazandó szivattyúk és ezzel 

együtt az olajkörök számát.  

Az ún. nedves olajteknős (nedves karteres), egykörös rendszerben (9.4. ábra) az olajkészlet a for-

gattyúház alsó részében van. Innen a NYSZ nyomószivattyú a Dsz durvaszűrőn keresztül szívja fel 

az olajat és az Sz szűrőn és KOH kenőolajhűtőn (vagy felcserélve KOH →Sz) keresztül nyomja az 

elosztó csővezetékébe. Ez a főcsapágyakhoz, vezértengelyhez, a hengerfejeken levő vezérlési ele-

mekhez, a fordulatszám-szabályozóhoz, a befecskendező szivattyúkhoz, valamint a motor egyéb, 

kenést igénylő segédgépeihez vezeti az olajat. A rendszert túlnyomás ellen a B biztosító szelep védi. 

Az olajnyomás ellenőrzésére az utolsó főcsapágy után elhelyezett feszmérő szolgál. A kenőolaj-

rendszer összeköttetésben van a fordulatszám-szabályozó berendezéssel is. Amennyiben az olaj 

nyomása bizonyos érték alá csökken, a regulátor megszünteti a befecskendezést, leállítja a motort.  

 

9.4. ábra. Nedves olajteknős egykörös kenőolajrendszer sémája 

A jármű áramforrásáról táplált E elektromotor hajtja az IKSZ indító kenőolajszivattyút. Ennek sze-

repe az, hogy az indítás előtt feltölti olajjal a rendszert és ezzel biztosítja az indulás pillanatától 

kezdve a megfelelő kenést, illetve a regulátor számára a működtetéshez szükséges olajnyomást. Az 

indító kenőolajszivattyút csupán indításonként működtetik 1-3 percig.  

Nedves olajteknős egykörös kenőolajrendszer részletesebb vázlatát mutatja a 9.5. ábra (Ganz-

MÁVAG 12 VFE 17/24 típusú motor; 688 kW-os kivitel). 



9. A VASÚTI DÍZELMOTOROK SEGÉDÜZEMI BERENDEZÉSEI 247 

 

 Kovács Endre, BME  www.tankonyvtar.hu 

 

9.5. ábra. Nedves olajteknős egykörös kenőolajrendszer részletes vázlata 

A motor kenésére szolgáló kenőolajkészlet az olajtartálynak kiképzett forgattyúház alsórészben van 

elhelyezve. A kenőolajat fogaskerék rendszerű szivattyú szállítja a motor kenendő helyeire. A szi-

vattyú (1) a forgattyúház alsórészből az előszűrőn (2) és a durvaszűrőn (2/a) keresztül szívja fel a 

kenőolajat és azt a kenőolajhűtőbe (3) nyomja.  

A kenőolajhűtőből a finomszűrőbe (4) kerül az olaj, ahonnan a nyomócsövön keresztül az elosztó-

csőbe (5) jut. A szűrő utáni nyomócsőbe nyomásszabályozó szelep (6) van beépítve, amely akkor 

engedi az olajat a csapágyak felé áramlani, ha nyomása a szelepre megadott beállítási értéket 

(0,26±0,02 MPa) meghaladja.  

Az olaj az elosztócsőból leágazó csöveken (7) jut a főcsapágyakhoz. A főcsapágyaktól a forgattyú-

tengely (8) furatain keresztül a hajtórúdcsapágyakhoz áramlik, ahonnan a hajtórúd (9) szárában levő 

furaton a dugattyúcsaphoz kerül. Végül a hajtórúd kisfej furatán át a dugattyúfenékre csapódik és a 

forgattyúház alsórészbe folyik vissza. A forgattyútengely furatain keresztül történik a rezgéscsilla-

pító (10) olajellátása is.  

A szűrő utáni nyomócsőből egy leágazáson keresztül történik a hűtővízszivattyú (11), a befecsken-

dezőszivattyúk (12), a kétkarú szelephimbák (13) és a befecskendezőszivattyú meghajtás (14) olaj-

ellátása. A 11, 15 és 16 jelű olajbevezető csavarok szűkített átfolyásúak, tehát nyomáscsökkentő ha-

tásúak.  

Az utolsó főcsapágy után az elosztócsőből két vezetéken áramlik tovább az olaj. Az egyik cső (17) 

az egykarú himbacsoportokhoz (18) és a vezértengelyhez (19) vezet. A másik csövön (20) az 

olajnyomáshiány-leállító szerkezet (21) tolattyúja mögé jut az olaj (lásd a 3. 22. ábrát is!).  

Amikor a leállító szerkezet a fordulatszám-szabályozó (36) felé átengedi az olajat, az olajnyomással 

működő elektromos kapcsolóhoz (22) is olaj kerül. Ennek a kapcsolónak a motor indításakor van 

szerepe. A fordulat-számszabályozó működéséhez szükséges olaj a kenőolaj finomszűrő utáni nyo-

mócsőből a 23 jelű vezetéken át van biztosítva. Ebből a vezetékből jut az olaj az elektrohidraulikus 

szelephez (24) is.  
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Az indító kenőolajszivattyú (25) szívóága a durvaszűrőhöz, nyomóága pedig a nyomócső kenőolaj-

hűtő előtti szakaszába csatlakozik.  

