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1. A gépjármű-diagnosztika definíciója és felosztása 

A műszaki diagnosztika 

A műszaki diagnosztika a mechatronikai rendszerek állapot-vizsgálatához és 

üzem felügyeletéhez szükséges műszaki információkat szolgáltatja. 

A mechatronikai rendszerek állapot-felügyelete az állapotminősítéshez szük-

séges információk megszerzését, értékelését és az erre alapozott döntést je-

lenti. Alapját a komplex és egyedi üzemi rendszerjellemzők, valamint a szer-

kezeti elemek, alkatrészcsoportok elhasználódását leíró állapotjelzők mérése, 

a mérési adatok értékelése és a döntési mechanizmus jelenti. Döntés alatt 

automatikus vagy kezelői rendszerüzemi beavatkozást értünk. 

A mechatronikai rendszerek állapot-minősítésének célja: 

- a névleges működési jellemzők/tulajdonságok meglétének ellenőrzése,  

- az objektum elhasználódási állapotának, állapottartományának azonosítá-

sa. 

A műszaki diagnosztika a mechatronikai rendszerek állapot-minősítéséhez 

szükséges mérések és mérésadat-értékelés összefoglaló megnevezése. 

A műszaki diagnosztika és a minőségbiztosítás is szoros kapcsolatban van 

egymással. A műszaki diagnosztika a mechatronikai rendszerek üzemi, fenn-

tartási minőségszabályozásának eleme. A műszaki diagnosztika a minőség-

szabályozási intézkedésekhez szükséges műszaki információkat szolgáltatja. 

A mechanikai és mechatronikai rendszerek állapotminősítéshez szükséges 

információk megszerzésének két fajtája lehetséges:  

- on-board: folyamatos, illetve kvázi-folyamatos fedélzeti állapot felügye-

let, valamint  

- off-board: eseti, külső mérőrendszer csatlakoztatású állapotvizsgálat.  

A diagnosztika a görög diagnosis szóból ered, melynek eredeti jelentése: 

megkülönböztetés, valamely folyamat elindító okának megállapítása, felis-

merése.  

(Az orvostudomány a diagnostica szakkifejezéssel a betegség felismerésének 

és megállapításának tudományát nevezi.) 

Az általános műszaki vizsgálati eljárásokon belül a diagnosztika mérési eljá-

rásainak specifikuma az, hogy az információszerzés a rendszer vagy objek-

tum megbontása nélkül, annak határfelületéről történik.  

A fizikai hatásnak a szerkezeti elem, a rendszer határfelületén való jelelvéte-

lével (például rezgés, sugárzás), a belépő (input) jellemzők (pl. tömeg- és 

térfogatáram) mérésével, a rendszer elemét képező, beépített jeladó jelének 

felhasználásával, rendszerből kilépő vagy kivett közeg (füstgáz, hűtő-, kenő-

folyadék) elemzésével, kimenő (output) munkajellemző mérésével.  
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A gépjármű-diagnosztika 

Tankönyvünk elsődleges feladata az, hogy bevezesse a BSc képzésben részt-

vevő hallgatókat a gépjárművek műszeres vizsgálatának egy speciális terüle-

tére, a diagnosztikai mérések világába. Megismertesse a mérési célokat, 

módszereket, mérési technológiákat és a mérőműszereket.  

A gépjármű diagnosztika a műszaki diagnosztika egyik alkalmazása. A gép-

jármű diagnosztika a gépjármű állapotminősítéséhez szükséges, diagnoszti-

kai módszerekkel végzett mérések és a mérésadat-értékelés összefoglaló 

megnevezése. 

A gépjárműveket élettartamuk, üzemeltetésük során általában két okból vet-

jük rendszeresen vagy időszakosan műszeres – ezen belül diagnosztikai 

módszerekkel végzett – vizsgálat alá. Az egyik, ha a fenntartás (karbantartás 

és javítás) során válik ez szükségessé, a másik a hatósági műszaki ellenőrzé-

sek alkalma. 

A fenntartás (karbantartás /szerviz-műveletek és javítás) feladatkörébe tarto-

zó műszeres mérések az ellenőrzés, hibafeltárás, beállítás-beszabályozás 

céljait szolgálja. A törvényes előírásokon alapuló rendszeres hatósági elle-

nőrző vizsgálatok a közlekedésbiztonság és a környezetvédelem érdekében 

történnek.  

Tehát az üzemeltetett gépjárművek műszaki állapotfelügyelete, üzemállapot 

regisztrációja, a gépjármű egyes szerkezeti alrendszereinek állapotminősítése 

történhet: 

- rendeleti előírás alapján (műszaki, forgalombiztonsági, környezetvédelmi 

állapotellenőrzés, menetállapot regisztráció), 

- fenntartás céljából (hiba-megállapítás, hibamegelőzés, illetve beállítás, 

beszabályozás), valamint 

- szállítási feladat végrehajtásának komplex értékelése végett forgalmi 

üzemi jellemzők gyűjtése. 

Egyéb szakmai területeken is alkalmaznak diagnosztikai méréseket. A gép-

jármű¬gyártásban (e terület jegyzetünknek nem tárgya), a szalag-végi beállí-

tó, beszabályozó, ellenőrző diagnosztikai mérések összessége az autógyártás 

elemi része. A műszeres mérések nélkülözhetetlenek az igazságügyi műszaki 

szakértői célú vizsgálatoknál, a gépjárművek átépítése során és az azt követő 

forgalomba¬helyezési eljárásnál, és a tuningolás technológiájában. 

A gépjármű rendkívül összetett mechatronikai rendszer. Gépészeti egységei 

és rendszerei irányítottak. Például a motor, az erőátvitel, a futómű, a fékrend-

szer, a komfort-rendszerek, valamint a járműviselkedés felügyeleti rendsze-

rei. Az irányítás azt jelenti, hogy a működés (működtetés) – részben vagy 

teljesen – programozott; funkcióik vezéreltek vagy szabályozottak, azaz irá-

nyítottak. Mechanizmusaik – csak a rendszer egészétől és az alrendszerektől 

kapott, bemeneti információk feldolgozása után kiadott működtetési – paran-
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csok alapján működnek. Ezért ezeket a rendszereket – így az egész gépjár-

művet – irányított mechatronikai rendszernek nevezzük.  

Az üzemeltetett gépjárművek vizsgálata – tehát az üzemeltetői vizsgálatok – 

ma határozottan két alapvető területre oszthatóak. Az egyik a gépjármű auto-

nóm állapot-felügyeletével való kommunikáció, míg a másik a fedélzeti di-

agnosztika által nem felügyelt rendszerek, illetve az alkatrészek, alkatrész-

csoportok egyedi vizsgálata. E területen végzett méréseket ma már nevezhet-

jük hagyományos diagnosztikának, hagyományos diagnosztikai módszerek-

kel végzett vizsgálatoknak. 

A „hagyományos” fogalom említése indokolja, hogy a diagnosztika techni-

ka-történetére pár szóval utaljunk. A diagnosztika, mint szerviz-mérés-

technika gyökerei a múlt század harmincas éveire nyúlnak vissza. A II. Vi-

lágháború harci- és szállítójárműveinek karbantartása is ösztönözte a gyors 

vizsgálati módszerek kifejlesztését. Az ötvenes évek elejétől kezdődően az 

USA-ban, majd a hatvanas évek elejétől Európában is – elmondhatjuk, hogy 

e folyamatban Magyarország sem maradt le – óriási lépésekben haladt előre 

a mérőműszerek és –berendezések fejlesztése és alkalmazása. Ezek azonban 

megmaradtak egyedi „műszer-szerszámként”, a gépjárműhöz a feladat el-

végzése érdekében csatlakoztatott eszközként (például feszültségmérő, gáz-

elemző vagy fékvizsgáló próbapad).  

A diagnosztikai módszereket a gépjárművek állapotvizsgálatánál, hibafeltá-

rásánál, beállítási munkáknál (gyújtásvizsgálat, fékvizsgálat, CO- és füstö-

lésmérés stb.) hazánkban az1960-as években kezdtek alkalmazni. Később 

taxi személygépjárművek, tehergépjárművek, autóbuszok fenntartási, kar-

bantartási rendszerei diagnosztikai vizsgálatokra alapozódtak, illetve a ható-

sági műszaki vizsga mind a mai napig diagnosztikai sorokon történik. 

Lépjünk át diagnosztikai vizsgálatok léptékével mért régmúltból a közel-

múltba és a mába. A nyolcvanas évek eleje – az irányított rendszerek megje-

lenése – hozta meg a nagy változást. Az állapotellenőrzés kívülről belülre 

került, esetenkéntiből folyamatossá vált. A fedélzeti állapotfelügyelet infor-

mációit maga kínálja fel a karbantartást, javítást végző számára. 

Az elektronikus irányítás integrált funkciója önmaga folyamatos (azonos 

idejű vagy nagy gyakoriságú időszakos) ellenőrzése, állapotfelügyelete. Köz-

ismert kifejezéssel fedélzeti (on-board) diagnosztikája.  

Az elektronikusan vezérelt, majd irányított gépjárműtechnika magával hozta 

a fedélzeti diagnosztika méréstechnikáját és az adatközlés kommunikációs 

eszközeit. Napjaink gépjárműveinek összetett irányított rendszerei már kizá-

rólag fedélzeti rendszerdiagnosztikával vizsgálhatóak, melyet a gyártók fej-

lesztenek ki, alkalmaznak járműveiken és a szervizeknek biztosítják a diag-

nosztikai hardver és szoftver eszközöket.  
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A főegység beszállítók (motor, tüzelőanyag adagolórendszer, menetdinami-

kai szabályzás, fékrendszerek stb.) a gyártói diagnosztikai rendszerekkel 

összhangban, de önállóan is készítenek on-board és off-board diagnosztikai 

műszereket. 

A gépjármű diagnosztika két főcsoportra osztható (1. ábra): 

- nem fedélzeti diagnosztika (off-board diagnosztika), 

- fedélzeti diagnosztika (on-board diagnosztika) 

A nem fedélzeti (off-board) diagnosztikai állapotvizsgálathoz szükséges 

hardver és szoftver elemek (mérőmű, illetve jeladó, mérésvezérlés, mértadat-

kiértékelés) a gépjármű, illetve alrendszereinek nem integrált elemei. A mérő 

eszközöket a rendszerhez a vizsgálat időtartamára csatlakoztatni kell.  

 

1.1. ábra A mechatronikai rendszerhez az on-board és off-board 

diagnosztika csatlakozása  

Fedélzeti (on-board) gépjármű diagnosztika 

A fedélzeti diagnosztikai állapotvizsgálat a gépjármű-irányított rendszereinek 

saját funkciója. A diagnosztikai állapotvizsgálathoz szükséges hardverele-

mek (mérőmű, illetve jeladó) és a szoftver (mérésvezérlés, mértadat-

kiértékelés, információtárolás) a gépjármű egészének, illetve alrendszereinek 

integrált elemei. A mérések a rendszerben folyamatosan vagy periodikusan 

történnek, a mérésadat-feldolgozásra és kiértékelésre időközönként kerül sor. 
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A felismert hiba azonosítóját (a hibakódot és paraméter környezetét) a hiba-

tárban, későbbi kiolvasás céljából, megőrzik. A rendszerteszter a gépjármű 

irányítóegységeit az egy, közös diagnosztikai csatlakozón keresztül éri el. A 

mérések a rendszerben folyamatosan vagy periodikusan történnek, a mérés-

adat-feldolgozásra és kiértékelésre időközönként kerül sor. A felismert hiba 

azonosítóját (a hibakódot és paraméter környezetét) a hibatárban, későbbi 

kiolvasás céljából, megőrzik. 

A rendszerteszter a gépjármű irányítóegységeit egy, közös diagnosztikai 

csatlakozón keresztül éri el.  

Az rendszerteszter és az irányítóegységek közötti kommunikáció funkcioná-

lis típusai: 

1. Kapcsolatfelvétel. Azonosító adatok kiolvasása (ECU és programverzió 

azonosítás, illetve egyes esetekben járműazonosítás).  

2. Hibakód kiolvasás, hibakód és adaptív memória törlés. Speciális kód-

csoport: OBD-II, EOBD és adatkörnyezete.  

3. Üzemi paraméterek on-line kiolvasása (opció: paraméter-csoportosítás). 

4. Programozott adatgyűjtés (Data Logger). A felhasználó által kezdemé-

nyezett, programozott adatgyűjtés, megadott kritérium feltételekkel, a pa-

raméter-környezet rögzítése (Freez-Frame), ún. pillanatfelvétel 

(snapshot) készítése.  

5. Beavatkozók működtetése. 

6. A szerkezeti elemek beállítása, illesztése (elektronikus funkciók letiltása, 

illetve engedélyezése, elektronikus reteszelés és feloldás, definiált 

szerkezetielem-állapot paramétereinek felvétele, szerkezeti elem azonosí-

tók beolvasása, illesztés.)  

7. Irányítóegység kódolás. 

8. Irányítóegység program és adat feltöltés (frissítés) 

A bevezető fejezet végén hangsúlyozzuk, hogy a gépjárműfenntartás egyik 

szakterülete, a műszaki és gépjármű diagnosztikai vizsgálatok ismeret-

együttese az egyik legösszetettebb – integráló – tantárgy. A képzésben 

„csak” egy tantárgy, az autójavításban azonban ma már a kiinduló pont! A 

diagnosztika a vizsgált objektum teljes körű, mély ismeretét feltételezi: a 

szerkezet és a működés-ismeretet egyaránt. A diagnosztikai módszerekkel 

nyert információk értékelése, az okok feltárása a vizsgálatot végző széleskö-

rű szakmai tudását igényli, melybe többek között beletartozik a méréstechni-

ka, a dokumentációs ismeret, a számítástechnikai ismeret, az idegen nyelv 

ismeretet és logikus gondolkozás.  

Legyenek bármilyen segítő, ún. szakértő, tanácsadó („vezetett”) elektronikus 

információs segítségeink is a munkavégzésben, a fenntartóipari tényleges 

érdemi munka az alapos ismeretekkel bíró szakemberekre vár. 
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2. A belső égésű motorok diagnosztikai vizsgálata 

2.1. Bevezetés 

A bevezetőben a belső égésű motorok nem fedélzeti (off-board) diagnoszti-

kai vizsgálati feladatait és a vizsgálati módszereket tekintjük át. A fejezet, 

illetve a jegyzet nem tárgyal minden felsorolt vizsgálati eljárást, és nem is 

tud teljes körű lenni, mert a gépjárművekben megjelenő új szerkezeti egysé-

gek – napjainkban a hibridtechnika – új vizsgálati eljárásokat hoznak ma-

gukkal. 

Emlékeztető: a nem fedélzeti (off-board) diagnosztikai állapotvizsgálathoz 

szükséges hardver és szoftver elemek (mérőmű, illetve jeladó, mérésvezérlés, 

mértadat-kiértékelés) a gépjármű(-alrendszerek) nem integrált elemei. A 

mérőeszközöket a rendszerhez – a vizsgálat időtartamára – csatlakoztatni 

kell. 

I. A motor kimenő (output) jellemzőinek a vizsgálata. A külső (teljes ter-

helésű) motorkarakterisztikák (forgatónyomaték, teljesítmény) felvétele, 

illetve a mechanikai veszteség meghatározása 

I./1. Stacioner mérés. Az effektív jellemzők (forgatónyomaték, illetve 

teljesítmény) meghatározása választható, állandósult fordulatszámú és terhe-

lésű üzemállapotokban. 

Eljárások: 

I./1.1. A TLT-tengelyen (teljesítményleadó-tengely) történő fékgépes mérés. 

A mobil (hidraulikus vagy villamos örvényáramú) fékgép, a segédkihajtáson 

keresztül, kardántengellyel csatlakozik a motorhoz, az erőgép álló helyzeté-

ben. Felhasználási célterülete: mezőgazdasági erőgépek.  

I/1.2. A kiszerelt motor lendítőkeréksíkjához vagy tengelykapcsoló-

szerkezetéhez csatolt, általában a motorhoz rögzített, hidraulikus vagy villa-

mos örvényáramú fékgép. Felhasználási terület: motorfelújítók.  

I/1.3. Görgős járműfékpadi mérés, sebesség(v)=állandó fékgépszabályo-

zással, diszkrét v (ennek megfelelően n) érték léptetéssel. A hajtáslánc 

veszteségek feltárása görgőoldali visszahajtással, a visszahajtó forgatónyo-

maték mérésével.   

I./2. Instacioner mérés (monoton növekvő, illetve monoton csökkenő 

motor fordulatszámú mérés)  

Eljárások 

I./2.1. Teljes terhelésű szabadgyorsulás-mérés. A motorfőtengely szöggyor-

sulásának () meghatározásával, az M = C. összefüggés alapján, az M = 

f() nyomatéki karakterisztika felvétele, valamint a P = C.. összefüggés 

alapján a P = f() teljesítmény karakterisztika felvétele, ahol C motor kons-
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tans, a vizsgált rendszer korrigált forgási tehetetlenségi nyomatéka. Felhasz-

nálási terület: személy és haszongépjármű dízelmotorok.  

I./2.2. Szabadkifuttatás mérés. A motor korrigált mechanikai veszteségeinek 

meghatározási módszere, a -M=f() karakterisztika felvételével. Kiindulás: 

n=állandó fordulatszámú üresjáratú motorüzem, majd a motorban az égésfo-

lyamat megszüntetése.  

I./2.3. Részleges szabadkifuttatás mérés. Mint I./2.2. azzal jellemezve, hogy 

csak meghatározott számú hengerben van hőfelszabadulás.  

I./2.4. Görgős járműfékpadi mérés. Teljes terhelésű gyorsítás, majd a hajtás-

lánc, belső égésű motor nélküli szabadkifutásának (lassulásának) a mérése, a 

görgő szöggyorsulása, illetve szöglassulása alapján. A rendszer (motor, haj-

táslánc, próbapad) forgó tehetetlenségi nyomatékának az ismeretében, a mo-

tor- teljes terhelésű nyomaték- és teljesítmény-karakterisztikájának a megha-

tározása.  

II. A kipufogógáz-emisszió vizsgálata 

II./1. Üzemeltetett gépjárművek hatósági előírás szerint végzett mérése  

II./2. Hibafeltárás célú gáz- és füst emisszió mérések. 

II./3. Emisszió technikai rendszerek állapotvizsgálata (Otto-motorok sza-

bályozott keverékképzéssel együttműködő katalizátorai, részecskeszűrők, 

szelektív katalitikus reakciókra épülő semlegesítő utókezelők) 

III. A zajkibocsátás vizsgálata 

Hatósági előírások szerint végzett közeltéri kipufogási zajkibocsátás vizsgá-

lata.  

IV. A motor bemenő (input) jellemzőinek a vizsgálata 

IV./1. Tüzelőanyag-fogyasztás mérés  

Országúton és görgős járműfékpadon. 

Ellenőrző (összehasonlító) szolgáltatói (szerviz) mérések. Irányadóak lehet-

nek a hatósági előírású mérések: állandó sebességű (repülő-startos) mérés 

(90, 120 km/h stb.), ciklus-mérés (MVEG stb.).  

IV./1. Légnyelésmérés  

V. Alkatrészcsoportok, szerkezeti elemek állapotvizsgálata 

V./1. Hengertömítettség mérés 

V./1.1. Kompresszió végnyomás mérés. Indítómotorral forgatott vagy a töb-

bi motorhengerrel vonszolt állapotban. 

V./1.2. Nyomásveszteség-mérés. Henger-gyűrű-dugattyú alkatrészcsoport 

tömítő képességének a feltárása a lökethossz mentén.  

V./1.3. Kartergázmennyiségmérés. 

V./1.4. Hengerfejtömítés-gázszivárgás mérés (hűtőközeg gáztranszmisszió). 

V./2. Hengerüzem összehasonlító mérések  
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V./2.1. Relatív kompresszió mérés. A belső égésű motor indítómotorral tör-

ténő forgatása alatt, az indítómotor áramfelvételének-, illetve az akkumulátor 

kapocsfeszültségének a mérése. 

V./2.2. Járásegyenlőtlenség-mérés 

A motor munkaütemeinek hatására bekövetkező főtengelygyorsulás mérése, 

n=állandó motorüzemben; a parciális (hengerenkénti) fordulatszám megálla-

pítása. Üresjárati motorüzem.  

V./2.3. Hengerenkénti melegüzem lekapcsolás  

A befecskendezés hengerenkénti kikapcsolása (megszüntetése), majd a von-

szolt henger okozta fordulatszám-csökkenés visszaállítása érdekében a sza-

bályzórendszer kiváltotta dózisnövekedés vagy azzal arányos paraméter mé-

rése. Üresjárati motorüzem.  

V./2.4. Terhelt, stacioner hengerüzem összehasonlító mérés 

V./2.4.1. Egy henger meleg üzemének a lekapcsolása (vonszolt álla-

pot), a kimenő jellemzők mérése n=állandó fordulatszámon. V./2.4.2.

 Görgős jáműfékpadon, v=állandó szabályozás mellett, egy henger 

meleg üzemének a lekapcsolása (vonszolt állapot), a kimenő jellemzők mé-

rése.    

V./2.5. Terhelt, instacioner hengerüzem összehasonlító mérés 

V./2.5.1. Parciális szabadgyorsulásmérés azzal jellemezve, hogy a sza-

badgyorsítás során a motor egy hengere vonszolt.   

V./2.5.2. Parciális szabadkifutás mérés.  

V./2.5.3. Parciális görgős járműfékpadi motor forgatónyomaték- és 

teljesítménymérés azzal jellemezve, hogy a szabadgyorsítás során a motor 

egy hengere vonszolt.  

V./3. A hűtőrendszer vizsgálata 

V./3.1. A hűtőrendszer nyomás (nyomásvesztés) és hőmérsékleti viszonyai-

nak mérése. 

V./3.2. Szivárgás-detektálás. UV reagens detektoranyaggal. 

V./3.3. A hűtőközeg-jellemzők vizsgálata Hősugárzásmérés, (dermedés-

pont, összetétel, pH-érték)  

V./3.4. Érintkezésmentes hőfokmérés. 

V./4. A feltöltőrendszer vizsgálata 

V./4.1. Levegőnyomás- és hőmérsékletmérés. A levegővisszahűtés ellenőr-

zése. 

V./4.2. A turbótöltő hűtő- és kenőköreinek az ellenőrzése (áramlási viszo-

nyok, szerkezeti elemek /jeladók, szivattyú stb./, szabályozás).  

V./4.3. Turbótöltő fordulatszám-mérés. 

V./4.4. A töltőnyomás-állító rendszer elemeinek és szabályozásának ellenőr-

zése. 

V./5. A dízeladagolórendszer (a dízeladagolás) vizsgálata  
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V./5.1. Az adagolásidőzítés mérése. Statikus szállításkezdet, dinamikus szál-

lításkezdet, dinamikus befecskendezés-kezdet. 

V./5.2. A tüzelőanyagellátó-rendszer (kis nyomású) ellenőrzése (nyomás, 

áramlás, hőmérséklet). 

V./5.3. A nagynyomású részben (nyomócső, gyűjtőcső) kialakuló tüzelő-

anyag-nyomás közvetlen és/vagy közvetett nyomásmérése, a nyomásválto-

zás megjelenítése (oszcilloszkópos mérés).  

V./5.4. A nyomásfokozó mechanikai rendszer ellenőrzése (PD, HEUI). 

V./5.5. A közös nyomásterű befecskendező rendszerek diagnosztikai vizsgá-

lata 

V./5.5.1. A közös nyomásterű befecskendező rendszerek hidraulika körének 

és egységei hidraulikus jellemzőinek vizsgálata 

V./5.5.2. A közös nyomásterű befecskendező rendszerek irányításának diag-

nosztikai vizsgálata 

V./6. A hidegindító-segély (izzító-rendszer), rendszerszabályozásának és 

elemeinek vizsgálata (hőmérő(k), izzógyertya vizsgálata).  

V./7. A gyújtórendszer diagnosztikai vizsgálata 

V./7.1. A gyújtórendszer üzemi feszültség- és áramviszonyai (oszcilloszkó-

pos mérések) 

V./7.2. A gyújtórendszer elemeinek vizsgálata 

V./8. A kenőrendszer vizsgálata 

V./8.1. Kenőolajnyomás-, -hőmérséklet és szintmérés. 

V./8.2. Kenőolaj-paraméterelemzés (dielektromos állandó mérés, szennyező-

anyagtartalom-elemzés: anyagfajta, koncentráció; ”Wear-Check”-analízis)  

VI. Az irányított rendszerek vizsgálata (hálózat, rendszerelem) 

VI./1. Periféria-vizsgálat 

VI./1.1.Manuálisan végzett áramkör-vizsgálat és beavatkozó-működtetés a 

főcsatlakozóhoz illesztett mérőcsatlakozón keresztül. 

VI./1.2.Programozott áramkörvizsgálat és beavatkozó-működtetés a fő-

csatlakozón keresztül, célműszerrel. 

VI./1.3.Beavatkozó-működtetés az ECU diagnosztikai csatlakozón keresztül 

rendszerteszter célműszerrel, szoftveres úton. 

VI./2. Az üzemi folyamatok mérése 

VI./2.1.Manuális, illetve kezdeményezett mérések működő rendszeren, pár-

huzamos („Y”-kábel) mérőcsatlakozással (párhuzamos diagnosztika) általá-

nos vagy célműszerrel. 

VI./2.2.Célműszerrel programozott méréssorozat (automatikus mérésvezérlé-

sű és kiértékelésű) elvégzése működő rendszeren, („Y”-kábel) mérőcsatla-

kozással (párhuzamos diagnosztika). Menetpróba során adatgyűjtés (Data 

Logger-funkció)  

VII. Az áramellátó-rendszer vizsgálata 



18  GÉPJÁRMŰVEK ÜZEME I. 

www.tankonyvtar.hu   Lakatos, Nagyszokolyai, BME 

VII./1. Az akkumulátor vizsgálata. 

VII./1.1. Önálló vizsgálat. Indítóképesség, töltöttségi fok, a lemezek 

elektrokémiai állapota. Az elektrolit sűrűsége.  

VII./1.2. Vizsgálat az áramellátó rendszerben. 

VII./2. Generátor-mérés. Az It=f(n) karakterisztika mérése, teljes gerjesztés 

és Uállandó feltételek mellett. Az egyenirányítás ellenőrzése (oszcilloszkó-

pos mérés). Mechanikai állapotvizsgálat.  

VII./3. Feszültségszabályozás-vizsgálat. A töltő- és töltésellenőrző rendszer 

ellenőrzése. 

VIII. Az indítórendszer vizsgálata 

VIII./1. Az indítórendszer áram- és feszültségviszonyainak (feszültségesés) 

mérése. 

VIII./2. A szerkezeti elemek vizsgálata. 

IX. Egyéb vizsgálatok 

VII./.1. Szivárgásvizsgálat (hűtőközeg, klímagáz, kenőanyag). 

VII./2. Tömítettség-vizsgálat (szívórendszer, klímarendszer stb.) 

VII./3. Belső terek szemrevételezése (endoszkópia - száloptikás üregvizsgá-

lat) 

VII./.4.4. Hangforrás-detektálás (irány érzékeny hangdetektálás, szte-

toszkóp, fonendoszkóp). 
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2.2. Hengertömítettség-mérés 

A hengertömítettség mérés célja az, hogy a hengerteret határoló elemek 

záróképességét ellenőrizzük.  

Melyek ezek a tömítések?  

- a hengerfejtömítés,  

- a szelepülés-szeleptányér tömítés-párja,  

- a dugattyúgyűrű-dugattyúhorony-hengerfal csoport elemei, 

- az előkamra tömítése, 

- a gyújtó- és izzógyertya ülés és menettömítése, 

- a dízelporlasztó üléstömítése.  

A hengertér tömítettségét diagnosztikai módszerekkel vizsgáljuk és minősít-

jük.  

A hengertéri tömítettség jellemzője a tömítések gázáteresztéssel szembeni 

fojtása. A hengerfejtömítésnek, a szelepeknek, porlasztónak, gyújtó- és izzó-

gyertyának a fojtása végtelen kell, hogy legyen, tehát azok mellett gáz nem 

léphet ki a hengertérből.  

Más a helyzet a dugattyúgyűrű tömítéssel. Ez nem végtelen értékű, nem zár 

teljesen. Rajta keresztül egy meghatározott mennyiségű gáz átáramlása ter-

mészetes (lásd a kartergáz jelenségét). 

A vizsgálat szempontjából tehát a fojtásokat két csoportba osztjuk: 

Véges értékű fojtások (bizonyos mértékig megengedett fojtások): a dugaty-

tyúgyűrű, gyűrűhorony, hengerhüvely közötti fojtás. 

Végtelen értékű fojtások (nem megengedett motorfojtások): szelep-

szeleptányér, hengerfejtömítés, előkamra stb.  

A hengertér tömítettség-ellenőrzésének mérési módszerei: 

- hengerenkénti közvetlen (nyomásveszteség-mérés, kompresszió vég-

nyomás mérés),  

- nem hengerszelektív (kartergáz mennyiségmérés, összehasonlító komp-

resszió mérés forgatási munka (ellenállás) méréssel, hengerfejtömítés-

gázszivárgásmérés, szívócsődepresszió-mérés. 

 

2.2.1. Kartergáz mennyiségmérés 

A hengertérből a motor forgattyúházába a dugattyú mellett átáramló gázt 

nevezzük kartergáznak (angolul blow-by gas). A dugattyú-dugattyúgyűrű-

henger alkatrészcsoport véges tömítése okán itt a gázátfújás (a kartergáz) 
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normális motortulajdonság. A kartergáz mennyisége névleges műszaki álla-

potban függ a motor a konstrukciós jellemzőktől, a fordulatszámától, a mo-

torterheléstől (a hengertér, kartertér nyomáskülönbségétől, valamint a motor-

hőmérséklettől és a motorolaj viszkozitási osztályától. A dugattyú-

dugattyúgyűrű-henger alkatrészcsoport műszaki állapota alapvetően megha-

tározza a tömítést és ennek megfelelően a kartergáz mennyiségét. A karter-

gáz mennyisége a motor üzemidejének is függvénye. A bejáratási szakasz-

ban erőteljes kartegázmennyiség csökkenés várható mind a felületek összejá-

ródása, mind a lerakodási egyensúly beállta miatt. Erre az 1. ábra is rámutat. 

A kartergázmennyiség ingadozása is normális jelenség, a gyűrűforgások, így 

a gyűrűhézagok egymás alá kerülése adja meg a magyarázatot. Állandó for-

dulatszámon és terhelésen sem állandó a kartergáz mennyisége a gyűrű moz-

gások, elfordulások miatt. Az eltérés elérheti a 0,25 dm
3
/s értéket is haszon-

jármű dízelmotorok teljes terhelésén és névleges fordulatszámán. 

A 2.2. ábra a motor terhelésének függvényében (fajlagos effektív energiasű-

rűség) mutatja a kartergáz mennyiség alakulását, paraméter a motorfordulat-

szám. 

Új motoroknál a kartergáz mennyisége nem haladhatja meg a légnyelés 

0,5%-át, így tehát a kartergáz tájékoztatóértékű, maximális térfogatáramát az 

alábbi módon számíthatjuk ki: 

VK = VL·λt·(n/120) ·0,005 (dm
3
/s), 

ahol: 

- VL - a motor lökettérfogata (dm
3
), 

- n - motorfordulatszám, melynél a vizsgálatot elvégezni kívánjuk (min
-1

), 

- λt - töltésfok. 

A gyártómű által még elfogadhatónak tartott kartergáz mennyiség (sem a 

mérési módszer, sem az áramlásmérő műszer) sajnos általában nem közis-

mert adat. A kartergáz üzemeltetői mérése a mai elsősorban személygépjár-

mű és kis haszongépjármű motorkonstrukcióknál szinte lehetetlen. Azoknál a 

haszongépjármű motoroknál, ahol nincs zárt a kartergázszellőztetés mód 

nyílik a mérésre. A kartergázmérés ajánlott motorfelújító üzemekben a motor 

végátvételi ellenőrzésénél, ajánlott továbbá motorféktermi tartampróbák so-

rán, ahol egy hirtelen bekövetkező gyűrűövi sérülés azonnal detektálható, 

illetve minden olyan mérésnél, például olajfogyasztás mérésnél, ahol a kar-

tergáz mennyisége, alakulása meghatározó szerepet játszik. 

A kartergázmérést célszerű görgős járműfékpadi terheléssel végezni, egy 

célszerűen kiválasztott fordulatszám-keréktejesítmény beállítási adatpárnál 

(v = állandó karakterisztika mentén). Az adott járműtípus bejáratott egyedei-

nek mérésével lehet referenciaadatokat gyűjteni. 

Az üzemeltetői gyakorlat szerint a névleges kartergáz-mennyiség 3,0-4,5-

szeresénél válik szükségessé a motor felújítása. 
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A megnövekedett kartergáz mennyiségét a turbótöltő hibája is okozhatja, 

erre legyünk tekintettel. 

 
2.1. ábra: Két turbótöltött dízelmotor kartergáz kibocsátása 

(dm
3
/min) az üzemidő (óra) függvényében (felső diagram: V8 

henger, 2400 min
-1

, teljes motorterhelés, pe = 9 bar; alsó diag-

ram: 6 henger, 2100 min
-1

, teljes terhelés, pe = 10,4 bar) [Forrás: 

AVL] 

 



22  GÉPJÁRMŰVEK ÜZEME I. 

www.tankonyvtar.hu   Lakatos, Nagyszokolyai, BME 

 

2.2. ábra: A kartergáz mennyiség alakulása 

 

A kartergázmérés egyik lehetséges mérőeszköze a lebegőtestes áramlásmérő 

(rotaméter). A mérendő mennyiség a közeg térfogatárama; a belső kitérítő 

erő az áramlás következtében az úszón keletkező nyomásesésből származik. 

Az ezt kiegyensúlyozó erő az úszó közegben mért súlyereje. Mivel ez állan-

dó, a közegáramtól függő nyomásesés sem változik. Nagyobb közegáram 

esetén az úszónak nagyobb átfolyási keresztmetszetet kell nyitnia, vagyis a 

bővülő csőben magasabbra kell emelkednie. Ily módon az úszó magassági 

helyzete a közegáram függvénye. A mérőeszköz legfontosabb része az úszó, 

vagy lebegőtest. Az úszó geometriai kialakításától függenek a mérőeszköz 

legfontosabb áramlástani jellemzői, úgymint viszkozitás érzékenység, nyo-

másesés, instabilitás. A rotaméter elvi ábráját a 3. képen láthatjuk. A mérőbe-

rendezés által okozott ellennyomás ajánlott maximális értéke 5 vízoszlop 

mm (!), méréshatára: 0,1 – 2,2 dm
3
/s. 
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2.3. ábra: Rotaméter, a lebegőtest golyó vagy ún. bomba alakú 

úszó, az úszó billegését megakadályozandó tengelye körül a gáz-

áram hatására, a paláston perdítő bemetszések révén forgómoz-

gást végez 

2.2.2. A nyomásveszteség-mérés 

A nyomásveszteség-mérés eljárása a hengertérből kiáramló levegő „elszöké-

sének” mértékét tárja fel. Ha a megengedettnél lényegesen több levegő távo-

zik a hengertérből, akkor a hengerteret határoló fojtások valamelyike nagyon 

lecsökkent, magyarul valamelyik tömítés „kifúj”.  

Megtörténhet ez például akkor, ha egy szelep nem zár tökéletesen, vagy ha 

egy gyűrű eltörött vagy besült.  

Ha kiáramló levegő mennyisége csak kismértékben több mint a megenge-

dett, akkor például a gyűrű-gyűrűhorony-hengerfal alkatrészcsoport kopása 

már előrehaladott állapotú. 
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A vizsgálathoz a hengertérbe folyamatosan nyomunk be levegőt. A levegőt 

műhelykompresszor szolgáltatja tápnyomás értéken. Célszerű, hogy ez 4…6 

bar legyen. A táplevegő nyomását a nyomásveszteség-mérő nyomásszabály-

zója általában 2 bar állandó értékű túlnyomásra szabályozza. Ez az érték a 

műszeren beállítandó. 

A levegő – a műszerben lévő ún. etalonfojtáson átáramolva – flexibilis csö-

vön keresztül jut a hengertérbe, vagy a gyertyanyíláson vagy az izzógyertya 

furaton keresztül (2.4. ábra). A műszer nyomásmérője a hengertérben ural-

kodó nyomást mutatja.  

 

2.4. ábra: Nyomásveszteség mérés 

Amennyiben a hengertér teljesen tömített lenne, akkor nem alakul ki levegő-

áramlás, így a műszer a szabályozott (2 bar) nyomást fogja mutatni. 

A nyomásszabályzó által beállított p1 nyomás az atmoszférikus nyomásszint-

re két sorbakapcsolt fojtáson, az etalon fojtáson és a párhuzamosan kapcsolt 

fojtások eredőjeként kialakuló motorfojtáson, azok fojtásának arányában 

esik. A közöttük elhelyezett nyomásmérő segítségével a nyomásmegoszlás-

ról, s ezzel közvetve a fojtásarányról tudunk tájékozódni.  

Δpe = p1 – p   és Δpm = p – p0    

Δpe + Δpm  =  p1 – p0 = állandó 

Az etalon fúvóka előtti nyomás (p1) állandó, a mögötte kialakuló érték (p) a 

motorfojtástól függően alakul. A fúvókán átáramló levegő tömege a ØE ka-

rakterisztika szerint változik. A kritikus nyomásviszony érték alatt, mely 

levegőre  

p/p0 = 0,53  
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a tömegáram állandósul.  

Ez a nyomásveszteség-mérő kialakításánál azt jelenti, hogy a hengertér p = 

0,159 MPa értéknél kisebb bármely nyomása esetén az etalon fúvókán át-

áramló levegőtömeg az idő függvényében állandósul (2.5. ábra). 

 
2.5. ábra: Levegő tömegáram a nyomás függvényében 

A motorfojtás nyomásviszonya az előbbivel éppen ellentétesen alakul.  

A fojtás utáni környezeti nyomás állandó. A fojtás előtti, azaz a hengertér 

gáznyomása a csak elvileg létező végtelen fojtás esetén kialakuló szabályo-

zott (p1 = 0,3 MPa) értéktől a környezeti nyomásig (példánkban p0 = 0,1 

MPa) változhat. A motorfojtáson átáramló levegő tömeget az 

m = α•A•K•p (kg/s) 

összefüggés írja le, ahol: 

- α.- a fojtás átfolyási tényezője,  

- A - a fojtás keresztmetszete, 

- K - a nyomásviszonytól függő arányossági tényező,  

- p – a fojtás előtt kialakuló gáznyomás. 

Az átömlő levegő tömegét a kritikus nyomásviszony elérése után  

(p = 0,188 MPa felett) csak a p nyomásérték határozza meg, ezért ebben a 

tartományban ØM karakterisztika lineáris. Az α•A szorzat növekedésével 

(csökkenő fojtás) természetesen növekszik a levegő tömegárama is.  

Példánkban a ØM1 motorfojtás nagyobb, mint a ØM3. 
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A karakterisztikák metszéspontjában, a munkapontban kialakuló hengertéri 

nyomásérték a motorfojtáson eső nyomás (Δpm), míg a szabályozott érték és 

a pillanatnyi érték különbsége (p1-p) az etalon fojtáson eső nyomás. 

Minél nagyobb a mutatott nyomásérték, annál "jobb" a motorfojtás, azaz 

annál kisebbek a henger-dugattyú-szelep csoport kopását jellemző rések.  

A nyomásmérőre általában fordított, százalékos skálát készítenek, amelynél 

0% a 0,3 MPa-hoz és a 100 a 0,1 MPa-hoz, azaz a környezeti nyomáshoz 

tartozó mutatóhelyzetet jelöli. 

Példaként egy haszongépjármű dízelmotoron mért 2,3 MPa kompresszió 

csúcsnyomás, mint alsó határérték, megfeleltethető 60%-os nyomásveszte-

ség-értéknek a dugattyú megadott helyzetében. 

Most nézzük a másik esetet, ha a hengerben például az egyik szelep nyitva 

van a vizsgálatnál. Természetes, hogy a hengertérből azonnal elszökik a le-

vegő, a hengertér nyomása közel lesz a környezeti nyomáshoz. A 

(túl)nyomásmérő műszernek tehát közel nullát kell mutatnia.  

Mindebből látjuk, hogy a valós mérési eredmény e két szélső érték között 

lesz. Levegő mindenképpen szökik a gyűrűk mellett a hengerből, tehát 2 bar 

nyomás nem alakulhat ki.  