A főcsapágyaknál uralkodó nyomás feszmérővel (27) ellenőrizhető, amely a kenőolaj-elosztócsőbe 

– az utolsó főcsapágy után – van bekötve.  

A kenőolajrendszer feltöltése, illetve az olaj pótlása a forgattyúház felsőrész oldalán levő beöntő fe-

délen át történik. Az olaj leeresztésére a forgattyúház alsórészre szerelt leeresztő csap (28) szolgál. 

A csapon keresztül, a 29 jelű csővezetéken át, a kenőolajhűtő is kiürül.  

A kenőolajszivattyú a forgattyúház mellső részén van elhelyezve. Hajtása a forgattyútengelyről 

közlőkeréken keresztül történik. A szivattyú nyomóterébe biztosító szelep (30) van beépítve, amely 

0,45±0,03 MPa nyomáson túl kinyílik és a nyomó és a szívóteret összeköti, ami által az olajszállí-

tást csökkenti.  

A kenőolajrendszer működésénél nem említett, de a vázlaton feltüntetett további elemek:  

31: Indító kenőolajszivattyú szívóvezetéke 

32: Indító kenőolajszivattyú nyomóvezetéke 

33: Indító kenőolajszivattyú pótnyomóvezetéke 

34: Lábszelep 

35: légtelenítő cső a kenőolajhűtőhöz. 

Nedves olajteknős kenőolajrendszert azokban az esetekben lehet alkalmazni, amikor a forgattyúház 

alsó részre a teljes olajmennyiség tárolásához szükséges térfogatú lehet. Ez mozdonyba és motorko-

csi alvázára épített motoroknál a legtöbb esetben megvalósítható. Forgóvázba épített motorkocsi 

motoroknál, a rendelkezésre álló hely szűkös volta miatt, a forgattyúház alsó részében nem alakítha-

tó ki az olajtartály. Ilyenkor az ún. száraz olajteknős, kétkörös kenőolajrendszert szokták alkalmaz-

ni.  

A száraz olajteknős rendszernél (9.6. ábra) az olajat a T tartályban tárolják. A forgattyúház alsó 

részbe lefolyt olajat az ÜSZ ürítőszivattyú a Dsz durvaszűrőn keresztül szívja fel és az Sz szűrőn és 

KOH kenőolajhűtőn át a T tartályba nyomja. Innen az NYSZ nyomószivattyú az egykörös rendszer-

nél alkalmazott elv szerint továbbítja a motorba az olajat. Az ürítőszivattyú olajköre kisnyomású 

kör, amelyben az olajnyomás 0,1-0,3 MPa között mozog. Az ürítőszivattyú szállítási teljesítménye 

10-15%-kal nagyobb, mint a nyomószivattyúé: ez a különbség biztosítja azt, hogy az olajteknő 

„száraz” legyen. 

 

9.6. ábra. Száraz olajteknős egykörös kenőolajrendszer sémája  

Mozdonymotoroknál kétkörös olajrendszert nedves olajteknővel is alkalmaznak (9.7. ábra). A for-

gattyús mechanizmust a NYSZ nyomószivattyú által létesített nagynyomású kör látja el olajjal. A 
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többi kenési helyek NYCS nyomáscsökkentő szelepen keresztül kapják olajozásukat. Az ÜSZ 

ürítőszivattyú a kisnyomású körben az Sz2 szűrőn, KOH kenőolajhűtőn és az MSz mellékáramú szű-

rőkön keresztül áramoltatja át az olajat.  

 

9.7. ábra. Kétkörös kenőolajrendszer nedves olajteknővel 

A főáramkörben alkalmazott szűrők többnyire résszűrők vagy acél szitaszövetes szűrők, amelyek a 

30 mikronnál nagyobb szennyeződések kiszűrésére alkalmasak. A keringtetett nagy olajmennyiség 

miatt – a szűrő méretének bizonyos határok között való tartása érdekében – legtöbbször megelég-

szenek a főáramkörben 50-80 mikron szűrőképességű szűrőkkel. A résszűrők általában a szűrőosz-

lopok forgatásával tisztíthatók, amikor az oszlophoz simuló lap a szűrő felületéről lekaparja a 

szennyeződést. 

A finomabb szennyezőanyagok (~1 mikron) kiszűrését mellékáramú szűrőkkel kell megoldani. 

Mellékáramban a teljes keringtetett kenőolaj-mennyiségnek csupán 5-10%-a halad át és ez a meny-

nyiség szűrés után, felhasználás nélkül jut vissza az olajteknőbe. Kb. 1 mikron méretű szennyeződé-

sek kiválasztására a papír, nemez, műanyag vagy más porózus anyagból készült szűrők alkalmasak. 

Ezek általában csak komplett szűrőbetét cserével tisztíthatók. Emiatt egyre inkább előtérbe kerülnek 

mellékáramban a centrifugális szűrők. Ezeket is rendszeresen tisztítani kell, a falakra kicsapódott 1-

2 cm vastagságú, gumiszerűen megszilárdult szennyeződéseket el kell távolítani.  

A kenőolajnak – a kenési rendszer célirányos kialakítása segítségével – a következő feladatokat kell 

a dízelmotorban ellátni:  

- a mozgó alkatrészek között megfelelő olajfilmet kell létrehozni a kopás megakadályozása érde-

kében, 

- a dugattyúgyűrűk és a henger fala között hatásos tömítést kell biztosítani a gázátfúvások kikü-

szöbölése céljából, 

- el kell vezetnie a motorból a súrlódás útján keletkezett hőt, valamint az égés során felszabaduló 

hő egy részét, 

- meg kell akadályoznia az égéstermékek és az oxidációs termékek lerakódását és ki kell mosnia 
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a motorból a szennyeződéseket, az esetleges kopás során leváló anyagrészeket, 

- meg kell akadályozni a korróziót és így a korróziós kopást. 

A vasúti dízelmotorok üzembiztossága és élettartama nagy igénybevételre alkalmas, adalékolt, ún. 

H.D. (heavy duty) kenőolajok használatát követeli meg. Az adalékanyagok hatása sokrétű, többek 

között az adalékanyagok  

- nagyobb stabilitást biztosítanak az oxidációval szemben; ez azért fontos, mert minden ásványolaj 

oxidálódik levegő jelenlétében és az oxidáció a hőmérséklet növelésével erősen fokozódik;  

- rendelkeznek azzal a hatással, hogy a karbontartalmú részecskéket diszpergálják és szuszpenzió-

ban tartják, így megakadályozzák, hogy azok lerakódjanak, „kokszosodjanak”; 

- növelik a korrózióállóságot;  

- csökkentik a kopás mértékét.  

Az alkalmazandó kenőolajfajta viszkozitása a külső hőmérséklettől függ. Közép-európai éghajlati 

viszonyok mellett SAE 40, télen SAE 30 viszkozítású osztálynak megfelelő kenőolaj használandó. 

Dízelmotoroknál a kenőolaj minőségjelzésében jelzett adalékolás meghatározza a kenőolaj hamu-

tartalmát.  

A gázolaj kéntartalmának növekedésével – azonos adalékolási szint mellett – csökken a kenőolaj 

élettartama, az olajcserék közötti üzemórák száma. A gázolaj kéntartalmát az 1990-es évektől kez-

dődően környezetvédelmi indokok miatt, a kén-dioxid emisszió mérséklése érdekében több lépcső-

ben a kőolajfinomítás technológiai eljárásainak fejlesztésével jelentősen csökkentették. Magyaror-

szágon a gázolaj maximális kéntartalma 2009. 01. 01. után 10 ppmm. 

A kenőolaj elhasználódása miatt, időszakonként a kenőolajat le kell cserélni új olajjal. Az olajcsere 

időszaka függ a motor terhelésétől, az üzemi és a környezeti körülményektől, az olajfogyasztás mi-

atti utántöltések frissítő hatásától stb. Korábban az olajcserékre az olajminőségtől függő meghatáro-

zott üzemóra számot adtak meg. Ma már minden vasút rendelkezik olajvizsgáló laboratóriummal, 

ahol a rendszeresen beküldött – üzemelő motorból vett – olajmintákat ellenőrzik. Az ellenőrzés 

nemcsak az olaj alapminőségéhez viszonyított változásokat (viszkozitás, víztartalom, kokszosodás 

stb.) rögzíti, hanem nagyon fontos része a vizsgálatnak az olajban halmozódó különféle fémtartalom 

mennyiségének meghatározása. Ez az adat fontos jelzést adhat a motorban kialakuló rendellenessé-

gek időben való jelzésére. Például a réztartalom növekedése csapágyhibára utaló jelzést adhat. Így 

az olajvizsgálat az olajcsere gazdaságos időtartamának meghatározásán túl segíthet hiba előrejelzé-

sében, esetleg az időben történő ellenőrzésben és javításban.  

9.3. Üzemanyagrendszer 

A dízelmotor gázolajellátásának biztosítása az üzemanyagrendszer feladata.  

A legáltalánosabban – tehát gépjármű dízelmotoroknál is – használt rendszer elvi felépítését a 9.8. 

ábra mutatja. A tápszivattyú az üzemanyagtartályból szívja a gázolajat és a főszűrőn keresztül 0,05-

0,1 MPa nagyságú túlnyomással továbbítja azt a befecskendező szivattyúba. A tápszivattyú a be-

fecskendezett mennyiségnek kb. a kétszeresét szállítja, a többlet szűkítőcsavaron keresztül jut visz-

sza a tartályba. A szűkítőcsavar segítségével lehet a tápnyomás pontos értékét beállítani. A befecs-

kendező szivattyúban levő egyes adagoló elemek nagy nyomáson a fejszelepen és a nyomócsövön 

keresztül a porlasztóba továbbítják a gázolajat, ahonnan az megfelelő nyomáson, porlasztással és 

irányítással a motor égésterébe jut. A porlasztótű mellett elszivárgó üzemanyagot külön csővezeté-

ken juttatják vissza a tartályba.  
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9.8. ábra. Az üzemanyagrendszer elvi felépítése 

Nagyobb méretű vasúti dízelmotoroknál gyakran nem a szokásos, több adagolóelemet tartalmazó 

befecskendő szivattyút alkalmaznak, hanem hengerenként különálló, egyedi adagoló elemeket, 

amelyeket a vezértengely erre szolgáló bütyke működtet. Az ilyen rendszerek elvi felépítése azon-

ban a fenti megoldáshoz hasonló.  