Mivel az etalon- és a motor-fojtások sorba vannak kötve, a műszer nyomás-

mérője a két fojtás arányának megfelelő értékre fog beállni 0 és 2 bar között 

(2.6. ábra). Az etalonfojtás állandó értékű, így a kijelzés csak a motorfojtás 

pillanatnyi értékétől fog függeni.  

 

2.6. ábra: A nyomásveszteségmérő kijelzőjén a sorbakapcsolt foj-

tások nyomásesésének értelmezése 

Tehát minél jobb (nagyobb) a motorfojtás, a kijelzés annál közelebb lesz a 2 

bar értékhez. A nyomásmérőn (egyes típusoknál) százalékos beosztást is 
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találunk. A 2 bar-hoz 0% tartozik, mondván a veszteség (levegő szökés) nul-

la, míg a 0 bar-nál 100% van feltüntetve, mert ekkor minden levegő „elszö-

kik”.  

A mérés végrehajtása és kiértékelése 

Miután beállítottuk a szabályozott mérési alapnyomást és csatlakoztattuk a 

vizsgálandó hengerhez a flexibilis csövet, a hengertérbe a levegőbetáplálás 

megkezdődik.  

Az első, vagy referencia mérési pontot forgásirányba forgatott motornál, a 

kompresszió ütem elején vegyük fel, ott, ahol már szívó- és kipufogószele-

pek bezártak. Várhatóan itt a legkisebb a hengerkopás, tehát itt a „legtömítet-

tebb” a motor. Amennyiben már itt nagy veszteséget állapítunk meg, akkor 

valószínűleg nem megengedett fojtást találtunk (pl. szelepzárási hiba) stb. A 

levegő szivárgásának a helyét fonendoszkóppal próbáljuk megtalálni esetleg 

a szívócsőben, a kipufogócsőben, vagy a karterben. 

A vizsgálatot mindig rögzített (megállított) főtengelyhelyzetben végezzük el. 

A forgásirányban forgatva utasítás azért fontos, hogy a gyűrűk normál hely-

zetükben feküdjenek a horonyban. Egy kismértékű visszaforgatásnál is már 

megbillenhetnek, és így tömítőképességük, fojtásuk lecsökkenhet.  

A minősítő mérést, a többi hengerrel összehasonlító mérést forgásirányban 

véve a felső holtpont előtt megállított dugattyú-helyzetben kell elvégezni. Ne 

a felső holtpontban mérjünk, mert ott a dugattyú megbillent helyzetben lehet, 

ez pedig lecsökkentheti a tömítettséget (2.7. ábra).  
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2.7. ábra: a nyomásveszteség alakulása a forgattyúhelyzet függ-

vényében 

Az FHP környezetében, a dugattyú oldalváltás miatt, a nyomásveszteség 

nagy szórást mutat.  

A hengerkopások, így az olajfogyasztás okának feltérképezése céljából lehe-

tőség van arra is, hogy a mérést az alsó holtponttól (a szívószelep zárásától) a 

felső holtpont felé haladva több ponton is elvégezzük. (A kompresszió-mérés 

a hibafeltárásnál megtévesztő is lehet, mert az indítómotorral forgatott mo-

tornál a gyűrűövbe felhordott olaj jó tömítést eredményez. Ezzel szemben a 

nyomásveszteség-mérésnél az eltávozó levegő, a gyűrűövből az ott össze-

gyűlt olajat kihordja, kifújja.)  

Állapothatárok 

Valóban ezek a diagnosztika legfontosabb kérdései, de sajnos erre egyértel-

mű választ a gyárak nem adnak meg. Mivel azonban elsősorban a durva hi-

bák kiszűrése, a hengerenkénti összehasonlítás, illetve egy hengerben, a löket 

mentén történő veszteség (tömítettség) változás megállapítás a célunk, így 

alapértéket magunk képezhetünk.  

Az AHP utáni azon lökethelyzetben, ahol már a szelepek zárnak, vegyük fel 

a tömítettségi adatot, legyen ez, az adott motorra nézve, a referencia-érték. A 

veszteség százalékos értéke azonban hengerfurat-függő is! Az természetes, 

hiszen nagyobb hengerfurat-átmérő esetén nagyobb lesz a jó állapotnak meg-

felelő szivárgási veszteség, mivel a nagyobb a hengerkerület mentén, jó mű-
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szaki állapotban is több levegő szökik meg. Ezért itt, jó állapotban, nagyobb 

százalékos nyomásesés engedhető meg (2.8. ábra).  

 

2.8. ábra: a nyomásveszteség a hengerátmérők függvényében, 

paraméter az etelonfúvóka átmérője 

Ezzel indokolható, hogy a mérés kiértékelése hengerfurat-intervallumok sze-

rint történik. Az alábbi táblázat – iránymutatás szinten – némi segítséget ad a 

kiértékeléshez.  

 

Hengerátmérő mm Jó % Még elfogadható % Hibás % 

 50–75 0–7,5 7,6–25 25,1–100 

 75,1–100 0–12,5 12,6–32,5 32,6–100 

 100,1–130 0–20 20,1–55 55,1–100 

 

Nagyobb hengerátmérőjű motoroknál, pl. 100 mm-es vagy annál nagyobb 

furatú haszongépjármű motoroknál, lehetséges, hogy a 2 bar levegőnyomás 

elfordítja a motort, ekkor gondoskodjunk a főtengely rögzítéséről. 

Ha a hengerben rendellenesen nagy nyomásveszteséget észlelünk (nagy 

veszteséget mutat a nyomásmérő műszer), akkor a szivárgás helyének jobb 

észlelése érdekében célszerű megnövelni a szabályozott levegőnyomást, 

hogy ennek következtében hallással jobban azonosítani tudjuk a szivárgás 

helyét.  

2.2.3. Sűrítési csúcsnyomás-mérés 

A sűrítési vagy kompresszió csúcsnyomás (vagy végnyomás)-mérés a hen-

gertömítettség megállapításának a belső égésű motorokkal egyidős mérési 

módszere, melyet a gyártók mind a mai napig ajánlanak és határérték adatot 

adnak meg. 
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A hengertérben kialakuló sűrítési csúcsnyomást az indítómotorral forgatott 

üzemállapotban mérjük. A nyomásmérőt a hengertérhez szikragyújtású mo-

tornál a gyújtógyertya helyére, dízelmotornál vagy a porlasztó, vagy az izzó-

gyertya helyére csatlakoztatjuk. A nyomásmérő mérőműve lehet mechanikus 

(rugóterhelésű dugattyús vagy membrános), vagy elektronikus jeladójú. A 

dugattyús mérőmű gáztere visszacsapó szeleppel csatlakozik a hengertérhez 

(2.9. ábra), így annak feltöltődése, a sűrítési végnyomás értékére való beállá-

sa több motorfordulat után következik be. A nyomás kijelzése a mérődugaty-

tyúhoz kötött, így a dugattyú elmozdulásával arányos kitérésű karos írótüs-

kével, mérőlapra (2.10. ábra) írással (karcolással) történik. 

 

 

2.9. ábra: 1 – mérőlap, 2 – írókar, 3 – tekercsrugó, 4 – dugattyú, 

5 – gumi csatlakozó tömítés a gyertyafurathoz, 6 – visszacsapó 

szelep 
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2.10. ábra: Kompressziómérés regisztrátum 

 

A sűrítési végnyomás értékét az alábbi tényezők határozzák meg: 

- a motor kompresszióviszonya,  

- a hengerteret határoló elemek műszaki állapota, a hengerkopás mértéke,  

- a motor fordulatszáma (az indítómotorral elért fordulatszám), 

- a hengertér levegőfeltöltése, 

- a motor hőmérséklete. 

Fontos, hogy a mérést – a motor műszaki állapotától függetlenül - befolyáso-

ló tényezőket a mérési előírásnak megfelelő értéken tartsunk, hogy ne ezek 

torzítsák a mérési értéket. A hengerfeltöltést a fojtószelep teljes nyitásával 

érjük el. A fordulatszám megkívánt legkisebb értékének elérését kellően fel-

töltött akkumulátorral vagy „bikázott” akkumulátorral működtetett indítómo-

torral, a nem vizsgált hengerek kinyitásával (gyertyák kivétele) érjük el. A 

fordulatszám mérés eredményt befolyásoló hatását a 2.11. ábra mutatja.  
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2.11. ábra 

 

A motor hőállapota legyen a gyártói előírásoknak megfelelő. Az alábbi táb-

lázat haszongépjármű dízelmotorok példáján mutatja be a jellegzetes értéke-

ket. A hengerek közötti nyomáseltérést is behatárolják. A 2.11. ábra erre utal. 

A jó és a még megfelelő tartományba eső mérési értékek ellenére is lehet 

nem megfelelő minősítésű a motor. A hengerek közötti nyomáseltérés alapjá-

raton okoz járásegyenlőtlenséget, melyet ugyan a korszerű, elektronikus irá-

nyítású motoroknál a dózisszabályozás bizonyos mértékig ki tud egyenlíteni, 

de az eltérés a motor mechanikai állapotának kezdődő rendellenességére 

utalhat. A gyári adat reprodukálását az előírt műszer használata megkívánja. 

(Egyes műszerek csak a hengerek közötti csúcsnyomás értékek összehasonlí-

tására alkalmasak, abszolút mérésre nem!)    
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Jellemző RÁBA-MAN 

D2156 HM6U 

TATRA 

912 

SKODA 

706 RT 

Vizsgálati fordulatszám min. 

érték [min-1] 

200 175 175 

Sűrítési csúcsnyomás [MPa] 

Jó állapot 2,7 felett 3,2 felett 2,8 – 3,1 

Még megfelelő 2,3 – 2,7 3,2 – 2,6 2,8 – 2,4 

Javítás szükséges 2,3 alatt 2,6 alatt 2,4 alatt 

Megengedett nyomáseltérés 

a hengerek között 

0,2 0,3 0,2 

Motor hőállapot üzemmeleg hideg hideg 

Ajánlott nyomásmérő - KN 1125 KN 1125 

 

2.12. ábra 

A kompressziómérés nehézségét ma a hengertérhez csatlakoztatás jelenti. 

Nem kis feladat a dízelmotorok adagolóporlasztóját vagy CR injektorát ki-

szerelni, és szinte lehetetlen az izzógyertyákat a sérülés veszélye nélkül eltá-

volítani. A gyújtógyertya furathoz sem könnyű hozzáférni a hengerenkénti 

gyújtás gyújtótrafójának kiszerelési nehézsége vagy egyszerűen csak a mo-

tortérben való nehéz hozzáférés miatt. A csatlakoztatásokhoz is motor-

specifikus adapterek szükségesek (2.13. ábra). 
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2.13. ábra 

Az elektronikus jeladó csatlakoztatása nem jelent szerelési könnyebbséget. 

Előnyét mérési pontossága és a későbbi adattárolás adja. A VW csoport sűrí-

tési végnyomás-mérő elektronikus jeladójú műszerét a 14/a és 14/b ábrákon 

vehetjük szemügyre. 

A kompresszió csúcsnyomásmérés napjainkban egyre nagyobb jelentőséggel 

bír. Korábban a dízelmotorok kompresszióviszony értékét, a biztos hidegin-

dítás miatt, 1:20 feletti értékre állították be. E kompresszió létrehozta csúcs-

nyomás mind az indíthatóságban, mind a melegüzemben nagy tartalékkal 

bírt. A motor biztos üzeméhez ekkora érték nem is szükséges. Napjainkban 

az izzítórendszerek lehetővé teszik, hogy a súrlódáscsökkentés és a feltöltés 

miatt csökkentsék a kompresszióviszonyt, nagy átlagban 1:16,5 körüli érték-

re. Ezzel a kompresszióértékkel azonban a kompresszió végnyomás már alsó 

határértéken van. Ha a csúcsnyomás rendellenesség miatt tovább csökken, a 

motor lehet, hogy üzemképtelen lesz. A hibafeltáráshoz így nélkülözhetetlen 

a pontos sűrítési csúcsnyomás mérés.  

A korszerű, közvetlen befecskendezésű Otto-motorok kompresszióviszonya 

nagyobb, mint a korábbi motorgenerációké. A sűrítési végnyomás előírásos 

értéke a kedvező fogyasztás egyik alapfeltétele. Így tehát itt is szükséges az 

állapotvizsgálatnál a „kompresszió-mérés”. 
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2.14. ábra 

2.2.4. Hengerfejtömítés gázáteresztés vizsgálat 

A hengerfejtömítés mellett a hengertérből a tömítésre ható nem kellő össze-

szorító erő vagy a tömítés átégése miatt, gáz áramolhat ki. A gáz folyadékhű-

tésű motornál a hűtőfolyadékba kerül. A gázt a folyadék magával sodorja 

(gáztranszmisszió) és az a kiegyenlítő tartályban a folyadékból kiválik.  

A kiegyenlítő tartály feletti levegő összetétele megváltozik, mely kellően 

érzékeny gázelemzővel vagy elszíneződő kémiai reagenssel kimutatható.  

A gázelemzésnél szénhidrogén komponens koncentrációt mérnek, a kémiai 

reagens pedig a folyadékon átszívott kiegyenlítő tartály levegőben a szénmo-

noxid vagy a széndioxid koncentráció növekményét mutatja ki. A 15. ábra a 
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kémiai reagens anyagot tartalmazó fiola elhelyezését mutatja. A készülék 

egyben a hűtőrendszer tömítettség-vizsgálatának eszköze is. 

 

2.15. ábra 

A gázátfújás vizsgálathoz a motort terhelt üzemben kell járatni, célszerűen 

görgős járműfékpadon. Ha ez nem lehetséges, akkor néhányszor, közel teljes 

terhelésű szabadgyorsításon kell átvinni, hogy az ekkor kialakuló nagy hen-

gertéri nyomás terhelje a hengerfejtömítést. A vizsgálat jelentősége napja-

inkban szintén fokozott jelentőséggel bír, mert a motorok égési csúcsnyomá-

sa a korábbi motorgenerációkhoz képest 25 – 40%-kal megnőtt.  

2.2.5. Optikai üregvizsgálat 

Az endoszkópia kisebb zárt terek, üregek szemrevételezését, megfelelő csat-

lakoztatható eszközzel képrögzítést tesz lehetővé. A képrögzítés egyes mű-

szaki területeken (repülőgép-fenntartás, gázturbinás hőerőművek) az állapot-

dokumentálás kötelező eszköze. A hengerterek belső megfigyelése lehetővé 

teszi a lerakodások, szelepülék felületek, hengerfal, gyújtógyertya állapot, 

benzin- és dízelporlasztó csúcsok állapota értékelését. Nyitott szelepek mel-

lett a szelephát, szelepszár és a csatornák lerakodásai is megfigyelhetőek 
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(2.16. ábra). A hengerfal képe (2.17. ábra) gyűrűtörésre, gyűrűbesülésre utaló 

nyomokat mutathat. 

A műszaki alkalmazású endoszkópiát (eltérően az orvosi használatútól) a fej 

széles látószöge (~120 º) jellemzi, iránya lehet a szárra merőleges vagy azzal 

egyező tengelyű. 

A boroszkóp egyenes, merevszárú optikai eszköz, mely egyenes vonalban 

hozzáférhető üregek vizsgálatához alkalmas. Ezek a merev eszközök optikai 

lencsék rendszerét használják a vizsgált terület képének eljuttatására a vizs-

gálatot végző szeméhez. Fényszálköteg van beépítve, hogy a fényforrás által 

adott megvilágítást a vizsgált területre lehessen vetíteni. 0,9 – 16 mm átmérő-

tartományban, akár 1,5 m munkahosszal kaphatóak. Ezek alkalmasak a hen-

gertér vizsgálatához, mivel például gyújtógyertya furaton keresztül bevezetve 

teljes áttekintést kaphatunk a hengertérről. 

A fiberszkóp hajlékony eszközök, amik hajlékony fényszál kötegen továbbít-

ják a képet a vizsgálatot végző szeméhez. A fej külön is irányba fordítható. 

Egy elkülönített, másik fényszálköteg pedig megvilágító fényt továbbít a 

vizsgált területre. A fiberszkóphoz CCTV és digitális képalkotó eszközök 

rögzíthetők, így felvételek készíthetőek későbbi analízishez, vagy dokumen-

tációs célokra. 

 

2.16. ábra 
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2.17. ábra 

2.3. Hengerüzem összehasonlító mérések 

A hengerüzem összehasonlító mérések (hengerteljesítmény különbségmérés) 

célja, hogy a többhengerű motorok hengerenkénti munkáját, azok azonossá-

ga alapján vessük össze. Azzal, hogy kimutattuk, hogy a motornak átlagtól 

eltérő üzemű hengerei vannak, kijelöljük a vizsgálatok további irányát. A 

hengerüzem összehasonlító vizsgálatok többségükben szelektív vizsgálatok, 

velük tehát a jó és a nem megfelelő állapotot tudjuk szétválasztani. Ezt 

mélydiagnosztikai vizsgálatoknak kell követniük, hogy a hiba helyét és fajtá-

ját is meg tudjuk állapítani. 

Az összehasonlítás céljára külső forgatású és melegüzemű motortól szárma-

zó információk szolgálnak. (A motorgyártók többsége ma már nem végez 

mindendarabos melegüzemű motorjáratást a végellenőrzésnél, hideg, külső-

forgatású üzem során nyer minősítő paramétereket a motor mechanikai álla-

potáról, tömítettségről, nyomásokról stb.) 

A hengerüzem összehasonlításhoz szükséges hengerüzem jellemző lehet 

relatív vagy abszolút. A relatív százalékos eltérésértéket adva, csak az egyen-

lőtlenségre mutat rá. Az abszolút az adott henger által kifejtett munka értékét 

is megadja. A relatív módszer nem biztos, hogy az átlagtól eltérő hengert 

azonosítja. Ez még nem értékteleníti a módszert, hiszen csak az volt vele a 

célunk, hogy az egyenlőtlenség tényét gyors eljárással feltárjuk. 
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2.3.1. Külső hajtású mérések 

A külső hajtás vagy hidegforgatás a motordiagnosztikában a motor indítómo-

torjával forgatott állapotát jelenti. A motor beindulását ilyenkor meg kell 

akadályozni, mely Otto- és dízelmotornál egyaránt a befecskendezés meg-

szüntetését (Otto motornál nem a gyújtásét!) jelenti. 

Az indítómotorral forgatott állapot egyrészről a hengertömítettséggel, a szívó 

és kipufogó oldali áramlási viszonyokkal összefüggő vizsgálatokra ad lehe-

tőséget, másrészről az akkumulátor és az indítómotor áramkörének terheléses 

vizsgálatát teszi lehetővé  

 

Relatív kompressziómérés 

 

A korábban taglalt kompressziómérés elvégzésének nehézségei miatt célsze-

rű egy szelektív, gyors méréssel kimutatni azt, hogy van-e az átlagtól eltérő, 

kisebb kompresszió végnyomású henger a motor hengerei között.  

Erre a célra szolgál a relatív, elektronikus kompressziómérés, mely a henger-

tömítettség állapotát a kompresszió munkán keresztül értékeli. A hengeren-

kénti sűrítési munkák egybevetése a hengertömítettség eltérésre utaló infor-

mációt szolgáltat.  

Az eljárás az indítómotorral forgatott főtengely forgatási munkáját figyeli az 

indítómotor villamos teljesítményfelvételén keresztül. A mérés során a motor 

beindulását meggátoljuk, célszerűen a tüzelőanyag bejuttatás letiltásával.  

A motor körbeforgatása változó munkaigényű, kiemelten azért, mert a hen-

gereket a kompresszióütemen át kell vinni. A kompresszió munka a sűrítés-

től (a kompresszióviszonytól) függ. A henger tömítetlensége a kompresszió 

munkát csökkenti.  

Az indítómotor teljesítményfelvételét, annak lefolyását a főtengelyelfordulás 

függvényében a kompresszió és expanzió ütemeken való átforgatás ellenállá-

sa (munkaigénye) határozza meg. Ennek jellegzetes lefolyását a 2.18. ábra 

mutatja. 
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2.18. ábra 

 

A legnagyobb forgatónyomatékot a sűrítési ütemben, az FHP előtt (a for-

gattyúkar, hajtórúd egymásra merőleges helyzetében) kell az indítómotornak 

bevinnie. Az FHP-ban a forgatáshoz csak a súrlódási ellenállásnak megfelelő 

nyomaték szükséges. A forgatónyomaték idő- vagy főtengelyelfordulás 

függvénye szolgáltat alapot az egybevetésre (2.19. ábra). 
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2.19. ábra 

 

 

 

 

 

2.20. ábra 
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A „kompresszió-mérés” diagnosztikai jellemzője a sűrítési végnyomás érté-

ke, így ez a módszer ezt csak közvetve elégíti ki. A 2.20. ábra segítségével 

kimutatható, hogy közvetlen kapcsolat teremthető a sűrítési ütemben a forga-

tás maximális nyomatéka és a sűrítési végnyomás között. A 2.20. ábra p-V 

diagramján bejelölhető, hogy a löket mentén a maximális nyomatékigény hol 

lép fel. 

 

A mérés jelforrása lehet az akkumulátor kapocsfeszültség-változása (feszült-

ségesés a növekvő villamos teljesítmény felvételnél „feszültség-drop”), vagy 

az akkumulátor áramfelvétel (2.21. ábra) változása (növekvő áramfelvétel 

növekvő villamos teljesítmény felvételnél). A feszültségjelet az akkumulátor 

pólusairól lehet levenni és a DC szintről le kell választani a változó feszült-

ségváltozást. Az egyenárammérő fogó segítségével pedig az akkumulátor 

testkábelén célszerű mérni. A főtengely szögsebesség-változás függvénye is 

leírja a folyamatot (2.21. ábra felső kép). 

 

2.21. ábra 

A lehetséges jelforrásokat, jelkezelést foglalja össze a 2.22. ábra. A jelre-

gisztrálás régebben szalagra történt, a jelhullámokat azok csúcstól csúcsig 

vett középértékével azonosítottuk, és ezeket vetettük össze százalékosan. A 

jelek a motor gyújtási sorrendjében követik egymást. Célszerű több ciklusból 

átlagot képezni. Napjainkban az elektronikus kompressziómérés a diagnosz-

tikai motorteszterek egyik szolgáltatása, melynél a jelkiértékelést szoftvere-

sen végzik. 
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2.22. ábra 

A képi megjelenítés azonban továbbra is célszerű, mert a jelalakokból továb-

bi következtetések vonhatóak le (2.23. ábra).  

 

2.23. ábra 

A kiértékelés adata %-os eltérés vagy a legjobb (legnagyobb teljesítmény 

(áram) felvételű) hengerhez, vagy az átlaghoz képest (2.24. ábra és 2.25. 

ábra). 
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2.24. ábra 
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2.25. ábra 

 

A hengerazonosítás is megoldható. Jelforrás lehet: 

 

- a gyújtás szekunder csúcsfeszültsége, mely eleve hengerhez rendelt, 

- vezértengely hengerazonosító jele. 

 

A diagnosztikai próbapadok, motorteszterek a hengerazonosító jelet a diag-

nosztikai csatlakozón keresztül nyerik. 

A mérési eredményt két dolog torzíthatja: az indítómotor, illetve annak haj-

táskapcsolati hibája és az eltérő tömítettségű hengerek egymásra hatása. 

Az első torzító hatás a lendítőkerék fogaskoszorú és az indítómotor fogaske-

rék kapcsolati hibájának következménye (ovalitás, szorulás, fogkapcsolódási 

hiba), mely az áramfelvételt befolyásolja. Ezek a hibák az áramdiagramból 

szemrevételezéssel, azonnal észrevehetők. 

Nagyobb az eltérő teljesítményfelvételű hengernek a követő henger teljesít-

ményfelvételére gyakorolt jeltorzító hatása. Annak a hengernek, mely a jó 

műszaki állapotnak megfelelő tömítettségéből már vesztett, kisebb a sűrítési 

munkája és így az expanziós munkája (mint „légrugó kirugózás”) is. A motor 

főtengelyének szögsebessége ilyen állapotú henger átforgatása után csökken. 

A következő henger átforgatásához – mivel az indítómotor igyekszik tartani 

a fordulatszámot -, nagyobb teljesítmény szükséges, mint azt a henger sűríté-

si munkája megkívánná. A mért jellemzőre ezt lefordítva azt jelenti, hogy 
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nagyobb lesz az áramfelvétel, mely ennek a hengernek a valóságosnál jobb 

„kompressziójára” fog utalni. A torzító hatás szoftveresen - jelsorozat egyéb 

jellemzőinek számbavételével – korrigálható. 

Gázlengésmérés 

Kipufogógáz gázlengés mérés. A motor ciklikus üzeme a kipufogórendszer-

ben gázlengést gerjeszt. Indítómotorral forgatott állapotban, teljes fojtósze-

lepnyitás mellett (e-gáznál a nyitási feltételeket meg kell vizsgálni) a nyo-

máslengés a kipufogócső végén mérhető. [Forrás: Pico Technology – 

FirstLook Sensor] A mérőjeladót (2.26. ábra) a kipufogócső végéhez csatla-

koztatjuk, a nyomáselvételi csövet a kipufogócsőbe betolva (2.27. ábra). A 

nyomásváltozást oszcilloszkópon jelenítjük meg. 

 

2.26. ábra 

 

2.27. ábra 

A nyomáslefutásból következtethetünk a hengerek töltetcsere szempontjából 

egyenletes vagy egyenlőtlen működésére. A 28. ábra jellegzetes, hibátlan 

állapotot tükröző 4 hengerű motor hidegforgatásnál felvett kipufogócső gáz-
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lengés oszcillogramját mutatja. A kiértékelés alapjául a jellefutás periodikus, 

szakaszonként azonosan ismétlődő jellege szolgál (lásd a 2.28. ábra jelölt 

szakaszait). A rendellenességekre vagy a jel helyi és pillanatnyi torzulása, 

vagy egy szakasz (ciklus) többi szakasztól való állandó eltérése mutat. 

 

2.28. ábra 
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Szívólevegő gázlengés mérés. A nyomáslengés vizsgálat a szívórendszerben 

is elvégezhető. Szívóoldalon a szelepvezérlés rendellenességeire (szelepzá-

rás, szelepnyitás) markáns jeltorzulások utalnak. A változtatható paraméterű 

szelepvezérlés állítási hibái így kimutathatóak. Egy jellegzetes jelsorozatot 

mutat a 2.29. ábra. A kiértékelésre az előbb elmondottak érvényesek. 

 

2.29. ábra 

 

A szívó- és kipufogóoldali gázlengések üresjáratban üzemelő motornál is 

mérhetőek. Így ez a méréstechnika átvezet a következő fejezetbe, a 

melegüzemi hengerüzem összehasonlító mérésekhez. Két példát azonban itt 

mutatunk be. 

A 2.30. ábra kipufogószelep emelési rendellenességre utaló jelet mutat a 

motor üresjárati, 1120 min
-1

 fordulatszámán. A 2.31. ábra dízelmotor alapjá-

rati motorüzemében a kipufogógáz nyomáslengés oszcillogramját ábrázolja, 

ahol is egy hengerben nincs befecskendezés. Mindkét esetben a jó műszaki 

állapotnak megfelelő jellefutás torzul, ez utal hibára. A jel deformációja alap-

ján „rendellenes, tovább vizsgálandó” diagnózis állítható fel. 
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2.30. ábra 

 

2.31. ábra 
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2.3.2. Motorüzemi henger összehasonlító mérések 

A belső égésű motor hengereinek (azonos feltételek melletti) mindenkori 

azonos működése, azonos teljesítmény leadása műszaki alapállapot. (Kis-

mértékű eltérések a hengerek üzeme között hőállapot (hűtési) különbözőség-

ből, áramlástechnikai okokra visszavezethető feltöltési eltérésből lehetsége-

sek.)  

A névleges hengerüzem állapottól való eltérés, melynek következménye a 

járásegyenlőtlenség, azaz egyes hengerek kisebb teljesítménye, munkája az 

alábbi fő okokra vezethető vissza: 

- kisebb sűrítési végnyomás (hengertömítettség csökkenés, szelepzárás 

stb.), 

- kisebb frisslevegő töltet (szelepemelés csökkenés, vezérlési probléma a 

változtatható vezérléseknél, szívócsatornában, szívószelep háton lerako-

dások), 

- névlegestől eltérő tüzelőanyag dózis, 

- nem a tervezett intenzitású hengertöltet mozgás, 

- porlasztási rendellenesség (dízel- és közvetlen befecskendezésű Otto-

motor), 

- gyújtási probléma (gyújtási energia, egyedi előgyújtás). 

 

A járásegyenlőtlenségnél az egyes hengerek üzeme közötti eltérést a fenti 

tényezők közül valamelyik vagy egyszerre több is okozhatja. A mérés az 

okokra nézve nem szelektív. 

Ezen vizsgálatok körébe tartozó vizsgálatok közül tárgyaljuk az  

- üresjárati járásegyenlőtlenség mérést, 

- az üresjárati henger-lekapcsolás mérést, 

- a terheléses instacioner és stacioner hengerteljesítmény mérést. 

 

Üresjárati járásegyenlőtlenség vizsgálatok 

Hengerenkénti fordulatszám-mérés. A motor alapjáratán vagy emelt fordula-

tú üresjáratán (állandó fordulaton) a főtengely szögsebesség változásából 

következtethetünk az egyes hengerek munkaütemeinek különbségére.  

Amennyiben azonosítani tudunk hengerenként, a munkaütemben egy meg-

határozott, 90 és 180 º főtengely szögtartományt, és mérjük annak befutásá-

hoz tartozó időt, akkor jellemző mérőszámot kapunk az adott henger expan-

ziós munkájáról. Ezeket az időket hengerenként kinyerve, majd összehason-

lítva járásegyenlőtlenségi adathoz jutunk. Például átlagot képezve attól az 

egyes hengerek %-os eltérése képezhető. Az adott szögtartomány befutásá-

nak időadatból ún. hengerenkénti fordulatszám is képezhető. Így lehetséges 
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egy többhengerű motornak egy üzemállapotban hengerenkénti fordulatszám 

értékei vannak. Az a henger „erős”, amelyik a legnagyobb egyedi fordulat-

számú.  

A mérés történhet külső (off-board) diagnosztikával, amikor is a jeleket  

- a gyújtás szekunder köréből nyerjük, a főtengely jeladótól, a vezértengely 

jeladótól. 

A jelfeldolgozás a „fogidő” idősorával, illetve frekvencia analízissel lehetsé-

ges. Az elektronikusan irányított motorok eleve figyelik a járásegyenlőtlen-

séget és az egyenlőtlenség csökkentése érdekében beavatkoznak. Ez Otto-

motornál az előgyújtás és a dózis változtatásával, dízelmotornál a dózis vál-

toztatásával, illetve a befecskendezés időzítés módosításával lehetséges.  

A hengerenkénti korrekció mértékét (dóziseltérést) a mérési adatblokkokból 

tudjuk kiolvasni. Ez önmagában diagnosztikai értékű információ. 

Korrigáló rendszernél a járásegyenlőtlenség mérésnek csak akkor van értel-

me, ha utasítani tudjuk a motorirányító egységet, hogy a korrekciót a mérés 

idejére tiltsa le.  

Hengerüzem lekapcsolási eljárások 

A belső égésű motor üzeme során - üresjáratban vagy terhelt állapotban - ha 

egy henger melegüzemét lekapcsoljuk (megszüntetjük a tüzelőanyag befecs-

kendezést), akkor a motor többi hengere, a lekapcsolt hengert vonszolva, 

tovább is üzemben tartja a motort.  

Először az üresjárati vizsgálatokkal foglalkozunk. 

 

Karburátoros motorok üresjáratában (alapjáraton, emelt fordulatszámon) a 

fojtószelepen kialakuló nyomásesés a kritikus értéket meghaladja, így a for-

dulatszámtól függetlenül tömegáram állandóság alakul ki. Ez eredményezi a 

motor alapjárati, illetve növelt fojtószelep állás mellett beálló emelt fordulat-

számú üresjárati üzemének stabilitását. Egy állandó fojtószelep helyzetben, a 

tömegáram állandóság miatt alakul az indikált munka (wi1) meredeken eső 

jelleggel (2.32. ábra). A súrlódási munka (wm1) karakterisztikájával való 

metszéspontja stabil munkapontot (M1) ad, tehát stabil fordulatszámot. Ha 

egy henger gyújtása megszüntetésével vonszolt állapotba kerül, csökken a 

motor indikált munkája (w’i), de fordulatszámesés után ismét stabil munka-

pontot ad (M2). 

A fordulatszám visszaesés nagysága a motormunkával arányos. Minél na-

gyobb egy henger melegüzemének lekapcsolása után a fordulatszám csökke-

nés, annál nagyobb volt az indikált munkája. Ha a hengerek egyenkénti le-

kapcsolása után mért fordulatszám visszaesés azonos értékű, akkor a motor 

hengerei azonos indikált munkát végeznek. Ha egy henger gyújtáslevétele 



52  GÉPJÁRMŰVEK ÜZEME I. 

www.tankonyvtar.hu   Lakatos, Nagyszokolyai, BME 

(gyertyapipa lehúzása) után nincs fordulatszám csökkenés, akkor az a henger 

nem szolgáltatott munkát. A korábbi motorteszterek a hengerenkénti gyújtás-

levételt automatikusan elvégezték, regisztrálva a fordulatszámesés értékeit.  

 

2.32. ábra 

 

Elektronikusan irányított (keverékösszetétel szabályozású) motorok. Az 

elektronikusan irányított, hengerenkénti benzinbefecskendezésű motoroknál 

ez a vizsgálat - katalizátorvédelmi okok miatt - gyújtáslevétellel nem hajtható 

végre. A hengerenkénti befecskendezés lekapcsolás pedig a 

lambdaszabályozást „akasztja ki”. 

 

EDC dízelmotorok. EDC dízelmotoroknál a regulátoros szabályozás egy 

henger tüzelőanyag befecskendezésekor, azonos gázpedálállásnál a fordulat-

számot állandósítani igyekszik. Egy vonszolt henger esetén a többi henger 

dózisát növeli meg. A lekapcsolt henger munkáját a dózisnövekménnyel 
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ítélhetjük meg. A dózisváltozást a soros diagnosztika adatblokkjából olvas-

suk ki. 

Haszongépjármű dízelmotoroknál egyes gyártók diagnosztikai programjuk-

ban ezt a módszert felkínálják. A motor emelt üresjárati fordulatszámon 

egyenként elvégzi a hengerlekapcsolást, a fordulatszámot állandósítja, és a 

dózisnövekményt kijelzi. Amelyik henger lekapcsolása után a legnagyobb 

dózisnövekedés állt be, az a henger szolgáltatta a legtöbb munkát.  

Terhelt motor hengerüzem lekapcsolás (hengerteljesítmény különbségmé-

rés). 

Hasonlóan hengerüzem összehasonlítási célt szolgál egyes gyártóknál a sza-

badgyorsítás mérés. A motor diagnosztikai programja ezt is automatikusan 

futtatja le. A gépjárműbe épített motort, a váltó üres helyzetében alapjáratról 

teljes terheléssel (teljes töltéssel vagy meghatározott töltéskivezérléssel) a 

leszabályozási fordulatszámig gyorsítja, miközben egy meghatározott fordu-

latszám ablakon az átfutás idejét méri (pl. 1200 min
-1

 elérésétől 1800 min
-1

 

fordulat eléréséig). Ez a diagnosztikai szabadgyorsítási bázisidő. A gyártók 

általában vonakodnak ezt az adatot megadni, mert ezt számos külső körül-

mény befolyásolja (például a pillanatnyi légköri állapotjellemzők, motor- és 

motorolaj-hőmérséklet, tüzelőanyag minőség), így a névleges érték repro-

dukciója üzemi körülmények között szinte lehetetlen. Összehasonlító mérés-

re azonban az eljárás megfelelő. 

Ezek után egy henger melegüzemét lekapcsolja és elvégzi a szabadgyorsítást, 

megmérve az előbbi fordulatszám intervallum átfutás idejét. Ezt valamennyi 

henger egymás utáni lekapcsolásakor elvégzi, illetve megméri. A lekapcsolt 

hengerekhez tartozó időadatokból a bázisadat kivonása Δti értéksort ad. A Δti 

legkisebb értéke a leggyengébben teljesítő hengerhez tartozik.  

A legmegbízhatóbb hengerüzem összehasonlító mérési eredményt a teljes 

terhelésű motor fékezésével nyerjük. Gépjárműbe épített motort görgős telje-

sítménymérő fékpadon, fékpadi terheléssel tudjuk lefékezni. (Sajnos itt is 

számtalan technikai nehézségbe ütközünk: összkerékhajtás, haszongépjár-

művek ikertengely hajtása, a hengerlekapcsolás okozta keverékszabályozási 

vészprogramra állás, hogy csak néhányat emeljünk ki.) Ezt a vizsgálatot el-

sősorban dízelmotoros járműveknél lehet és ajánlott elvégezni. 

Ha a teljesítménymérő fékpadi üzem nem ütközik akadályba, akkor a fékpadi 

karakterisztika készletből a sebesség állandó szabályozást válasszuk ki. Cél-

szerűen megválasztott sebességi fokozatban, teljes motorterhelésnél a legna-

gyobb motornyomatékhoz tartozó fordulatszámon állandósítsuk a motor 

fordulatát. Mérjük meg a vonóerőt vagy a kerékteljesítményt. Gyártói célmű-

szerrel kapcsoljuk le egy henger melegüzemét és mérjük meg a vonó-

erőt/kerékteljesítményt (a motorfordulatszám, illetve görgőfordulatszám vál-

tozatlanul marad).  
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2.33. ábra 

 

A 2.33. ábra az adott sebességhelyen az össz. kerékteljesítményt mutatja 

(PK), valamint egy henger lekapcsolása után kialakuló M2 munkaponton 

mérhető P’K értéket. A ΔPK a lekapcsolt henger indikált teljesítményére jel-

lemző. (Bizonyítsa ezt! Vezesse le, hogy miért nem pontosan az indikált tel-

jesítmény/munkát kapjuk így!) Minél nagyobb a ΔPK, annál nagyobb a le-

kapcsolt henger munkája/teljesítménye. 
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3. Instacioner motordiagnosztika 

A belső égésű motor üzemi paramétereinek tervezett (nem spontán) változta-

tása és ennek következtében a motorüzemi jellemzők időbeni változása je-

lenti az instacioneritást. A gépjárműmotor jellemzően instacioner üzemű. A 

változó motorüzemet a motorterhelést változtató beavatkozás jelenti, ezt a 

gyakorlatban a gázpedál (menetvezérlő pedál) álláshelyzetének változtatásá-

val érjük el. A motorterhelés változtatását a motorirányító rendszer is gene-

rálhatja mind szabályozási, mind diagnosztikai esetben.  

A motorterhelést a gázpedál álláshelyzetével azonosítjuk. Definíció szerint a 

teljesen lenyomott gázpedál, teljes motorterhelést jelent. A motorba jutó 

tüzelőanyagdózis, mely a tényleges terhelést adja, egy gázpedálállás mellett, 

a fordulatszám függvényében változik, de változik egy gázpedálállás és egy 

fordulatszám értéken is, például a turbónyomás változása miatt. 

A külső terhelés nélkül üzemelő belső égésű motor (gépjárműbe építve a 

váltó üres állásában) indikált munkája - stacioner üresjárati üzemben - a 

mechanikai veszteségekkel tart egyensúlyt. A mechanikai veszteségeket 

meghaladó motormunka a motort forgó tömegei tehetetlensége ellenében 

gyorsítja. A motor főtengelyre redukált tehetetlenségi nyomatékát a rendszer 

forgó-, alternáló- és himbamozgást végző szerkezeti elemei adják.  

A teljes motortehelésből [qmax = f(n)] származó indikált motormunka a mo-

torfőtengely adott feltételek melletti maximális gyorsulását eredményezi. A 

gyorsulás a motormunka függvénye. Ez a fizikai állapotváltozás adja meg a 

nyomatéki és teljesítmény külső karakterisztika felvételének lehetőségét.  

3.1. Elméleti alapok 

Egy Θ értékkel jellemzett forgó tömeg mozgásállapota a bevitt nyomaték 

hatására változik, a rendszer gyorsul (3.1. ábra).  

 

3.1. ábra 
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A forgómozgás dinamikai egyensúlya a következőképp írható fel: 

*
Be

M
. 