Az alábbiakban két üzemanyagrendszert ismertetünk és ezek kapcsán rámutatnak a vasúti dízelmo-

torok üzemanyagrendszerének azon sajátosságaira, amelyek a gépjármű motorokhoz viszonyítva el-

térést jelentenek.  

A MÁV M46 sorozatú mozdonyába beépített GMC 16-567D1 típusú dízelmotor gázolajrendszerét 

mutatja be a 9.9. ábra. Ennek a motornak az a különlegessége, hogy egyesített befecskendező szi-

vattyúval és porlasztóval rendelkezik, azaz az adagoló elem és a porlasztó egy egységet képez, az 

adagoló elemet a vezértengely erre a célra szolgáló bütyke működteti. Az üzemanyagot a kb. 3000 

liter kapacitású tartályból elektromos hajtású tápszivattyú előszűrőn keresztül szívja fel és finom-

szűrőn keresztül továbbítja az adagoló elemhez. A tápszivattyú a tényleges befecskendezett üzem-

anyag mennyiségének kb. kétszeresét szállítja. A felesleges gázolaj az adagoló elemen átáramolva 

azt hűti és az egymáson elmozduló elemeket keni. A tartályba visszaáramló gázolaj olyan szűkíté-

sen halad át, amellyel az adagoló elemnél az ellennyomást 0,07 MPa értékre kell beállítani. A visz-

szafolyó vezetékbe iktatott üvegablakon keresztül ellenőrizhető, hogy az adagoló elemnél fellép-e 

az előírt ellennyomás (ti. ebben az esetben folyamatosan áramlik a gázolaj a tartály felé). A gázolaj 

finomszűrőbe is be van építve egy nyomásszabályozó szelep. A finomszűrő elemek elpiszkolódása 

esetében ez 0,43 MPa túlnyomáson nyit ki. A tartályba visszafolyó gázolaj egy második üvegablak 

előtt halad el. Megfelelő átbocsátóképességű szűrőknél a tartályba nincs visszafolyás. A gázolaj 

megjelenése az ellenőrző ablaknál a szűrő eltömődésére utal, a szűrőt haladéktalanul ki kell tisztíta-

ni, illetve cserélni.  

Gázolaj finomszűrőként szinterizált (porkohászati úton előállított) bronz „poharakat” használnak. 

Az anyagszerkezet zegzugos pórusain keresztül áramlik át a gázolaj. Az ilyen berendezés szűrőké-

pessége 1 mikron alatt van. Erre a szűrési finomságra az adagoló elem és a porlasztótű illesztése 

miatt szükség van. Az elpiszkolódott szűrő egyszerűen tisztítható: a normális átáramlási iránnyal 

szemben áramoltatott nagyobb nyomású mosófolyadék kiöblíti a pórusokból a szennyeződést.  
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9.9. ábra. A GMC EMD 16-567D1 típusú dízelmotor gázolajrendszere 

Amennyiben a mozdonyon vonatfűtő berendezés is van, akkor a gőzkazán üzemanyag-ellátást is a 

gázolajrendszernek kell biztosítania. Ilyen rendszer vázlatát mutatja a 9.10. ábra.  

 

9.10. ábra. A gőzkazán üzemanyag-ellátását biztosító gázolajrendszer vázlata 

A fő gázolajtartályban tárolják a jármű gázolajkészletét; a tartályt mozdonyoknál és motorkocsiknál 

a főkeret alatt, egy vagy több egységben helyezik el. A gázolajtartály méretét az UIC 627-2 előírás 

szabályozza. Ennek értelmében 370 kW motorteljesítményig legalább 400 km, 370 kW motortelje-

sítmény felett pedig legalább 1000 km hatótávolságot kell középnehéz üzemben biztosítani. Gya-

korlati tapasztalatok szerint a fő gázolajtartály befogadóképessége (literben) a dízelmotor teljesít-

ményének (kW)-ban 1,1-1,8-szorosa.  

Az ejtőtartályt a jármű teteje közelében helyezik el, térfogata 100-200 liter körül mozog. Az 

ejtőtartályból a befecskendező szivattyúhoz és vonatfűtési gőzkazánhoz közvetlen hozzáfolyással 

jut el az üzemanyag. Az ejtőtartályt az elektromos működtetésű tápszivattyú szűrőn és visszacsapó 

szelepen keresztül tölti fel. Ebben a körben bekövetkező meghibásodás esetén az ejtőtartályt  kézi 

szivattyúval fel lehet tölteni, így a mozdony „fekve maradása” elkerülhető. Az ejtőtartályos rend-

szer további előnyeként említhető az, hogy a gázolajban elnyelt levegő kiválására a rendszer legma-
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gasabb pontján egyszerű módon nyílik lehetőség. A bemutatott rendszer eleme a motor hűtővizével 

működtetett gázolaj melegítő is.  

9.4. Vasúti dízelmotorok indítási rendszerei 

A motorok indítása külső erőforrással való megforgatás útján történik. Indításkor általában a motor 

hideg, nincs üzemi hőmérsékleten. Az egymáson elmozduló alkatrészek közötti részekben megder-

medt kenőolaj viszkozitása nagy, emiatt a motor megforgatása indításkor nagy nyomatékot igényel.  

Nagyteljesítményű motoroknál gyakran alkalmaznak előmelegítő berendezést, amellyel a kenőolaj 

és hűtővíz 40-50 ºC-ra felmelegíthető. Ezáltal könnyebbé válik a motor megforgatása; az égéstér fa-

lai nem annyira hidegek, tehát a gyújtás biztosabbá válik, és csökkennek a hideg állapotban való 

üzemelés következtében fellépő kopások.  

Indításkor a sűrítési ütem alatt kisebb a levegő felmelegedése, mint normális üzemben, mivel a hen-

gerfalak hidegek és gyors ütemben elvezetik a sűrítés közben keletkezett hő egy részét. Emiatt a 

gyújtás bizonytalanná válik, vagy be sem következik. Az osztott égésterű motoroknál, a tagolt nagy 

hőleadó felület miatt az indításhoz szükséges hőmérséklet nehezebben érhető el.  

Az indítási folyamatban a motort a gyújtási fordulatra kell felpörgetni. A hengerben első gyújtások 

1-2,5 1/s fordulatszámon történnek. Dugattyú középsebességre vonatkoztatva ckind=0,7-0,8 m/s ér-

téket kell elérni. A nagyobb motorok kisebb gyújtási fordulatszámot igényelnek.  

Az indítási folyamatot hőtani szempontból vizsgálva, az indítás előfeltételeként az adódik, hogy a 

munkaközeg (levegő) hőmérsékletének az üzemanyag befecskendezése után az üzemanyag öngyul-

ladási hőmérsékletét meg kell haladnia. Mivel a gázolaj öngyulladási hőmérséklete 220-250 ºC kö-

rül mozog, a sűrítési ütem végén ennél nagyobb közeghőmérsékletet kell elérni. Gyakorlati mérések 

szerint indításkor a sűrítés politrop kitevője 1,22-1,25 között van.  

A nagyobb lökettérfogatú dízelmotorok könnyebben indíthatók, mint a kisebbek. Ennek a követke-

ző okai vannak:  

- A lökettérfogat növelése esetében a hengerfal felületének a henger térfogatához viszonyított 

aránya csökken, tehát kisebb lesz az indítási folyamat során a hőveszteség.  

- A sűrítési ütemben, a kis fordulatszám miatt, jelentős a dugattyúgyűrűk mentén elszökő levegő 

mennyisége, ami úgy hat, hogy kisebb a sűrítési végnyomás, így a véghőmérséklet is. Nagyobb 

lökettérfogat esetén a henger-kerület/hengertérfogat arány csökken, tehát viszonylagosan keve-

sebb az elszökő levegő mennyisége is.  

Az indítási folyamatot energetikai oldalról vizsgálva, az alábbi következtetések tehetők. A motor 

megforgatását végző indító berendezéseinek az indítási folyamat során az alábbi munkát kell vé-

gezni: 

a) A motor forgó és alternáló mozgást végző elemeinek kinetikai energiáját a zérusról az indítási 

fordulatszámnak megfelelő szintre kell emelni. Ezt a munkát – amennyiben sikeres volt az indí-

tási kísérlet – az egész folyamat során egyszer kell a rendszerbe befektetni.  

b) A motor különböző szerkezeti elemei között ébredő súrlódó erők munkáját kell fedezni. Ez az 

energiaigény, a fémes súrlódás és a bedermedt olaj miatt, az első félfordulatra a legnagyobb, ér-

téke a további folyamatok során csökken. Az egész indítási folyamat alatt a befektetendő munka 

ezeknek a súrlódási munkáknak az összege és attól függ, hogy a dízelmotor az indítási fordulat-

számot hány motorfordulat alatt éri el. Nyilvánvalóan az olyan indítási mód igényli a legkeve-

sebb energiát, amely a legrövidebb idő alatt felgyorsítja a motort az indítási fordulatszámra. Fi-

gyelembe véve a tehetetlenségi erők által okozott igénybevételt, 0,5-2 motorfordulat alatt célsze-

rű az indítási fordulatszámot elérni.  

c) A gyújtás nélküli, egymást követő kompresszió és expanzió az indikátor diagramban negatív 
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munkaterületet ad, amelynek energiaigényét minden megtett „üres” fordulatra az indító berende-

zésnek kell felfedeznie.  

Fenti tényezők közül a b) pont alatt említett energiaigény a legszámottevőbb, ezért a gyors indítás 

megvalósítása fontos szempont.  