Ha a bemenő nyomaték hajtónyomaték, akkor a rendszer gyorsul (β+), ha 

pedig fékező, akkor lassul (β-). A belső égésű motornál a bemenő nyomaték 

a forgattyús hajtóművön keresztül a motormunkából származik. A motor-

vizsgálatnál a cél a motor külső karakterisztikájának felvétele, maximális 

nyomatékának és névleges teljesítményének felvétele.  

A belsőégésű motorba, mint Θ értékkel jellemzett forgó tömegű rendszerbe a 

bemenő nyomaték (Mbe) a motor indikált munkájából származik. A diag-

nosztika célja az Mbe értékének meghatározása. A dinamikai alapegyenlet 

értelmében ehhez mérni kell a forgó rendszer szöggyorsulását és ismerni kell 

a rendszer tehetetlenségi nyomatékát. 

A motor tehetetlenségi nyomatékát számítással vagy méréssel határozhatjuk 

meg. 

Állványon járó motornál a motor forgó-, alternáló és himbamozgást végző 

szerkezeti elemeinek tehetetlenségi nyomatékát kell a főtengelyre redukálni:  

alternálóforgómotred


. 

Gépjárműbe épített motornál- a váltó üres állásában - a hajtáslánc motorral 

együttforgó többi tagját is figyelembe kell venni: 

svtkmotred


, 

ahol: 

 mot
   a motor tehetetlenségi nyomatéka,  

 tk
  a tengelykapcsoló tehetetlenségi nyomatéka,  

 sv
  a sebességváltó tehetetlenségi nyomatéka. 

A motor eredő, főtengelyre redukált tehetetlenségi nyomatékát a gyártók 

minden bizonnyal tudják, de ezt az adatot nem teszik elérhetővé. 

A motor tehetetlenségi nyomatékát méréssel is megállapíthatjuk. Mérésnél a 

motort kiszereljük, és szabadkifutásos mérést végzünk. Először a készre sze-

relt motoron, másodszor a lendkerékre szerelt additív tömeggel. Az additív 

tömeg Θ értéke, alakjából eredően (R sugarú és m tömegű tárcsa) jól számít-

ható (3.2. ábra).  



3. INSTACIONER MOTORDIAGNOSZTIKA  57 

 

 Lakatos, Nagyszokolyai, BME  www.tankonyvtar.hu  

 

3.2. ábra 

 

A mérés 

Egy adott fordulatszámon, a névleges fordulatszám 2/3 értékén járatjuk a 

motort, majd megszüntetjük a tüzelőanyag bejuttatását. A motor fordulat-

száma csökken, majd a motor megáll. Mindkét mérésnél adódik egy szabad 

lassulási görbe, és ezen lassulásgörbék felhasználásával számíthatjuk ki a 

motor tehetetlenségi nyomatékát (3.3. ábra).  

 

3.3. ábra 

Ennél a módszernél a motor belső súrlódási munkájából, a fékezőnyomaték-

ból indulunk ki. A fékezőnyomaték az alapmotornál: 
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1
* 

Mech
M

. 

Az additív tömeg tehetetlenségi nyomatéka: 

2

2

1
mR

A


 
Fékezőnyomaték az additív tömeggel: 

2
*)( 

AMech
M 

. 

A fékezőnyomatéki egyenletek bal oldala egyenlő, ezért a jobb oldaluknak is 

azoknak kell lenniük: 

21
*)(* 

A


 
Ebből a Θ-t kifejezve: 

21

2
*








A

. 

β1, β 2-t egy adott vizsgálati fordulatszámon határozzák meg. 

Most már ismert a motor tehetetlenségi nyomatéka is, így a már fent említett 

képlettel a szöggyorsulásokból a motor nyomatéka könnyedén számítható. 

Tehát a motor forgatónyomatéka: 


redmot

M
. 

Az Mmot a motor effektív nyomatéka, melyet az alábbiakban vezetünk le: 

Mindikált = Θ (dω/dt) + Mmechanikai 

(Nem szokásos, de bevezethető az indikált nyomaték és a mechanikai veszte-

ség nyomaték fogalma.) Tehát a motor indikált munkája a belső égésű motor 

mechanikai veszteségeinek leküzdésére és a motor forgó tömegének gyorsí-

tására fordítódik. Mivel  

Meff = Mindikált - Mmechanikai, így 

Meff = Θred • β . 

A teljesítményt az alábbi módon határozzuk meg:  

*MP   , 

kifejtve kapjuk, hogy 

k
t

P 


 ****





 . 

A vázolt, instacioner üzemben történő, dinamikai motorteljesítmény mérési 

eljárás alkalmazásánál a gyakorlatban számos nehézséggel kell szembenéz-

nünk. „Csak” a két szorzótényező – a gyorsulás és a tehetetlenségi nyomaték 

– ismerete jelent nehézséget.  
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3.2. A motorgyorsulás meghatározása 

3.2.1. Jelforrások 

A motorgyorsulás meghatározásához a főtengely elforduláshoz egzakt mó-

don hozzárendelhető jelsorozatra van szükségünk. Nézzük, hogy jelelvételre 

milyen lehetőségeink vannak: 

- belső jelforrás 

- motorirányításhoz szükséges input vagy output jel: kicsatolható vagy csak 

diagnosztikai aljzaton elérhető (főtengelyre rögzített póluskerék, vezérten-

gely póluskerék (jeladótárcsa), befecskendezés, gyújtás vezérlőjel stb.) 

- egyéb üzemi jel (gyújtás primer jel, gyújtás szekunder jel, dízeladagolás 

folyamatából kivehető jel stb.) 

- jelképzésre alkalmas alkatrész/elem 

- külső jelforrás (ráhelyezett, illetve csatolt jeladó vagy jelforrás): lendítő-

kerék fogaskoszorú, motorrezgés, optikai jel stb.) 

 

Jelvétel a főtengelyről vagy a vezértengelyről 

A célra a legjobb jelképző alkatrész a motor főtengely indító fogaskerék ko-

szorúja. Gyári beépítésű jeladót itt nem találunk, tehát erre a célra csatolni 

kell például egy indukciós jeladót (3.4. ábra). Haszonjármű üzemeltetőknél 

megfontolandó ez a megoldás. A lendítőkerékház megfúrása után, vagy ha 

van ablak, annak fedelébe a jeladó rögzíthető (becsavarható vagy kúposan 

illeszthető a fogaskoszorúhoz – vigyázzunk, mert légrés-érzékeny). A jelfel-

dolgozáshoz (pl. fordulatszám képzéséhez) a fogszámot kell ismernünk. 

 

3.4. ábra 
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A forgásjeladók jelei mérővezetékkel kicsatolhatóak (vigyázzunk, hogy ezzel 

az ECU input jelét (jelerősség, torzítás) érdemben ne befolyásoljuk). Ameny-

nyiben a jelképző alkatrész (póluskerék) egy körülforduláson belül nem sza-

bályosan ismétlődő, tehát aperiodikus jelet ad (pl. a póluskerék fogai nem 

egyenletesen helyezkednek el, úgy azt – megadva a jellemzőket – a jelfel-

dolgozó elektronikának figyelembe kell tudnia venni.  

A vezértengelyen lévő jeladókerék jele is felhasználható. Van, hogy itt csak 

egy jel van, mely a főtengely két fordulatára esik, van, hogy aperiodikus a 

jel. Megvizsgálandó, hogy ezzel a gyakoriságú jellel számított gyorsulásérték 

célunknak megfelelő pontosságú-e.  

 

Gyújtásjel 

Gyújtásjelet vehetünk egyaránt a primer és a szekunder körből. Mindkét 

esetben a jelformálás - a hasznos jel képzése - jelenti a jelfeldolgozás első 

lépését. Például megfelelő a gyújtásjelből képzett stroboszkóplámpa gyújtó-

jel, illetve a fordulatszám alapjel. Hagyományos, elosztóval rendelkező gyúj-

tásnál, a jelsűrűség miatt a jelet indukciós jeladóval (fogóval) célszerű a 4-es, 

központi kábelről venni. Korszerű gyújtási rendszereknél (elosztó nélküli 

parazitaszikrás, egyedi gyújtás) a jel kicsatolás lehetőségét egyedileg kell 

megvizsgálni.  

 

Dízel tüzelőanyagadagolási jel  

Hagyományos tüzelőanyagadagolóval rendelkező motornál az adagolás alatti 

nyomócső radiális alakváltozás detektálható A nyomásjeladó piezoelektromos 

elven működő érzékelő, amelyet a nyomócsőre felcsatolnak. A nyomócsőben 

lévő nyomáslengésekből adódó keresztmetszet-változások hozzák létre a fe-

szültséget a piezokristályban. Itt is hátrány, hogy csak minden második fordu-

latra ad jelet, mivel egy jeladó csak egy hengerhez lehet felerősítve.  

 

OBD csatlakozón keresztüli jelkinyerés  

Az OBD csatlakozón keresztül motorirányító rendszer - az (E)OBD proto-

kollnak (többféle van!) megfelelően - motorfordulattal arányos, jó közelítés-

sel real-time digitális információt is kiad, melyből a motorgyorsulásmérő 

műszer számára megfelelő input jel generálható. 

 

Külső jeladó vagy jelforrás csatlakoztatás 

Optikai fordulatszámmérő műszer működéséhez fényvisszaverő felületet kell a 

motor egy elérhető forgó részére felvinni (pl.: ékszíjtárcsa), melyre a műszer 

fényforrás- fényérzékelő egységének rá kell látnia. Az optikai – fényvisszave-

résből képzett – jelsorozat alkalmas a gyorsulásérték meghatározására. 
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Önálló impulzussorozatot előállító jeladóegység ha motor egy forgó tenge-

lyéhez axiálisan nekitámasztható (pl. gumikúppal, kézzel tartva nekiszorítha-

tó), akkor a tengelyforgásról jelet lehet levenni. Mezőgazdasági erőgépeknél, 

haszongépjármű motoroknál ennek lehetősége adódhat.  

3.2.2. A főtengelygyorsulás, -lassulás meghatározása 

A főtengelygyorsulás meghatározásához előzetesen meg kell határozni a 

pillanatnyi szögsebességeket, amiket a pillanatnyi fordulatszámokból és a 

mintavételi időközökből számolhatunk ki. 

 

3.5. ábra 

   szög a 2
  és 1

  szögek különbségéből határozható meg (3.5. ábra), 

például a fogaskoszorúnál két fog közötti központi szög, optikai jeladónál a 

nyílások közötti központi szög, póluskeréknél pedig két azonos pólus közötti 

központi szög. Ha a gyújtásjeleket használjuk, akkor ez a szög a két gyújtás-

jel közötti központi szög a főtengelyen, dízel nyomásjeladónál pedig két tel-

jes főtengelyfordulat, ha csak egy jeladót használunk. 

12
   [rad] 

A Δt időköz a   szög megtételéhez szükséges idő, ami a fordulatszám 

változásával fordított arányban változik. 

A pillanatnyi szögsebességek a   és a Δt hányadosaként határozhatóak 

meg. 
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t





  [rad/s] 

Ez konstans, ha a főtengelyre nem hat nyomaték. Ha nyomaték hat rá, akkor 

szöggyorsulás fog fellépni, ami gyorsulás, vagy lassulás lesz, attól függően, 

hogy hajtó, vagy fékezőnyomaték hat-e rá. 

A főtengely szöggyorsulása: 

t





  [rad/s

2
]. 

Főtengelygyorsulás meghatározása az ún. fogidő mérésével 

A főtengely szöggyorsulását az ún. fogidő mérésével is meghatározhatjuk 

(3.6. ábra), ami a végső képletet tekintve nem sokban tér el az előzőektől. 

 
3.6. ábra 

A   szöget a fogszám (Z) segítségével számolhatjuk ki, ez nem aperiodi-

kus jeladókeréknél konstans érték: 

z




2
 [rad]. 

A 1
 , 2

 , … i
 időket nevezzük fogidőnek.  -ből és i

 -ből számol-

hatjuk az i
  pillanatnyi szögsebességeket: 

i

i






  [rad/s]. 

A szöggyorsulás kiszámításához a szokásos 
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t





  [rad/s

2
] 

képletből indulunk ki. 

 

3.7. ábra 

A képletben szereplő   az 2
  és 1

  pillanatnyi szögsebességek kü-

lönbségéből számolható, amelyeket az 

1

1

1








 és 2

2

2








 

képletekkel határozhatjuk meg, t -t pedig a, 2
  és 1

  különbségéből 

(3.7. ábra). 

 

Mivel  
21 , a szöggyorsulás: 

12

12



















 . 

Ezt kiemelésekkel és átrendezésekkel még tovább egyszerűsíthetjük: 

 

 
212112

12

12

21

12

12

12 1
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Tehát a szöggyorsulás:  

21










[rad/s
2
]. 

A teljesítményt meghatározásának alapösszefüggése: 

*MP   
Kifejtve kapjuk, hogy 

k
t

P 


 ****





, 

ahol k
  a szögsebesség középértéke. k

 -t tovább bontva, majd a szorzást 

elvégezve kapjuk a következőket: 

tt
P













*2
*

2
**

2

1

2

21212


. 

Tehát a teljesítményt az alábbi képlettel számolhatjuk: 

t
P






*2
*

2

1

2

2


 
A mérés és számítás eredményeit táblázatos formában is elmenthetjük, hogy 

egy későbbi dokumentációban fel tudjuk használni az adatokat. A szöggyor-

sulásokat ábrázolhatjuk a fordulatszám és az idő függvényében is. Ha a szög-

sebesség változását ábrázoljuk az idő függvényében, akkor a szöggyorsulás-

nak csak a jellegét figyelhetjük meg. (3.8. ábra, forrás AVL) 

 

3.3. A szabadgyorsulásban felvett teljesítmény verifikálása 

Felmerül a kérdés, hogy instacioner üzemben a motor azonos teljesítményt 

ad-e le, mint stacioner üzemben.  

Szabadgyorsulásban a motor – a motor Θ értékétől függően, jó műszaki álla-

potban – az alapjáratról a leszabályozási fordulatszámot 1...3 másodperc alatt 

éri el, mint erre egy példát a 13. ábra (forrás AVL) mutat (9,55ω = n, ahol n 

[min
-1

] és ω [s
-1

]). 
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3.8. ábra 

A 3.9. ábra szerint (forrás AVL) a motor az alsó üresjárati fordulatszámtól 

(800 min
-1

) indulva a felső üresjárati fordulatszámot (4800 min
-1

) teljes 

terhelésű szabadgyorsulással mintegy 58 főtengelyfordulat alatt éri el. Ez 

4 hengerű motornál 116 munkaciklust jelent. A 14. diagram rámutat, hogy 

a teljes terhelésű külső karakterisztika egy-egy fordulatszámhelyén cse-

kély az azt realizáló munkaciklusok száma. Az alsó üresjárat (alapjárat) 

utáni teljes terheléssel terhelhető fordulatszámokon (szűk fordulatszám 

tartományban) nem vehető fel a külső karakterisztika, mert a motor gyor-

sulási üzemmódban ezen a tartományon a teljes terhelés felvételét még el 

nem érve jut át a motor. 
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3.9. ábra 
Megállapítható, hogy a motor a nyomatéki maximumhelye előtt már teljes 
dózis-terheléssel üzemel, így annak megfelelő munkát adja le. A 3.10. ábra 
(forrás AVL) stacioner motorfékpadi és szabadgyorsulási teljesítménymérés 
eredményét veti össze, ahol paraméter a gázkarállás, ennek megfelelően a mo-
tordózis. A diagramok kellő egyezést mutatnak. A szabadgyorsítási ciklusok 
szórása több, egymást követő gyorsítási ciklus eredményével jól átlagolható. 
(Azt vegyük figyelembe, hogy a tárgyalt instacioner üzemállapotú, dinamikai 
módszerrel megmért teljesítmény csak ellenőrzési, diagnosztikai célokat szol-
gál!) 

 

3.10. ábra 
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3.4. A szabadgyorsítási motorkonstans fogalma és meghatározása 

Belátható, hogy valós motor gyorsításánál nem csak a motor főtengelyre 

redukált forgó tömegének tehetetlensége adja a gyorsítással szembeni ellen-

hatást, hanem a motorközegek (hűtőfolyadék, motorolaj, légnemű anyagok) 

dinamikai ellenhatása is. Ezért a motor Θ értékét egy egynél nagyobb szorzó-

tényezővel (kn) korrigálni kell: 

Cmk = kn • Θ . 

Ezzel 

Meff = Cmk • β . 

A korrigált értéket motorkonstansnak nevezzük (Cmk). A motorkonstans – 

neve ellenére - nem állandó érték, a motorgyorsulás függvénye, mint arra egy 

kísérleti eredmény rámutat (3.11. ábra). 

 

3.11. ábra 

A motorkonstans ún. megfeleltetési módszerrel adott fordulatszám helyre 

meghatározható. Amennyiben ismert a motor külső karakterisztikája, az 

M=f(n) és a P=f(n) függvények - elfogadva a dokumentációban rögzítetteket 

vagy motorféktermi méréssel felvéve – akkor a megfeleltetés alapadatai 

(Mmax és nMmax, valamint MN és PN és nN) ismertek.  

A tökéletes műszaki állapotú, járműbe, erőgépbe épített motoron teljes terhe-

lésű szabadgyorsításmérést kell végezni és fel kell venni a gyorsulásfügg-

vényt. Meg kell állapítani a βmax értékét és a hozzá tartozó fordulatszám érté-

ket (nβmax), valamint az (ω•β)max helyet (nN) és ott βN értékét. Ezek után meg 

kell határozni a motorkonstans értékeit:  

CMmax = Mmax / βmax , valamint 
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CN = MN / βN , vagy 

CN = PN /(ω•β)max .  

A nevezetes fordulatszámhelyek nem feltétlenül esnek egybe, így fennállhat: 

nMmax ≠ nβmax , 

nN ≠ βN . 

Egy adott járműmotor diagnosztikai vizsgálatánál felvesszük a motor gyorsu-

lásfüggvényét, majd kikeressük a βmax és a βN értékeket. Kiszámítjuk (a 

nevezetes külső karakterisztika pontokon) a motornyomaték maximumának 

és maximális teljesítménynek az értékét: 

Mmax.tényleges = CMmax • βmax , 

PN tényleges = CN • βN • ωN . 

Az Mmax és az Mmax.tényleges, valamint a PN és a PN tényleges értékeit kell egybe-

vetni. A gyorsulásfüggvény menete és ezen a tényleges fordulatszámhelyek 

eltolódás a névlegeshez képest diagnosztikai információt hordoz.  

 

3.5. A mérési eredményt befolyásoló tényezők 

A mérési eredményt igen erősen befolyásolja a motor hőállapota, a motorolaj 

hőmérséklete. A 3.12. ábra (forrás: Németh Imre) 1400 min
-1

 és 1800 min
-1

 

motorfordulaton mért gyorsulást mutatja a motorolaj hőmérsékletének függ-

vényében. A hőmérséklet jelentős, és különböző fordulatokon nem azonos 

hatása a diagramból kiolvasható. Megállapítható, hogy 70 °C olajhőmérsék-

leten, mindkét fordulatszámhelyen a gyorsulás már eléri a névleges értéket. 

A mérési technológában ezért az üzemmeleg motorállapotú mérést kell elő-

írni. 
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3.12. ábra 

A turbótöltött motorok instacioner üzemállapotú teljesítménymérése, a töltő-

nyomás lassú felépülése miatt problémát jelent. A mérési tapasztalatok azt 

mutatják, hogy a tényleges mérés előtt néhány szabadgyorsítás során felpö-

rög a töltő üzemi fordulatszámra és ezzel a névleges töltőnyomás is kialakul. 

A 3.13. ábra a töltőnyomás alakulását mutatja. Az ábra szerinti második sza-

badgyorsítás (lásd a nyilat), már elégséges töltőnyomás szintről indul. 
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3.13. ábra 

Automatikus nyomatékváltóval szerelt gépjárműveknél a rendszer Θ értéke 

többszöröse a száraztengelykapcsolós változatokénak, ezért – elsősorban 

autóbuszoknál - a gyorsulás is lényegesen kisebb, de a vizsgálat lehetősége 

megmarad. 

 

3.6. A mérési adatok megjelenítése, kiértékelése 

A mért szöggyorsulás β = f(n) függvényének grafikonját mutatja a 3.14. ábra. 

A példában szereplő dízelmotor (valós mérés) alapjáraton jár (aü), majd hir-

telen teljes terhelésre állítjuk a gázkart. A motor teljes terhelésű szabadgyor-

sítása alatt a gyorsulásfüggvény a motornyomatéki külső karakterisztikát írja 

le az M = Θ•β összefüggésnek megfelelően. A motorüzem a felső üresjárati 

fordulatszámon (fü) állandósul. Ekkor a gázkart alaphelyzetbe állítjuk vissza. 

A motor motorféküzemi üzemállapot-pontokon lassul és eléri az alsó üresjá-

rati fordulatszámot.  
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3.14. ábra 

 

A 3.15. ábra is valóságos mérés eredményét mutatja. A teljes terhelésű sza-

badgyorsítási ciklusok száma 6, melyet az X-Y íróval egymásra rajzoltunk. 

Az alsó üresjárati pontban (aü) járó motor szabályozási fordulatszám-

ingadozást mutat. A leszabályozásnál fordulatszám túlfutást láthatunk, a mo-

tor ezek után áll be a felső (leszabályozási) üresjárati fordulatszámra. Minde-

zek a motor mechanikus szabályzójának hibájára utal. 

A gyorsítások grafikonjai nem fedik egymást, szórást mutatnak. Ez azonban 

(x1 és x2) nem szórásból adódik. A vizsgálat során melegedő motor (felmele-

gedő motorolaj) egyre kisebb mechanikai veszteségű, így a motorféküzem-

ben a legalsó ciklusvonal a felső, gyorsulási ágban is a legalsó. Ahogy mele-

gedik a motor, úgy tolódik feljebb a ciklusgörbe. A maximális gyorsulás 

kezdetén tapasztalható hullám a fogasléc lengésére vezethető vissza. 
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3.15. ábra 

 

Az instacioner állapotban, dinamikai módszerekkel végzendő külső karakte-

risztika felvételét célzó vizsgálatokhoz a diagnosztikai műszerkínálatban 

vannak célberendezések. A felhasználás elsőszámú területe a nagy haszon-

gépjárművek, mezőgazdasági erőgépek, valamint más munkagépek diag-

nosztikája. Ezek a gépek általában teljesítménymérő görgős próbapadra nem 

helyezhetőek fel. Mezőgazdasági erőgépek területen végzett javításainál a 

TLT (teljesítmény leadó tengely) csatlakozású fékpadok mellett, ezt a telje-

sítménymérési módszert használják. Valamint ezt módszert ajánlják a 

motorgyártók is, akik motorjait a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz építik be. 

A motorgyártó így motor-autonóm diagnosztikát tud adni.  

A diagnosztikai műszergyártók közül a svájci Syntec Instruments és az oszt-

rák AVL műszergyártókat emelhetjük ki. Az AVL „Performa” műszer egy 

mérési eredményt tartalmazó képernyőjét mutatjuk be a 21. ábrán. 

A 3.16. ábra ismét az előző motor teljes terhelésű szabadgyorsítási ciklusát 

mutatja, azzal, hogy itt egy henger melegüzemét lekapcsoltuk („A” vala-

mennyi henger üzemel, „B” van egy vonszolt henger). Mint az várható a 

motor gyorsulása jelentősen csökkent. Ez a mérés a hengerüzem összehason-

lító vizsgálatok körébe tartozik, előnye, hogy teljes motorterhelés alatti ösz-

szehasonlítást tesz lehetővé. 
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3.16. ábra 

A 3.18. ábra a „Performa” berendezésének szabadgyorsításos hengerüzem 

összehasonlító mérési adatait látjuk. Az adatok relatív adatok, melyek e célra 

megfelelőek.  
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3.17. ábra 

 

3.18. ábra
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4. Gyújtásvizsgálat 

4.1. Bevezetés 

A belső égésű Otto-motorok (benzin- és gázmotorok) gyújtásának a feladata 

az égési folyamat megfelelő főtengely elfordulási helyzetben történő, biztos 

kezdeményezése. Tehát a gyújtórendszerrel kapcsolatban két lényeges para-

méterről van szó:  

 

- a bevitt (gyújtó)energiáról (értékéről és időbeli eloszlásáról), valamint 

- az energiabevitel időzítéséről. 

 

A gyújtásdiagnosztika alapfeladata is e két paraméter ellenőrzése, a rendszer 

működő (megbontatlan) állapotában. A diagnosztika feladatkörébe tartozik 

továbbá a hiba szerkezeti egység, alkatrész szintű behatárolása is, nevezete-

sen annak a megállapítása, hogy a hiba pl. a jeladóknál, a modul(ok)nál, a 

vezetékezésben van-e. Meg kell jegyezni, hogy komplex motormenedzsment 

rendszereknél, ahol a gyújtásirányítás eleme a motorirányításnak, a hagyo-

mányos stroboszkópos és oszcilloszkópos gyújtásdiagnosztika egyre inkább 

elveszti a gyakorlati jelentőségét. A gyújtás – a gyújtógyertya és a gyújtóív - 

önmagában is kap az irányításban jeladó, illetve diagnosztikai feladatot. A 

gyújtásdiagnosztika így - ma kiemelten az EOBD rendszereknél - a fedélzeti 

(on-board) diagnosztika részévé válik. 

A gyújtórendszer elemeinek hibája esetén a rendszerelemeken (jeladók, mo-

dulok, vezetékek stb.) szükségessé váló további, önálló vizsgálatokat, méré-

seket már az autóvillamosság körébe soroljuk. A korszerű gyújtási rendszer 

javítása kizárólag alkatrészcserét jelent, beállítási igénye nincs. 

4.2. A gyújtásienergia tárolás, átalakítás ellenőrző vizsgálata 

A napjainkban az általánosan használt gyújtás tekercsgyújtás (induktív ener-

giatárolás), az energia betáplálása szakaszos, egyenfeszültségű, egyenáramú. 

(Van kivétel, ahol a primer oldal energiaellátása, váltakozó feszültséggel, 

nagyfrekvencián történik.) Ebből következően a gyújtórendszerekben az 

energiatárolás és a gyújtógyertya szikraközében az ív létrehozása – a számta-

lan kiviteli változat, gyártó és gyártmány mellett is – alapelvében azonos. A 

gyújtórendszerek megvalósítása, felépítése – az említett kiviteli változatok 

miatt – azonban nagy különbséget mutat, melyek következtében a vizsgálat 

módja, elsősorban a jel-elérés különbözősége miatt – jelentősen eltérő lehet. 

A gyújtórendszerben a villamos energia változását – így például a betáplá-

lást, a transzformálást, a kisütést – a rendszer különböző pontjain mért fe-
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szültség- és/vagy áramváltozás oszcilloszkóp segítségével jelenítjük meg, és 

a képek elemzésével – tudásunkra alapozva – minősítjük a végbemenő fo-

lyamatokat. Ezt nevezzük oszcilloszkópos gyújtásdiagnosztikának. Mód van 

arra is, hogy a jellegzetes rendszerparamétereket gyújtásdiagnosztikai elem-

ző-műszer gyűjtse, majd azokat számszerűen, szórásértékükkel együtt meg-

adja (pl. 1. henger szekunder csúcsfeszültség: X ± Y kV).  

 

A gyújtásidőzítés ellenőrzése 

A gyújtásidőzítés – a gyújtóenergia tüzelőanyag-levegő keverékbe történő 

bevitelének fázishelyzete – a másik alapvető gyújtási jellemző. Üzemi érté-

kének megállapítása (ellenőrzés, beállítás céljából) a diagnosztika (on-board 

vagy off-board) feladata. A gyújtásidőzítés fázishelyzete (általános szóhasz-

nálattal előgyújtás) alatt a forgattyúkarnak a motor felső (külső) holtpontjá-

hoz viszonyított szöghelyzetét értjük. Ez a szöghelyzet, forgásirány szerint, 

ha az FHP előtt van, előgyújtásról, ha utána, utógyújtásról beszélünk. (Van 

olyan alapbeállítási értékmegadási mód is, amikor a dugattyú FHP-től visz-

szamért útja adja az előgyújtási helyzetet.) Az előgyújtás (utógyújtás) értékét 

a teljes motorüzemi tartományban a gyártó adja meg. Ez lehet mechanikus 

rendszereknél röpsúllyal beállított egyetlen karakterisztika, vagy a 

motortehelést is fegyelembe vevő vákuumos állítás, elektronikus rendszerek-

nél peremfeltételekkel azonosított karakterisztika sor vagy jellegmezőként 

megadott értéktáblázat. A gyújtásidőzítés tényleges értékét üzem közben 

számos motorparaméter módosíthatja, így például a motorhőmérséklet, a 

motor kopogásos égése, a kipufogógáz visszavezetés ténye stb. A gyújtás-

időzítés egy járulékos funkciója – az előgyújtás értékének változtatása révén 

– az alapjárati fordulatszám állandósítása. Hagyományos gyújtórendszernél 

nevezetes érték a beállítható alapjárati alapelőgyújtás. Irányított (motronic 

típusú) rendszereknél a fordulatszám-állandósító előgyújtás-szabályozás mi-

att nincs értelmezve az üzemi alapelőgyújtás névleges értéke, csak az érték-

tartománya. (Az elosztó behelyezésénél az alapbeállításhoz szükséges érték 

természetesen meghatározott.) 

A stroboszkóp lámpával, valamint a vonatkozási jeladó alkalmazásával tör-

ténő előgyújtásmérés műveleteit a gyakorlati órákon ismerhetik meg.  

A gyújtórendszerben a villamos energia változás folyamatának diagnosztikai 

ellenőrzése 

A következőkben részletesen csak a nem mechanikus primeráram megszakí-

tású, primeráram-vezérelt, illetve elektronikusan irányított gyújtórendszerek 

diagnosztikai vizsgálatával foglalkozunk. Feltételezzük az erre vonatkozó 

autóvillamossági alapismereteket. A hagyományos gyújtás vizsgálatát, a 
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lényegre szorítkozva, csak táblázatos formában mutatjuk be, mellőzve a rész-

letes magyarázatot, mert azt számos kiváló szakkönyv tárgyalja. 

A gyújtás eredményessége (több tényező mellett) a keverékbe bevitt aktivá-

lási energia jellemzőin múlik. A gyújtásdiagnosztika egyik feladata annak 

ellenőrzése, hogy az energiabevitel előfeltételei, nevezetesen az energiabetá-

rolás, majd az ívképzés megfelelőek-e. Ezt a felkészülés (primeráram-

kialakulás, vezérlés), a megszakítás, majd a kisülés folyamatainak nyomon 

követésével ellenőrizhetjük.  

Az induktív energiatárolásnál a gyújtótranszformátor (gyújtótekercs) primer 

oldali tekercsét áramjárttá kell tenni, a megszakítás előtt közvetlenül pedig – 

függetlenül a motor fordulatszámától – állandó áramértéket kell beállítani. A 

gyújtás primer körében lezajló feszültségváltozás valamennyi jellegzetessége 

az oszcilloszkóp ún. primer képén (4.1. ábra és 4.2. ábra) figyelhető meg. Az 

ábrába a primer áram alakulását is berajzoltuk (ilyen elrendezésben termé-

szetesen az oszcilloszkópon nem jeleníthető meg!). Az 4.1. ábra kis fordula-

ton ( alapjárat), a 4.2. ábra nagy fordulatszámnál ( 4000 min
-1

) mutatja a 

primer feszültség és a primer áram változását.  

 

4.1. ábra 
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4.2. ábra 

A primer kép elemzésénél a mért (memóriában eltárolt) képet a jó állapotot 

tükröző ún. normál alakkal kell egybevetni, nevezetesen megvizsgálandó: 

a primeráram bekapcsolásának a szöghelyzete (a zárásszög), az áramindulás 

kezdetének nyugodtsága (zavarmentessége, esetleg kis amplitúdójú feszült-

séglengése), 

az áramkorlátozás bekövetkezésének ténye és nyugodt átmenete, 

a megszakítás „éles sarka”, majd a primer önindukciós feszültség meredek 

felfutása,  

a primer csúcsfeszültség értéke, a csúcsértékek szórása,  

az ívfeszültség lefutása (szekunderoldalról transzformálódó jel), az ív időtar-

tama, 

az ívkioltás után a feszültséglengés mértéke, 

a „nyitási szögtartományban” a zavarmentes, állandó feszültség (U15). 

 

Mindennek kis és nagy fordulatszámon azonos jelleggel kell végbemennie. 

A fordulatszám függvényében a primeráram bekapcsolás szöghelyzetének 

megváltozása a zárásszögvezérlés tényét mutatja. Célszerű a primer feszült-

ségváltozást a zárásszög tartományában, a primer kép nagyobb függőleges 

erősítése mellett is vizsgálni, mivel így tudjuk a részleteket jól megfigyelni, a 

primer áram alakulására, illetve az ezt vezérlő áramkör helyes működésére 

következtetni (4.3. ábra). 
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4.3. ábra 

A szekunder feszültség képe (szekunderkép) a feszültség-transzformáció 

következtében, a maga törvényei szerint tükrözi a primer folyamatokat, a 

primer képet. Azonban a szekunder köri események: az ív kialakulása, fenn-

állása és kialvása visszahat a primer oldalra, a primer képre. A 4.4. ábran 

bemutatott szekunder képen feltüntettük az értékelésre alkalmas jellegzetes-

ségeket.  

 

4.4. ábra 
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A szekunder képen megfigyelhető: 

- a megszakítás „éles sarka”, meredek felfutása, 

- a szekunder csúcsfeszültség (Usz-csúcs) értéke, ingadozása, 

- az ívfenntartó feszültség, annak egyenletes alakulása, az ív időtartama,  

- az ívkialvás indukciós feszültsége, a feszültséglengés, 

- a zárásszög értéke, változása a fordulatszám függvényében, 

- az áramkorlátozás bekövetkezésének ténye és lefolyása. 

 

Célszerű erre alkalmas oszcilloszkóp birtokában hirtelen gázadás (ezzel 

együtt járó terhelésnövekedés) hatására kialakuló szekunder gyújtásképet is 

megvizsgálni (lásd a táblázatban foglaltakat).  

Az oszcilloszkópos gyújtásvizsgálat új irányzata szerint (Csordás Béla nyo-

mán) az ívkisülést megelőző szekunderköri eseményeket kell vizsgálat alá 

vonni. Ezek az események a megszakítás és az ív létrejötte, a szikrafej kiala-

kulása közötti időben játszódnak le. Tehát az eddig csak feszültségimpulzus-

ként (tüske) megjelenített szekunder csúcsfeszültség fel- és lefutó oldalának 

feszültségváltozását kell láthatóvá tenni. A keverék gyújtása (a reakcióképes 

közeg molekuláinak aktiválása) a szikrafej energiájának hatására következik 

be. A szikrafej fennállásának időintervalluma  30–50 s. A megszakítást 

követően a szekunder köri kapacitások (szekunder kábelek, elosztó /ha van/, 

gyújtógyertya) töltődnek fel, az ív létrejöttekor a szekunder kapacitásokon 

felhalmozott töltés sül ki. Az új vizsgálati módszer szerint a megszakítást 

követő töltésfelhalmozódást kell megfigyelni, majd a kisülés első, kb. 10 s 

tartományát. A gyújtás szempontjából lényegi folyamatok: a szekunderoldali 

energiabevitel és a szikrafej kialakulás ekkor történik meg. Ha ebben rendel-

lenességet figyelünk meg, át kell vizsgálnunk az ezt a folyamatot előkészítő 

primeroldali feszültségviszonyokat, valamint a szekunderoldal áramköri 

elemeit. A 4. ábrán gyertyakábelen, kapacitív fogóval mért feszültséglefolyás 

látható. Az információt a jelalak normál alakkal való összehasonlításából, 

időbeli alakulásából nyerjük, és kevésbé feszültségértékeiből. Ez utóbbi ada-

tot a szekunderkép hagyományos megjelenítése szolgáltatja. 



4. GYÚJTÁSVIZSGÁLAT   81 

 Lakatos, Nagyszokolyai, BME  www.tankonyvtar.hu  

 

4.5. ábra 
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4.3. Az oszcilloszkópos gyújtásdiagnosztika áttekintő mérési techno-
lógiája 

4.3.1. Mechanikus megszakítóval vezérelt gyújtás 

A vizsgálat 
megnevezése 

A vizsgálat 
célja 

Vizsgálati 
körülmények 

Normális vizs-
gálati eredmé-
nyek 

Rendellenes 
vizsgálati 
eredmények, 
lehetséges 
hibák és elhá-
rításuk 

1. Maximális 
üzemi szekun-
der-
csúcsfeszült-
ség vizsgálata 
 
FIGYELEM! 
A VIZSGÁLAT 
CSAK AKKOR 
HAJTHATÓ 
VÉGRE, HA A 
GYÁRTÓ 
ENGEDÉ-
LYEZI A 
GYERTYA-
KÁBEL ÜZEM 
KÖZBENI 
LEVÉTELÉT A 
GYÚJTÓ-
GYERTYÁ-
RÓL! 

A gyújtó-
rendszer 
átfogó álla-
potvizsgálata 
szekunder 
terheletlen 
csúcsfe-
szültség 
értékelésé-
vel. 
 
(A szekun-
der terhelet-
len csúcsfe-
szültséget 
úgy hozzuk 
létre, hogy a 
gyertya sze-
kunder köré-
ben nem 
engedjük 
meg az ív 
alakulását. 
Lásd a tech-
nológiát.) 

1. Járassuk a 
motort 1000–
1500 min

-1
 

között beál-
lított fordulat-
számon. 
2. A kV jelű 
üzemmód 
állítása. 
3. 5 kV mérési 
tartomány 
állítása. 
4. Sorozatkép-
üzemmód 
állítása. 
5. Szigetelt 
fogóval egy 
gyújtó-
gyertyáról 
húzzuk le a 
vezetéket, 
tartsuk mesz-
sze a motor-
testtől. 
6. Olvassuk le 
a képernyőről 
a maximális 
szekunder 
csúcs-
feszültséget. 
7. Csatlakoz-
tassuk a gyer-
tyakábelt a 
gyújtógyertyá-
ra. 
 
 

A szekunder 
csúcsfeszült-
ségnek mini-
mum 20 kV-nak 
kell lennie. 

1. Hibás gyújtó-
transzformátor. 
2. Nem megfe-
lelő zárásszög-
érték. 
3. Rendellene-
sen nagy primer 
köri ohmikus 
ellenállás. 
4. Hibás sze-
kunder köri 
szigetelés. 
5. Primer fe-
szültség kis 
érték. 
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2. Szekunder 
áramkör szige-
telésvizsgálata 

A szekunder 
köri szigete-
léshibák 
behatárolá-
sa. 

1. Az előző 
1...6 műveleti 
lépések vég-
rehajtása. 
2. A képer-
nyőn lefelé 
irányuló ma-
ximális fe-
szültségcsúcs 
megfigyelése. 
3. A gyújtó-
gyertyakábel 
vissza-
csatolása. 

A terheletlen 
szekunder fe-
szültségrezgés 
lefelé irányuló 
csúcsértéknek 
az első felfelé 
mutatóénak 
legalább a felé-
nek kell lennie. 
A csúcs hiánya, 
vagy rendelle-
nes csúcshe-
lyek szigetelési 
hibára utalnak. 

Ha a hiba né-
hány hengernél 
jelentkezik: 
1. Hibás elosz-
tófedél. 
2. Hibás gyújtó-
gyertyakábel. 
 
Ha a hiba vala-
mennyi henger-
nél jelentkezik: 
1. Törött vagy 
szennyezett 
gyújtótransz-
formátor-fedél. 
2. Hibás forgó-
elosztó (elosz-
tópipa). 
3. Hibás gyújtó-
transzformátor-
tekercsek. 
4. Hibás elosz-
tófedél. 

3. Szekunder 
áramkör ellen-
állás-vizsgálata 

Annak meg-
állapítása, 
hogy rendel-
lenesen 
nagy-e a 
szekunder 
kör ellenállá-
sa. 

1. Járassuk a 
motort 
1000...1500 
min

-1
 között 

beállított for-
dulatszámon. 
2. Állítsuk a kV 
jelű üzem-
módot. 
3. Állítsuk a 25 
kV-os mérési 
tartományt. 
4. Állítsuk a 
rasztereltérés 
üzemmódot. 
5. Vizsgáljuk 
meg az egyes 
gyújtószikra-
kisüléshez 
tartozó fe-
szültségjel-
alakot. 
 
 
 
 

A gyújtószikra 
kisülésének 
megfelelő sze-
kunder 
feszültségjelalak 
közel állandó 
2...4 kV közötti 
értékű, időtar-
tama 0,5...1,5 
ms. 
 