Az indító berendezések oldaláról vizsgálva a kérdést, a következők állapíthatók meg: 

Minden indító berendezés energiatárolóból (akkumulátor, sűrített levegővel töltött légtartály) fedezi 

az indítási folyamat energiaigényét. Az indítási rendszernek olyannak kell lennie, hogy az indítás a 

legkisebb energiafelhasználással, üzembiztosan legyen elvégezhető.  

A kis- és közepes méretű dízelmotoroknál (az összlökettérfogat kisebb, mint 100 liter) legáltaláno-

sabban alkalmazott az akkumulátoros indító berendezés. A dízelmotor indítása akkumulátorról táp-

lált villamos indítómotorról történik, amelynek 9-13 fogú fogaskereke 15-20-szoros áttétellel kap-

csolódik a dízelmotor lendkerekén levő fogaskoszorúhoz. A korábban kifejtett követelmények, il-

letve igények fényében az akkumulátoros indító rendszer nem mondható a legkedvezőbb megoldás-

nak. A főáramkörű indítómotor jelleggörbéi (9.11. ábra) olyanok, hogy az indítómotor nyomatéká-

nak maximuma 0 fordulatszámnál van, növekvő fordulatszámnál nyomatéka (tehát gyorsító képes-

sége) csökken, emiatt az indítási folyamat elhúzódik. Az indítómotor áramfelvétele 0 fordulatszám-

nál a legnagyobb értékű. Energiafogyasztása tehát akkor a legnagyobb, amikor a dízelmotor még 

meg sem mozdult. Az alacsony környezeti hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolja az indítási fo-

lyamatban felhasználható energiát, ezért hideg égövi felhasználási területeken, vagy pedig télen az 

akkumulátoros indítás nem elég üzembiztos. A hűtővízkör és a kenőolajkör előmelegítése segít ezen 

a problémán.  

 

9.11. ábra. Főáramkörű indítómotor jelleggörbéi. 

Nagyobb motoroknál csak a légindítás jöhet szóba, amely az utóbbi években a kisebb lökettérfogatú 

dízelmotoroknál (gépjármű dízelmotoroknál is) egyre inkább terjed. A légindítási rendszer energe-

tikailag igen kedvező tulajdonsága az, hogy – a tömítetlenségeket leszámítva – csak akkor fogyaszt-

ja a légtartályban tárolt energiát, ha a dízelmotor már megmozdult. A környezeti hőmérséklet válto-

zása nem befolyásolja a rendszerből az indítás folyamán kinyerhető energiát, a légindítás üzembiz-

tossága igen nagy. (A légindítás két elvileg különböző megoldására a későbbiekben még visszaté-

rünk. 

Dízel villamos erőátvitelű járműveknél általában a dinamó erre a célra szolgáló tekercseit táplálják 

akkumulátorról úgy, hogy az motorként működve megforgatja a dízelmotort.  

Az indítórendszer részeként kell kezelni azokat a segédberendezéseket, amelyek az indítást meg-

könnyítik. Ide sorolandó az előzőekben már említett indító kenőolaj-szivattyú, amely a motor kenő-

olajkörét indítás előtt feltölti, ezáltal a motor csapágyaiban és egyéb kenési helyein csökken a szá-

raz, fémes súrlódás részaránya, tehát az átforgatási nyomatékigény.  

Az indítást elősegítő fontos segédberendezések azok az indítási segélyek, amelyek a hengert kitöltő 
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levegő hőmérsékletét emelik oly módon, hogy a gázolaj öngyulladásához szükséges hőmérséklet 

már az első egy-két motorfordulat alatt fellépjen. 

- Ilyen indító segély a kisebb, osztott égésterű dízelmotoroknál az égéstér izzógyertyával történő 

előmelegítése. A módszer hátránya, hogy az izzógyertyák táplálása az akkumulátort terheli, 

amelynek ugyanebben az időben az indítómotor áramellátását is biztosítania kell.  

- Az indítás folyamán a hengerbe jutó levegő hőmérsékletének növelése érhető el a Ganz-

Jendrassik rendszerű dízelmotoroknál. Hideg motor indításakor a tüzelőanyag öngyulladásának 

megkönnyítésére különleges eljárás szolgál, amelynek lényege az, hogy az indítás tartama alatt 

– indítóbütyük alkalmazásával – a szívószelep nem a szívólöket kezdetén, hanem a szívólöket 

vége felé nyit. Ennek következtében a levegő a hengerbe nagy sebességgel áramlik be és felme-

legszik (Δt=50-60 °C); már a kompresszió ütem kezdetén a szívótér nyomásával megegyező 

nyomású, de meleg levegő tölti meg a hengereket. Ilyen módon a tüzelőanyag öngyulladásához 

szükséges hőfok alacsony környezeti levegő hőmérséklet esetén is elérhető. Az indító és az 

üzemi helyzetnek megfelelően a vezértengely hosszirányban, a motor mellső végére szerelt el-

toló szerkezettel eltolható. A motor indítására egyébként két darab elektromos indítómotor 

szolgál.  

- Szerkezetileg viszonylag egyszerű és nagy üzembiztosságot ad az utóbbi évtizedekben elterjedt 

módszer: a motor szívócsövébe juttatott indítófolyadék.  

Az alábbiakban röviden ismertetjük a légindítás gyakorlatban elterjedt kétféle megoldást.  

Az 1930-as évek óta alkalmazzák a légindításnak azt a módját, amely szerint a tartályban tárolt sűrí-

tett levegőt disztribútoron keresztül, a gyújtási sorrendnek megfelelően a motor egyes hengereibe 

vezetik. A nagy nyomású (3-15 MPa) levegőt az egyes hengerekbe az expanzió ütemben bocsátják 

be. A hengerbe vezetett levegővel történő indítási rendszer vázlatát mutatja a 9.12. ábra, amelyen a 

számokkal jelölt szerkezeti elemek a következők: 1. kompresszor; 2. visszacsapó szelep; 3. olajle-

választó; 4. légtartály; 5. biztosító szelep; 6. főelzáró szelep; 7. manométer; 8. indító szelep; 9. 

disztribútor; levegő elosztófej; 10. levegő hozzávezetés a hengerfejen levő légindító szelephez.  

 

9.12. ábra. A hengerbe vezetett levegővel történő légindítási rendszer vázlata 

V-motoroknál nem szükséges valamennyi hengerbe bevezetni a sűrített levegőt, elegendő az egyik 

hengersor levegővel való indítása.  

A hengerbe vezetett levegővel történő indítás két kedvezőtlen jellegzetességét meg kell említeni. A 

hengerbe bebocsátott levegő expandálva lehűl és a hengerfalakat is lehűti. Ez megnehezíti a sűrítési 
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ütemben az öngyulladási hőmérséklet elérését. A másik kedvezőtlen hatás az, hogy a már 

üzemmeleg motort leállítva és újra indítva, a hideg levegő lehűti az égésteret határoló szerkezeti 

elemeket és emiatt az alkatrészekben káros hőfeszültségek léphetnek fel.  

A hengerbe vezetett levegővel történő indítás említett hátrányait kiküszöböli és ugyanakkor a légin-

dítás kedvező energetikai és súlyviszonyait, valamint üzembiztosságát teljes mértékben kihasználja 

a légmotoros indítás, amely szélesebb körben az 1970-es évek óta terjedt el.  

A légmotoros indítóberendezés elvi felépítését a 9.13. ábra mutatja. A légtartályból (1), amelyet 

üzem közben a jármű kompresszora tölt fel, a fő elzáró szelepen (2) és az állandó nyomást biztosító 

reduktor szelepen (3) keresztül az indító szelephez (4) jut a sűrített levegő. Az indító szelep nyitása 

után a sűrített levegő a légmotort (5) hajtja. A légmotor lapátos forgórésszel („seprűs” motor) és – a 

rotor nagy fordulatszáma miatt – a szerkezetén belül kialakított fordulatszám-csökkentő fogaskerék-

áttétellel készül. Kimenő tengelycsonkja a villamos indítómotorokhoz hasonló megoldású. Az indí-

tómotor 11-15 fogú fogaskereke 15-20-szoros áttétellel kapcsolódik a dízelmotor lendkerekén levő 

fogaskoszorúhoz.  

 

9.13. ábra. Légmotoros indítóberendezés elvi felépítése 

Légmotoros indítóberendezéseket ma már kb. 150 kW teljesítményig készítenek. Segítségükkel a 

legnagyobb hajómotorok (Pe  7500 kW) is biztonsággal indíthatók.  

Az indító segélyek közül az utóbbi évtizedekben egyre szélesebb körben elterjedő indítófolyadékok 

felhasználását említjük. A francia Procombur cég Start-Pilot-nak nevezett rendszere elvi felépítését 

mutatja a 9.14. ábra.  

 

9.14. ábra. Indítófolyadékot felhasználó indító segély elvi felépítése 

Elektromosan hajtott kisméretű forgólapátos légkompresszor (1) a környezetből beszívott levegőt 

túlnyomáson az indítófolyadékot is tartalmazó keverőberendezésbe (2) továbbítja. A 

keverőberendezésen átáramló levegő injektor hatás révén indítófolyadékot ragad magával és T-

elágazáson át a motor szívócsöveibe (soros motornál szívócsövébe) elhelyezett porlasztókhoz (3) 

juttatja. A porlasztókból az indíófolyadék-levegő keverék a szívócső terébe jut, ahonnan azt az 

egyes hengerek beszívják. Az indítórendszert úgy hangolják össze, hogy a motor megforgatása, te-

hát az első szívóütemek, idejében a szívócső legyen tele az indítófolyadék-levegő keverékkel.  