 

Rendellenes, ha 
a szikrakisülés 
kezdeti feszült-
ségértéke 4 kV 
felett van, a 
feszültséglefo-
lyás eső és az 
időtartam rövi-
debb, mint a 
normális érték. 
1. Elosztópipa-
beégés. 
2. Rendellene-
sen nagy ellen-
állású gyújtóká-
bel. 
3. Beégett el-
osztófedél-
csatlakozások. 
4. Hibás gyújtó-
gyertya. 
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4. Gyújtó-
tekercs- és 
kondenzátor 
vizsgálat 
 

A gyújtó-
transzformá-
tor és a kon-
denzátor 
állapotvizs-
gálata. 

1. Járassuk a 
motort 
1000...1500 
min

-1
 között 

beállított for-
dulatszámon. 
2. Állítsuk a V 
vagy a kV 
üzemállapotot. 
3. Állítsuk az 
50 kV/500 V 
mérési tarto-
mányt. 
4. Állítsuk a 
szuperponáltk
ép- üzemmó-
dot. 
5. Figyeljük 
meg a nyitási 
szögtarto-
mányban a 
primer és 
szekunder 
feszültségjelet. 

A nyitási tarto-
mányban a 
primer képen a 
szikrakisülés 
alatt és azt kö-
vetően, a sze-
kunder képen 
az ívkisülés 
után, fokozato-
san csillapodó, 
nyugodt lefo-
lyású feszült-
ségrezgésnek 
kell kialakulnia. 
 

1. 
Gyújtótranszfor
mátortekercs-
zárlat. 
2. Kondenzá-
torhiba. 
3. A vezetékek 
nagy ohmikus 
ellenállása. 
4. A kondenzá-
torcsatlakozta-
tás hibája. 

5. Megszakító-
vizsgálat 

A megszakí-
tó, a meg-
szakító-
bütyök és a 
kondenzátor 
állapotvizs-
gálata. 
 

1. Járassuk a 
motort 
1000...1500 
min-1 között 
beállított for-
dulatszámon. 
2. Állítsuk a kV 
vagy a V jelű 
üzemállapotot. 
3. Állítsuk a 25 
kV/25 V mé-
réstartományt. 
4. Állítsuk a 
szuperponált 
üzemmódot. 
5. Figyeljük 
meg a meg-
szakító zárási 
pontjához 
tartozó fe-
szültségjel-
alakot. 
 
 
 

A primer képen 
határozott fe-
szültségesést (-
ugrást), a sze-
kunder képen 
feszültségugrást 
és azt követő 
növekvő fe-
szültségváltozá
sra 
szuperponáló 
rezgést látha-
tunk. A zárási 
tartományban, a 
szekunder ké-
pen feszültség-
változásra utaló 
jel, feszültség-
rezgés, feszült-
ségugrás nem 
lehet. 

1. 
Megszakítókala
pács rugó-
hibája. 
2. Rendellene-
sen nagy elosz-
tó- rezgés. 
3. Megszakító-
bütyök-kopás. 
4. Megszakító-
érintkező-hiba. 
5. Hibás kon-
denzátor. 
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6. Gyújtási-
rendszer álla-
potvizsgálat, 
terhelés alatt, 
hirtelen motor-
fordulatszám 
növeléssel. 
 

Az egyes 
gyújtógyer-
tyák üzemé-
nek ellenőr-
zése terhe-
lés alatt. 

1. Motorüze-
meltetés alap-
járati fordulat-
számon. 
2. Állítsuk a  
kV jelű üzem-
állapotot. 
3. Állítsuk az 
50 kV/500 V 
méréstarto-
mányt. 
4. Állítsuk a 
sorozatkép-
üzemállapotot. 
5. Hirtelen 
gyorsítsuk fel 
a motort hoz-
závetőlegesen 
4000 min

-1
 

fordulatszá-
mig, majd 
engedjük visz-
sza a gázkar 
eleresztésével 
alapjárati for-
dulatszámra. 
6. Figyeljük 
meg a sze-
kunderfe-
szültség-csúcs 
értékének 
változását a 
fordulatszám-
változás alatt. 

Minden egyes 
hengerhez tar-
tozó szekunder-
feszült-ség-
csúcsnak mér-
sékelten és 
egyenletesen 
növekednie kell 
a motorgyorsí-
tás során. Nem 
lehetnek kiugró-
an nagy, vagy 
kis csúcsérté-
kek az átlaghoz 
képest. 
 
 

Ha a szekun-
derfeszültség-
csúcs erőtelje-
sen (kiugróan) 
növekszik: 
1. Nagy 
gyújtógyertya-
elektróda-
hézag. 
2. Túlzott 
gyújtógyertyael
ektróda-fogyás. 
3. Szakadt sze-
kunder vezeték. 
4. Nem megfe-
lelő keverék-
összetétel. 
5. Vákuumos 
előgyújtás-
szabályzó hibá-
ja. 

7. Hengeren-
kénti gyújtásfe-
szültség-
lefolyások ösz-
szehasonlító 
vizsgálata. 
 

Az egyes 
feszültség-
képek (na-
gyított) rész-
leteinek 
össze-
hasonlító 
vizsgálata. 
 

1. Járassuk a 
motort 
1000...1500 
min

-1
 között 

beállított for-
dulatszámon. 
2. Állítsuk a V 
vagy a kV 
üzemállapotot. 
3. Állítsuk az 
50 kV/500 V 
mérési tarto-
mányt. 
4. Állítsuk a 
sorozatkép-

A normál jelala-
kok ismereté-
ben az egyes 
jelrészletek 
elemzése, az 
eltérések meg-
állapítása. 
 

Jelentős eltérés 
esetén az elő-
zőekben részle-
tezett vizsgála-
tokat kell érte-
lem szerint 
végrehajtani. 
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üzemállapotot. 
5. A vizsgá-
landó henger 
primer vagy 
szekunder 
képét emeljük 
ki, úgy, hogy a 
gyújtási sor-
rendnek meg-
felelő sorszá-
mát adjuk be a 
kezelőpulton. 
6. Figyeljük 
meg a jelet, 
hasonlítsuk 
össze a rész-
leteket a többi 
henger gyúj-
tásképeivel. 
7. A kezelő-
pulton vissza-
állítjuk az 
eredeti 
képerende-
zést. 
8. Az 5...7 
műveleteket 
valamennyi 
hengernél 
elvégezhetjük. 
9. Ha a keze-
lőpulton két 
számot adunk 
be, akkor az 
annak megfe-
lelő két gyúj-
táskép 
szuperponál-
tan kerül ki-
emelésre. 

8. Gyújtás-
időzítés-
egyenletesség. 

Annak meg-
állapítása, 
hogy a hen-
gerenkénti 
gyújtásidőzí-
tés egyenle-
tessége 
megfelelő-e. 
 

1. Járassuk a 
motort 
1000...1500 
min

-1
 között 

beállított for-
dulatszámon. 
2. Állítsuk a 
szuperponált 
kép üzemmó-

Az egyenlőtlen-
ség nem halad-
hatja meg a 2 
fokot, mely 4 
hengeres mo-
tornál 2%-ot, 6 
hengeres mo-
tornál 4%-ot, 8 
hengeres mo-

Gyújtáselosztó 
és gyújtáselosz-
tó-hajtás hiba. 
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dot. 
3. Állítsuk a V 
vagy a kV 
üzemmódot. 
4. Állítsuk a 25 
kV/25 V méré-
si tartományt. 
5. Figyeljük 
meg a meg-
szakításhoz 
tartozó jelrész-
letet, állapít-
suk meg az 
esemény 
hengerenkénti 
szöghelyzetét, 
ill. szöghely-
zet-
azonosságát. 

tornál 6%-ot 
jelent. 
 

9. Gyújtó-
tekercs kimenő 
(szekunder) 
feszültség 
vizsgálat (mo-
torforgatási 
állapotban). 
 
FIGYELEM!  
A VIZSGÁLAT 
CSAK AKKOR 
HAJTHATÓ 
VÉGRE, HA A 
GYÁRTÓ 
ENGE-
DÉLYEZI A 
SZEKUNDER 
KÖR 
TERHELET-
LEN ÜZEMÉT. 

A gyújtó-
rendszer 
primer kör és 
a gyújtó-
transzformá-
tor ellen-
őrzése. A 
vizsgálat 
elvégzése 
akkor aján-
lott, ha a 
motor nem, 
vagy nehe-
zen indul. 
 

1. Húzzuk ki a 
központi sze-
kunder kábelt 
a gyújtásel-
osztó fedélből, 
ügyeljünk arra, 
hogy ne testel-
jen le. 
2. Állítsuk a kV 
jelű üzemmó-
dot. 
3. Állítsuk az 
50 kV mérés-
tartományt. 
4. Állítsuk a 
szuperponált 
kép üzemálla-
potot. 
5. Az indító-
motorral for-
gassuk meg a 
motort. 
6. Figyeljük 
meg a feszült-
séggel maxi-
mális értékét. 
7. Állítsuk 
helyre a gyúj-
tórendszer 
bekötését. 

A szekunder-
feszültség-
csúcsnak meg 
kell haladnia a 
20 kV értéket. 

1. Kis akkumu-
látor kapocs-
feszültség. 
2. Rendellene-
sen nagy indí-
tómotor-
áramfelvétel. 
3. Hibás gyúj-
táskapcsoló. 
4. Hibás az 
előtét-ellenállás 
áramköre. 
5. Rendellenes 
zárásszög-
érték. 
 
6. Rendellene-
sen nagy elosz-
tó-ellenállás. 
7. Hibás gyújtó-
transzformátor 
és /vagy kon-
denzátor. 
8. Kontakthiba a 
primer körben. 
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10. Gyújtó-
tekercs polari-
tás vizsgálat. 
 

Annak meg-
állapítása, 
hogy a gyúj-
tótekercs a 
megfelelő 
polaritással 
állítja-e elő a 
szekunder-
feszültség 
jeleit. 
 

1. Járassuk a 
motort 
1000...1500 
min

-1
 között 

beállított for-
dulatszámon. 
2. Állítsuk a kV 
jelű  üzemmó-
dot. 
3. Állítsuk a 25 
kV mérésha-
tárt. 
4. Állítsuk a 
szuperponált 
kép üzemmó-
dot. 
5. Figyeljük 
meg a meg-
szakítást kö-
vető 
szekunderfe-
szültségjelet, a 
feszültség-
csúcs helyze-
tét. 

A megszakítást 
követő első 
feszültség-
csúcsnak a 
képernyőn felfe-
lé kell mutatnia. 
 

Cseréljük meg a 
primer köri ve-
zetékeket a 
gyújtó-
transzformátor 
kapcsain. 
 
 

11. Szekunder 
csúcsfeszült-
ség vizsgálat. 
 

Annak meg-
állapítása, 
hogy a sze-
kunder 
csúcsfe-
szültség a 
megadott 
érték-
tartomány-
ban van-e. 
Görgős 
járműfékpadi 
terheléses 
vizsgálati 
körülmények 
között a 
szekunder 
csúcsfe-
szültség a 
terheletlen 
állapotban 
mérthez 
képest 2–4 

1. Járassuk a 
motort 
1000...1500 
min

-1
 között 

beállított for-
dulatszámon. 
2. Állítsuk a kV 
jelű üzemmó-
dot. 
3. Állítsuk a 25 
kV mérésha-
tárt. 
4. Állítsuk a 
szuperponált 
kép üzemmó-
dot. 
5. Figyeljük 
meg a meg-
szakítást kö-
vető 
szekunderfesz
ültségjelet, a 
feszültség-

Az egyes hen-
gerekhez tarto-
zó szekunder 
csúcsfeszültség 
értékei 3 kV-nál 
nagyobb mér-
tékben nem 
térhetnek el 
egymástól és 5 
és 15 kV érték 
tartományon 
belül kell elhe-
lyezkedniük. 

1. Elhasználó-
dott gyújtógyer-
tya.  
2. Hibás gyújtó-
gyertyakábel. 
3. Hibás elosz-
tófedél. 
4. Hibás váku-
umos előgyúj-
tás-szabályzó. 
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kV értékkel 
növekedhet. 
A 3 kV érté-
kű tűrésme-
ző érvénye 
ekkor is 
fennáll. 

csúcs helyze-
tét. 

 

4.3.2. Primeráram vezérelt, elektronikus gyújtás 

 
1. Gyújtóív 
időtartam-
vizsgálata 
Megjegyzés:  
Ezt a vizsgá-
latot indító-
motorral for-
gatott és 
üzemelő mo-
tornál is elvé-
gezhetjük (az 
első módszer 
szerint akkor 
járjunk el, ha 
a motor nem 
indul be). 
 

Annak meg-
állapítása, 
hogy a gyúj-
tóív időtar-
tama megfe-
lelő-e? 
 

1. Állítsuk az 5 
ms vízszintes 
eltérítést. 
2. Állítsuk a 
szekunderkép-
vizsgálat 
üzemmódot. 
3. Válasszuk a 
0–25 kV-os 
mérési tarto-
mányt. 
4. Járassuk a 
motort 
1000...1500 

min
-1
 fordula-

ton, és olvas-
suk le az ívidő-
tartamokat. 
 

Az ívidőtartam-
nak 0,8 és 2,0 
ms között kell 
lennie. Az 1,5 
ms a jó érték. 
 

Az időtartam túl 
rövid: 
1. Nagy primer-
köri ohmikus 
ellenállás. 
2. Alacsony 
gyújtótekercs, 
kimenő szekun-
der feszültség. 
 
Az időtartam túl 
hosszú: 
1. Hibás gyújtó-
gyertya. 
2. Kis komp-
resszió-
végnyomás. 
3. Gyújtógyer-
tya-
elektródahézag 
kicsi. 

2. Szekunder 
csúcsfeszült-
ség-vizsgá-
lat. 
 

Annak meg-
állapítása, 
hogy a sze-
kunder 
csúcs-
feszültség a 
normális 
értéktarto-
mányon 
belül van-e? 

1. Indítsuk be 
a motort, és 
1000...1500 
min

-1
 között 

beállított fordu-
latszámon 
járassuk. 
2. Állítsuk a 
szekunderkép-
vizsgálat 
üzemmódot. 
3. Állítsuk a 
0...25 kV mé-
rési tarto-
mányt. 
4. Állítsuk a 

A szekunder 
csúcsfeszült-
ségnek 7...18 
kV tarto-
mányban kell 
lennie, a csúcs-
feszültség-
eltérés az egyes 
hengerek között 
kisebb legyen, 
mint 3 kV. 
 

A szekunder-
csúcsfeszült-
ség-értékek 
egyenlőtlenek 
(néhány nagy 
értékű): 
1. Elhasználó-
dott gyújtógyer-
tya. 
2. Gyújtókábel-
szakadás. 
3. Elhasználó-
dott gyújtásel-
osztó-fedél. 
4. Vákuumos 
előgyújtás-állító 
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sorozatkép 
üzemmódot. 
5. Olvassuk le 
a szekunder-
csúcs-
feszültség-
értéket. 
 

rendellenes 
mértékben tömí-
tetlen. 
 
A szekunder-
csúcsfeszült-
ség-értékek 
egyenlők, de 
néhány kiemel-
kedően nagy 
értékű: 
1. Szakadt gyúj-
tótrafó szekun-
der tekercs. 
2. Elhasználó-
dott gyújtó-
gyertyák. 
3. Elosztóban 
nagy hézag a 
rotor és a 
szegmensek 
között. 
4. Túl kis elő-
gyújtásérték. 
5. Rendellene-
sen szegény 
keverék-
összetétel. 
 
Szekunder-
csúcsfeszült-
ség-értékek 
egyenlőtlenek, 
néhány kis érté-
kű: 
1. Kis komp-
resszió csúcs-
nyomás érték. 
2. Hibás gyújtó-
gyertya. 
3. Helytelen 
gyújtógyertya 
elektródahézag 
érték. 
4. Gyújtógyertya 
kábel rövidzár 
(testelés). 
5. Gyújtógyertya 
szigetelő törés. 
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3. A szekun-
der kör vizs-
gálata. 

A szekunder 
kör szigete-
lési, testelési 
hibáinak 
feltárása. 

1. Járassuk a 
motort 
1000...1500 
min

-1
 között 

beállított fordu-
latszámon. 
2. Állítsuk a 
szekunderkép-
vizsgálat 
üzemmódot. 
3. Állítsuk a 
sorozatkép 
üzemmódot. 
4. Állítsuk a 
0...25 kV mé-
rési tarto-
mányt. 
5. Alkalmaz-
zunk szigetelt 
fogójú testelő 
vezetéket.  
6. Vezessük 
végig a 
testelőveze-
téket az alábbi 
gyújtórendsze-
ri elemeken, 
miközben 
figyeljük meg a 
szekunder 
csúcsfesz. 
értékét: 
 a. 
gyújtótransz-
formátor-fedél 
 b. 
szekunder 
vezetékek, 
csatlakozások 
 c. 
gyújtáselosztó 
fedél 

Ahol szigetelési 
hiba van, az 
oszcilloszkópon 
megfigyelhető a 
szekunder 
csúcsfeszültség 
érték-
csökkenése. 
 

 
A hibás gyújtó-
rendszeri alkat-
részt ki kell 
cserélni. 
 

4. Szekunder 
köri ellenál-
lás-vizsgálat. 

A még elfo-
gadható 
szekunder 
köri ellenál-
lás megálla-
pítása az 
ívfenntartó 

Mint az előző 
vizsgálatnál. 

Az ívfenntartó 
feszültség le-
gyen 2...4 kV 
között és vi-
szonylag egyen-
letes szintű. 

1. Zavarszűrő 
ellenállások 
hibája, rossz 
gyertyakábel. 
2. Gyújtáselosz-
tó-fedél-hiba, 
rotorhiba. 
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feszültség 
elemzésével. 

3. Hibás gyújtó-
gyertya. 

5. Gyújtó-
tekercs-
vizsgálat. 

 
 

A gyújtóte-
kercs álla-
potvizsgálata 
a szekunder 
feszültségle-
folyás köz-
benső fe-
szültségleng
ése alapján. 

1. Járassuk a 
motort 
1000...1500 
min

-1
 között 

beállított fordu-
latszámon. 
2. Állítsuk a 
rasztereltérítés 
üzemmódot. 
3. Állítsuk a V 
vagy a kV 
mérési tarto-
mányt. 
4. Figyeljük 
meg a köz-
benső feszült-
ségrezgést. 

A feszültség-
lengésnek 
egyenletesen 
csillapodónak 
kell lennie. 

1. Gyújtótransz-
formátor te-
kercs-zárlat. 
 

6. Gyújtás-
időzítés-
egyenletes-
ség. 
 
 

Annak meg-
állapítása, 
hogy a hen-
gerenkénti 
gyújtásidőzí-
tés egyenle-
tessége 
megfelelő-e. 
 

1. Járassuk a 
motort 
1000...1500 
min

-1
 között 

beállított fordu-
latszámon. 
2. Állítsuk a 
szuperponált 
kép üzemmó-
dot. 
3. Állítsuk a V 
vagy a kV 
mérési tarto-
mányt. 
4. Figyeljük 
meg a meg-
szakítási (kap-
csoló tranzisz-
tor áram be-
kapcsolási) 
jelet, állapítsuk 
meg az ese-
mény henge-
renkénti szög-
helyzetét, ill. 
szöghelyzet-
azonosságát. 

Az egyenlőtlen-
ség nem ha-
ladhatja meg a 
2 fokot, mely 4 
hengeres mo-
tornál 2%-ot, 6 
hengeres mo-
tornál 4%-ot, 8 
hengeres mo-
tornál 6%-ot 
jelent. 
 

Gyújtáselosztó- 
és 
gyújtáselosztó-
hajtás-hiba. 
 
 

7. Gyújtó-
modul-

Annak meg-
állapítása, 

1. Járassuk a 
motort alapjára-

A fordulatszám 
növelésével a 

Ha a funkció nem 
valósul meg, 
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vizsgálat. hogy a gyúj-
tómodul a 
zárásszögve
zérlést és az 
áramkorláto-
zást megva-
lósítja-e. 

ton. 
2. Állítsuk a 
szuperponált 
kép üzemmó-
dot. 
3. Állítsuk a V 
vagy a kV 
mérési tarto-
mányt. 
4. Figyeljük 
meg a zárás-
szög értékét 
és az áram-
korlátozásra 
utaló jelrészlet 
helyzetét. 
5. Növeljük 
meg a fordu-
latszámot 
3000 min

-1
 

értékre. 
6. Figyeljük 
meg a zárás-
szög értékét 
és az áram-
korlátozásra 
utaló jelrészlet 
helyzetét. 

zárásszögnek 
növekednie kell. 
Az áramkorláto-
zásra utaló jel-
nek a fordulat-
szám növelésé-
vel csak csekély 
mértékben sza-
bad elmozdul-
nia. 

gyújtómodul 
csere. 
 

4.4. Az oszcilloszkópos gyújtásvizsgáló műszeregység csatlakoztatása 

A gyújtás primer képét a gyújtótekercs megszakító felőli (1-es jelű) pontjá-

ról, galvanikus kapcsolattal (csipesz) vesszük le. 

A gyújtás szekunder képét kapacitív csatolással (kapacitív fogó) a gyújtásel-

osztó és a gyújtótekercs közötti, 4-es jelű kábelről, vagy az egyes gyújtógyer-

tya kábelekről vesszük le. 

A szinkronizálást az 1-es henger gyújtógyertya kábelére helyezett indukciós 

fogó (szinkronfogó vagy trigger-fogó) jele adja. Ez a jel fordulatszám-

mérésre és a stroboszkóp-lámpa vezérlésére is felhasználható. 

Egy adott henger gyújtásképe gyújtásának zárás és nyitásszög tartománya 

alatti primer, illetve szekunder feszültséglefolyását jelenti. A motor hengere-

inek gyújtásképeit különböző elrendezésben jeleníthetjük meg az oszcillosz-

kóp képernyőjén: 

9. gyújtási sorrendnek megfelelően, egymást követően sorban (soros elren-

dezés), illetve 
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10. egymás alatt (párhuzamos vagy raszter elrendezés) és  

11. egymásra helyezve (szuperponált elrendezés). 

12. Egyes gyártók lehetővé teszik, hogy  

13. a soros képből egyet kiemeljünk,  

14. csak meghatározott hengerek gyújtásképeit szuperponáljunk, 

15. a gyújtásképet zárási szöggel indítsuk, 

16. a zárási tartomány függőleges erősítését megnöveljük, 

17. az ívtartományt 5 vagy 30 ms időalappal kinagyítsuk. 

 

4.4.1. A gyújtásvizsgáló analóg oszcilloszkóp felépítése és csat-

lakoztatása a hagyományos gyújtórendszerhez 

 

A gyújtásvizsgáló analóg oszcilloszkóp blokkvázlat-szintű alapfelépítését az 

4.6. ábran mutatjuk be (BOSCH grafika). Csatlakozásai, jeladói az egy gyúj-

tótekerccsel rendelkező, elosztós gyújtáshoz illeszkednek. (Tekintsétek át a 

gyújtásrendszerek lehetséges változatait! Több gyújtótekerccsel, több elosz-

tóval, hengerenként több gyertyával rendelkezőkre, illetve az elosztós vagy 

elosztó nélküli változatokra gondoljatok! )  

 

4.6. ábra  

A képernyőre (1) érkező katódsugarat a 2-es sugárforrás állítja elő. A függő-

leges eltérítését az „Y” erősítő (3), illetve tekercs végzi. A vízszintes eltérítés 

„X” erősítőjét, illetve tekercsét a 4-es jelű blokk jelzi. Az indító (trigger) jelet 
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az 1-es henger gyertyakábelre helyezett indukciós fogótól (9), megfelelő 

jelátalakítón (8), valamint logikai feltételeket érvényesítő áramkörökön (6 – 

gyújtási sorrend szinkronizáló, 5 – képelrendezés és eltérítési mód generátor) 

keresztül kapja. A vízszintes eltérítés (gyújtás)szögtartó, azaz fordulatszám-

tól függő eltérítési sebességű. Ez azt jelenti, hogy a képernyőt mindig a teljes 

gyújtási szögnek megfelelő kép tölti ki. (Vannak kivételek, amikor időalapú 

az eltérítés.)  

A 13-as választókapcsoló a szekunder (SEK), a primer (PRIM) és 

laborszkópként más jelek (SPEZ, pl. generátor) bemenetét kapcsolja a függő-

leges erősítőre (3). A szekunder kapacitív fogót (15) a szekunder központi 

kábelre kell csíptetni, a primer feszültséget (11) a gyújtótekercs 1-es pontjá-

ról vesszük le. Kiegészítő mérésekhez szükséges a tekercs 15-ös pontjáról is 

levenni a feszültséget (12). 

A megjelenítés módjának kiválasztása, a hengerszám megadása a 7-es 

blokkba foglalt kezelőszervekkel lehetséges.  

4.4.2. Csatlakoztatás elosztó nélküli gyújtórendszerekhez 

Mint azt a bevezetőben említettük, a napjainkban üzemeltett gépjárművek-

ben a hagyományos és a korszerű gyújtóberendezések számtalan változata 

található, ennek megfelelően a gyújtásvizsgáló műszereknek, motordiagnosz-

tikai próbapadoknak célszerűen valamennyi típushoz megfelelő csatlakozók-

kal és gyújtáskép-rendező elektronikával, illetve szoftverrel kell rendelkezni-

ük.  

Az elosztó nélküli kétszikrás vagy parazitaszikrás gyújtásoknál (egy gyújtó-

tekercs két henger gyújtását látja el) külön feladatot jelent a jelek levétele és 

a képek rendezése. A gyújtásvizsgáló oszcilloszkóp bekötését a 4.7. ábran 

(BOSCH grafika) mutatjuk be. Egy tekercshez tartozó mindkét szekunder 

kábelen kell mérni. Az adott henger gyújtáskábelén felváltva jelenik meg a 

tényleges gyújtás szekunderképe, majd a parazita gyújtásé (szikraképzés a 

kipufogási ütemben). A kétkivezetéses tekercs másik hengerhez tartozó sze-

kunder kábelén hasonló, csak az előzőhöz képest fordított polaritású szekun-

der feszültségkép jelenik meg. Mivel a négy, illetve hathengerű motoroknál 

két, illetve három kétkivezetéses gyújtótranszformátor van, ennek megfelelő-

en 4 vagy 6 szekunder kapacitív szondát kell felhelyezni. A képek több felté-

tel szerint is sorban rendezhetőek: csak pozitív állásúak, csak negatív állású-

ak, a gyújtó és a parazita abszolút módon összegezve. A megjelenítéshez 

szükséges a szinkron-fogó jele, tekercsenként az 1-es pontról levett feszült-

ség, továbbá az akkumulátor és a 15-ös pont feszültsége. 
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4.7. ábra 

 

A hengerenkénti vagy egyedi gyújtásoknál tovább nehezedik a gyújtásképek 

jelelvételi lehetősége. A szekunder kábel hiánya, illetve nehéz elérhetősége 

miatt a szekunder feszültség csak a transzformátorra helyezett csatoló lemez-

zel vehető le. Az így nyert érték alakhelyesen írja le a folyamatot, de nem 

kalibrálható. A csatolást a 4.8. ábra (BOSCH grafika) mutatja. A primer fe-

szültségjelek a gyújtótekercs 1-es kimeneteinél érhetők el. A szinkron-fogót 

az ECU és az 1-es pont közötti vezetékre kell tenni. 

A környezetvédelem, a katalizátorvédelem, az üzembiztonság érdekében a 

gyújtórendszerek megbontását ha lehet el kell kerülni. Ezért a diagnosztikai 

vizsgálatánál olyan jelelvételi megoldásokat alkalmazzunk, melyekhez a 

gyári csatlakozásokat nem kell megbontani. 
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4.8. ábra 

 

A gyújtásvizsgálatnál legyünk nagyon óvatosak, mert a nagy energiájú gyúj-

tórendszerek veszélyt jelentenek az emberi szervezetre. Alkalmazzunk szige-

telt fogót, vigyázzunk nehogy testhurok jöjjön létre. Ügyeljünk továbbá arra, 

nehogy nem  kívánatos külső ívhúzás keletkezzen, mert az, például az elosz-

tóházban található, vagy az arra szerelt elektronikus modulokat tönkreteszi.
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5. Irányított rendszerek diagnosztikai vizsgálata 

5.1. Bevezetés 

A gépjármű, mint mechatronikai rendszer, elektronikus irányítás (vezérlés, 

többnyire szabályozás) alatt áll, programok által működtetet és felügyelt. A 

rendszer-felügyelet eleme a fedélzeti diagnosztika. A gépjárművezetői pa-

rancsadás, illetve szándékközlés bemenő (vezérlő) jele alapján indulnak az 

üzemi folyamatok, de a végrehajtás – peremfeltételek mellett – szabályozot-

tan történik. Az irányítórendszer nem „vakon” teljesíti a vezetői szándékot. 

Példaként vegyük a gépjármű felügyelt menetállapotait: a gyorsítást, a féke-

zést, az ívmeneti haladást, ahol az irányítórendszer a környezeti feltételeknek 

(a fizikai peremfeltételeknek) megfelelően, „intelligensen” hajtja végre a 

vezetői parancsot. A gépjármű más mechatronikai rendszerében nem input a 

vezetői szándék, gondoljunk például a környezetvédelmi vagy egyes passzív 

biztonsági rendszerekre. 

Az irányított mechatronikai rendszerek diagnosztikájának alapja az irányított 

rendszerek fedélzeti állapotfelügyeletéből a gyártó által az üzemeltető részére 

elérhetővé tett információ. A kommunikáció eszköze a rendszerteszter mű-

szer, illetve annak a szabványos protokoll szerint működő szoftvere.  

A kommunikációból nyert útmutatás (pl. üzenetek, hibakódok), illetve a 

kiolvasott adatok, adatcsoportok értékelése révén kapunk támpontot a továb-

bi diagnosztikai – hibafeltáró, behatároló – műveletekhez, többnyire elekt-

romos mérésekhez, és azonosítjuk a cserélendő alkatrészt. 

Az irányított rendszerek vizsgálatát két fő csoportra osztjuk, és ennek megfe-

lelően tárgyaljuk: 

Irányítóegység-kapcsolatú rendszerdiagnosztika. Ezen belül is két vizsgá-

lati lehetőség adódik: az egyik az irányítóegységgel történő kapcsolattal (ez 

az ún. soros diagnosztika), a másik a működő rendszer hálózatán végzett 

mérésekkel végrehajtott vizsgálat (ún. párhuzamos diagnosztika). 

Soros diagnosztika. A rendszer irányítóegységeinek integrált feladata a 

rendszer működésének állapotfelügyelete. Az állapotfelügyelet egyik funkci-

ója az, hogy a rendszerállapotban bekövetkező rendellenességekről a javítás 

számára diagnosztikai információt adjon, diagnosztikai jelentést készítsen. 

Ezek az információk soros vonalon olvashatóak ki a rendszerteszter műszer-

rel. Ez a diagnosztika ezért a fedélzeti (on-board) soros diagnosztika nevet 

viseli. 
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Párhuzamos diagnosztika. A működő rendszer hálózatán, a hálózati ele-

mekre csatlakozva nyomon követhetjük a működést. Egy csatlakozási pon-

ton lehet, hogy csak a jel (feszültségérték) meglétét ellenőrizzük, de követ-

hetjük (oszcilloszkópon megjeleníthetjük) a folyamatra jellemző feszültség-

változást is. Mivel ez a hálózati vizsgálat a működéssel egy időben történik, a 

párhuzamos diagnosztika nevet kapta. 

Periféria diagnosztika. Az irányítóegységről (ECU) leválasztott vezetékhá-

lózat, és vele együtt vagy elemenként az érzékelő, beavatkozó elemek vizs-

gálata a periféria-diagnosztika nevet kapta. Természetesen az irányítóegysé-

géről leválasztott rendszer ebben az állapotban, funkcióit illetően, működés-

képtelen.  

Az elektronikus irányítású rendszerek diagnosztikája a rendszerek struktúrá-

jából következően – mint láttuk a felosztásból is– többszintű. Az adott in-

formáció-elvételi szint egyrészről az információhoz való hozzáférés helyét, 

másrészről az információ formáját, tartalmát, értékét azonosítja. 

Az alábbi rendszervázlat (5.1. ábra) általánosan igaz valamennyi, ma hasz-

nált mechatronikai rendszerre.  

 

5.1. ábra 

A bemenet és kimenet közötti FOLYAMAT egy rendszert alkot. (Lehet pél-

dául a motormenedzsment, lehet a hajtásszabályozás, lehet az automatikus 

klíma.) A BEMENET (INPUT) egyrészről közvetlen anyagi alkotókból (pl. 
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levegő, tüzelőanyag) és információból (pl. fizikai állapotjellemzők: gyorsu-

lás/lassulás, nyomás, hőmérséklet) áll. A KIMENET is közvetlen anyagi 

alkotókból (pl. kipufogógáz), az energiaátalakítás eredményeként fizikai 

hatásokból (pl. mechanikai teljesítmény, hőenergia, hangenergia stb.), vala-

mint a kimenő jellemzők szolgáltatta információkból tevődik össze. 

A teljes FOLYAMAT nem minden elemében irányított; számos részfolya-

mata „egyszerűen csak” gépészeti determinizmusú. A 1. ábra szaggatott vo-

nallal körülhatárolt területe utal arra, hogy az elektronikus irányítás, ma még 

csak a teljes rendszer (folyamat) egy részére, de egyre nagyobb részére terjed 

ki. A forgattyús mechanizmus, a kenőrendszer, a töltetcsere vezérlés, a hűtés 

például nem vagy csak napjainkban kerül át az irányítottak, felügyeltek közé, 

így ezek nem rendelkeznek (rendelkeztek) az irányítóegységhez rendelt fe-

délzeti állapotfelügyelettel. Egyes fizikai jellemzők (tulajdonságok) pl. a 

hengertömítettség, csapágykopások sem mértek. Ezek ellenőrzése a hagyo-

mányos műhelydiagnosztika feladata. 

A rendszerirányításhoz – diagnosztikai tárgyalásunk szemszögéből nézve – a 

folyamat INPUT és OUTPUT információi (jelek), az ezeket szolgáltató 

hardver elemek (jeladók), az irányítóegység, a működtetési parancsok (jelek) 

és az ezeket végrehajtó hardver elemek (beavatkozók, „aktuátorok”), vala-

mint a vezetékezés szükséges. 

A vázlat ennek megfelelően bontja információ-elérési és -elvételi szintekre a 

rendszert. 

Az „1”-es szinten az adott fizikai jellemző közvetlenül jelenik meg (pl. kö-

zeg-áramlás, -hőmérséklet, -nyomás, -összetétel; elemek elmozdulása, rez-

gése, fordulatszáma; kimeneti jellemzők: vonóerő, nyomaték stb.), és hat a 

jeladó bemenetére. Ezeket az általában nem villamos fizikai jellemzőket 

jelátalakítókkal alakítjuk át villamos jellé az „1” és a „2” szint között elhe-

lyezkedő jeladókkal. A diagnosztika során hitelesített (kalibrált) mérőműsze-

rekkel kell a közvetlen jellemzőket mérni az „1”-es szinten annak érdekében, 

hogy a jeladó szolgáltatta jelet (információt) egybevessük a tényleges érték-

kel. 

A „2”-es szinten – a jeladók, beavatkozók kimeneténél – azok paramétereit, 

illetve a jeladók által szolgáltatott jeleket mérjük.  

A „3”-as szinten, illetve e szintig terjedően, történik a perifériavizsgálat. Pe-

riféria alatt értjük az irányítóegységhez csatlakozó valamennyi áramkört 

(annak elemeit, csatlakozóit, vezetékhálózatát). Az irányítóegység (ECU) 

lecsatolása után, a központi csatlakozón keresztül elérhető a rendszer vala-

mennyi periféria-áramköre. A „3”-as szinten, a rendszer üzeme közben (fe-

szültség alá helyezett rendszer, indítómotorral forgatott motor, járó motor) – 
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célszerű kábelezéssel (pl. Y-csatlakozó) – a rendszer jelforgalma vizsgálha-

tó. Ez utóbbit párhuzamos diagnosztikának nevezzük. A „3”-as szinten tör-

ténő mérés további előnye az, hogy a sok hibalehetőséget tartalmazó kábel-

köteget is befoglalva alakítjuk ki a mérőáramkört. 

A „4”-es szint az irányítórendszerrel történő kommunikáció szintje. Soros 

diagnosztikának nevezzük. Műszere a rendszerteszter, vagy egyéb, korláto-

zott feladatok ellátására készült célműszer (pl. kódolvasó vagy szervizinter-

vallum nullázó). 

A 5.1. ábra sémáján egyedi diagnosztikai mérések megnevezéssel feltüntetett 

nyilak részben az „1”-es mérési körbe tartozó, részben a nem elektronikus 

állapotfelügyeleti körbe tartozó mérésekre utalnak (pl. kipufogógáz mérés).  

 

5.2. Soros diagnosztika 

A fedélzeti rendszerfelügyelet az egységek és a funkciók folyamatos, illetve 

gyakori mintavételezésű ellenőrzését jelenti. A fedélzeti rendszerfelügyelet – 

beleértve a fedélzeti diagnosztikai feladatot is – számos további részfeladat-

ból tevődik össze.  

A fedélzeti állapotfelügyelet intézkedései az állapotváltozás ténymegállapítá-

sa után: 

- nincs további intézkedés, 

- belső korrekció végrehajtása (adaptáció), 

- kijelzés további intézkedés nélkül, 

- kijelzés és helyettesítés, 

- kijelzés és üzemkorlátozás, 

- kijelzés és üzem felfüggesztés. 

A soros diagnosztika lehetővé teszi a fedélzeti állapotfelügyelet ténymegál-

lapításainak, (paraméter értékek, paraméter környezet, rendellenesség azono-

sítás), valamint intézkedéseinek (üzemi adaptáció, üzemkorlátozás és üzem 

felfüggesztés) megismerését. 

A soros diagnosztika kétirányú kommunikációt is lehetővé tesz, így  

- azonosítási és beállítási értékekhez való hozzáférést, 

- beállítási értékek, azonosítási adatok, üzemviteli adatok és programok  

kívülről történő módosítását,  

- üzemi paraméterekhez – adatokhoz - való hozzáférést. 

  

Tekintsük át a soros diagnosztika főbb kommunikációs feladatcsoportjait! 
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5.2.1. Kommunikációs feladatcsoportok 

Irányítóegység (ECU) ellenőrzés. Soros vonalon, rendszerteszter műszerrel 

vagy közvetlen gyári kapcsolaton keresztül azonosítania kell az elektronikus 

irányítóegységet, annak gyári azonosítóját, a program-generációt, a kapcso-

lódó más vezérlő- vagy irányítóegységekkel való összeférhetőséget, illetve 

összeférhetetlenséget, valamint a felügyelete alá tartozó szerkezeti egységek 

illesztését. Ha új alkatrész beépítése esetén ha illesztés szükséges, akkor köz-

re kell működnie az illesztésben, az összekapcsolásban.  

Ellenőrizni és átírni kell – gyártói frissítési, illetve tuning programozási cél-

ból - az irányítóegység állandóérték-tárolóinak adatait és a programokat. A 

szükségállapot (szükségfutás) program (Notlauf, Limp-home, LOS) aktivált-

ságát, tehát hogy aktuálisan normál üzemi vagy szükségállapotban van-e a 

rendszer. 

Rendszerkódolás. Az irányítóegység adott járműtípushoz történő illesztésé-

nek felügyelete (pl. a benne tárolt adatmezők, üzemi és korlátozó funkciók 

közül, melyiket kell használnia az adott járműtípusnál). 

Rendszer alapbeállítás. Az irányítóegység szabályzási funkcióinak elektroni-

kus reteszelése, vagy a beállítási alapparaméterek, alaphelyzetek adatainak 

felvétele és rögzítése (betanítás). 

Perifériaelemek ellenőrzése. Beavatkozók áramköri jellemzőinak, valamint 

külső parancsra történő működtetésével történő való (visszajelzéses vagy 

visszajelzés nélküli) ellenőrzése. A jeladók (érzékelők) áramköri és jel-

elfogadhatósági vizsgálata. 

Üzemi funkciók logikai elemzése, paraméter-együttállások (pl. fő – és vezér-

tengely együttállás értéktartományon belülisége) elfogadhatósági vizsgálata, 

redundáns rendszerekben paraméterhelyettesítés vizsgálata.  

Intervallum-figyelés. Karbantartás-esedékesség ellenőrzés, nullázás. Szerke-

zeti egység várható élettartam ellenőrzés, alkatrészcsere esetén nullázás, 

részegység csere esetén adat-továbbvitel.  

Üzemi paraméter kijelzés. Az üzemi paraméterek egyedi, illetve csoportosí-

tott (érték-blokk) kijelzése, a rendszerteszter számára az adatblokk-olvasás 

lehetőségének a megteremtése. 

Hiba-tünetek komplex értékelése, azonosítása (kódolása), tárolása, kijelzése. 

Az üzemi paraméterek, perifériaelemek jelvizsgálata, a rendellenes állapot 

peremfeltételeinek figyelembevételével történő felismerése, kódolt azonosí-

tása, memóriában letárolása, kiolvashatóságának, törlésének biztosítása. 

A rendszerfelügyelet diagnosztikai funkciói:  

18. a hibák felismerése, 
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19. állapotjavító (restaurációs) intézkedések bevezetése (amennyiben lehet-

séges), 

20. a vezetőinformálás a rendszer műszaki állapotában bekövetkezett romlá-

sáról (OBD II vagy EOBD), hibás és esetleg korlátozott üzeméről, vala-

mint 

21. hibaazonosító kód tárolás, (a későbbi szerviz-diagnosztika részére). 

22. A hibára vonatkozó tárolt információk: 

23. a hiba előfordulásának gyakorisága (véletlenszerű /sporadikus/, vagy 

állandóan létező/fennálló), 

24. fajtája (kódolt azonosítója), valamint 

25. a hiba bekövetkezésekor a motor üzemi paraméterei (keret- (frame) in-

formációk). 

A márkaspecifikus rendszer-teszterrel (komputer-kommunikációs műszerrel, 

angolul Generic Scan Tool) az irányítóegységből a fenti információk kiol-

vashatóak. 

A rendszer elemeinek, illetve a funkciók felügyelete különböző elvek szerint 

történik: 

26. minden jelnek meghatározott az érvényes (névleges) értéktartománya, 

amennyiben a mérőjel ezen tartományon kívül esik, akkor a jeltarto-

mány-túllépés ellenőrzés (Signal Range Check) aktiválódik, ennek kere-

tében azonosítható a jeladók és beavatkozók áramköreiben létrejött zárlat 

(pozitív és negatív), valamint a vezetékszakadás. 

27. ha több jel(forrás) ad azonos vagy hasonló információkat (redundáns 

struktúra), akkor az egyes jeleket a kölcsönös elfogadhatóság-elemzéssel 

(plauzibilitás vizsgálat, adathelyesség vizsgálat) kell analizálni, 

28. ha a mérési értékek gyorsabban változnak, mint az, az alapjelenség vál-

tozásakor fizikailag egyáltalán lehetséges, akkor a dinamikus érték-

elfogadhatósági jelanalízis lép érvénybe, 

29. a szabályzási köröket a fellépő szabályzási eltéréseket figyelve, annak 

nagysága, iránya, gyakorisága szerint elemezik, 

30. a vezérlőegységen belüli hibákat, mely a közvetlen mikrogépes egységen 

belül lépnek fel, elterjedten alkalmazott számítástechnikai ellenőrző eljá-

rásokkal (pl.: Watchdog-Timer) ismerik fel. 

Különösen kritikus helyeknél redundáns struktúrákat alkalmaznak. Megfele-

lő mértékű redundancia beépítésével elérhető a megkívánt kis hibavalószínű-

ség. 

Kritikus-elem meghibásodásnál, helyettesítő funkció hiányában vagy annak 

kiesésekor, a (gépészeti) rendszer védelme érdekében, a motorüzem teljes 

leállításáról is gondoskodni kell.  
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Ha a rendszerfelügyelet hibát azonosít, akkor a hiba súlyosságától függően 

különböző intézkedéseket, intézkedés-kombinációt érvényesít: 

31. a hiba-azonosító kódot a hibatárolóban rögzíti, 

32. helyettesítő értéket, mint input értéket ad, vagy szabályzásról vezérlésre 

vált át, ha egy jeladó input mérési értéke már nem áll rendelkezésre, vagy 

az nem elfogadható értékű (állapotjavító, restaurációs intézkedés), 

33. a befecskendezési adagnagyságot és a maximális fordulatszámot, ezek 

következményeként a motorteljesítményt redukálja, 

34. a vezetőt informálja, 

35. funkciókat, melyek a hiba miatt nem érvényesíthetőek, kikapcsol vagy 

helyettesítő funkcióval vált ki, 

36. (legvégső esetben) a motort leállítja. 

Az irányítóegység-kommunikációs diagnosztikai műszer segítségével (rend-

szer-teszter) általában az alábbi információ elvétel, információcsere, illetve 

parancsadás lehetséges: 

37. rendszerazonosítás (az irányítóegység paramétereinek, gyári kódolásának 

azonosítása), 

38. a hibatároló lekérdezés, 

39. a tárolt hibakódok, illetve tanultérték memóriatár törlés, 

40. beavatkozóegységek működtetés, 

41. alapbeállítás végrehajtás, 

42. motorüzemi paraméter („van” (mért)érték és „kell” érték) kiolvasás, 

43. azonosidejű (real-time) hibamegjelenés detektálás, paraméterkörnyezet 

tárolás (snapshoot diagnosztikai üzemmód), 

44. az irányítóegység/-alrendszer kódolás, illetve illesztés (becsatlakozási 

folyamat, az ún. login-eljárás). 

5.2.2. Rendszer-teszterek és a diagnosztikai csatlakozó 

A rendszer-teszterek, más néven az irányítóegység kommunikációs diag-

nosztikai műszerek, – kommunikációs lehetőségeik és a kereskedelmi besze-

rezhetőség szerint – három csoportra oszthatóak. 

45. Teljes körű szolgáltatást nyújtó műszerek. Mennyiségileg (valamennyi 

potenciálisan létező alrendszer) és minőségileg (teljes körű adatforgalom 

és programozás, beleértve pl. az elindulás-gátlókat/immobilisereket) tel-

jes körű szolgáltatást biztosító rendszer-teszterek, melyek gépjárműgyár-

tó specifikusak, és így a márkaszervizekben állnak rendelkezésre. 
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46. Korlátozott információforgalmat biztosító műszerek, illetve szoftverek. 

Adatforgalomban és kódolási lehetőségekben korlátozott rendszer-

teszter, illetve szoftver, melyet egyrészről a rendszer beszállító (pl. 

Bosch) forgalmaz, másrészről erre szakosodott cégek. Használati értékük 

azonban gyakran meghaladja a gyári műszerek szolgáltatásait.  

47. Kódkiolvasók. Korlátozott funkciójú rendszerkommunikációs célműsze-

rek (szoftverek), általában csak kódkiolvasásra, kódtároló törlésre, korlá-

tozottan paraméterkiolvasásra alkalmazhatóak. Ide tartoznak az OBD-

szkennerek is. 

A rendszer-teszter diagnosztikai műszerek általában korlátozott kijelzési 

kapacitása miatt a megjelenített adatokat csak a gyári javítási utasítás vonat-

kozó fejezetében található bőséges magyarázat birtokában értelmezhetjük 

maradéktalanul. Az új generációs gyári rendszer-teszterek a javítási 

háttérinformációkat vagy önmagukban tartalmazzák, vagy a gyári diagnosz-

tikai központtal – a vizsgálat alatt – on-line kapcsolatban vannak, és lehívják 

a szükséges dokumentációt. 

A gépjármű irányítóegységeivel a gépjármű közös diagnosztikai csatlakozó-

ján keresztül lehet kommunikációs kapcsolatba lépni. A csatlakozó kialakítá-

sa ma már egységes, azt szabvány rögzíti. Ennek magyarázata az, hogy a 

környezetvédelemmel (kipufogógáz szennyezéssel) kapcsolatos rendszerek-

nél a kommunikáció módját (a csatlakozó pontokat) a világon egységesítet-

ték, azt szabványok rögzítik. A kommunikációs protokollokból azonban 

többféle is van (ISO9141-2, KWP2000, J1850-PWM, J1850-VPW, CAN, 

KW82, KW1281, ALDL, J1939/71, KW71). A jármű többi irányító rendsze-

re információszolgáltatásának protokollját, a csatlakozópontokat (a megadott 

csatlakozó adta kiosztás keretein belül) a gyártó szabadon választhatja meg. 

Az ún. CARB (vagy OBD) csatlakozó a 5.2. ábran látható. Az ECU „K” és 

„L” vezetékei, melyek a diagnosztikai információ átadás egy, illetve kétirá-

nyú „csatornái”, a csatlakozó 7-es és 15-ös lábához mennek. Valamennyi 

ECU csatlakozik a CARB csatlakozóhoz, akár csak K, akár K és L vezeték-

kel, akár (a mai gépjárműveknek mindig csak egy diagnosztikai csatlakozója 

van!).  
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5.2. ábra 

 

A sorosoldali diagnosztikai adatközlés napjainkban egyre több gépjárműben 

CAN hálózaton keresztül, CAN diagnosztikai protokoll szerint történik. A 

kommunikáció kettősségét még több modellnél fenntartják, így mind a K, 

mind a CAN oldali elérhetőség lehetséges. A 5.3. ábra CAN hálózatra fűzött 

irányítóegységeket mutat (hajtás és komfort megosztással). A Gateway köti 

össze a különböző sebességű CAN rendszereket (egymás adatait lefordítva a 

másik számára, számára új üzenetformát képezve) és fordító diagnosztikai 

interfészként szolgál a K vonali kommunikációhoz. A VESCU (a gépjármű 

elektromos rendszerének központi irányítóegysége) a CAN BUS-on érkező 

információkat feldolgozza és továbbítja a rendszerteszterhez és maga is di-

agnosztika képes.  
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5.3. ábra 

A CARB diagnosztikai csatlakozóban az alábbi helyeken lehet a diagnoszti-

kai információkat elérni. 

csatlakozó pont csatorna 

3 hajtás CAN-H 

6 hajtás CAN-H (nem szervizcélra) 

7 K-vezeték 

8 komfort CAN-H 

9 komfort CAN-L 

11 hajtás CAN-L 

14 hajtás CAN-L (nem szervizcélra) 

15 L-vezeték 

 

5.2.3. Vezetőtájékoztatás 

Az egyes irányított rendszerek meghatározott hibájáról a gépjármű üzemelte-

tőjét és az ellenőrző hatóság embereit tájékoztatni kell. Ennek módja lehet 

műszerfali lámpa jelzése, ezzel együtt egyes gyártóknál szintetikus beszéd, 

és szintén egyes gyártóknál valamilyen „intézkedés”. Legelterjedtebb a mű-

szerfalon elhelyezett lámpa. Ez az elmúlt két évtizedben különféle formát 

öltött. Általában önálló kontroll-lámpa (lámpák) szimbólummal vagy felirat-

tal (motor, ABS, ESP, légzsák, CHECK vagy CHECK ENGINE stb.). Dí-
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zelmotoros gépjárműveknél szokás az izzítás kontroll-lámpáját is felhasznál-

ni erre a célra. Régebbi autóknál lehet műszerfali, KAT feliratú lámpa, mely 

a katalizátor túlmelegedésére utal. Kigyújtása hőmérő jele alapján közvetle-

nül történik, és nem képezi a motormenedzsment diagnosztika részét. Dízel-

motorok koromszűrőjének eltömődésére külön műszerfali figyelmeztető 

lámpa hívja fel a figyelmet. 

A motor indítókulcs elfordítása után a rendszerellenőrző-lámpa kigyullad, 

hogy működőképességéről meggyőződhessünk, majd hibátlan esetben rövi-

desen el is alszik. A lámpa akkor gyullad ki és marad égve, ha a diagnosztika 

olyan hibát azonosít, mely esetén a program a lámpa kigyújtására ad utasí-

tást. Nem minden hiba esetén gyullad ki a lámpa. Természetesen az irányító-

egység hibatárolójában az „egyéb” hiba kódja is tárolódik, mely a rendszer-

teszterrel később kiolvasható. Van olyan gyártó is, mely nem alkalmazott 

rendszerellenőrző lámpát. Ebben az esetben a szerviznek mindig ki kell ol-

vasni az irányítóegység hibatárolóját. 

Az (E)OBD előírás újabb figyelmeztető lámpa alkalmazását kívánja meg a 

műszerfalon, ez a MIL lámpa. Alkalmazása kötelező érvényű, a fedélzeti 

környezetvédelmi rendszerek állapotromlására (nem a meghibásodott álla-

potra!), egyes alkatrészek (pl. katalizátor) fenyegetettségére hívja fel a fi-

gyelmet. A MIL-lámpa világíthat vagy villoghat. Az időszakos környezetvé-

delmi vizsgálat csak akkor végezhető el, ha a MIL lámpa nem világít, illetve 

ha a fedélzeti diagnosztika a környezetvédelmi rendszerre vonatkozó hiba-

kódot nem tárol. 

5.3. Az állapotfelügyelet áramkörvizsgálata 

Az irányítóegység (ECU) állapotfelügyelete – on board diagnosztikai funk-

ciójában – elvégzi a periféria áramköreinek vizsgálatát, azok üzemi (analóg 

vagy digitális) feszültségértékeit méri és értékeli. (A tankönyv keretei között 

nem foglalkozunk az ECU és a perifériaelemek, illetve az irányítóegységek 

közötti, CAN BUS információ-cserével.) A fedélzeti áramkörvizsgálat mód-

jának ismerete az irányítóegységből kiolvasható hibaüzenetek pontos értel-

mezéséhez szükséges. 

A mérő és a beavatkozó (működtető) áramkörök többsége feszültségvezérelt. 

Az áramkörök vagy stabilizált, vagy fedélzeti feszültségre kapcsoltak. Az 

áramkörökben, a feszültségosztó ellenállásokon kialakuló feszültségviszo-

nyok jól definiálhatóak. Egy célszerűen kiválasztott áramköri ponton, a vál-

tozó (vagy megváltozó) feszültség mérésén keresztül, követhető az áramkör 

„munkája”, rendellenes állapotai feltárhatóak. 
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5.3.1. A jeladó-áramkörök ellenőrzése 

Az irányítóegységhez a jeladó (hőmérő példáját véve) egy vagy két vezeték-

kel csatlakozik. A 5.4. ábra és 5.5. ábra mindkét megoldást mutatják.  

 

5.4. ábra 

 

5.5. ábra 

Közös jellemzőjük az, hogy stabilizált tápfeszültségre kötöttek. A 5.4. ábra 

szerint a jeladó áramköre az irányítóegységen keresztül testelt, a 5.5. ábran 

bemutatott kialakításnál pedig közvetlenül. Az elvet tükröző kapcsolási rajz 

M pontjáról kerül elvételre mind a CPU munkájához, mind a rendszerfelü-

gyelethez (diagnosztikához) szükséges feszültség. Az M pont a stabilizált, 

általában 5 V-os feszültségre kötött munkaellenállás után található. A jel-
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adó(ellenállás) a munkaellenállással sorba kötött. A jeladó – a fizikai környe-

zetben beálló változás hatására, pl.: hőmérséklet-, illetve nyomásváltozás, 

elmozdulás stb. – ellenállását változtatja. A két ellenállás feszültségosztóként 

viselkedik, ennek megfelelően az M pont feszültsége arányos a jeladó ellen-

állásának változásával. 

A jelellenőrzés során – egy jeladó áramkörében – a fizikailag lehetséges fe-

szültségérték-tartományt felügyelik. A 5.6. ábran a fizikai jellemző változá-

sának függvényében (analóg jeladó) az M ponton kialakuló feszültségértéket 

látjuk.  

 

5.6. ábra 

A 5.7. ábra az áramköri hurokban bekövetkezett vezetékszakadás esetét mu-

tatja. Az M pont feszültsége a tápfeszültséggel lesz azonos. 
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5.7. ábra 

A 5.8. ábra azt az esetet mutatja, amikor a jeladó pozitív tápvezetéke pozitív 

zárlatba kerül. Az M ponton ekkor is rendellenesen nagy feszültség van, te-

hát a diagnosztikának ezt hibaként kell azonosítania. A vezetékszakadást és a 

pozitív zárlatot ily módon nehéz megkülönböztetni, ezért a hibaüzenet ilyen-

kor mindkét lehetséges állapotra utal: „szakadás / rövidzárlat a pozitív olda-

lon”. 

 

5.8. ábra 
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A 5.9. ábra a jeladó pozitív vezetékágának testzárlatát mutatja. A munkael-

lenálláson a teljes feszültség esik, tehát az M ponton nagyon kis, közel nulla 

Volt feszültség mérhető. 

 

5.9. ábra 

Mindezek után látjuk, hogy a diagnosztikai logika a fizikailag lehetséges 

feszültségtartományt három részre osztja: 

- a felső tartományban az áramkör szakadt, illetve pozitív zárlatban van, 

- a középső feszültségtartományban a jeladó normálisan működik, 

- a legalsó tartományban rövidzár valószínűsíthető. 

A középső feszültségtartományba eső jel a jeladó által névleges műszaki 

állapotában szolgáltatott lehetséges fizikai jeltartomány. Az előbbiekben a 

„logika” ezen belül nem vizsgálódott. Ez nem jelenti azonban egyben azt is, 

hogy ennél nem (lehet) szűkebb a diagnosztikailag is vizsgált jelértelmezési 

tartomány, az elfogadható érték résztartomány. A diagnosztika ezért ki kell, 

hogy bővüljön a jel-elfogadhatóság vizsgálatával is (erre korábban már utal-

tunk!). Például egy hűtőközeg-hőmérő – fizikai jeltartománya alapján – akár 

300 °C hűtőközeg hőmérsékletnek megfelelő jelet is adhat. Ez természetesen 

nem elfogadható érték, így kisebb, pl. 140 °C értéknek megfelelő feszültség-

szinten van az értelmezési-értéktartomány elfogadhatósági felső határa. Min-

dezeket a 5.10. ábra foglalja össze.  
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5.10. ábra 

A jelérték elfogadhatóságát nem csak az értelmezési értéktartományán belül 

vagy kívül található szintértéke minősíti, hanem a jelváltozás egyes jellemzői 

is. Jó példa erre a lambdaszonda feszültségváltozásának alakulása. A diag-

nosztikai jelelemzés a jel változását és jellemzőit több szempont szerint is 

vizsgálja. A 5.11. ábra szerint a jelnek az értelmezési alsó és felső határérté-

ken belül kell lennie. A jel középértéke (1), frekvenciája (2), a jelváltozás 

sebessége (3), egy cikluson belül a min (4) és a max (5) értéke határértéken 

belül kell, hogy legyen ahhoz, hogy azt a diagnosztika jónak minősítse. 
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5.11. ábra 

 

5.3.2. A beavatkozó-áramkörök ellenőrzése  

A beavatkozók (más megnevezéssel állító elemek, működtető elemek, 

aktuátorok) esetében közel azonos a hurok állapotvizsgálata, mint azt a jel-

adóknál láttuk. Általános esetben a beavatkozó az indítókulcs elfordítása után 

állandó pozitív tápfeszültség alatt van. Akkor aktiválódik, lesz áramjárta az 

áramkör, ha az irányítóegységben lévő végfokozati kapcsoló-tranzisztor, 

illetve a különálló végfokozatban található kapcsoló-tranzisztor – az irányí-

tóegység parancsára – testkapcsolatot hoz létre. 

A 5.12. ábra az elvi alapkapcsolást mutatja. Az M mérőpont az irányítóegy-

ségben, a kapcsoló végfokozat előtt található. Az M mérőponton – a végfo-

kozat nyitott (nem vezet) állapotában – tápfeszültség, a végfokozat kapcsolt 

állapotában, a rendszerelemek feszültségosztásának megfelelően, kisebb 

feszültség alakul ki. A kis és a nagy feszültségszint periodikusan változik. 
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5.12. ábra 

A 5.13. ábra azt az esetet tükrözi, amikor a beavatkozó után van pozitív zár-

lat, illetve a 5.14. ábra azt, amikor maga a beavatkozó kerül rövidzárba. Az 

M ponton mindig tápfeszültség mérhető. Mindkét esetben a végfok (K), ha-

csak nincs védelemmel ellátva, tönkremegy. 

 

5.13. ábra 
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5.14. ábra 

A 5.15. ábra szakadást mutat a beavatkozóegység végfokozat előtti áramköri 

szakaszán (az effektív vezetékszál szakadáson túl egyszerűbb eset is okozhat 

ilyen hibát, pl. szétcsúszott csatlakozó vagy a motor ki- és beszerelése után 

vissza nem csatolt csatlakozó). Ebben az esetben az M mérőponton mindig 

nulla Volt feszültség jelenik meg.  

 

5.15. ábra 

A 5.16. ábra a beavatkozó áramkörében kialakult testzárlatot mutat. Ebben az 

esetben is az M ponton mindig nulla Volt a feszültség. Ha a beavatkozó előtt 

alakul ki testzárlat, akkor a kör biztosítéka (ha van) olvad ki. 
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5.16. ábra 

Az utóbbi két esetet az öndiagnosztika nem képes egymástól megkülönböz-

tetni, ezért a hibaüzenet mindkét hibalehetőségre utal: „vezetékszaka-

dás/testzárlat”. 

A soros diagnosztika műveleti sorrendjének, ezen belül menüjének, üzenete-

inek, adatblokkjainak stb. megismerése műhelygyakorlat keretei között, egy 

konkrét mérés elvégzésével lehetséges, mivel a rendszerteszter és a gépjármű 

irányított rendszerének kommunikációja erősen típusfüggő.  

5.4. Párhuzamos diagnosztika 

A párhuzamos diagnosztika a működő vagy működésképes rendszer hálóza-

tán végezhető mérések összessége. A párhuzamos-diagnosztika történhet: 

járó motornál,  

indítómotorral forgatott motornál és  

feszültség alá helyezett rendszernél. 

Ide soroljuk a rendszer-teszterek segítségével elvégezhető beavatkozó-

teszteket is, mely feszültség alá helyezett rendszernél, álló vagy járó motor-

nál végezhetők el. 

A párhuzamos diagnosztika alapmérései a hálózaton történő multiméteres, 

oszcilloszkópos – döntő többségükben – feszültségmérések. Történhetnek a 

„2”-es és a „3”-as szinten, illetve mindenhol, ahol e kettő között jelelvétel 

lehetséges (lásd a 1. ábrát). A mérőpontokhoz történő hozzáférést nagyban 
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segítik azok a gyári/műszergyártói mérőkábelek, melyek az egyes csatlako-

zókkal sorba kötve adnak biztonságos kivezetést.  

Valamennyi mérőpont egy csatlakozóegységben történő elérést az ún. mérő-

doboz vagy mátrixtábla (Prüfbox, Breakout-Box) teszi lehetővé (5.17. ábra) 

A mátrixtábla ún. „Y” kábel csatlakozó (2) segítségével valamennyi, az 

ECU-ból (3) a főcsatlakozóba (4) befutó vezetékről visz ki mérővezetéket 

egy központi helyre, a banánhüvely aljzatú mátrixtáblára (1). 

 

5.17. ábra 

Az Y kábel egyik csatlakozója az irányítóegységre, másik csatlakozója a 

főcsatlakozóra kerül, tehát soros bekötésű. Az Y csomópontjáról ágaznak le 

a mérővezetékek és mennek a mátrixtáblához vagy más – ma már kevéssé 

használt - kialakításban választókapcsolón keresztül egy központi mérőpont-

ra kapcsolt multiméterhez. A 5.18. ábra egy ilyen mérőcsatlakoztatást mutat 

az elektronikus rendszerdiagnosztika kezdeti éveiből, de a lényeg megértést 

ma is jól szolgálja. A jelforgalom tehát a vizsgálócsatlakozó bekötése után 

zavartalan marad az irányítóegység és a periféria között. Az Y kábel a jelfor-

galomba történő üzem közbeni „belehallgatást” teszi lehetővé.  
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5.18. ábra 

A 5.19. ábra a párhuzamos méréshez a mátrixtábla csatlakoztatását a közel-

múltból, az ECU-k szekrényes elhelyezésű megoldásánál mutatja be.  
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5.19. ábra 

Az 1-es jelű ECU szekrényből ki kell venni az aktuálisan vizsgált áramkör 

ECU egységét és át kell helyezni az 5-ös jelű tartóba. Az ECU szekrénybe, 

az ECU helyére helyezzük az „Y”-kábel csatlakozót (4). Ezzel a mátrixtáblát 

(2) bekötöttük a párhuzamos mérés kívánalmainak megfelelően a 3-as csat-

lakozókon és a 7-es, 8-as jelű kábeleken keresztül. A 6-os multiméterrel 

megkezdhetjük a méréseket. Az ECU szekrényen találjuk a 9-es diagnoszti-

kai csatlakozót (CARB előtti korszak!). 

A párhuzamos diagnosztikai mérés nagy körültekintést igényel, különösen, 

ha azt mátrixtáblával végezzük, mert a mérőpontok véletlen, kisellenállású 

áthidalása károsítja, esetleg azonnal jóvátehetetlenül tönkreteszi a rendszert. 

(Megtörténhet ez például a multiméter árammérő állásban felejtésével, elté-

vesztett mérőponton történő testeléssel stb.) 

A párhuzamos diagnosztika egyik eleme a „2”-es szinten az irányítóegység 

által a jeladónak, beavatkozónak szolgáltatott tápfeszültség, illetve vezérlőjel 

meglétének ellenőrzése. A jeladóról, illetve a beavatkozóról húzzuk le a csat-

lakozót, és a kábelkötegen lévő, az ECU felé „néző” csatlakozónál – nagy 

belső ellenállású műszerrel (pl. multiméter) – mérjünk. A méréshez az indí-
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tókulcsot el kell fordítani. A többnyire DC feszültség értéke akkumulátorfe-

szültség vagy stabilizált 5 V-os (esetleg más névleges értékű) feszültség. 

A párhuzamos diagnosztika korszerű módszere az, ha a az „Y” kábel prog-

ramozott, automatikus mérésvezérlésű diagnosztikai műszerhez, esetleg PC-

hez csatlakozik. A mérőprogram „letapogatja” a hálózati pontokat, a mért 

(„van”) értékeket összeveti a „kell” értékekkel, és ennek alapján minősítést is 

végez. 

5.4.1. Beavatkozó teszt 

A párhuzamos diagnosztika egy elemét, a rendszer-teszterrel végezhető be-

avatkozó tesztet nézzük meg részletesebben. A gépjárműhöz csatlakoztassuk 

a rendszer-tesztert, majd annak menüjéből kérjük a beavatkozó tesztet. A 

műszer kijelzőjén felsorolja azokat a beavatkozókat, melyeket működtetni 

lehet. Példaként nézzük az EDC-rendszernél (elektronikus dízeladagolás 

irányítás) néhányat: 

- tüzelőanyag-hozzávezetés lezárószelep, 

- előbefecskendezés állító, 

- kipufogógáz-visszavezetés vezérlő EP mágnesszelepe, 

- töltőnyomáshatároló-rendszer vezérlő EP mágnesszelepe, 

- izzításvezérlő relé. 

Van beavatkozó, melyet járó motornál, van amelyiket álló motornál működ-

tethetünk. Az előbefecskendezést állító mágnesszelep működtetése során 

hallani a mágnesszelep kattogását, és a motor alapjáratán a motor fordulat-

száma, valamint az égési zaj megváltozásán keresztül észlelhető a szelepmű-

ködtetés hatása, azaz az előbefecskendezési szög megváltozása. Ha erről más 

módon is meg akarunk győződni, akkor a „1”-es szinten kell mérést végez-

nünk (dízel nyomócsőfogóval és stroboszkóplámpával). Amennyiben nem 

észleljük a várt tüneteket, akkor a periféria diagnosztika módszereivel kell 

megkeresni a hibát. 

5.5. Periféria diagnosztika 

A fedélzeti állapotfelügyelet azzal, hogy hibát tár fel a perifériahálózatban, 

nélkülözhetetlenül fontos információkhoz juttatja a javítót. Ma már e nélkül 

létezni sem lehetne a bonyolult rendszerek vizsgálatánál. Tudjuk az előzőek-

ből, hogy az öndiagnosztika csak a hibahely tág környezetét tudja behatárol-

ni, a tényleges hibahelyet nem képes lokalizálni. 

A hibafeltárás végső technológiai szakaszát ezért lokalizálás célú, manuáli-

san elvégzendő méréssorozat alkotja, melyet logikus rendben, lépésről-

lépésre kell elvégezni. A mérést végző személytől elmélyült rendszerismere-
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tet igényel. A vizsgálat alapfeltétele a gyári számozással, vezetékszínekkel 

megadott kapcsolási rajz és a rendszerelemek paramétereinek ismerete. 

Módszere a szakaszmérésekkel történő, kizárásos hibahely megközelítés. A 

méréseket célszerű a főcsatlakozónál („3”-as szint) mátrixtábla segítségével 

kezdeni (ha korábban a mátrix-tábla Y bekötéssel csatlakozott a rendszerhez, 

csak bontani kell az irányítóegység felöli oldalt! 

A kapcsolási rajz és/vagy méréstechnológia alapján győződjünk meg arról, 

hogy az irányítóegység megkapja-e a pozitív tápfeszültséget, a rendszer (ál-

landóan és az indítókulcs elfordítása után). A mérést multiméterrel végezzük 

a pozitív tápfeszültségi pont és egy testelési pont között. Ha nem jutunk 

eredményre a testpontot helyezzük át közvetlenül az akkumulátor negatív 

pólusára.  

A testelő vezetékek (több is van belőlük!) ellenőrzése ellenállásméréssel 

történjen ( 0,25 ). Ha mód van rá, akkor ezeken a vezetékszakaszokon 

feszültségesést mérjünk ( 0,3 V). 

A jeladók, beavatkozók áramköri hurkait ellenállásméréssel ellenőrizzük. 

Kétvezetékes (zárthurkos) esetben (a jeladó testvezetéke önállóan az irányí-

tóegységhez vezetett), a mátrix-táblán e két vezetékvéget megtaláljuk, és e 

kettő között mérünk. Ha egyvezetékes (a jeladó házán keresztül testelt példá-

ul a motorhoz), az irányítóegység testvezeték végpontja adja a másik mérő-

pontot. A vizsgálat során célszerű a kapcsolókat működtetni, a jeladókat ger-

jeszteni, pl. potenciométeres jeladót elmozdítani, hőmérséklet-érzékelőt hű-

teni vagy melegíteni, mert ekkor a teljes körben értékelhető a kapcsoló, a 

jeladó működőképessége.  

Az irányított rendszerekben több kapcsoló szolgál az állapot-azonosításra (pl. 

fékpedál- és féklámpa-kapcsoló, tengelykapcsolópedál-kapcsoló, a gázpedál 

egységben alaphelyzet-kapcsoló). A mátrix-tábla kivezetésein, a kapcsoló 

működtetésekor – annak szerkezetétől függően – szakadást vagy átvezetést 

mérünk. 

A hőmérők ellenőrzése ellenállásméréssel történik (szívólevegő-, motor hű-

tőközeg- és gázolaj-hőmérséklet). A mérésnél tudni kell, hogy a hőmérő 

NTC vagy PTC típusú, és célszerű ismerni azok karakterisztikáit is. A hőmé-

rők beépítési helyükön mértek, pillanatnyi ellenállásuk természetesen az álta-

luk mért közeg hőfokától függ; mivel az pontosan nem ismert, így csak tájé-

koztató információhoz jutunk. 

A potenciométeres jeladókat – igaz ennek a passzív jeladónak ellenállás-

változás az alapjellemzője – mégsem csak ellenállásméréssel teszteljük. Az 
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ellenálláspálya rendellenessége, folyamatossági hibái a feszültségjelet zajos-

sá teheti, amely megzavarja az irányítóegységet. Ez indokolja, hogy a poten-

ciométeres jeladóknál villamos zajvizsgálatot is végezzünk. A mátrixtábla 

erre is lehetőséget teremt: a jeladót állandó tápfeszültségre kössük, a mozgó-

érintkező (csúszka) kivezetés és az egyik végpont közé csatlakoztassuk az 

oszcilloszkópot. A mérőkör bekötése után működtessük a potenciométeres 

jeladót.  

Indukciós jeladónál (fordulatszám-jeladó és vonatkozási-jel érzékelő) ellenő-

rizzük a kör ellenállását, de ezzel nem fejezhetjük be az ellenőrzést, mert 

még nem győződtünk meg az általa szolgáltatott jel megfelelőségéről. A 

gépjárműtechnikában alkalmazott indukciós jeladók általában a mágneses-tér 

változásának hatására szolgáltatnak jelet. Aktiválásukhoz a térváltozást oko-

zó elem mozgása szükséges, azaz a motort az indítómotorral forgassuk meg. 

Multiméterrel AC feszültséget mérjünk, annak csúcsértékét (Vpeak). Jobb 

azonban ha a jelet oszcilloszkópon figyeljük meg. A jelnagyságot a fordulat-

szám, a légrés és a jeladóra rakodó fémes sönt befolyásolja. Az ellenőrzésnél 

az árnyékolóvezeték épségéről is győződjünk meg. A 5.20. ábra valamennyi 

mérési lehetőséget feltüntet, mely méréseket vagy a „2”-es vagy a „3”-as 

szinten végezhetünk el. 



124  GÉPJÁRMŰVEK ÜZEME I. 

www.tankonyvtar.hu   Lakatos, Nagyszokolyai, BME 

 

5.20. ábra 

A periféria diagnosztika során az induktív jeladó tekercsellenállása ellenőri-

zendő. Ügyeljünk arra, hogy tekercsek hőmérséklete – elsősorban a porlasz-

tóban lévő – nagyon különböző lehet, és ez befolyásolja a tekercsellenállás 

értékét.  

A periféria diagnosztika a beavatkozók működtetésére is lehetőséget ad. A 

mátrix-táblán a megfelelő kivezetésre pozitív tápfeszültséget kössünk, a test-

pontot pedig rövid időre testeljük le. Azonban nagyon ügyeljünk arra, hogy 

az adott elem milyen értékű tápfeszültséget igényel, és vajon áramkorlátozá-

sú-e a meghajtás (ez a funkció az ECU-ban valósul meg). Ilyen esetben a 

statikus táppal könnyen leégethetjük a beavatkozó tekercsét.  

Legegyszerűbben az elektromágneses szelepek aktiválhatóak (elő-

befecskendezés-állító-, kipufogógáz visszavezetés vezérlő-, töltőnyomás 

határoló-mágnesszelep), valamint a relék. Visszaigazolásként a kapcsolás 

kattanási hangja szolgál.  

Azon beavatkozók működtetésére (villamos hajtására), melyek négyszögjel-

lel működtetettek, több lehetőség is kínálkozik. Ha rendelkezésre áll a szük-

séges kimenő-teljesítményű négyszögjel-generátor, akkor ezt alkalmazzuk, 

jó, ha a jel kitöltési tényezője is állítható. A beavatkozó megmozgatására 

azonban elegendő, ha a névleges feszültséget impulzusszerűen rákapcsoljuk. 
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Itt azonban nagyon kell vigyázni, nehogy leégessük a mágnestekercses mű-

ködtetésű beavatkozók tekercsét, mert ezek vezérlésénél áramkorlátozást 

alkalmaznak. Valamint külön figyelmet kell fordítanunk a piezokristály mű-

ködtetésű beavatkozók vizsgálati gerjesztésére. 
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6. Görgős járműfékpadok 

6.1. Bevezetés 

A görgős gépjármű fékpad a gépjármű álló helyzetében teszi lehetővé a haj-

táslánc országúti haladásának megfelelő üzemét, azáltal, hogy a hajtott kere-

kek görgőkön futnak. A gépjármű fékpad – aktív és/vagy passzív gépi terhe-

léssel - terheli a gépjármű hajtásláncát, ezzel különböző keréksebességek és 

keréknyomatékok állíthatók be.  

A fékpadon állandósult (stacioner) és folyamatosan változó (instacioner) 

üzemállapotú, illetve üzemállapotsorozatú hajtáslánc terhelés valósítható 

meg. 

Az állandósult (stacioner) üzemállapotban a motor egy beállított terhelésen 

és fordulatszámon jár. Az állandósult üzemállapot-pont az adott motor jel-

legmező keretein belül tetszőlegesen választható meg. Ez az üzemállapot 

például - teljes motorterhelésnél - a keréken leadott forgatónyomaték és telje-

sítmény külső karakterisztikájának (lépésről-lépésre történő) felvételét teszi 

lehetővé.  

A görgős fékpadi terheléssel a jármű országúti (hosszirányú) mozgásának 

szimulációja is lehetséges, ezáltal görgős fékpadon – kiváltva az országúti 

méréseket - menetciklus vizsgálatok (pl. típusvizsgálati 

tüzelőanyagfogyasztás- és gázemisziómérés) végezhetőek. 

Görgős fékpadon állandósult vagy menetciklusnak megfelelő terheléssel 

tartampróbák (öregbítő futtatások) is végezhetőek.  

A görgős fékpadi, fenntartóipari vizsgálatok lehetséges céljai: 

- motor terhelt állapotában alrendszerek diagnosztikai vizsgálatainak vég-

zése, 

- a hajtáslánc terhelt állapotában alrendszerek diagnosztikai vizsgálatainak 

végzése, 

- a hajtáslánc széles fordulatszám/keréksebesség tartományában diagnosz-

tikai és funkcióvizsgálatok végzése, 

- gyáriadat ellenőrző (garanciális ellenőrző) terheléses (teljesítmény, nyo-

maték) vizsgálatok, 

- javítás (tuning) visszaellenőrző vizsgálatok. 
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Görgős fékpadi mérésekhez kötődő problémák: 

48. Egy gépjármű görgőre átadott vonóerő, illetve az ebből származtatott, 

leadott nyomaték és teljesítmény adatát - sem karakterisztikában, sem re-

ferenciapontokban – a gyártó nem adja meg. A motor névleges jellemzői 

ugyan gyári adatok, de a keréken mérhető jellemzőkből a stacioner mo-

toradatok (maximális nyomaték, névleges teljesítmény) kellő pontosság-

gal nem reprodukálhatóak.  

49. Az országúti menetellenállás fékpadi terheléssel történő beállítása – javí-

tóipari körülmények között – nem lehetséges. 

50. Összkerékhajtású gépjárművek vizsgálata. 

A fenti problémák megoldása: 

Ad 1. Összehasonlító mérésekhez (pl. javítás vagy tuning-beavatkozás előtt 

és után egybevetés) nincs szükség abszolút adatokra, csak a változás mérté-

két kell megállapítani. 

Motorteljesítmény méréséhez az instacioner mérés kellő pontosságú (±5%-

on belül) adatot szolgáltat. 

Ad 2. Fenntartóipari célú vizsgálatok nem igénylik a pontos menetellenállás 

szimulációt. Amennyiben fogyasztásmérés szükséges, úgy azt országúton 

kell elvégezni. 

Ad 3. Összkerékhajtású gépjárművek görgősfékpadi vizsgálatához többten-

gelyes (több görgőágyú) próbapad szükséges (6.1. ábra). 

 

6.1. ábra 
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6.2. A gépjármű fékpad felépítése 

A fékpadnak a gépjármű egy hajtott kereke alatti keréktámasza lehet: 

- végtelenített acélheveder (futószalag), 

- egy görgő (6.2. ábra), 

- görgőágyat alkotó két görgő (6.3. ábra). 

 

6.2. ábra 

 

6.3. ábra 
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Az első kivitelt elsősorban gumiabroncs kísérletekhez használják. A második 

kivitelt gépjárműfejlesztésben (pl. zajméréseknél), a harmadik kivitelt több-

nyire típusvizsgálati mérésekhez (emisszió-, fogyasztás-mérés, tartampróba), 

és szinte kizárólag szervizdiagnosztikai feladatokra alkalmazzák. A további-

akban csak ez utóbbi kivitelű fékpadokkal foglalkozunk. 

A görgőspad két keréktámasz-egységből, azaz két görgőágy egységből áll 

(6.4. ábra). A fékgép csak a görgőágyak menetiránynak megfelelő első, ten-

gellyel összekötött görgőit fékezi. A hátsó, szabadonfutó görgők támasztó 

funkciót látnak el. A tengelyekre impulzusjeladókat szerelnek. 