A könnyen gyulladó indítófolyadék alapanyaga dietiléter, amelynek alacsony az öngyulladási hő-

mérséklete (~170 ºC) és az öngyulladáshoz szükséges keverési arány széles határok között válto-
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zik(1:6-1:36). A folyadékba adalékanyagot kevernek (gázolaj), amely a túl gyors égést van hivatva 

fékezni. Mivel az indítófolyadék könnyen gyúló szénhidrogénekből áll és a szívó, valamint a 

kompresszióütem közben jól elkeveredik a hengert kitöltő levegővel, a később befecskendezésre ke-

rülő gázolajnál hamarabb gyullad meg, mintegy bevezeti a tüzelőanyag égését. A befecskendezett 

tüzelőanyag a kedvező hőmérsékleti előkészítés következtében kisebb gyúlási késedelem után kezd 

elégni, ami már az indítási periódusban is biztosítja a lágy járást, csökkenti a gyors nyomásnöveke-

dést. A kemény járás kiküszöbölése érdekében célszerű, ha az indítófolyadékot a motor beindítása után 

még néhány másodpercig a szívócsőbe fecskendezik.  

9.5. Légszűrők 

A levegőszűréssel a dízelmotort a levegőben mindig jelenlevő portól kívánjuk megvédeni. Másrészt 

a szívócsőbe történő levegő belépés és az ott fellépő irányváltoztatások zajkeltők, amelyeket szintén 

csillapítani igyekszünk. A légszűrők feladata tehát kettős: porelválasztás és zajcsillapítás.  

Azt korábban megállapítottuk, hogy 1 kg tüzelőanyag elégetéséhez, a gázolaj kémiai összetételétől 

függően 14-15 kg levegő szükséges, ami kb. 12 m
3
 levegőnek felel meg. A levegő átlagos portar-

talma 0,0001 g/m
3
. Egy 1000 kW-os vasúti dízelmotor 230 g/kWh fogyasztás mellett óránként 230 

kg üzemanyagot fogyaszt, ami azt jelenti, hogy - a motoron m=1,5 légviszony esetében – óránként 

kb. 4140 m
3
 levegő áramlik át. Ez a légmennyiség 0,414 g port tartalmaz, ami indokolttá teszi a le-

vegő jó hatásfokú szűrését.  

A leválasztási hatásfok értelmezése 

  
 ahol 

bem : a légszűrőbe belépő levegő szilárd anyag (por) tartalmának tömegárama (g/h), 

kim : a légszűrőből kilépő levegő szilárd anyag (por) tartalmának tömegárama (g/h). 

A légszűrők leválasztási hatásfoka 99,9 és 99,99% közötti tartományban van. A nagyobb leválasz-

tási hatásfokhoz nagyobb áramlási ellenállás tartozik.  

A légszűrő legegyszerűbb kialakítása az olajos vasforgáccsal (Raschig-gyűrűvel) töltött szűrő, 

amelyben a levegő átáramlása, irányváltoztatása közben a vasforgács felületére rátapad a por. A por 

eltávolítása mosás útján lehetséges. Az alkalmazott olajfürdő felületére felütköző szilárd részecskék 

jelentős részét megköti az olajfürdő, amelynek időnkénti cseréjét el kell végezni (9. 15. ábra).  

 

9.15. ábra. Olajos vasforgáccsal töltött egyszerű légszűrő két változata 

Jobb leválasztási hatásfok érhető el az örvényáramú olajos légszűrők és az ún. ciklon rendszerű ola-

jos szűrők alkalmazása esetén (9.16. ábra). 

(9.1) 
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9.16. ábra. Ciklon rendszerű olajos légszűrő 

9.6. Kipufogógáz hangtompítók 

A kipufogóvezetékek feladata az égéstermékek biztonságos elvezetése, valamint a környezet zajvé-

delme. A biztonságos elvezetés alatt azt kell érteni, hogy a gázok hőmérséklete jóval a környezeti 

hőmérséklet felett van (500-600 ºC), ami tekintettel a zsúfolt beépítési módra, tűzveszélyt jelent. A 

környezet zajvédelméről a hangtompítók beépítésével gondoskodunk. Ezek ismertebb kialakításai: 

expanziós, abszorpciós és interferenciás rendszerű.  

Az expanziós rendszerűek (9.17. a, b ábra) két típusa terjedt el a gyakorlatban, az ún. elágazásos (a. 

ábra) és a soros (b. ábra). Ez a hangtompítók legegyszerűbb megoldása.  

 

9.17. ábra. Expanziós rendszerű hangtompítók vázlata 

Az abszorpciós rendszernél (9.18. ábra) az előbbi típusnál alkalmazott kamrákat rostos anyagokkal 

töltik ki (azbeszt, üveggyapot) és itt az áramló gázok súrlódás közben energiájukat hővé alakítják.  

 

9.18. ábra. Abszorpciós rendszerű hangtompító vázlata 

Az interferenciás vagy visszaverődéses típusú hangtompítóknál az akusztikus ellenállást használják 

fel a fellépő káros zajhatások csökkentésére.  

A hangtompítók térfogata a motor V összlökettérfogatának függvénye: 

 négyütemű motornál (3-5) V 

kétütemű motornál (3-10) V 
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A kipufogórendszer áramlástechnikai ellenállását általában 300 vízoszlop mm-ben korlátozzák.  

9.7. Felhasznált irodalom 

A 9. fejezet anyagának összeállítása során az Irodalomjegyzékben felsorolt, következő szakirodalmi 

forrásokat használtuk fel: [4], [5], [10], [20], [23], [40]. 
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