 

6.4. ábra 

A fékgép nélküli, lendítőtömeges, görgős teljesítménymérő fékpad csak 

instacioner mérésekre alkalmas (gyorsulásmérés, teljesítménymérés). A fék-

géppel rendelkező görgős teljesítménymérő fékpad stacioner és stacio-

ner/instacioner mérésekhez használható. 
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A görgőágy kialakítását, geometriai viszonyait az 6.5. ábra mutatja. A 

görgőspadra jellemző adatok: 

- görgőátmérő (d1, d2), 

- görgőtávolság (a), 

- görgőtengelyek vízszintes síkben vett magasság eltérése (Δh), 

- görgőfelület tapadási tényezője (φg). 

A görgőágyban elhelyezkedő gépjárműkerék α1 és α2 elhelyezkedési szöget 

határoz meg. A gépjárműkerék gördülési sugara (r).  

Általában d1 = d2 és Δh = 0, így α1 = α2. 

További jelölések: kerékterhelés GK, normálerők N1 és N2, vonóerő Fv, ke-

réknyomaték MK, kerékfordulatszám nK, kerékszögsebesség ω. 

 

6.5. ábra 

A görgőágyban futó kerék kerékterhelés kihasználási vagy rendszertapadási 

tényezője (qF): 

qF = (F vmax / GK), 

qF = (F vmax / GK)100 [%]. 

A támasztó normálerők alakulása a görgőtapadási-tényező kihasználtság 

függvényében: 

N1 = GK sinα / (sin2α – φgcos2α), 

N2 = GK (sinα - φgcosα) / (sin2α - φgcosα). 

Az Fvmax = φg N1 figyelembe vételével: 

qF = φg sinα /(sin2α - φg cos2α ). 
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Stabilitási határhelyzet akkor alakul ki, ha teljesül az N2 = 0 állapot, ekkor: 

GK (sinα - φgcosα) / (sin2α - φgcosα) = 0, 

sinα – φgcosα = 0. 

Az alábbi reláció teljesülésénél stabil a járműkerék helyzete a görgőágyban: 

φg < tgα. 

Az alábbi ábrán az elhelyezkedési szög paraméterével a  qF = f(φg) grafiko-

nok láthatóak. A végpont a stabilitási határhelyzetet azonosítja. 

 

6.6. ábra 

6.3. A görgős gépjárműfékpad és a gépjármű, mint gépcsoport kine-

tikai és kinematikai együttműködésének elemzése. (Számítási 

példa) 

Megválaszolásra váró kérdések: 

- A görgőágyban mekkora a maximálisan átvihető vonóerő? 

- A gépjármű fokozatonkénti maximális vonóereje átvihető-e a 

görgőspadra? 

- Kialakul-e instabil állapot? 

- A fékgép a leadott teljesítményt fel tudja-e venni? 

Bemenő adatok: 

kerékméret: 165/50 R13 

kerék gördülési sugár: rgördülési  = 280 mm 

A görgős pad (görgőágy) adatai:  

rgörgő = 140 mm 

agörgő = 420 mm 
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φg = 0,5 

Elhelyezkedési szög (számított): 

α = 30° (arc sin = 210/420) 

A gépjármű adatai:  

GK =  2300 N 

Mmot /nmot =  100 Nm/3600 min
-1

 

Erőátviteli áttételek és hatásfokok: 

ifő     = 3,87/0,95 

iI.    = 3,75/0,9 

iII.   = 2,3/0,92 

iIII.  = 1,49/0,94 

iIV.  = 1/0,95 

6.3.1. Számítás 

A fékpad egy görgőágyán maximálisan átvihető vonóerő:  

Fvmax = qF . GK , 

qF = φg sinα /(sin2α - φg cos2α ) . 

A behelyettesítés után kapjuk: 

qF = 0.406 . 

Egy görgőágyban átvihető maximális vonóerő: 

Fvmax / kerék (illetve görgőágy) = 934 N . 

Stabilitás elemzés: 

φst = tgα = 0,577 

φgmax = 0,5 (alapadat) 

kritérium: φgmax < φst 

Tehát a gépkocsi nem lép ki a görgőágyból. A maximálisan átvihető vonóerő 

elérése után, további vonóerő növelésnél a gumiabroncs megcsúszik a gör-

gőn. 
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A gépjármű fokozatonkénti, egy hajtott kerékre vonatkozó maximális vonó-

erejének a meghatározása: 

Fokozat Névleges vonó-

erő (Fvmax) 

gumiabroncs 

gyúrási veszte-

séggel csökken-

tett vonóerő (-

20%) 

a lefékezés lehe-

tősége 

I. fokozat 2216 N 1773 N nem 

II. fokozat 1388 N 1111 N nem 

III. fokozat 919 N 735 N igen 

IV. fokozat 623 N 500 N igen 

A rendelkezésre álló tapadási tényező kihasználtság IV. fokozatban, a maxi-

mális vonóerő átvitelénél: 53%. 

A normálerők értékei IV. fokozatban, a maximális vonóerő átvitelénél. Ezek 

meghatározásához szükséges a φg aktuális értékének a meghatározása: 

φg = 0,193 , 

qF = 0,217 . 

A normálerők értékei IV. fokozatban, a maximális vonóerő átvitelénél: 

N1 = 1494 N , 

N2 = 1206 N . 

Végül meg kell határozni a lefékezendő teljesítményt a gépjármű IV. sebes-

ségfokozatában, a maximális motornyomaték (kerékvonóerő) fordulatszám-

helyén. A gépkocsi sebessége: 

vgk = 0,377 • nm • rgk / iö , 

vgk = 98,2 km/h . 

A kerékteljesítmény:  

Pk = Fv • vgk / 3600 , 

Pk = 27,2 kW . 

Az adat ismeretében a görgőspad fékgépének terhelési mezőjében (6.7. ábra) 

kell megvizsgálni, hogy a megkívánt mérési pont azon belül vagy azon kívül 

esik-e. Esetünkben ez a mérési feladat az adott görgőspadon maradéktalanul 

elvégezhető. 
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6.7. ábra 

6.4. A fékgép 

Ma általánosan elektromos örvényáramú fékgépet használnak. A mindenkor 

szükséges fékezőnyomatékot a gerjesztő áram változtatásával egyszerűen be 

lehet állítani és a karakterisztikák is ezen a módon képezhetőek.  

Az elektromos örvényáramú gép (6.8. ábra) állórészének kerületén (1) he-

lyezkednek el az egyenáramú gerjesztő tekercsek (2). A gerjesztőtekercsek 

pólusai előtt, tehát mindkét oldalon, öntöttvas tárcsák (3) forognak, melyeket 

a gépjármű ráállása szerinti első görgők tengelye forgat.  
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6.8. ábra 

A 6.9. ábra a fékgép konstrukcióját mutatja, metszeten teszi láthatóvá a fő 

szerkezeti egységeket. 

 

6.9. ábra 

A tárcsa forgása közben metszi az áramjárta gerjesztőtekercsek mágneses 

terének erővonalait, így a tárcsában feszültség indukálódik. A tárcsa 

rövidrezárt vezető, melyben a feszültség áramot, ún. örvényáramot kelt. Az 

örvényáram létrehozza saját mágneses terét. A két mágneses tér egymásra 

hatásaként a forgó tárcsa nyomatékot fejt ki az állórészre, azt magával akarja 

vinni. Az állórész elfordulását úgy akadályozzuk meg, hogy erőmérő cellára 

támaszkodó karral azt a talajhoz rögzítjük (6.10. ábra – 1). Az örvényáramú 
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fékgép terhelőnyomatéka egyenesen arányos a mágneses fluxus nagyságával, 

illetve az azt kiváltó gerjesztőáram értékkel. Más szóval a tárcsa oldalfelüle-

tén áthaladó összes mágneses erővonalszámmal (Φ) és a fordulatszámmal 

(n), és fordítottan arányos a tárcsa fajlagos villamos ellenállásával (ρ): 

Mf = k • Φ
2
 • n / ρ, 

ahol: k konstrukciós jellemzőkre visszavezethető arányossági tényező. Az 

örvényáramú fékgép fékezőnyomatéka a légrés értékére a legérzékenyebb. 

Mivel a fékgép tárcsa több száz Celsius fok hőmérsékletű lehet, egészen a 

piros izzásig, ezért a légrés változik. Ennek szerkezeti kompenzációja és in-

tenzív ventilátoros tárcsahűtés szükséges. A fékgép leállása után külső venti-

látoros légáramhűtés is szükséges lehet. 

 

6.10. ábra 

Az örvényáramú fékgép jellegmezőt a 6.11. ábra lgP=f(lgv) koordinátarend-

szerbe helyezi el. A gerjesztőáram nulla esetében az üresjárati határkarakte-

risztikát a tárcsa légkavarása adja. A mezőt felülről a teljes gerjesztés (1), a 

„max. vonóerő” (2) és a max teljesítmény (3) szakaszok határolják. A maxi-

mális vonóerő a hőterhelés miatt időkorlátos (itt 5000 N, 1 perc). A járműse-

besség határ (4) kezelői „lelkiismereti” határ, mert gépjárműhajtással ez át-

léphető, esetünkben 200 km/h. 
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6.11. ábra 

6.5. A fékpadi motorterhelés megválasztásának szempontjai 

A motorterhelési jellegmező felépítésével és a belőle kiolvasható adatokkal 

kell először megismerkedni ahhoz, hogy helyesen tudjuk kiválasztani a vizs-

gálat, a diagnosztika szempontból az értékelő paramétereket és a megfelelő 

motorterhelést, azaz a beállítandó forgatónyomaték vagy teljesítmény és for-

dulatszám értékpárokat. A motorterhelési jellegmező (6.12. ábra) magába 

foglalja az összes lehetséges M-n pontot, amelyet a motor kifejteni, illetve 

létrehozni (motorféküzem) képes. Felülről az ún. teljes terhelési vagy külső 

karakterisztika (A) határolja a jellegmezőt. 
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6.12. ábra 

A motor teljes terhelési (külső) karakterisztikája teljesen lenyomott gázpedál 

(menetvezérlő pedál) állásnál alakul ki. A karakterisztika alakulása vezérelt, 

a motorirányítórendszer azt befolyásolhatja, általában visszaveheti (rend-

szerhiba esetén, rángatáscsökkentés céljából, füstöléskorlátozás okán stb.). A 

külső karakterisztika értékei növekedhetnek is, az ún. booster (időleges nyo-

matéknövelés) funkció megléténél. 

A terhelési jellegmezőt balról az alsó terhelhető fordulatszámok határolják 

(B), jobbról – dízel- és Otto-motornál egyaránt – van fordulatszám határolás 

(C). A motorirányató rendszer a fordulatszám korlátot is megváltoztathatja, 

rendszerhiba esetén csökkenti. Egyes típusoknál az üresjáratban a maximális 

fordulatszám kisebb, mind terhelt esetben. 

Az effektív nyomaték nulla vonala alatt (az x-tengely) is értelmezzük a jel-

legmezőt, ez a motorféküzem tartománya. Az alsó határgörbe (D) a motor 

maximális fékezőnyomatékénak alakulása a fordulatszám függvényében. A 

D határgörbe jelentősen eltolódik például akkor, ha a dízelmotor kipufogófék 

üzemel.  

Tehát az A-B-C-D határok között a motor bármelyik munkapontban üzem-

képes, de z nem jelenti egyben azt is, hogy azonos gyakorisággal vesszük 

igénybe az országúti vagy akár csak az off-road haladás során. A gyakran 

használt motorterhelések kiválasztásához ismerni kell a jármű menetellenál-

lásait a haladási sebesség vagy a motorfordulatszám függvényében.  

A menetellenállás, mint ismert, több részellenállásból tevődik össze: 
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- gördülési ellenállás (útellenállás 1), 

- emelkedési ellenállás (útellenállás 2), 

- légellenállás, 

- gyorsítási ellenállás. 

A gépjárműre ható menetellenállás leküzdéséhez szükséges motornyomaték 

(M és a nyomatéki karakterisztika) természetesen kijelölhető a motor terhelé-

si jellegmezőjében (6.12. ábra - F), melynek elhelyezkedése függ: 

- a menetellenállástól (Fm – összegzett menetellenállási erő), 

- az áttételektől (iö) és a dinamikus keréksugártól (rd) , melyet a motorfor-

dulatszám és a járműsebesség hányadosa , az n/v viszonyszám ír le, va-

lamint 

- az erőátviteli rendszer hatásfokától (ηh), beleértve a gumigyúrás veszte-

ségét is. 

A motornyomaték tehát a menetellenállás ismeretében az alábbi módon hatá-

rozható meg: 

M = (k1 • Fm • n)/(v • ηh), illetve 

M = (k2 • Fm • rd)/(iö • ηh). 

A k1, illetve a k2 együtthatók a mértékegységváltás miatt szükséges konstan-

sok, ha a tényezőket a szokásos járműipari dimenzióikban helyettesítjük be 

(pl.: km/h, min
-1

). Könnyen kiszámítható az adott járműsebességhez tartozó 

motorfordulatszám egy adott sebességváltó fokozatban: 

n = (v • iö)/(0,377 • rd) [km/h], 

n [min
-1

], rd [m]. 

A menetellenállás leképzésének elsődleges célja az, hogy a görgős 

járműfékpadon a motorüzem vizsgálata, a fogyasztásmérés a valóságos, or-

szágúti haladáshoz közel azonos motorterhelés mellett történjen. A görgős 

járműfékpadi fékgép szabályozásnak ez esetben olyannak kell lennie, hogy 

az a jármű haladásakor fellépő valamennyi menetellenállást reprodukálni 

tudja. 

A menetellenállások a görgőspadi szimulációnál a következő egyenlettel 

vehetők figyelembe: 

Fm = Mf/r + Θ/r
2
 • dv/dt, illetve 

Fm = Fg + Fl + Fe + m • (dv/dt). 

Fm – összegzett menetellenállási erő, Mf – görgőspadi fékezőnyomaték, Θ – 

a próbapadi üzemben a forgó tömegek (gépjárműszerkezetek + próbapadi 

elemek) együttes tehetetlenségi nyomatéka, r – görgősugár, v – a görgő kerü-

leti sebessége, minimális szlipnél azonos a kerék kerületi sebességével, Fg – 

gördülési ellenállás, Fl – légellenállás, Fe – emelkedési ellenállás, m – or-

szágúti haladásnál vett járműtömeg. 

A próbapadnál szükséges fékezőnyomatéki karakterisztika a fenti egyenletek 

felhasználásával: 
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Mf = [Fg + Fe + Fl + (m- Θ/r
2
)(dv/dt)] • r, 

Mf = C1 + C2 • v
2
 + C3 • (dv/dt). 

A C1 érték megválasztását több oldalról is meg kell fontolni:  

- általában emelkedési ellenállással görgőspadi menetellenállás szimuláci-

ónál nem számolunk, 

- a gumiabroncs a görgőágyban lényegesen nagyobb gördülési ellenállású, 

mint az országúton, igaz, hogy itt általában csak két kerék gördülésével 

kell számolnunk. A gumiabroncs levegőnyomását görgőspadi használat-

nál, az abroncs védelmében meg kell növelni. Ez a gördülési ellenállást 

csökkenti.  

A C2 együttható a légellenállási tényezőt foglalja magában. A C3 a jármű 

tömege.  

Fenntartóipari (diagnosztikai) méréseknél a pontos menetellenállás megfelel-

tetés nem szükséges és instacioner állapotban sem kell kalibrált mérést vé-

gezni. A menetellenállás nagy pontosságú szimulációja csak a típusvizsgála-

toknál szükséges. Ennek módszerét az ENSZ-EGB 83. számú előírása tar-

talmazza. A módszerek: szabadkifutási időmérés és menetellenállási nyoma-

tékmérés. 

6.5.1. Energiaváltozás szabadkifutási próba során (időmérés, se-

bességmérés) 

A módszerhez „ötödik kerék” szükséges, mely a pontos sebességméréshez 

szükséges. A vizsgáló berendezés és mérési hibaszázalék: az időt úgy kell 

mérni, hogy a mérési hiba 0,1 s-nél kisebb legyen; a sebességmérésnél a hiba 

kisebb legyen 2 %-nál. 

A járművet felgyorsítják olyan sebességre, ami 10 km/h-val nagyobb, mint a 

kiválasztott vizsgálati sebesség (V). A sebességváltót "üres" állásba helyezik. 

Megmérik a (t1) időt, ami szükséges ahhoz, hogy a jármű V2 = V + V km/h 

sebességről V1 = V – V km/h sebességre lelassuljon. Ugyanezt a vizsgálatot 

az ellenkező irányban is lefolytatják és meghatározzák t2 értékét. A t1 és t2 

időnek T átlagát veszik. 

A görgőspadon is szabadkifutást végeznek különböző kezdősebességekről és 

a fékgép terhelőkarakterisztikáját úgy állítják be, hogy az országúton mért 

szabadkifutási időket kapják. 

A 6.13. ábra az „ötödik kerekes” mérési módszert foglalja össze. 
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6.13. ábra: (Geschwindigkeit – sebesség, 

Geschwindigkeit/Zugkraft Istwert – sebesség/vonóerő tényleges 

érték, Geschwindigkeit Sollwert sbesség kell érték) 

6.5.2. A forgatónyomaték állandó sebességen való mérésének el-

járása (forgatónyomaték-mérés, sebességmérés) 

A mérőberendezés megkívánt pontossága. A nyomatékmérést olyan mérőbe-

rendezéssel végezzék, amelynek pontossága 2%-on belül van. A fordulat-

szám-mérés szintén 2% pontosságon belül legyen. 

A járművet fel kell gyorsítani a választott „V” állandó sebességre. Jegyezzék 

fel (adatrögzítőn) a C(t) nyomatékot és a sebességet az idő függvényében 

legalább 20 másodperc időtartam alatt. Az adatrögzítő rendszer pontossága a 

nyomatékra legalább  1 Nm és a sebességre  0,2 km/h legyen. 

A „Ct” nyomaték- és sebességingadozás a mérés ideje alatt egy-egy másod-

percig sem lehet nagyobb, mint 5%. A „Ct1” az átlagos nyomaték, ami a 

következő képlet szerint számítható ki: 

  dttC
t

1
C

tt

t

1t 


 



. 

A vizsgálatot háromszor kell mindegyik irányban elvégezni. A vonatkoztatá-

si sebességhez meghatározandó a hat mérésből az átlagos nyomaték. Ha az 

átlagos sebesség több mint 1 km/h sebességgel tér el a vonatkoztatási sebes-

ségtől, lineáris regressziót kell alkalmazni az átlagos nyomaték kiszámításá-

hoz. 

A 6.14. ábra a „kerékagy-dinamóméterrel” végzett hajtási/menetellenállási 

nyomatékmérés módszerét foglalja össze. 
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6.14. ábra: (Drehmoment – nyomaték, Drehmoment Istwert – 

nyomaték tényleges érték)  

A kerékagy nyomatékmérő felszerelését mutatja a 6.15. ábra és a 6.16. ábra 

(KISTLER). 

 

6.15. ábra 
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6.16. ábra 

6.5.3. Terhelőkarakterisztikák 

A fent ismertetett elektromos örvényáramú fékgép gerjesztőáram állandó 

értéke mellett, a fordulatszám függvényében kialakuló degresszíven alakuló 

ún. természetes karakterisztikája járműmotor vizsgálati célra nem előnyös, 

ezért a gerjesztőáram szabályozásával képezni kell a vizsgálatok céljaira 

kedvező karakterisztikákat (6.17. ábra). 

A menetellenállással (közegellenállással) arányos exponenciális karakteriszti-

kának a sebesség négyzetével arányosan kell alakulnia (6.17. ábra - F). 
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6.17. ábra 

Az F jelű karakterisztika meredeksége változtatható, mely ezzel a légellenál-

lási együtthatónak megfelelő karakterisztika (~ C2v
2
) beállítását teszi lehető-

vé. Az F karakterisztika beállítása mellett lehet tüzelőanyag fogyasztást mér-

ni. 

A G jelű karakterisztika a „v” vagy „n” állandó karakterisztika, melynek 

helyzete az x-tengely mentén eltolható. Ezzel pontról pontra „letapogatható 

egy gázállás állandó mellett kialakuló motor karakterisztika, illetve minden 

olyan beavatkozás ily módon értékelhető, ahol a fordulatszám változás hatá-

sát ki kell zárni.  

A H jelű karakterisztika vonóerő állandósító karakterisztika, mely például 

motorparaméter optimalizálási feladatoknál lehet szükséges. Nézzünk erre 

egy példát! Ha egy kiválasztott járműsebességen az ott aktuális menetellenál-

lásnak megfelelő vonóerőt állítjuk be, akkor a megfelelő gázpedálállással a 

kívánt munkapontra rá tudunk állni, ezt a gázpedálállást rögzítjük. Ezek után, 

ha az előgyújtás értékét megváltoztatjuk (ez például optimalizálható motor-

üzemi paraméter), nagy valószínűséggel a motormunka értéke is megválto-

zik. Erre a görgőspadi „válasz” a sebesség növekedése vagy csökkenése. A 

sebességnövekedés motormunka növekedés jelent, tehát az adott menetellen-

állás leküzdéséhez kisebb gázpedálállás is elegendő.  

A vonóerő állandó karakterisztika továbbá nagy jelentőséggel bír az 

instacioner mérésnél, a rendszer tehetetlenségi nyomatékának megállapításá-

nál (lásd ott!). 
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A karakterisztikákat általában fokozatmentesen lehet állítani, de van példa 

diszkrét, választható karakterisztika beállításra is. 

6.6. Instacioner motorüzemállapotú görgősfékpadi mérések 

Görgős járműfékpadon a hajtáslánc gyorsulás és lassulás, tehát instacioner 

üzemállapot-sorozata menetciklus mérésekhez szükséges, mint arra az előb-

biekben érintőleg rámutattunk. Az instacioner üzemállapotú mérés lehetősé-

get teremt a gépjárműbe épít motor motorteljesítményének meghatározásá-

hoz is. A következőkben ezt az eljárást mutatjuk be. 

Mi az alapkérdés? 

51. Meg lehet-e határozni görgős járműfékpadon, a keréken mért paraméte-

rekből, a motor névleges (effektív) teljesítményét?  

52. Fel lehet-e venni görgős járműfékpadon, kalibráltan, tehát nem csak jel-

legében, a motor teljes terhelésű (külső) nyomaték és teljesítmény karak-

terisztikáit? 

Miért lenne ez fontos? 

A gyártó a névleges motorteljesítmény és a maximális nyomaték értékét, 

valamint a külső karakterisztikát megadja. A keréken mérhető teljesítményt, 

vonóerőt nem! 

A veszteségek számítással pontosan nem követhetőek, így a motorteljesít-

ményből a görgőspadon leszármaztatott keréken átadott vonóerő (keréktelje-

sítmény) érték kellő pontosággal nem határozható meg. 

A diagnosztikai célú teljesítmény ellenőrzéshez minimálisan ±5%-os, elvár-

hatóan ±3%-os pontosság szükséges. 

6.6.1. Veszteségek 

A hajtáslánc veszteségei (6.18. ábra), beleértve a gumiabroncs-görgő kapcso-

lat veszteségeit és a görgőspad veszteségeit is, két csoportra oszthatóak: 

- az átvitt nyomaték (vonóerő, teljesítmény) függvényében kialakuló vesz-

teségek, 

- a fordulatszám (sebesség) függvényében kialakuló veszteségek. 

Peff.motor = Pkerék + Pveszteség , 

Pkerék = Fv • vg , 

Fv és vg - görgőn mért jellemzők, 

Pveszteség = (Fkerék elm* - Fkerék tényleges) • vg 

* kinematikai számítással meghatározott 
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6.18. ábra: (PG – hajtóművek veszteségei; PD – tengelyhajtások 

veszteségei; PR – gumiabroncs veszteség „F” vonóerő függő, v se-

besség függő) 

Vonóerő függő veszteségek (6.19. ábra) 

Fogkapcsolódási veszteség: 0,07.Pmotor  (kb. 7%) 

Gumiabroncs-görgő szlip veszteség: 0,05.Pmotor  (kb. 5%) 



6. GÖRGŐS JÁRMŰFÉKPADOK  147 

 Lakatos, Nagyszokolyai, BME  www.tankonyvtar.hu  

 

6.19. ábra 

Sebesség-függő veszteségek (6.20. ábra) 

Olajkavarás, ventiláció: 0,02.Pmotor  (kb. 2%) 

Gumiabroncs gyúrás:  0,07…0,2.Pmotor  (kb. 2…20%) (görgőágy!) 

 

 

6.20. ábra 
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A sebesség függvényében meg kell határozni:  

- teljes motorterhelésnél a kerékteljesítmény értékét, valamint 

- a hajtáslánc veszteségteljesítményét a motortól a görgőig terjedő sza-

kaszban.  

Az instacioner módszer tárgyalása előtt röviden szólunk a külső hajtással, 

stacioner üzemállapot-sorozatban történő mérésről is. A görgős 

járműfékpadon hagyományos, stacioner módszerrel meghatározzák a keré-

ken leadott teljesítményt. Ez az érték a veszteségekkel kisebb a motortelje-

sítménynél. 

Második lépésként a próbapad külső hajtással forgatja a gépjármű erőátviteli 

láncát a sebességváltó üres helyzetében. Megmérjük a forgatáshoz szükséges 

teljesítményt. 

 

6.21. ábra 

A 6.21. ábra jelölései szerint:  

Pmot/vi = Pk/vi + Pkh/vi 

Igaz-e ez az egyenlőség, tehát a külső hajtással a teljesítményveszteségeket 

meg lehet-e határozni? Nem, mert 

Pkh/vi < Pveszteség. 

Külső hajtásnál (terheletlenül) kisebb a hajtáslánc vesztesége (kisebb a gu-

miabroncs veszteség, kisebb a mechanikai veszteség). Gyártói végellenőrzés 
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és fenntartóipari célból azonban a módszer megfelelő. Külső (visszaforgató) 

hajtásra is képes próbapad (ENERGOTEST) képét mutatja a 6.22. ábra. 

 

6.22. ábra 

6.6.2. Instacioner üzemállapotú, görgős járműfékpadi motortel-

jesítmény-mérés 

A belső égésű motor és kapcsolt hajtáslánc görgőre leadott teljesítményének, 

majd a hajtáslánc veszteségteljesítményének a meghatározása dinamikai 

módszerrel, instacioner üzemállapot sorozatban.  

Instacioner üzemállapot sorozatban - gyorsulásban, majd szabadkifutás során 

- megállapított β(+) = f(t) és β(-) = f(t) gyorsulás, illetőleg lassulásfüggvény 

(6.23. ábra), valamint a rendszer forgó tehetetlenségi nyomatékának az isme-

retében a gyorsítási és a fékező (lassító) teljesítmény meghatározása. 
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6.23. ábra 

 

A mérést fékgép nélküli görgős járműfékpadon végezzük.  

 
6.24. ábra 

Javítóipari felhasználásra, garázsberendezésként az első ilyen próbapadot a 

BOSCH cég készített, a pad típusjele: LPS 002 (6.24. ábra). Jellegzetes mű-

szaki adatai: görgőhossz: 2100 mm, görgőátmérő: 268 mm, terhelhetőség: 20 

kN. Fékgéppel is rendelkező, komplex változata a BOSCH FLA 203 (6.25. 

ábra). 
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6.25. ábra 

A 6.25. ábra a görgőn mért gyorsulás és a szabadkifutás β(+) és β(-) = f(vg) 

grafikonjai láthatóak. 
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A gyorsításban a motor effektív teljesítmény dinamikus egyensúlya: 

Pmotor = Pgyorsító + ΣP’veszteség 

Teljesítmény hányadok: 

53. a hajtáslánc, kerék és próbapad fordulatszám-független veszteségeinek 

legyőzésére fordított részhányad, 

54. a hajtáslánc, kerék (gumiabroncs) teljesítmény-függő veszteségei legyő-

zésére fordított részhányad, 

55. a hajtáslánc, kerék (gumiabroncs) és a próbapad fordulatszám (sebesség) 

függő veszteségei legyőzésére fordított részhányad, 

56. a forgó tömegeket gyorsító részhányad. 

 

6.26. ábra 

A 6.26. ábra a görgőspadon teljes motorterheléssel gyorsított rendszer viszo-

nyait tükrözi.  
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A gyorsító teljesítmény meghatározása: 

Ismert adatok: a görgős járműfékpad ΣΘi(pad) értéke (görgők, tengelyek, len-

dítő tömeg, esetleg fékgép). 

Mért adatok: a görgős járműfékpad görgőjének gyorsulásban  

a szögelfordulás = f(t) adatsora.  

Számított adatok: a görgős járműfékpad görgőjének mozgásállapotát gyorsu-

lásban leíró alábbi függvények (β értéke a nyomatékkal, ωβ szorzat a telje-

sítménnyel arányos): 

ω=f(t) , β(+)=f(ω), ωβ(+)=f(ω). 

Becsült adatok: a gépjárműmotor Θmotor és a gépjármű hajtáslánc ΣΘi(jármű) 

értéke. Mindezekkel: 

Pgyorsító = ωg . βg(+) • ΣΘ’rendszer 

A ΣΘ’rendszer értéke azonban a fenti becsült elemek miatt pontosan nem is-

mert. A pontos értékkel nem ismert Θ érték végeredményre gyakorolt hatá-

sának mérséklésére az ismert és a pontosan nem ismert tagok arányát az 

alábbi módon állítják be:  

Θi(pad)   10 x Θi(jármű) . 

A Θjármű + Θmotor becsült értéke bevihető, esetleg a hajtáselrendezést és a ke-

rékméretet is figyelembe lehet venni. Mindezekkel a kívánt ±5%-os pontos-

ság elérhető. 

 

6.27. ábra 



154  GÉPJÁRMŰVEK ÜZEME I. 

www.tankonyvtar.hu   Lakatos, Nagyszokolyai, BME 

A 6.27. ábra a görgőspadon, váltó üres helyzetében, szabadkifutásban lassuló 

rendszer viszonyait tükrözi.  

Fékező (lassító) teljesítmény szabadkifutásban: 

Veszteség-komponensek: 

- a hajtáslánc, kerék és próbapad fordulatszám-független veszteségei,  

- a hajtáslánc, kerék (gumiabroncs) és a próbapad átvitt teljesítmény-függő 

veszteségei,  

- a hajtáslánc, kerék (gumiabroncs) és a próbapad fordulatszám (sebesség) 

függő veszteségei. 

Lassulásnál a teljesítmények dinamikus egyensúlya: 

Pfékező (lassító) = ΣP”veszteség 

Szabadkifutásban a Pfékező vagy „lassító” teljesítmény meghatározása: 

Pfékező = ωg • βg(-)•ΣΘ”rendszer 

ahol: ΣΘ”rendszer = ΣΘi(jármű) + ΣΘi(pad), valamint  

ΣΘi(jármű)  a hajtáslánc elemei, a jármű hajtott kerekei (a motor nem!) 

ΣΘi(pad) – görgők, tengelyek, lendítőtömeg, esetleg fékgép 

ΣΘrendszer értékét a görgőspad tengelyére kell redukálni! 

Ismert adatok: a görgős járműfékpad ΣΘi(pad) értéke. 

Mért adatok: a görgős járműfékpad görgőjének szögelfordulás = f(t) adatsora 

a szabadkifutásban. 

Számított adatok: a görgős járműfékpad görgőjének mozgásállapotát szabad-

kifutásban leíró alábbi függvények: 

ω=f(t) , β(-)=f(ω), ωβ(-)=f(ω). 

Becsült adatok: a gépjármű ΣΘi(jármű) értéke 

A Pfékező (lassító) teljesítmény meghatározása: 

Pfékező = ωg • βg(-) . ΣΘ”rendszer 

A ΣΘ’’rendszer értéke azonban a fenti becsült elemek (hajtáslánc, kerekek) 

miatt pontosan nem ismert. Itt is elmondható, hogy a pontos értékkel nem 

ismert Θ érték végeredményre gyakorolt hatásának mérséklésére az ismert és 

a pontosan nem ismert tagok arányát az alábbi módon állítják be:  

Θi(pad)   10 x Θi(jármű) . 

A Θjármű becsült értéke bevihető, esetleg a hajtáselrendezést és a kerékméretet 

is figyelembe lehet venni. Mindezekkel a kívánt ±5%-os pontosság elérhető. 

Vajon azonos értékű-e a gyorsítási folyamatban fellépő veszteség teljesít-

mény és a lassulási folyamatban a fékezőteljesítményt adó veszteségek? 

Ha igen, akkor az alábbi módon megkapjuk a motorteljesítményt, melyet a 

légköri aktuális jellemzők névlegestől való eltérése miatt korrigálni kell: 

Pmot = Pgyorsítási + Pfékező 

A 6.28. ábra a mérés grafikus megjelenítését és az összegzést mutatja. 
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6.28. ábra 

A 6.29. ábra és 6.30. ábra görgős fékpadok mérési jegyzőkönyveit mutatják. 

A 6.29. ábra kék vonala instacioner üzemállapot sorozatban (teljes terhelésű 

gyorsulásban) leadott teljesítményt, illetve az x-tengely alatt (szabadkifutás) 

veszteségteljesítményét mutatja. A „not corrected” jelentése: a légköri állapot 

szerint nem korrigált. Az adatok:  

Pkerék (görgőn mért): 141,5 Kw 

Pveszteség:             37,8 kW  

Peff:                      179,3 kW 

Peff.korrigált:           174,8 kW 

Peff.névleges:           204 kW (korrigált) 

teljesítmény hiány:  14,4% 
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6.29. ábra: (Bosch) 

 

6.30. ábra: (MAHA) 

A 6.30. ábra a MAHA Lps 3000 típusjelzésű próbapad regisztrátumát mutat-

ja. Itt már megjelenik a korrigált teljesítmény mellett a motornyomaték is. A 

veszteségteljesítményt az x-tengely fölé forgatva ábrázolják. 

Mint arra a veszteségek elemzésénél a tárgyalás legelején rámutattunk, a 

terheléstől függő veszteségek szabadkifutásban nem azonos mértékűek, mint 
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a teljes terhelésű gyorsítási üzemben, tehát nem azonos a terhelésfüggő vesz-

teséghányad. A terheléses veszteségkomponens szabadkifutásban lényegesen 

kisebb. Az eltérést korrekcióval figyelembe lehet venni. 

Pmot.valós = Pmot.számított + (0,07..0,1)Pkerék.mért 

6.6.3. A rendszer teljes tehetetlenségi nyomatékának megállapí-

tása 

Haszongépjármű-motor teljesítménymérésnél a már ismert  

Θi(pad)   10 x Θi(jármű) 

konstrukciós feltétellel teljesítésével nem hanyagolható el a Θjármű értéke. A 

Θjármű nagy értéke miatt nem teljesül, nem is teljesíthető a feltétel. Ebből kö-

vetkezik, hogy tudni kell a Θjármű + Θmotor értéket. Természetesen személy- és 

kistehergépjárműveknél is előnyös lenne ennek ismerete. A gyártók ezt az 

adatot általában nem adják ki, illetve a hajtáslánc, kerékkombinációk miatt 

igen nagyszámú adatot kellene birtokolnia a vizsgáló helynek. 

Kézenfekvő tehát, hogy meg kell meghatározni a Θrendszer értékét! Ez mérés-

sel lehetséges. A fékgéppel rendelkező görgős fékerőmérő próbapad vonóerő 

állandó karakterisztikáját kell használni az alábbi mérési technológia alapján. 

1. Teljes motorterhelésű gyorsítás fékgép-gerjesztés nélkül. 

A teljes terhelésű motorral [Mmot = f(n)] a Θ’ rendszert gyorsítva felvesszük 

a β’(+) = f(v) karakterisztikát.  

2. Teljes motorterhelésű gyorsítás állandó nyomatékú (vonóerejű) fékgép 

gerjesztés (Mx) mellett. 

Mmot =f(n) azonos az előzővel! A teljes terhelésű motorral a Θ’ és egy állan-

dó vonóerő terhelés ellenében gyorsítva felvesszük a β’’(+) = f(v) karakte-

risztikát.  

Mivel Mmot =f(n) mindkét esetben azonos, így 

Θ’. β’(+) = Mx + Θ’. β”(+), 

ebből a rendszer tehetetlenségi nyomatéka meghatározható: 

Θ’ = Mx / Δβ(+) 

Adott ω (n) helyen:  

Δβ(+) = β’(+) – β”(+) 

Így tehát a teljes vizsgálati forgó rendszer Θ’ értéke - a próbapaddal együtt - 

ismert! 
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7. OBD, EOBD, fedélzeti diagnosztika 

A korszerű járművek diagnosztikája sokkal bonyolultabb annál, hogy kizáró-

lag szakmai tapasztalatokra alapozva eredményes hibakereső munkát lehes-

sen végezni. Egy V-ös Golfban pl. akár 40 irányítóegység is lehet, ami azt 

jelenti, hogy matematikailag 1 billió hibalehetőséggel kell számolnunk. 

Ugyanakkor pl. az Audi A8-ban már akár 70 irányítóegységet is találhatunk. 

Ezt a trendet szemlélteti az 1.1. ábra a fel-dolgozott adatmennyiségek válto-

zásának tükrében. Ez a helyzet csupán automatizálással, a mesterséges intel-

ligencia felhasználásával kezelhető. 

 

7.1. ábra A motorirányító rendszerek fejlődése 

A diagnosztika eredményeit azonban éppen emiatt vissza kell csatolni a jár-

műfejlesztés folyamatába. 
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7.2. ábra A diagnosztikai információk visszacsatolása a fejlesztési 

folyamatba  

A kiutat tehát a szakértői rendszerek alkalmazása jelentheti, amelyek segítsé-

gével hatékonyan csökkenthető a hibakeresés ideje, automatizálható a munka 

és biztosabb a hibák teljes elhárítása.  

Az automatizálás és a szakmai tapasztalatra alapozó módszerek között érde-

mes a középutat megtalálni, hiszen ez a leghatékonyabb a munka-végzés 

szempontjából. Ehhez pedig megalapozott szakmai tudásra, képességekre és 

az összefüggések ismeretére van szükség. 

 

7.3. ábra Diagnosztikai rendszerek kialakításának szempontjai 



160  GÉPJÁRMŰVEK ÜZEME I. 

www.tankonyvtar.hu   Lakatos, Nagyszokolyai, BME 

A fejezet tárgyát képező fedélzeti diagnosztikai (OBD, EOBD) rendszerek is 

részét képezik ennek a folyamatnak. Ezek a rendszerek is a mind teljesebb 

automatizálás irányába fejlődnek. Erre vonatkozóan az USA-ban már történ-

tek fejlesztések. Az alábbi ábra internet alapú automatizált rendszerre mutat 

példát. 

 

 
7.4. ábra Internet alapú, automatizált OBD II rendszer 

 

Ezen rendszerek legfőbb előnye a flexibilitás:  

 tetszőleges számú periféria (pl. számítógépek, palmtopok, 

nyomtatók),  

 vezeték nélküli kommunikáció, 

 országúti diagnosztikára alkalmas, stb. 

Az OBD jelene azonban nálunk még a hatósági- és szervizvizsgálatokra kor-

látozódik. 
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7.5. ábra OBD a hatósági és szervizvizsgálatokban 

 

7.1. OBD alapfogalmak és definíciók 

A periodikus emisszió-ellenőrzésből fakadó problémák, azaz a késői hibafel-

ismerés elkerülése érdekében kézenfekvő az ellenőrzés folyamatossá tétele. 

A műszaki megoldást a gépjármű kipufogógáz és párolgási emisszióját kor-

látozó technikai rendszerek folyamatos fedélzeti állapotfelügyelete jelenti. A 

bekövetkező hiba felismerése után a gépjármű vezetőjét szóló figyelmeztető 

jelzés már kötelezi az üzemeltetőt a túlzott emissziójú jármű hibájának elhá-

rítására. 

A CARB (California Air Ressources Board) az USA Kalifornia államának 

levegőtisztaság-védelmi hatósága, felismerve a folyamatos állapotfelügyelet 

jelentőségét, a gyártók részére előírásban rögzítette a gépjárműemisszió-

korlátozó műszaki rendszereinek fedélzeti ellenőrzési kötelezettségét. 

Az OBD I (On Board Diagnosis) néven ismertté vált fedélzeti diag-nosztikai 

rendszert az 1988-as modellévtől kezdve kötelezővé tették. A szabályozás 

műszaki előírásait SAE (Society of Automobile Engineers) szabványok és 

ajánlások rögzítik. 

Az OBD I előírásokat az 1994-es modellévtől kezdődően felváltották az 

OBD II előírások. Az OBD II a személygépjárművekre és a könnyű haszon-

gépjárművekre, az 1996-os modellévtől kezdődően a dízelmotorral meghaj-

tott gépjárművekre is hatályos az USA-ban.  

Az OBD II európai megfelelője az EOBD, amelynek bevezetését az Európai 

Unió tagországaiban a 98/69/EC irányelv írja elő. 
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Az európai szabványosítás az ISO-n (International Organization for 

Standardization) keresztül történt. Ennek alapnormája az ISO 9141. Az OBD 

II szerinti irányítóegységek kommunikációja a SAE J 1850, az ISO 9141-2 

és az ISO 15 031-3 (CAN-rendszeren keresztül történő kommunikáció) 

szabvány szerint kommunikálhatnak.  

Az OBD rendszerek bevezetésének fontosabb állomásait az alábbi ábrák 

mutatják. 

Az OBD I szerint minden olyan rendszert ellenőrizni kell, mely 

emissziókorlátozó feladatot lát el és elektromosan az irányítórendszerrel kap-

csolatban áll. Az OBD I csak hiba felismerési kötelezettséget ír elő, a felis-

mert hibát azonosító kódot az irányítóegység memóriájában tárolni kell. A 

bekövetkezett és tárolt hiba tényére a gépjármű műszerfalán el-helyezett 

lámpa (MIL – Malfunction Indicator Light) kigyulladása figyelmezteti az 

üzemeltetőt, illetve az ellenőrzést végző személyt, így például a közúti elle-

nőrzés során a hatóság, illetve a rendőrség felhatalmazottját. 

 
7.6. ábra Az OBD bevezetése az USA-ban és Európában  



7. OBD, EOBD, FEDÉLZETI DIAGNOSZTIKA  163 

 Lakatos, Nagyszokolyai, BME  www.tankonyvtar.hu  

 
7.7. ábra Az OBD bevezetése Európában (részletezve) 

 

A tényleges hiba azonosítása a MIL lámpán keresztül villogókód üzenet vi-

zuális megfigyelésével történik, vagy járulékos, bővített szolgáltatással, ECU 

soros vonali kiolvasással. 

Az OBD I rendszeréhez integráltan csatlakozik a gyártó egyéb fedélzeti di-

agnosztikája, az OBD I közvetlenül csak a kipufogógáz-releváns rendszerek 

felügyeletét írja elő. 

Az OBD II a fedélzeti állapotfelügyeletet az eddig nem ellenőrzött rendsze-

rekre is kiterjeszti és többfunkciójúvá teszi. A lényeges új elemek az alábbi-

ak: 

 MIL lámpa új figyelmeztetési alapfunkció: a lámpa nem ég, a 

lámpa ég üzemmód kiegészül a lámpa villog üzenettel, 

 a rendszerelemek és funkciók hibás állapotán túl a romlás 

mértékének (állapotosztály) azonosítása, 

 a hiba bekövetkezésekor a paraméterkörnyezet rögzítése 

(Freeze Frame), 

 hibatároló-kiolvasás villogókód helyett rendszerteszterrel 

(Generic Scan-Tool). 

Az OBD II jelenleg az alábbi emisszióreleváns rendszerek állapot-

felügyeletét kell, hogy ellássa: 

 égésfolyamat (bekövetkezik-e égés a hengerben), 

 katalizátor (aktivitás), 

 oxigénérzékelő (lambdaszonda-reakciósebesség), 

 szekunderlevegő-rendszer (tényleges működés), 

 kipárolgásgátló-rendszer (tömítettség), 

 kipufogógáz-visszavezető rendszer. 
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7.1.1. Az OBD II-höz kapcsolódó fontosabb szabványok 

Az OBD-t először Otto-motorokra alkalmazták. 1996-tól azonban már a dí-
zel motorral hajtott járműveknek is rendelkezniük kell OBD II rendszerrel. 
Ennek célja és alapelvei megegyeznek a benzinmotoroknál alkalmazott rend-
szerekével, ugyanakkor azonban a felügyelt funkciók tekintetében különbsé-
gek is vannak a kétféle erőforrás esetében.  
Különbség például (lásd az alábbi ábra), hogy a dízelüzemű járműveknél a 
katalizátor-felügyelet általában elmarad, ugyanakkor felügyelet alá vonják az 
izzító rendszert, SCR-t, részecskeszűrőt stb. 
 

OBD II szerinti állapotfelügyelet 

 Otto-motor Dízel motor 

 

 

 

2,0 l , 4 hengeres VW motor 

 

 

 

1,9 l, TDI VW motor 

 Katalizátor-működés felügyelet Kipufogógáz-visszavezetés 

 Lambdaszonda-öregedés diagnosztika égéskimaradás 

 Lambdaszonda-feszültség ellenőrzés Befecskendezés-kezdet szabá-

lyozás 

 szekunderlevegő rendszer töltőnyomás-szabályozás 

 tüzelőanyaggőz-kipárolgásgáltó 

rendszer 

automatikus nyomatékváltó 

 tömítettség ellenőrzés befecskendező rendszer irá-

nyítóegység 

 tüzelőanyag-ellátó rendszer az irányítóegységgel összekö-

tött érzékelők, beavatkozók 

 égéskimaradás  

 CAN-busz  

 Motronic irányítóegység  

 az irányítóegységgel összekötött 

érzékelők, beavatkozók 

 

7.8. ábra Otto- és dízelmotorok OBD II rendszereinek összeha-

sonlítása 
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7.2. Kipufogógáz-technika és fedélzeti állapotfelügyelet 

A korszerű kipufogógáz utánkezelés több elemet felhasználva tartja kézben a 

belsőégésű motorok károsanyag-kibocsátását. Ezen rendszerek mindegyike – 

a dolog természetéből adódóan – fedélzeti állapotfelügyelet (OBD) alatt áll. 

Az alábbi ábra a belsőégésű (Otto, dízel) motorokon alkalmazott kipufogó-

gáz-releváns rendszereket tekinti át.  

 

Rendszer Alkalmazás 

katalizátor 

lambdaszabályozás 

égésfelügylet 

kipufogógáz visszavezetés (AGR, 

EGR) 

szekunderlevegő rendszer 

tüzelőanyag-ellátó rendszer 

tüzelőanyaggőz visszavezető rend-

szer 

izzító rendszer 

Otto-, dízel-

motor 

Otto-motor 

Otto-, dízel-

motor 

Otto-, dízel-

motor 

Otto-motor 

dízelmotor 

Otto-motor 

dízelmotor 

 

 

7.9. ábra Kipufogógáz-releváns rendszerek 

 

A továbbiakban ezeket a megoldásokat ismertetjük röviden, olyan mérték-

ben, amilyenben a téma további tárgyalása ezt megkívánja. 

7.2.1. Katalizátor 

A katalizátorok a reakciók aktiválási energiáját csökkentik. A katalizátorok 

olyan anyagok, amelyek jelenlétükkel meggyorsítják a kémiai reakciókat, 

illetve megváltoztatják azok irányát anélkül, hogy a reakciók folyamán ma-

radóan megváltoznának, és az egyensúlyt megváltoztatnák. Katalízisnek 

nevezzük a kémiai reakcióknál a reakciósebesség befolyásolását olyan 

anyaggal, amely maga – a reakció során – visszamaradó változáson nem 

megy át. 
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Katalizátorok fajtái 

Oxidációs katalizátor 

 

Az oxidációs katalizátor légfelesleggel dolgozik. A szén-hidrogéneket, vala-

mint a szénmonoxidot alakítja át vízgőzzé és szén-dioxiddá. A nitrogénoxi-

dok mennyiségét nem csökkenti. Befecskendezős motoroknál szegény keve-

rékű üzemmódban az ehhez szükséges oxigén a rendelkezésre áll.  

 
7.10. ábra Egyágyas oxidációs katalizátor (1 keverékképzés, 2 

oxidációs katalizátor, szekunder  levegő) 

 

Karburátoros motoroknál viszont ún. szekunderlevegő bejuttatásról gondos-

kodni kell. A dízel-motorok esetében – a légfelesleggel történő működés 

miatt – oxidációs katalizátorokat használnak. 

 

Kétágyas katalizátor 

 

A kipufogógáz NOx-tartalma redukciós katalizátorral csökkenthető, amely 

oxigén-hiányos környezetben fejti ki hatását. Ha ezt sorba kötjük egy oxidá-

ciós katalizátorral ún. kétágyas katalizátort kapunk. Ebben az esetben a mo-

tornak alapvetően dús keverékkel kell üzemelnie és az oxidációs katalizátor 

elé levegőt kell bejuttatni.  

 
7.11. ábra Kétágyas katalizátor 
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Három komponensre ható katalizátor 

 

A mai Otto-motorokon ez a megoldás terjedt el, mint leghatékonyabb kiala-

kítás. A  működéséhez   1 összetételű tüzelőanyag-levegő keverékkel kell 

a motort üzemeltetni  A katalizátor működését (az oxidációs és redukciós 

folyamatok) az alábbi ábrán látható reakcióegyenletek írják le. 

 
7.12. ábra Háromágyas katalizátor 

 

A katalizátorok felépítése: 

 

Hordozó 

A katalizátorok aktív katalitikus rétegből és hordozóanyagból állnak. Kívül-

ről acéllemez-ház borítja őket. Hordozó szempontjából az alábbi lehetőségek 

léteznek: 

 granulátum (európai gyártók nem alkalmazzák), 

 kerámia monolit (manapság ez a leggyakoribb), 

 fém monolit (nagy terhelhetőség, de drága). 

A világon ma döntő többségében kb. 1200 
o
C-ig hőálló kerámiából készült 

hordozókat használnak, melyet a szilárdság növelése céljából méhsejtszerűen 

alakítanak ki. Ökölszabályként elfogadható, hogy min-den motor lökettérfo-

gat literre 1 dm
3
 katalizátor-térfogat szükséges. A hordozó vázkerámia álta-

lában mesterségesen előállított kordierit (mag-nézium-, alumínium-szilikát 

ásvány). 

A kerámiafalak vastagsága 0,15–0, 2 mm. A kisebb falvastagság kisebb 

áramlási ellenállást ad, a falvastagság csökkentésének azonban a szilárdsági 

követelmények szabnak határt. A hordozó kialakítását a felületegységre jutó 

cellaszámmal szokták jellemezni, melynek értéke 200–600 CPSI között vál-

tozik (CPSI = cella/négyzethüvelyk). A 400 CPSI fajlagos cellaszám adja 
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jelenleg – szilárdság és áramlási ellenállás szempontjából – a legkedvezőbb 

kompromisszumot. 

Napjainkban egyre elterjedtebben alkalmazzák a fémből készült hordozókat, 

korábban elsősorban előkatalizátorként, ma főkatalizátor-ként is. A hordozó 

igen vékony korrózióálló acéllemezekből készül, melyek közül az egyik hul-

lámlemez és távolságtartásra, a gázút biztosítására szolgál, a másik síklemez, 

ez az elválasztó. A lemezeket csigavonalban vagy S alakban tekercselik fel. 

A kerámiahordozókkal szembeni legnagyobb előnyük, hogy jóval kisebb 

falvastagságot tesznek lehetővé, nagyobb a termikus és mechanikai szilárd-

ságuk. A jelentősen kisebb, 0,05 mm-es falvastagság nagy fajlagos cellaszá-

mot és kompakt felépítést tesz elérhetővé. Adott katalizátoralak esetében a 

fémből készült monolit szabad keresztmetszete 25%-kal nagyobb, mint a 

kerámiából gyártotté, és az is elérhető, hogy az átáramló kipufogógázok 

számára a teljes keresztmetszet 80%-a rendelkezésre álljon.  

A katalizátorfojtás okozta kipufogógáz-ellennyomás a fém katalizátoroknál 

lényegesen kisebb. A fémmonolit további előnye, hogy hőtágulási együttha-

tója közel azonos a házéval, valamint anyagából, ki-alakításából adódóan 

deformációfelvevő képessége, adott határok között, jó. A korrózióálló acél-

ból készített fémmonolit azonban drágább, mint a kerámiából gyártott.  

A kerámiamonolit esetében külön speciális megoldást igényel a biztos és 

rugalmas rögzítés a házban, amit fémszálas szövettel vagy speciális ragasz-

tóval és hőálló anyagból készült „párnával” oldanak meg. 

Bevonat  

A monolit felülete önmagában csak kicsi, kb. 3–5 m2. A felület nagymértékű 

növelése érdekében a monolitra alumínium-oxidból készült különleges be-

vonatot visznek fel, a hordozónak a bevonat 400– a-

dékába mártásával. A bevonat (angol megnevezése wash coat) a monolit 

felületét 6000–8000-szeresére növeli, így  igen nagy fajlagos felület, katali-

zátoronként 20 000 – 30.000 m2 összfelület érhető el (kb. 18 000 m2/dm3).  

A wash coat-ra ugyancsak bemártással viszik fel a katalizátoranyagokat, 

azok sóoldatából. A felvitt nemesfémek mennyiségét a monolit oldatba már-

tásának időtartamával szabályozzák. A katalizátoronkénti nemesfém meny-

nyiség mintegy 2–3 g. 

A platina nemesfém, mely a CO és a HC oxidációját segíti elő. A platina már 

150
o
C-tól kezdődően kedvező átalakítást tesz lehetővé, a katalizátorként 

használatos többi nemesfémmel szemben, ami a gépjárműmotorok felmele-

gítése során igen nagy koncentrációban emittált HC- és CO- összetevők ha-

tásos csökkentése miatt (is) rendkívül fontos. 

A palládium tulajdonságai a platináéhoz hasonlóak, elsősorban az oxidációs 

folyamatokat segíti elő. Hatékonysága kisebb, beindulási hő-mérséklete na-

gyobb, azonban beszerzési költsége alacsonyabb.  
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A ródium alapvetően a nitrogén-oxidok redukciójának elősegítésére szolgál, 

és ebben már igen kis mennyiségben is hatásos.  

A ruténium és a nikkel igen gyakran használatos nitrogénoxidok redukciójá-

nak elősegítésére. A cérium-oxid a platina hatásának elősegítésére 

(promotorként) és az azt rögzítő bevonaton történő biztos tapadásának bizto-

sítására szolgál. A promotor a katalizátorhoz igen kis mennyiségben hozzá-

kevert, annak aktivitását nagymértékben növelő anyag. Az aktivitás növelése 

érdekében promotor és stabilizáló anyagokat is felvisznek az aktív felületre. 

Ezek a nagyobb hőmérsékletnél fellépő „öregedési” jelenségek, valamint a 

nem kívánatos katalitikus reakciók visszaszorítására szolgálnak (pl. lantán, 

cirkónium, bárium).  

 

Katalizátorok meghibásodása 

 

A katalizátorok meghibásodási jelenségeit két csoportra oszthatjuk. Az első 

csoportot az „öregedési” jelenségek alkotják, melyek eredményeként fokoza-

tos aktivitáscsökkenés és a „beindulási” hőmérséklet növekedése tapasztalha-

tó. 

A második csoportba a viszonylag gyorsan bekövetkező hibák, az ún. „gyors 

halál” hiba okok tartoznak. Ilyenek a mechanikai sérülés (monolit törés, 

fémmonolit-deformáció), a nagy dózissal ható katalizátormérgeződés és a 

wash coat leválás, hordozóanyag lágyulás, megolvadás. 

 

 
7.13. ábra Megolvadt kerámia monolit 

 

Az „öregedés” fő okai az anyagtranszport (aktívanyag-kihordás), az aktív 

felület csökkenése, a mikrostruktúra változása (szintereződés), az aktív felü-

let takarása (katalizátor-elmérgeződés). 
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A katalizátorok fedélzeti állapotfelügyelete 

 

A katalizátorok fedélzeti állapotfelügyelete Otto-motoroknál a lambda-

szondákon keresztül valósul meg. Emiatt ennek működési vonatkozásaival a  

lambdaszondákkal kapcsolatosan foglalkozunk.  

 

7.2.2. Lambda-szabályzás 

 A szabályozott keverékképzésű motorok kipufogógáz-összetételéről a 

lambdaszondák adnak visszacsatolást a motorirányító egység számára. A 

lambdaszondák a kipufogógázok maradék-oxigén szintjét (0,3–3 tf%) mérik, 

úgy hogy azt összevetik a környező levegő oxigéntartalmával (mintegy 20,8 

tf%). A maradék-oxigén hányadot különböző elven működő 

lambdaszondákkal mérik: 

 feszültséggenerátor-lambdaszonda 

 „ugrás”-lambdaszonda 

 szélessávú (planár) lambdaszonda 

 ellenállásszonda 

 

Lambdaszondák fajtái 

 

Feszültséggenerátor-lambdaszonda 

 

A feszültséggenerátor-lambdaszonda felépítése az alábbi ábrán látható. Az 

egyik végén zárt cirkónium-dioxid alapanyagú, ötvözött kerámiacsövecske 

alkotja az érzékelőt (9), az ún. szilárdtest-elektrolitot. A kerámiatest 

gázátnemeresztő. A cső zárt végével nyúlik be a kipufogócsőbe, de a közvet-

len gázáramtól felhasított, esetleg furatos acélcső (10) védi. A szondaházat a 

(8) és (4) szerkezeti elemek alkotják. Az érzékelőkerámiát távtartó elemeken 

(3) keresztül tányérrugó (2) szorítja a ház ülésére. A fűtőelem (6) benyúlik az 

érzékelőkerámia zsákjába, elektromos csatlakozása (1) mindig kétvezetékes. 

Az érzékelőelem belső felülete „kifelé néz” és így a légtérrel, a külső levegő-

vel áll kapcsolatban. 
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7.14. ábra Feszültséggenerátor lambdszonda 

 

A lambdaszonda, belső ellenállással rendelkező feszültséggenerátornak te-

kinthető. Az elektródák között az oxigénkoncentráció-különbséggel (lég-köri 

és kipufogógáz oxigén tartalom) arányos potenciálkülönbség alakul ki, 

áramköri kapcsolásban ionáram folyik (5.7. ábra). 

 
7.15. ábra Lambdszonda karakterisztika 

 

Szélessávú (planár) lambdaszonda 

 

A planár-lambdaszonda a hengeres, fűtött szonda továbbfejlesztése. Az oxi-

générzékelés elve megegyezik a feszültséggenerátor szondáéval, a kialakítás 

azonban megváltozott.  
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7.16. ábra Szélessávú (planár) lambdaszonda 

 

A szonda kerámiaeleme rendkívül hosszú, téglalap-keresztmetszetű hasáb 

(3). A szondát kívülről a 2-es cső fémház, az 5-ös menetes hüvely és a 7-es, 

itt már kettős, furatos védőcső alkotja. A szondaelemet a 4-es befoglaló, 

megvezető és a 6-os tömítő kerámia alkatrészek fogják körül. Az 1-es jelöli a 

kivezetéseket, melyből négynek kell lennie: kettő a fűtésé, egy a jel-pozitív, 

egy a jel-negatív.  

A hasáb rétegesen egymásra helyezett vékony kerámialapokból tevődik ösz-

sze.  A réteges építési mód tette lehetővé a széles légviszonytartományt átfo-

gó működést is, ugyanis a rétegelemekből történő szondafelépítés több funk-

ció integrálását is lehetővé teszi.  

Látható, hogy a szonda mind a dús, mind a szegény keverékösszetételnél tud 

jelet szolgáltatni (5.9. ábra), így alkalmazási területe kiszélesedik: 

 szabályzás   1 és   1  üzemben,  = 1 szabályzás, 

 dízelmotor-szabályzás, 

 Otto-motor szegénykeverékű üzem (pl. GDI), 

 gázmotor-szabályzás. 
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7.17. ábra Szélessávú lambdaszonda jelleggörbéje 

 

A szélessávú lambdaszondák előnyei: 

 rövid üzembeállási idő (ez a mai kipufogógáztesztek teljesíté-

sénél nélkülözhetetlen), 

 stabil jelkarakterisztika, 

 kis fűtőteljesítmény-igény, 

 kis méret, 

 csekély tömeg, 

 testfüggetlen kialakítás lehetősége és  

 kisebb gyártási önköltség. 

 

Ellenállásszonda 

 

A titán-dioxid (TiO2) anyagú szonda, hasonlóan a cirkónium-dioxid (ZrO2) 

szondához, jelszintugrással észleli a  = 1 átmenetet. A szonda a felületein 

ható oxigénkoncentráció különbségét, ellenállásának jelen-tős megváltozta-

tásával „jelzi”.  

Kb. 500 
o
C-hőmérsékleten válik üzemképessé és 900 

o
C-ig tart a normál 

üzemi működési tartománya. Az alábbi ábra az ellenállás változását mutatja a 

szondahőmérséklet függvényében, a szórási sávok paramétere a keverék 

összetétele. 
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A szonda ellenállása a  = 1 átmenet szűk környezetében a hőmérséklettől 

szinte függetlenül, három nagyságrenddel megváltozik!  

Az értékelés a munkaellenálláson (R2) mérhető feszültségesés mérésén ala-

pul. A műszaki leírás szerint a feszültségesés a szondaellenálláson   = 0,9-

nél > 3,85 V,   = 1,1-nél pedig < 0,4 V. 

A szonda viszonylag nagy hőmérsékleten, 500
o
C-nál „indul be”. Ennek mi-

előbbi elérését a szondafűtés biztosítja. 

A vezérlőegység a szondaellenálláson keresztül a szondahőmérsékletet is jó 

közelítéssel meg tudja állapítani. Ha ott 700
o
C-nál nagyobb hőfokot talál, 

akkor a katalizátorvédelmi funkciókat aktivizálja.  

 
 

 
 

7.18. ábra Ellenállásszonda karakterisztika 
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7.19. ábra Ellenállásszonda karakterisztika 

 

Szegény keverékű lambdaszonda 

 

Az ún. feszültséggenerátor szondát korlátozottan alkalmazzák szegény keve-

rékű üzemben is. A szonda működési stabilitásának javítása pl. nagyobb tel-

jesítményű fűtéssel lehetővé teszi az alkalmazást mintegy  =1,5-ig.  

 

Lambdaszondák kialakítása és beépítése  

 
7.20. ábra Lambdaszonda beépítés 

 

A katalizátor elé beépített lambaszondának két kompromisszumot kell kielé-

gítenie: 

 közel legyen a motorhoz, hogy az üzemi hőmérsékletét gyor-

san elérje, ugyanakkor 
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 ne legyen túlságosan közel a motorhoz, hogy a szonda gyors 

öregedését meggátoljuk. 

A lamdaszonda beépítésre – az adatmegadási folyamat során történő egysé-

ges kezelés céljából – beépítési ábrákat és jelöléseket rendszeresített az SAE 

J1979 (5.13. ábra). Fontos jellemző a járműbe épített szondák típusa:  

 S   keskenysávú szondá(k),  

 B   szélessávú szondá(k). 

A szondák elhelyezkedésre utaló jelölések: 

 B   hengersor (Bank),  

 S   szonda (Sensor) 
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Hagyományos, 

egy katalizáto-

ros rendszer 

 
 

Jelölés: B1S1 B1S2 

Két (elő + fő)  

katalizátoros 

rendszer 

 
 

Jelölés: B1S1 B1S2 B1S3 

V motoros,  

három  

(2 elő + egy fő)  

katalizátoros 

rendszer 

 
 

Jelölés: B1S1 B1S2 B1S3 

  B2S1 B2S2  

V motoros,  

négy  

(2 elő + 2 fő)  

katalizátoros 

rendszer 

 
 

Jelölés: B1S1 B1S2 B1S3 

 B2S1 B2S2 B2S3 

7.21. ábra Lambdaszonda beépítési jelölések 
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A katalizátor és a lambdaszonda fedélzeti állapotfelügyelete 

A katalizátor és a lambdaszondák felügyeletét EOBD, illetve OBD II rend-

szernél a katalizátor után beépített második lambdaszonda látja el.  

A katalizátort akkor minősítjük hibásnak, ha átlagos szénhidrogén át-

alakítása oly mértékben csökken, hogy az, az 1,5-szörös határértéket át-lépi.  

A katalizátor jósága szoros kapcsolatban áll az oxigéntároló képességével. 

Ezt a tulajdonságot használják fel a katalizátor hatásfokának meghatározásá-

hoz, amelyhez szükség van egy további – a katalizátor mögé beépített – 

lambdaszondára.  

Az alábbi ábrán a szaggatott vonallal jelölt görbe mutatja a katalizátor mögé, 

a folyamatos vonallal jelölt pedig a katalizátor elé beépített lambdaszonda 

karakterisztikáját.  

 

 
 

7.22. ábra Lambdaszonda jelleggörbék (felső: katalizátor hatás-

fok, alsó: lamdaszonda öregedés) 

 

Az amplitúdók különbségéből a katalizátor hatásfoka meghatározható. 

A katalizátor előtti lambdaszondát a jelfeszültség vizsgálatával ellenőrzi a 

rendszer. Az elöregedett szondák (ábra szaggatott vonal) lassabban reagálnak 
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a kipufogógáz oxigéntartalmának változására, mint az jól működő, új szon-

dák (folyamatos vonal). 

 Az öregedési folyamat jellemzői:  

Az öregedési folyamat előre haladtával 

 csökken a lambdaszonda jelfeszültségének frekvenciája. 

 csökken a jelfeszültség amplitúdója. Ez a jelenség szegé-

nyebb keveréknél erőteljesebb, hiszen itt a 100 mV körüli ér-

tékkel szemben 400 mV körüli értéket érhetünk el. 

Összességében tehát a lamdaszondák EOBD szerinti állapot-felügyelete az 

alábbiakra terjed ki: 

 belső ellenállás, 

 jelfeszültség, 

 feszültségváltozás sebessége (szegényből dúsba), 

 feszültségváltozás sebessége (dúsból szegénybe), 

 szakadás, 

 rövidzárlat, 

 a katalizátor előtti lambdaszonda jefeszültségének periódus-

ideje. 
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7.23. ábra Lambdaszonda jelalak változás 

A vizsgálat menet közben kerül végrehajtásra, mintegy 20 s-ig tartó állandó-

sult üzemi feltételek mellett. A katalizátor utáni lambdaszonda öregedési 

folyamata lassúbb, mint a katalizátor előttié, így a szondaöregedésből fakadó 

nem kívánatos hatás ezzel kiegyenlíthető. 

7.2.3.  Az égéskimaradás fedélzeti állapotfelügyelete 

Az égésfolyamat fedélzeti állapotfelügyelete a gyújtáskimaradás felismeré-

sén alapul. Az égéskimaradás a forgattyú tengely szögsebességének változá-

sához vezet. A fordulatszám-jeladó szegmensidőinek változásából meghatá-

rozható a fordulatszám ingadozása. 

A hibás henger azonosítására szükség van az 1. henger azonosító jelére, 

amely például vezérműtengely-jeladó formájában oldható meg.  

A szögsebesség váltakozását a motor mechanikai hibái, valamint a hajtott 

kerekeken keresztüli visszahatások (pl. helytelen vezetéstechnika miatt) is 

okozhatják. Ezek azonban az alábbi módszerek segítségével azonosíthatók és 

így az égéskimaradástól megkülönböztethetők. 

 karosszéria-gyorsulás érzékelő, 

 a forgattyústengely-jeladó jelének analízisével. 

Az égéskimaradás következtében bekövetkező intézkedés: 
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 Ha olyan mértékű gyújtáskimaradás lép fel, amely a kipufo-

gógáz-emissziót a határérték 1,5-szörösére emeli, a rendszer 

kigyújtja a MIL lámpát. 

 Ha olyan mértékű gyújtáskimaradás lép fel, amely a katalizá-

tort károsíthatja, akkor a MIL lámpa villog. 

7.2.4. Kipufogógáz-visszavezetés 

A kipufogógáz-visszavezető rendszerek felépítése 

A kipufogógáz-visszavezető rendszerek (AGR, EGR, lásd alábbi ábra) al-

kalmazásának célja, hogy bizonyos üzemállapotokban adott mennyiségű 

kipufogógázt keverjenek a friss töltethez. Ennek hatása kettős: egyrészt el-

égeti a hozzákevert kipufogógázban maradt HC-mennyiséget, másrészt 

csökkenti az égésfolyamat csúcshőmérsékletét, így javítja a motor NOx-

emisszióját. 

 

 
7.24. ábra Kipufogógáz visszavezető rendszer (1  elektro-

pneumatikus átalakító, 2 kipufogógáz, 5 fordulatszám, 3 AGR-

szelep,  6 szívócső nyomás,  4 irányítóegység, 7 hőmérséklet,  8 le-

vegő-tömegáram mérő) 
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Az AGR-rendszerek vezérlését manapság túlnyomórészt pneumatikus úton 

oldják meg. A motorba jutó levegőmennyiségtől, a fojtó-szelephelyzettől és a 

szívócső-nyomástól vagy a kipufogási ellennyomástól függő mértékben 

megfelelő mennyiségű kipufogógázt vezetnek vissza a motorba. A visszave-

zetés főként részterhelésen történik és mértéke átlagosan 5%.  Benzinüzemű 

motoroknál maximálisan 10% a visszavezethető mérték, míg dízel motorok-

nál akár 20% is lehet. 

A kipufogógáz visszavezetését az ún. AGR-szelep (EGR-szelep) va-lósítja 

meg. Ez a szelep keveri hozzá a kipufogógázt a friss töltethez, amikor azt az 

üzemi körülmények megengedik. Ezeket a szelepeket (szívócső)vákuum 

nyitja és rugóerő zárja.  

 

A kipufogógáz-visszavezető rendszerek  fedélzeti állapotfelügyelete 

 

A gyártók különböző megoldásokat alkalmaznak a kipufogógáz-vissza-

vezetés fedélzeti állapotfelügyeletére. 

A legegyszerűbb esetben a motor tolóüzeme esetén az elektronika rövid idő-

re nyitja az AGR-szelepet, amennyiben ilyenkor a szívócső-nyomás megnő, 

akkor ez a kipufogógáz-visszavezető rendszer rendelte-tésszerű működésre 

utal. 

Az ellenőrzés másik megoldása lehet a kipufogógáz-visszavezető csatorná-

ban a gázhőmérséklet mérése. Erre a célra szolgál az EGR-hőmérséklet-

érzékelő, melyet az EGR-szelepházba építenek be (Ford, VAG). Túl nagy 

EGR-hőmérséklet állandóan nyitott EGR-szelephelyzetre (utal, a túl kis érték 

pedig azt jelzi, hogy az EGR-szelep nem nyit ki rendesen.  

A szabályozott üzemű EGR-rendszerek egyik fajtákában (pl. Ford) a vissza-

vezetett kipufogógáz mennyiségét közvetett úton, az EGR-szelep előtti cső-

vezetékbe épített fojtás két oldala között kialakuló nyomáskülönbség méré-

sével határozzák meg. Ha az EGR-szelep nyit és kipufogógáz áramlik a cső-

vezetéken, a fojtási helyen nyomáskülönbség keletkezik, amelyet az EGR-

nyomáskülönbség-érzékelő mér és ezt a jelet továbbítja az irányítóegységbe. 

A mért nyomáskülönbség a ténylegesen visszavezetett kipufogógáz mennyi-

ségével arányos, és egyben a rendszer működésre is utal. 

A teljesen elektronikusan működtetett rendszer (VAG) esetében már csupán 

egyetlen szelepre van szükség a kipufogógáz-visszavezetés megvalósításá-

hoz. Ezt az elektromágneses szelepet az irányítóegység közvetlenül vezérli. 

A szelepbe integrált potenciométer visszajelzi az irányítóegységnek a szelep 

tényleges nyitási löketét, amely egyben a működőképesség információja is 

(7.26. ábra). 
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7.25. ábra EGR-hőmérséklet érzékelő (felső), EGR nyomáskü-

lönbség érzékelő (alsó) 
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7.26. ábra Elektronikus AGR (1 irányítóegység, 2 AGR-szelep, 

potenciométerrel, 3 szellőzés, 4 katalizátor) 

 

7.2.5. Szekunderlevegő rendszer 

 

A szekunderlevegő rendszerek felépítése 

 

Az ún. szekunderlevegő bejuttatása a kipufogó csővezetékbe, a katalizátor 

elé, a katalizátor gyors felmelegítését szolgálja. A kipufogógázban található 

elégetlen vagy részoxidált szénhidrogén és a szén-monoxid oxigén jelenlét-

ében további, hőfelszabadulással járó oxidációra képes. A megnövelt hőmér-

sékletű kipufogógáz a katalizátort gyorsabban felmelegíti. Az oxidációs fel-

tételek javítása érdekében a motor dúsabb keverékkel és késleltetett előgyúj-

tással jár. A levegő bevezetését a motorirányító egység irányítja. 
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7.27. ábra szekunderlevegő rendszer (1 szívólevegő, 5 katalizátor, 

2 szekunder levegő, 6 szekunder szelep, 3 visszacsapó szelep, 7 

szekunder szivattyú, 4 lambdaszonda, 8 friss levegő) 

 

A szekunderlevegő rendszerek fedélzeti állapotfelügyelete 

 

A szekunderlevegő rendszerek fedélzeti állapotfelügyeletét a lambdaszonda 

segítségével oldják meg. Az egyik módszer lényege az, hogy a szekunderle-

vegő bejuttatásának ténye (a hosszútávú adaptív keverékösszetétel-korrekció 

funkciójának kikapcsolása után) a lambda-szabályozás integrátorának műkö-

désén egyértelműen lekövethető. Tehát a vizsgálat alapfeltétele még emellett 

az aktívszéntartály szellőztetőszelep működtetésének letiltása. A vizsgálat 

lépéseit az alábbi táblázat tekinti át. 
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A fedélzeti diagnosztikai vizsgálat lépései 
V

iz
sg

ál
at

i 
sz

ak
as
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1
. 
 

Kivezérelt állapot: a szekunderlevegő-szivattyú kikap-

csolva, a vezérlőszelep zárva.  

Válasz: az ECU vizsgálja az integrátor működését.  

Diagnózis: ha az integrátor eléri maximális lépésértékét, 

akkor a szekunderlevegő vezérlőszelep tömítetlen. (A 

lambdaszonda szegény keveréket – nagy oxigén-

koncentrációt – érzékel, mert a szekunderlevegő felhígítja a 

kipufogógázt már a lambdaszonda előtti csőszakaszban. 

Erre a szabályzás – a megnövelt az integrátor lépésértéken 

keresztül – keverékdúsítással válaszol.) 

2
. 
 

Kivezérelt állapot: a szekunderlevegő-szivattyú bekapcsol-

va, a vezérlőszelep zárva.  

Válasz: az integrátornak változatlan értékűnek kell marad-

nia.   

Diagnózis: amennyiben 6 másodpercen belül az integrátor 

lépésértéke meghalad egy küszöbértéket, valószínűsíthető a 

szelep tömítetlensége. 

3
. 
 

Kivezérelt állapot: a szekunderlevegő-szivattyú bekapcsol-

va, a vezérlőszelep nyitva. 

Válasz: az integrátornak 6 másodpercen belül át kell lépnie 

egy küszöbértéket.  

Diagnózis: amennyiben ez nem következik be, úgy a szi-

vattyú valószínűsíthetően nem működik vagy a szelep nem 

nyitott ki. 

4
. 

A diagnosztikai vizsgálat befejezése: a levegőszivattyú 

leállítva, a vezérlőszelep zárva. Az adaptív szabályozás és a 

tankszellőztetés blokkolása felszabadítva.  

7.28. ábra A szekunder levegő rendszerek fedélzeti állapotfelü-

gyelete 

 

A másik módszer a lambdaszonda jelét értékeli ki az aktív szekunderlevegő 

bejuttatás során. 

Ha a vizsgálat során a diagnosztikai rendszer hibát észlel, azt kóddal azono-

sítja és a hiba fajtájának függvényében intézkedéseket hoz. A hibák egyik 

csoportjánál a szekunderlevegő rendszer állandóan enged be levegőt a kipu-

fogócsőbe: vagy a szivattyú állandó működése és a szelep hibája miatt, vagy 

a csővezeték és/vagy a vezérlőszelep tömítetlenség miatt. A hígító levegő a 

lambdaszonda normál üzemét lehetetleníti, ezért a lambda-szabályozást az 
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ECU letiltja. Ezzel természetesen együtt jár az OBD II szerinti 

lambdaszonda-ellenőrzések letiltása is. 

7.2.6. Tüzelőanyaggőz kipárolgásgátló rendszer 

A tüzelőanyaggőz kipárolgásgátló rendszerek felépítése 

A gépkocsi tüzelőanyag-tartályában megadott értéknél nagyobb gáz, illetve 

gőznyomás nem alakulhat ki, ezért azt nyomáskorlátozó szelep segítségével 

a névleges értéken belül kell tartani. Ezzel azonban (a szellőzéssel) együtt jár 

a szénhidrogének szabadba jutása. 

A feladat a szellőztetés során a szénhidrogén visszafogása a gázelegyből. 

Ennek ma általánosan alkalmazott megoldása a szénhidrogén-adszorpció 

aktívszén-tartályon történő átvezetéssel, majd a szénfelület regenerálása. 

 
7.29. ábra Tüzelőanyaggőz kipárolgásgátló rendszer (1 légszűrő, 

6 aktívszén-szűrő, 2 szívócső, 7 tüzelőanyag-tartály, 3 motor,  8 

tanksapka biztonsági, 4 regeneráló szelep, szeleppel,  5

lezárószelep, 9 nyomásérzékelő) 
 

A tüzelőanyaggőz kipárolgásgátló rendszerek fedélzeti állapotfelügyelete 
 

Az OBD II (EOBD) előírás szerinti diagnosztika a tüzelőanyaggőz 

kipárolgásgátló rendszerben >1 mm egyenértékű lyuk/rés létét kell, hogy 

kimutassa. Ez az előírás 1995 óta érvényes.  

A rendszer tömítettségének diagnosztikáját a rendszer teljes lezárását biztosí-

tó mágnesszelep  és a rendszerbe beépített nyomásjeladó teszi lehetővé. Ezek 

az OBD szerinti vizsgálathoz járulékosan beépített alkatrészek. A vizsgálat 

(Ford) több lépésre bomlik (táblázat), melyek során a rendszer egyes elemeit 

ellenőrzik. Ha a teszt lefuttatása alatt a felügyeleti rendszer hibás elemet talál, 

akkor a diagnosztika befejeződik, és – a hibás elemet azonosító – hibakódot 

generál.   
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A fedélzeti diagnosztikai vizsgálat lépései 
V

iz
sg

ál
at
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sz
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1
. 
 

Az aktívszéntartály lezárószelep zár, ennek következtében 

a rendszer teljesen zárt állapotban van. Azt vizsgálják, 

mennyire stabil, illetve mennyire gyorsan emelkedik a tar-

tálynyomás a tüzelőanyagtartály gőzterében. Ha a nyomás 

csökken, azt a rendszer a szellőztetőszelep (C) tömítetlensé-

gének tudja be, és az erre vonatkozó hibakódot rögzíti („nyi-

tott aktívszenes szűrő szellőztetőszelep”). 

2
. 
 

Az aktívszéntartály lezárószelep nyit, a belső tér kifelé tud 

szellőzni. A regeneráló-szelep változó kitöltési tényezővel 

kivezérelt. A járó motor szívócsővákuuma hat a rendszer 

belső terére, mivel azonban a lezárószelep nyitva van, a 

nyomásnak csak lassan szabad csökkennie. Ha gyorsan 

csökken, akkor a lezáró-szelep tömít (zár), tehát működésé-

vel/ működtetésével kapcsolatos hiba van.  

3
. 
 

Az aktívszéntartály lezárószelep zár, a szellőztetőszelep 

kivezérelt (kb. 17 %). A tüzelőanyagtartály-nyomásnak 

gyorsan kell 1 kPa értékkel esnie. Ha ezt nem éri el 10 má-

sodpercen belül, akkor a felügyelet a tüzelőanyagellátó-

rendszerben valahol jelentős tömítetlenséget valószínűsít, és 

„nagy lyuk” hibakódot generál. Ha a tüzelőanyagtartály 

nyomása 2 másodpercen belül nem változik, akkor ez azt is 

jelentheti, hogy a nyomásjeladó hibás vagy eltömődött. 

4
. 

A szellőztetőszelep zár, az aktívszéntartály lezárószelepe 

továbbra is zárva van. A rendszerben depresszió uralkodik. 

A depresszióértéknek először stabilizálódni kell, majd csak 

lassan szabad csökkenie. Ha gyorsan megkezdődik a nyo-

másemelkedés vagy erőteljes a nyomásnövekedés, akkor 

kismértékű tömítetlenséget diagnosztizál a felügyeleti rend-

szer, és „kis lyuk” hibakódot generál. A tömítetlenséget úgy 

számítják ki, hogy összehasonlítják a nyomásnövekedés 

sebességét az előző vizsgálati fázisban mért nyomáscsökke-

néssel és azt összevetik a mért párolgással. 

 5
. 

Az aktívszéntartály lezárószelepe nyit, a diagnosztikai vizs-

gálat befejeződik. 

7.30. ábra Kipufogógáz-visszavezetés állapotfelügyelete 
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A VAG-típusoknál a rendszer két lépésben végzi a diagnosztikát: 

 átfolyás-diagnosztika 

 modulációs diagnosztika. 

 
7.31. ábra Tüzelőanyaggőz kipárolgásgátló rendsze-rek fedélzeti 

állapotfelügyelete (VAG) (1 irányítóegység, 5 nyomásérzékelő,  2 

tüzelőanyag-tartály a regeneráló szelep löket,  3 aktívszén-

tartály, t idő, 4  regeneráló szelep, p nyomás) 

Átfolyás-diagnosztika: ha a tüzelőanyaggőz kipárolgásgátló rendszer működik, 
akkor teli aktívszenes tartály esetén dúsul a keverék (regeneráció), üres tartály 
esetén viszont szegényedik. Ezt a hatást a katalizátor előtti lambdaszonda ér-
zékeli. Ennek segítségével megítélhető a működés ténye. 
Modulációs diagnosztika: ez a módszer saját vizsgálati intervallummal dolgo-
zik. Ebben az esetben adott kitöltési tényezővel vezérlik ki a regeneráló 
mágnesszelepet és az így modulált szívócsőnyomást. Az irányítóegység a szí-
vócsőnyomás-érzékelő segítségével, a modulált szívócsőnyomás értéke alap-
ján ítéli meg a tüzelőanyaggőz- kipárolgásgátló rendszer helyes működését. 
Ez a módszer nem igényel a vizsgálat elvégzéséhez járulékos alkatrészeket. 

7.3. Az OBD-csatlakozó 

7.3.1. Az OBD-csatlakozó kialakítása 

 A diagnosztikai csatlakozó geometriai méreteit, lábkiosztását a SAE J1962 

JUN92 ajánlás (Recommended Practice) írja le, címe: 

Road vehicles – Diagnostic systems  

Part 2: CARB requirements for interchange of digital information 

A szabvány kidolgozója: ISO/TC (Technical Committee) 22, Road vehicles, 

Sub-Committee SC 3, Electrical and electronic equipment.  
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A SAE J1962 ajánlás tartalmát az ISO 9141-2:1994(E), illetve a DIN ISO 
9142-2 szabványok változatlanul átveszik, ezért a diagnosztikai csatlakozót 
„CARB-ISO-csatlakozó” megnevezéssel is azonosítjuk. 
A csatlakozó az ábrán látható, lábkiosztását a táblázat segítségével azonosítjuk.  

 
7.32. ábra OBD-csatlakozó 

 

PIN FELHASZNÁLÁS funkció 

  1 nincs bekötve – 

  2 SAE J1850 adatátvitel SAE J 1850 szerint (busz plusz 

vezeték) 

  3 OBD II buszrendszernél Vcc  csatlakozás 

  4 SAE J1962 testelés (teljesítmény) 

  5 SAE J1962 testelés (jel) 

  6 nincs bekötve – 

  7 ISO 9141 - 2 adatátvitel DIN ISO 9141-2 szerint (K-

vezeték) 

  8 nincs bekötve – 

  9 nincs bekötve – 

10 SAE J1850 adatátvitel SAE J 1850 szerint (busz mínusz 

vezeték) 

11 OBD II buszrendszernél testelés 

12 OBD II buszvezetékek árnyékolása 

13 nincs bekötve – 

14 OBD II buszrendszernél kétirányú adatvezeték 

15 ISO 9141 - 2 adatátvitel DIN ISO 9141-2 szerint (L - veze-

ték) 

16 SAE J1962 akkumulátor plusz (nem kapcsolt) 

7.33. ábra Az OBD II csatlakozó lábkiosztása 
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A SAE J1962 előírásnak megfelelő csatlakozó kétféle lehet: A és B típusú.  

A kettő között pusztán a csatlakozó lábak közötti középső rész-ben van: ez az 

ún. nyelvet befogó rész az A-típusnál egyben van, a B-nél viszont két részre 

osztott. Ez azt jelenti, hogy a B-hez tartozó csatlakozó az A-ba is csatlakoz-

tatható, fordítva viszont ez nem igaz.  

 

 
7.34. ábra SAE J1962A és B típusú csatlakozó 

 

 Az A-típusú csatlakozó előírt helye a vezetőülés és a műszerfal környékén, a 

jármű középvonalától 300 mm-en belül, a vezetőülésből könnyen elérhető 

helyen van. 

 

 

 

 

 

Pin 

2 

Pin 

7 

Pin 

10 

Pin 

15 
Protokoll 

van - van - J1850 PWM 

van - - - J1850 VPW 

- van - lehet ISO9141/14230 

7.35. ábra Kommunikációs protokoll 

 

 A B-típusú csatlakozó viszont a jármű középvonal bármelyik oldalán (akár 

az utastéren kívül is) elhelyezkedhet, maximum 75 mm-es sávban. 

A csatlakozó lábkiosztása megmutatja az alkalmazott kommunikációs proto-

kollt. A táblázatban feltüntetett PIN-eken kívül szükség van még a 4-es (ka-

rosszéria test), az 5 (jel test) és a 16 (akkumulátor pozitív) lábakra is. 

http://www.scantool.net/elmscan_pwm.htm
http://www.scantool.net/elmscan_vpw.htm
http://www.scantool.net/elmscan_iso.htm
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 A 7 és 15, illetve a 2 és 10 kivezetések az emisszió-állapot-felügyeletet az 

OBD II szerint teljesítő ECU adatkapcsolatát biztosítja. A gyártók – és ez a 

gyakorlat – más ECU diagnosztikai adatkapcsolat céljára is felhasználhatják 

ezeket a kivezetéseket.  

A gyártók továbbá a csatlakozó 1, 6, 8, 9, 13 kivezetéseit más fedél-zeti irá-

nyítóegységekkel, pl. ABS-ASR, légzsák, hajtómű stb. való soros kapcsolat-

ra felhasználhatják. 

A csatlakozó 3, 11, 12 és 14 kivezetései nem közvetlenül a CARB OBD II 

céljait szolgálják. A gépjárműben alkalmazott irányítóegységek kommuniká-

ciós kapcsolatát biztosító busz-hálózat elérhetőségének csat-lakozópontjai. 

Felhasználásukról a gyártó, illetve az alrendszer első be-szállítója saját hatás-

körében dönt. 

CARB-ISO csatlakozót a gyártók ma abban az esetben is alkalmaz-zák, ha 

az ECU OBD II funkciót nem teljesít. 

A CARB-ISO-csatlakozó kivezetéseinek elérhetőségét a széles fel-használási 

lehetőségű rendszerteszter számára (BOSCH KTS 300, 500 stb.) is biztosíta-

ni lehet a BOSCH CARB-adapterboksz segítségével. 

  

7.36. ábra BOSCH CARB-adapterboksz 

 

A szabvány a diagnosztikai csatlakozó gépjárműben történő elhelyezését is 

megadja. A gépjármű utasterében, a vezetőülésből elérhetőnek kell lennie. 

Előnyös, ha a műszerfalon van a kormányoszlop és a jármű középsíkja kö-

zött. Az ábra jobboldali részén feltüntetett számértékek (1–8-ig) a helyek 

preferenciáját jelzik. A legkedveltebb az 1-es és a legkevésbé a 8-as számér-

ték. Az adatbázisok is erre hivatkozva adják meg az adott típusba épített csat-

lakozó helyét, amely gyakran van fedél mögött, rekeszben vagy fiókban.  
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7.37. ábra A diagnosztikai csatlakozó elhelyezése az autóban 

Amint már említettük, a gyártók védelem céljából gyakran takarják a csatla-

kozót fedelekkel. Az alábbi ábra sorozat erre mutat néhány gyakorlati példát. 

 

 
7.38. ábra A diagnosztikai csatlakozó takarása 

 

A felső kép kicsi plasztikus fedelet mutat, a középső nyithatót, míg az alsó 

kemény, nagy műanyagfedél. A fedelek címkével vagy dombornyomással 

tartalmazhatják az OBD, EOBD feliratot. 
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7.3.2. Kommunikáció 

1991-ben hatályba lépett az ISO 9141-2, amely az amerikai OBD II európai 

honosításának felel meg. Ez az előírás rögzíti a jármű irányító-egysége és a 

rendszerteszter közötti kommunikációt, definiálja a jármű-be épített, öndiag-

nosztikával ellátott rendszerek ellenőrzését, vizsgála-tát, diagnosztikáját és 

beállítását. 

Az amerikai és az európai szabvány között csupán a kommunikáció módjá-

ban van különbség. Az ISO 9141-2 szerinti kommunikáció az SAE J 1850 

alternatívája, ugyanakkor egy harmadik változat a KWP 2000 (ISO 14 230-

4) szerinti kommunikáció is megengedett. 

Így az OBD II és az EOBD esetén az alábbi táblázat szerinti kommunikációs 

formák a megengedettek. 

 

OBD II, EOBD kommunikáció 

Előírás Sebesség Jel Felhasználó 

ISO 9141-2 10,4 KB NRZ pl. európai gyártók 

ISO 14 230-4   pl. európai gyártók 

SAE J 1850 10,4 KB VPW pl. GM 

SAE J 1850 41,6 KB PWM pl. Ford 

SAE J 1850 10,4 KB NRZ pl. GM 

ISO/DIS 15765-4 9141-2 Diagnosztika a CAN rendszeren keresztül 

7.39. ábra OBD II, EOBD kommunikációs formák 

 

A gépjármű OBD II funkciót teljesítő irányítóegysége (motormenedzsment 

ECU) és a rendszerteszter diagnosztikai műszer (Generic Scan Tool) közötti 

adatforgalmi kapcsolat paramétereit definiálni kell.  

 A SAE J1850 és az ISO 9141-2 különböző jelformákkal és adatátviteli se-

bességeken engedi a kommunikációt. 

 

7.40. ábra OBD kommunikáció 
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A protokollt a SAE J1979 írja le, mely az alábbi elemekből tevődik össze: 

Fej 

prioritás / mód (1 Byte) 

célcím (1 Byte) 

feladócím (1 Byte) 

Adat 

módusz (1 Byte) [SAE J 1979] 

paraméter identifikáció (PID) 

adatmező (PID és adat = max. 7 Byte) 

Checksum CS 

hibakód [SAE J2012] 

7.3.3. Inicializálás 

DEFINÍCIÓ: Inicializálás: a kapcsolattartás első fázisa, az információcseré-

ben részt vevő egységek kijelölése, illetve felhívása kapcsolat létesítésére. 

Az irányítóegység-diagnosztikában a rendszerteszterek különböző inicializá-

lási módokkal dolgoznak. Ezeket a kommunikációs szabványok írják le. Az 

OBD esetén a rendszertesztertől „5 Baudos címgenerátor”-ral (9141-2) törté-

nik az inicializálás. 

 

 A rendszerteszter és az OBD II irányítóegység közötti 

kommunikáció felépítése, amelynek során 33H (H = he-

xadecimális rendszer) kerül továbbításra az irányítóegy-

ség felé 5 Bit/s átviteli sebességgel. 

Ezt követi az ún. „előtét”, amelyet az irányítóegy-

ség válaszként küld az inicializálásra. Ez a Baud-ráta 

szinkronizációs mintából és két kulcsszóból áll. 

A megfelelő kommunikáció ellenőrzése érdeké-

ben a rendszerteszter a két kulcsszó inverzét („0” helyett 

„1’-et) küldi vissza. 

Végül az irányítóegység a 33H cím inverzét küldi 

vissza. 

7.41. ábra Az inicializálás folyamata 

 

FOGALOMMAGYARÁZAT: 

Baud-ráta (Baudrate) szinkronizációs minta: 

4 egymás utáni négyszögjel-periódusból („0” és „1”) áll. Ezt a 8 bitet egy 

kezdő és egy záró bit foglalja magában. Az egység egy logikai „1”-el végző-

dik és legalább 2 ms-ig vagy a szinkronizációs minta 1 bitjének hosszáig tart. 
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A Baud-ráta szinkronizációs minta teszi lehetővé a rendszerteszter „ráhango-

lódását” az irányítóegységre. 

Kulcsszavak: 

A FAKRA (Járműves Szabványügyi Bizottság) jogosult kulcsszavakat adni a 

jármű- és járműrészegység-gyártók számára. Így pl. az Opel kapta a 71 és 

120 közé eső számokat. A kulcsszavak mindig páronként működnek. 

A rendszerteszter és az OBD II irányítóegység közötti kommunikáció felépí-

tése, amelynek során 33H (H = hexadecimális rendszer) kerül továbbításra az 

irányítóegység felé 5 Bit/s átviteli sebességgel. 

Ezt követi az ún. „előtét”, amelyet az irányítóegység válaszként küld az ini-

cializálásra. Ez a Baud-ráta szinkronizációs mintából és két kulcsszóból áll. 

A megfelelő kommunikáció ellenőrzése érdekében a rendszerteszter a két 

kulcsszó inverzét („0” helyett „1’-et) küldi vissza. 

Végül az irányítóegység a 33H cím inverzét küldi vissza. 

7.3.4. Adatátvitel 

Az irányítóegység és a rendszerteszter közötti egyértelmű és biztos kommu-

nikáció érdekében mind rendszerteszter-irányítóegység, mind irányítóegy-

ség-rendszerteszter irányban rögzíteni kell a „0”-, „1”-szinteket. 

Egymással összekapcsolt (pl. különálló gyújtó- és keverékképző rendszer) 

rendszerek esetében a K és L vezetékek egymással össze vannak kötve.  

Ebben az esetben adatátviteli szempontból kétféle lehet a rendszer: 

 egyirányú adatátvitel a K- vagy az L-vezetéken 

 kétirányú adatátvitel a K-vezetéken. 

Az inicializáló jelet követően a rendszerek adott módon és sorrend-ben vála-

szolnak. Ennek a folyamatnak a helyes és problémamentes lefutása a gyártó 

felelőssége. 

 

7.42. ábra Egymáshoz csatolt rendszerek K- és L-vezetékei 
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7.3.5. Rendszerteszter 

Az ISO 15 031-4 által definiált rendszerteszternek automatikusan fel kell 

ismernie a vizsgált irányítóegységgel történő kommunikációhoz tar-tozó 

adatátvitel módját. 

A rendszerteszternek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: 

 ki kell jeleznie  

 a kipufogógáz-releváns hibakódokat, 

 a kipufogógáz-releváns mért értékeket, 

 a motorműködésre jellemző értékeket, 

 a -szonda felügyeletének eredményeit, 

 képesnek kell lennie a hibakódok törlésére, 

 on-line segítséget („súgó”) kell biztosítania az egyes mérési 

mű-veletekhez.  

A rendszerteszter vizsgálati üzemmódjai 

Az ISO 15 031-5 szabvány definiálja az üzemmódokat és az azokban hasz-

nálatos adatformátumokat és funkciókat. A szabvány 9 üzemmódot (Mode 1 

– 9) ad meg.  

 

7.43. ábra Rendszerteszter üzemmódok 
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Mode 1 

A rendszer aktuális adatainak kiolvasása: 

 analóg ki- és bemenő adatok (oxigénszenzor-jel, fordulat-

szám, motorhőmérséklet), 

 digitális ki- és bemenő adatok (pl. kapcsolóállás), 

 státuszinformáció (sebességváltómű-típus: kézi/automatikus, 

légkondicionáló van/nincs stb.), 

 számított adatok (pl.: befecskendezési idő). 

Mode 2 

„Freeze Frame” (paraméterkörnyezet a hiba fellépésekor) paraméter-

környezet-kiolvasás: 

 analóg ki- és bemenő adatok (pl. nmotor=870 min-1, 

Tmotor=81 oC, stb.), 

 digitális ki- és bemenő adatok, 

 státuszinformáció, 

 számított adatok. 

Mode 3 

Hibatároló-kiolvasás: 

A MODE 3 üzemmódban csak az emisszió-releváns, állandó hibák ki-

olvasása történik. 

Mode 4 

Hibakódtörlés:  

A hibatárolóból a hibakódok és a tárolt paraméterkörnyezeti adatok tör-lése, 

alapállapot-visszaállítás. 

Mode 5 

Tesztértékek és oxigénszenzor-küszöbértékek kijelzése. 

Mode 6 

A nem folyamatosan felügyelt funkciók mérési értékeinek kijelzése (gyárt-

mány-specifikus). 

Mode 7 

Hibatároló-kiolvasás: 

Az időszakosan fellépő, még nem állandósultan tárolt hibakódok ki-olvasása. 

(A MODE 6 és a MODE 7 üzemmódokat az 1997-es modellévtől kell telje-

síteni.) 

Mode 8 

Tesztfunkciók kiváltása (gyártmány-specifikus). Pl. tüzelőanyag-tartály tö-

mítettség vizsgálat. 
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Mode 9 

Kódok kiolvasása az irányítóegységből. 

Pl. Járműinformációk, 

7.3.6. Hibakódok 

A hibakódok angol megnevezésének rövidítése DTC (Diagnostic Trouble 

Code). 

A kódok 4 információegységből, 5 karakterből állnak: 

Példa: P 0 2 8 3 

Magyarázat: 

 1. karakter: jármű alrendszer 

 2. karakter: kód-illetékesség 

 3. karakter:   alrendszer, alkatrészcsoport 

 4. és 5. karakter: rendszerelem-azonosítót  

Hel

y 

Karak-

ter 

Jelentés 

 

1. 

 

B 

C 

P 

U 

karosszéria (Body) 

futómű (Chassis) 

motor, hajtáslánc 

(Powertrain) 

tartalék hely (Undefinied) 

 

2. 

0 

1 

2 

3 

hibakód SAE szerint (OBD 

II) 

a gyártó hibakódja 

a gyártó hibakódja 

tartalék hely 

 

 

 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

tüzelőanyag és légnyelés 

tüzelőanyag és légnyelés 

gyújtórendszer 

járulékos emisszió-

szabályozás 

járműsebesség- és alapjára-

ti fordulatszám-

szabályozás 

ECU és kimenőjelek 

hajtómű 

4., 

5. 

01...99 rendszerelem-azonosító 

7.44. ábra A hibakódok értelemzése 
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A hibakód-rendszer nyitott a jövőbeni kiegészítés érdekében. A B0, C0 és a 

P0 hibakódokat szabvány definiálja, és ezek minden gyártóra nézve kötele-

zőek. A B1, B2, C1, C2, P1, P2 azonosítása a gyártók szá-mára csak ajánlás.  

A P0 hibakódokat az ISO 15 031-6 szabvány rögzíti. Ezeket a könyv mellék-

letében közzé tesszük. 

7.3.7. Freeze Frame 

Az ún. „Freeze Frame” (Mode 2), azaz „lefagyasztott keret-információ”, a 

kipufogógáz-releváns hibakódokkal együtt tárolja a hiba fellépésekor adott 

üzemállapot- és környezet-függő peremfeltételeket. Azaz a hibaanalizáló 

szoftver bármely hiba azonosításának pillanatában rögzít valamennyi figyelt 

motorüzemi adatot és státusz információt, tehát a pa-raméterkörnyezetet.  

Adott, véletlenszerű hiba ismételt fellépésekor paraméterkörnyezeti adatai 

felülíródnak, amikor a hibát állandó hibának minősíti (magasabb prioritás), 

akkor a véglegesítéskor talált paraméterkörnyezetet tartal-mazza a Freeze 

Frame adatcsomag. 

Ha viszont adott hibánál magasabb prioritású hibát is tárol a hiba-memória, 

akkor az előző „Freeze Frame” állapotot ez utóbbi keret-információ írják 

felül. 

7.3.8. Hibatárolás 

A hiba lehet időszakosan fellépő, illetve állandósultan tárolt. A hatósági 

vizsgálatokhoz szükséges, állandósult hibákat a 3. üzemmódban (Mode 3), 

míg az időszakosan fellépő hibákat a 7. üzemmódban (Mode 7) lehet kiol-

vasni. Az időszakosan fellépő hiba akkor válik állandósult hibává, ha teljesíti 

annak feltételeit, azaz pl. a hiba ismétlődően fellép (pl. minden melegítőjára-

tási fázisban), illetve meghatározott ideig fennáll.  

Hatósági vizsgálatok alkalmával csak az állandósult hibákat, az-az a 3. 

üzemmódot alkalmazzák. Diagnosztikai célból azonban az idő-szakos hibák 

ismerete is fontos lehet, ezért a hibafeltárás során a 3. és a 7. üzemmód egya-

ránt hasznos segítséget nyújthat. 

 

7.3.9. Hiba-megszűnés 

Ha valamely hiba oka megszűnik, akkor a kódja törlésre kerül a hiba-

tárolóban. Ez a folyamat ún. javítási feltételekhez kötött minden egyes hiba 

esetében.  

Javítási feltétel lehet pl. annak megadása, hogy hány menetcikluson át nem 

jelentkezhet újra a hiba ahhoz, hogy megszűntnek lehessen tekinteni. A cik-

luson számát számolja az elektronika, és a „gyógyulási feltétel” elérésekor 

törli a hibakódot a hibamemóriából.  
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7.3.10. Hibakódok törlése 

A hibakódok törlése a 4. üzemmódban (Mode 4) történik. Ilyenkor mind az 

állandósult, mind az időszakos hibák és a hozzájuk tartozó járulékos infor-

mációk (pl. Freeze Frame, oxigénszenzor-küszöbértékek – Mode 5, a Mode 

1 PID $01 státuszbitje „1”-re állítódik) törlődnek. 

Szelektív törlésre nincsen lehetőség, de ezt a szabvány sem engedi meg.  

A törlés előtt ajánlatos valamennyi még ki nem értékelt információt kiolvasni 

és dokumentálni. Ezek még hasznosak lehetnek a későbbi diagnosztizálás 

szempontjából. 

Amennyiben több irányítóegység van egymással összekötve, akkor a törlési 

parancs mindegyikre egyformán érvényes és egyidejűleg végrehajtásra is 

kerül. 

 

7.45. ábra Összekötött irányítóegységek 

7.3.11. Hibajelzőlámpa-aktiválás 

A műszerfalon található ellenőrzőlámpa (MIL) megvilágított mező-jében 

vagy feliratnak vagy motorszimbólumnak kell lennie. 
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7.46. ábra Hibajelző lámpa (MIL) 

 

Hibajelző (MIL) lámpa beépítési példák 

   régi változat új változat   

Citroen Xantia 

 

MIL lámpa a baloldalon  

az alsó sorban  

Citroen Picasso 

MIL lámpa a jobboldalon  

Citroen Xsara 

MIL lámpa a baloldalon a 

sebességmérő mellett 

 

Citroen C5 

MIL lámpa baloldalon, alul 

a sebességmérő mellett 
 

7.47. ábra MIL lámpa beépítés (Citroen) 
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Az alábbi feliratszövegek vagy szimbólumok ajánlottak:  

 Check Engine,  

 Service Engine Soon,  

 Check Powertrain,  

 Check Powertrain Soon, 

 motor-szimbólum, 

A megvilágított felület színe borostyánsárga. 

 

Az OBD II, illetve az EOBD szerint az ellenőrzőlámpa háromféle módon ad 

információt a vezetőnek, illetve az ellenőrző személynek:  

 nem világít, 

 folyamatosan világít, 

 villog. 

A diagnosztikai szoftver, a hibaazonosítást követően, a hibajelző lámpa ki-

gyújtására 

 azonnal, 

 adott számú menetciklus befutása után  

ad parancsot.  

A MIL lámpa kigyújtása, illetve villogásának kiváltása attól függ, hogy mi-

lyen hiba áll fenn: 

 annál a hibánál, melynél az emisszió legalább másfélszer ha-

ladja meg a határértéket, a lámpa folyamatosan ég.  

 annál a hibánál, mely katalizátor-károsodást eredményezhet, 

a lámpa villog.  

 egyéb felismert és tárolt hibák esetében a lámpa nem világít. 

 

A MIL lámpa aktiválása (kigyújtás-, villogás-vezérlés) az alábbi ese-tekben 

történik: 

 a motormenedzsment, valamint a hajtómű irányítóegységek-

hez kötődő alrendszerek, rendszerelemek működési hibájá-

nak, illetve áramkörének hibaazonosításakor, 

 egyes szerkezeti elemek állapotromlása azonosításakor, mely 

állapotromlás az emissziót legalább 15%-kal megnövelni ké-

pes: 

 megadott határérték átlépése, 

 nem plauzibilis érzékelőjel beérkezésekor, 
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 katalizátoröregedés, mely a HC-emisszió növekedését FTP-

menetciklusban megadott határértéke fölé emelheti, 

 gyújtáskimaradás fellépése, mely a katalizátor károsodásához 

vezethet, illetve a határértéket másfélszeresen meghaladó 

emissziót eredményez, 

 a tüzelőanyag-kipárolgásgátló rendszerben a megengedettnél 

nagyobb szivárgás (egyenértékű átmérő 0,5–1,0 

mm)bekövetkezésekor, illetve a rendszerben a levegőáramlás 

hiányának állapotában, 

 a motormenedzsment- vagy a hajtóműirányító-rendszer 

„szükségfutás” üzemállapotában, 

 amennyiben a „lambdaszabályozás” a motorindítás után, 

megadott időtartamon belül nem kapcsol be, 

 motorindítás előtti gyújtásbekapcsoláskor. 

A MIL minden olyan esetben ég, amikor az emisszió, két egymást követő 

FTP 72/75 menetciklus (= amerikai menetciklus) szerinti kibocsátási határér-

téket, kb. másfélszeresen, meghalad. 

Gyújtásbekapcsolást követően, álló motornál a MIL lámpa ég, hogy üzeme 

ellenőrizhető legyen. 
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7.4. Irányítóegység diagnosztika az OBD-csatlakozón keresztül 

7.4.1. Az öndiagnosztikai adatok kiolvasása 

Az  öndiagnosztika által tárolt adatok rendszerteszterrel értékelhetők ki. A 

rendszerteszter adapter-vezeték segítségével csatlakoztatható a 16-pólusú 

szabványosított diagnosztikai csatlakozóhoz. 

 

7.48. ábra Rendszerteszter csatlakoztatása a diagnosztikai csat-

lakozóhoz 
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7.4.2. Diagnosztikai üzemmódok 

A kommunikáció felépítése után a teszter kijelzi a vizsgált gépjármű azonosí-

tott OBD-rendszereit.  

 

7.49. ábra Azonosított rendszerek 

 

Megjelenik a kijelzőn a rendszer megnevezése, valamint az alrendszerek 

SAE J2178 szabványnak megfelelő kódolása (alábbi táblázat). 

Azok az információk, amelyeket az irányítóegység rendelkezésre tud bocsá-

tani a 9. üzemmódban olvashatók ki. Fontos megjegyezni, hogy nem minde-

gyik rendszerteszter támogatja valamennyi (eddig ismertetett) üzemmódot.  
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A teszterek a lehetséges (működő) üzemmódokat menüként kínálják fel . 

 

Cím Alrendszer 

$00 - $17 motorirányítás 

$18 - $1F hajtáslánc-irányítás 

$20 - $27 karosszériaelektronika 

$28 - $2F fékrendszer/ABS/ASR 

$30 - $37 kormányzás 

$38 - $3F rugózás 

$40 - $57 vezetőrendszer 

$58 - $5F visszatartórendszerek 

$60 - $6F vezetőinformatikai rendszer 

$70 - $7F világítórendszer 

$80 - $8F szórakoztatóelektr. rendszer 

$90 - $97 kommunikációs rendszer 

$98 - $9F fűtés/klimatizálás 

$A0 - $BF komfortelektronikai rendszer 

$C0 - $C7 biztonsági rendszer 

$C8 - $CF bővítés 

$D0 - $EF gyártó specifikus 

$F0 - $FD diagnosztikai teszter 

$FE minden rendszer 

$FF nincs alrendszer 

7.50. ábra Azonosított alrendszerek 

 

Az 1. üzemmódban kiadott adatokat PID-ek (Parameter Identifikation = pa-

raméter azonosítás) segítségével foglalják össze. A PID-eket mindig ahhoz a 

rendszerhez rendelik, amelynek címét a rendszer felismerte. 
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7.51. ábra MODE 1 

 

 

7.52. ábra Egy mért érték megjelenítése 
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7.53. ábra 4 mért érték megjelenítése 

Az információk kijelzése szövegesen és bitek-ben kódolva is történhet: 

 Adr.: $12 – MODE:1 

 $03 Befecskendező rendszer státusz 

 1. hengersor 

 Bitek 00000001 

 A szabályzott üzem még nem állt be 

A biteket a byte-ban (8 bites egység) jobbról balra számozzák. 

A kijelzőn a mért értékek megjelenítése – a könnyebb kezelhetőség miatt – 

szövegesen történik. A mért értékek egyenként is megjeleníthetők de egyide-

jűleg maximálisan akár 4 mért érték is kijelezhető. 

7.4.3. Hibakeresés 

Az OBDII, illetve EOBD rendszereknél a MIL-lámpa két hibatípust képes 

jelezni: 

1. A MIL-lámpa világít, illetve villog menet közben vagy nem alszik ki a 

motor elindítása után: 

TEENDŐK: 

 Ok: kipufogógáz-releváns hiba legalább egy jármű-

rendszerben. 

 Keresse meg a diagnosztikai csatlakozót a járműben! 

 Csatlakoztassa a rendszertesztert! 

 Kapcsolja be a gyújtást! 

 Olvassa ki a rendszer hibatárolóját! 

 Diagnosztikai célból vizsgáljon meg néhány mért ér-téket! 
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 Javítsa ki a hibát! 

 Törölje a hibakódot a rendszerteszterrel! 

 Végezzen próbautat: a MIL-lámpa nem világíthat. (Hiba ese-

tén a MIL-lámpa nem kapcsol be azonnal. Hibától függően 

ehhez néhány menetciklusra van szükség.) 

2. A MIL-lámpa nem világít a gyújtás ráadása után. 

 MIL-lámpa hiba, 

 irányítóegység hiba. 

  

A továbbiakban egy hibakeresési folyamatot mutatunk logikai sor-rendben 

be példaként. 

A CARB (ISO) OBD program kiválasztása után az alábbi ábrán látható tar-

talmú képernyő jelenik meg. 

 

7.54. ábra OBD-program 

A kommunikáció sikeres felépítése után az alábbi ábrán látható tartalom je-

lenik meg. Itt lehet tovább lépni az adott üzemmód kiválasztásával. 
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7.55. ábra OBD funkció kiválasztás 

Amennyiben a kommunikáció felépítése nem sikeres, akkor a teszter erre 

felhívja a figyelmet. 

 

7.56. ábra Hibás adapterkábel csatlakoztatás 

Ez utóbbi esetben a soros kommunikációt helyre kell állítani. 

A rendszerek sikeres azonosítása után a szabványnak megfelelően a rendsze-

rek tagolása az irányítóegység-címek alapján történik (7.22. ábra).  
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7.57. ábra Azonosított rendszerek 

A hibatároló a 3. üzemmódban (MODE 3) olvasható ki. 

 

7.58. ábra Hibatároló kiolvasás 

 

A MODE 1-ben mért értékek kijelzésére van lehetőség. Ilyenkor az irányító-

egység lekérdezése folyamatos, így az esetleges módosítások hatása követhe-

tő. 

Ebben az üzemmódban 4 mért érték figyelésére van lehetőség. 



7. OBD, EOBD, FEDÉLZETI DIAGNOSZTIKA  213 

 Lakatos, Nagyszokolyai, BME  www.tankonyvtar.hu  

 

Sikeres javítás után a hibakódokat töröljük. 

Olvasson ki és jegyezzen fel minden olyan információt, amely most nem 

játszott szerepet, de egy későbbi diagnosztizálás számára érdekes lehet.  

Amennyiben több irányítóegység van egymással összekötve, a törlési utasí-

tás valamennyire egyaránt érvényes és végrehajtásra kerül. 

 

   
7.59. ábra Diagnosztikai rendszer státusz, hibatároló törlés 

7.5. Readiness-kódok (vizsgálati készenlét) 

 Az EOBD valamennyi elektronikus alkatrész megfelelő működését folya-

matosan felügyeli. Ezen túlmenően teljes rendszereket is felügyel, amelyek 

nem állandóan aktívak.  

Annak érdekében, hogy a környezetvédelmi felülvizsgálat előtt biz-tonsággal 

fel lehessen ismerni, hogy az OBD-rendszer felügyelete teljes körű volt-e, 

ún. Readiness-kódokat alkalmaznak, amelyek az egyes rendszerek üzem-

készségét jelzik vissza. 

A Readiness-kódok 12-jegyű bináris karaktersorozatok, ahol minden 

helyiértéken 0 (diagnosztika végrehajtva) vagy 1 (diagnosztika nincs végre-

hajtva) állhat. 
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A motorirányító egység Readiness-kódot képez, ha 

 valamennyi diagnosztika hiba nélkül lefutott és a MIL-lámpa 

nem világít, 

 valamennyi diagnosztika lefutott, felismert hiba került a hiba-

tárolóba és ezt a MIL-lámpa jelzi, 

 a Readiness-kódot törölték, 

 a motorirányító egységet első ízben helyezték üzembe. 

A Readiness-kód nem jelent kontrollt a fellépő hiba felett, csupán azt jelzi, 

hogy a diagnosztika végre lett-e hajtva. Amennyiben a végrehajtott diagnosz-

tikai eljárás nem eredményez hibabejegyzést a tárolóba, a rendszerek hiba-

mentesek. 

  

Ügyeljen arra, hogy ok nélkül ne törölje a hibatárolót, mert ezzel a 

Readiness-kódokat  is visszaállítja, illetve törli. 

 

A Readiness-kódok helyiértékeinek jelentése: 

 

1. Foglalt, mindig „0” Reserved, bit shall be reported as „0” 

2. Átfogó komponens jelzés Comprehensive component monitoring 

3. Üzemanyagellátó-rendszer Fuel system monitoring 

4. Gyújtás hiba (kimaradás) Misfire monitoring 

5. kipufogógáz visszavezetés  EGR System monitoring 

6. lambdaszonda fűtés Oxygen sensor heater monitoring 

7. lambdaszondák Oxygen sensor monitoring 

8. klímaberendezés A/C system refr. Monitoring 

9. szekunderlevegő rendszer Secondary air system monitoring 

10. tankszellőztető rendszer Evaporative system monitoring 

11. katalizátor fűtés Heated catalyst monitoring 

12. katalizátor Catalyst monitoring 
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Nem vizsgált 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vizsgált vagy 

nem beépített 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

7.60. ábra Readiness-kódok felépítése és jelentése 

 

Ha adott járművön minden rendszer nincs beépítve, akkor a Readiness-kód 

nem használt helyein automatikusan 0 áll. 

A Readiness-kódok kiolvasása: 

A kódok kiolvasására két lehetőség létezik: 

 rendszerteszterrel vagy OBD-teszterrel, 

 az adott márka saját diagnosztikai eszközével (pl. VAS 5051, 

a VW esetén). 

Readiness-kódok generálása: 

Readiness-kódokat kizárólag a diagnosztika végrehajtása generál. Erre há-

rom lehetőség létezik: 

 Új Európai Menetciklus végrehajtása (általában erre a 

görgőspadi vizsgálatra szervizkörülmények között nincs lehe-

tőség), 

 elegendő hosszabb ideig normál üzemben autózni (ehhez 

több menetre van szükség), 

 diagnosztikai rendszer (pl. VAS 5051 segítségével egy rögzí-

tett „rövidített menetciklust” (Kurztrip) kell végrehajtani.  
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Általános ciklus: 

1.  Hidegindítás (kb. 3 perc) 

 szekunderlevegő rendszer vizsgálat 

2.  Állandó sebességű, kis terhelésű üzem (kb. 15 perc) 

 lambdaszabályozás ellenőrzés 

3.  Állandó sebességű, közepes terhelésű üzem (kb. 15 perc) 

 lambda szabályozás ellenőrzés 

 

7.61. ábra Rövidített menetciklus (trip) 

 

(A ciklus megszakítandó, ha a motor fordulatszám nagyobb 3000 min
-1

-él, ha 

a gázpedál helyzet gyakran változik, vagy ha a gépkocsi sebessége 100 km/h 

fölé nő.) 

A gyártók részletes ciklus leírással segítik a szervizek tevékenységét: a Ford 

például 14 lépcsős ciklust ír elő. A ciklus végrehajtását (megtörtént) pedig a 

fedélzeti diagnosztikai rendszer Readiness információja jelzi. 

A Readiness kódok esetében nagyon fontos, hogy a végrehajtottságról adnak 

információt: azaz azt mutatják, hogy az adott ellenőrzést a rendszer elvégez-

te. Eredménye közvetve a hibakódoknál található, ugyanis, ha egyetlen vég-

rehajtott esetben sincs hiba, akkor az értékelés megfelelt. 
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8. Fékberendezések diagnosztikai vizsgálata 

A gépjármű fékberendezések hatásosságának ellenőrzése mind a hatósági 

vizsgáló állomások, mind a javító-karbantartó műhelyek egyik legfontosabb 

feladata. A fékberendezésnek mindig kifogástalan műszaki állapotban kell 

lennie, ennek hiányában a jármű nem vehet részt a forgalomban! 

 

A fékberendezés diagnosztikai vizsgálata két céllal történhet:  

57. időszakos műszaki/forgalombiztonsági vizsgálat keretei között, a hatósá-

gi e1őírásokban rögzített minősítés szerint a fékműködés ellenőrzése,  

58. szervizmunkák során a szükséges állapotvizsgálat végrehajtása, javítási 

műveletek után visszaellenőrzés.  

 

Ez utóbbi történhet a futásteljesítményhez kötött szervizátvizsgálások kere-

tében vagy hibatünet esetén. Az ellenőrzés során meg kell győződni a típusra 

vonatkozó névleges tulajdonságok meglétéről, illetve hibatünet esetén meg 

kell állapítani a konkrét hibát, a műszaki állapotromlás mértékét. A fékjavítá-

si munkákat (beleértve az alkatrészcserét is), mindig műszeres fékvizsgálat-

nak kell követnie! 

Tankönyvünk fékdiagnosztikára vonatkozó fejezete sem engedi meg, hogy 

bőven kifejtsünk minden szakember számára fontos ismeretet. Ezért tekint-

sük át, mivel tudunk foglalkozni, és melyek azok az ismeretek, melyeket a 

gyakorlatokon kell elsajátítani.  

Csoportosítjuk a fékvizsgálati módszereket, és rámutatunk arra, hogy a gör-

gős fékerőmérő próbapadok bírnak a legnagyobb jelentőséggel. Rávilágítunk 

a fékezésvizsgálat és az időszakos ellenőrző fékvizsgálat kettősségére, bemu-

tatjuk, hogy a műhelykörülmények között végzett próbapadi vizsgálat milyen 

mérés- és kiértékelés-technológia alapján lesz hatósági minősítő vizsgálat. 

Bemutatjuk a görgős próbapadot, de nem elemezzük annak erőviszonyait. 

Nem foglalkozunk a közúti fékezésvizsgálattal, a lassulásméréssel; más vizs-

gálóberendezésekkel, így pl. a lapos próbapaddal, valamint a próbapadok 

kalibrációjával. 

8.1. A fékvizsgálat módszereinek csoportosítása 

A fékhatásosság ellenőrzésének számos módszere, vizsgálóberendezése és 

műszer-változata alakult ki. Nem törekedve teljességre, először tekintsük át a 

két fő vizsgálati  lehetőséget. 
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8.1.1. Közúti fékvizsgálat: gépjárművek fékezési tulajdonságai-

nak a vizsgálata  

A gépjárművek fékezési tulajdonságainak a vizsgálata a fékezés valóságos 

körülményei között végzett közúti vizsgálat, mely a fékút és a lassulás érté-

kelésével történik. A gépjárművek típusvizsgálata során alkalmazott mód-

szer, melynek során a fékutat, a lassulásváltozást és a fékműködtető erőt 

együttes kell regisztrálni.  

8.1.2. Műhelyfeltételek között végzett fékvizsgálat: fékerőmérés 

A hatósági ellenőrzési és a javítóipari gyakorlatban a közúti fékezési vizsgá-

latot, mely alternatív módszerként megmarad, szükségszerűen fel kellett vál-

tania a műhelycsarnokokban elvégezhető műszeres mérésnek, hogy bizton-

ságosan minden minősítést zavaró körülményt (időjárás, forgalmi viszonyok, 

szubjektív megítélési lehetőséget) ki lehessen küszöbölni. A műhelyfeltéte-

lek között végzett vizsgálatok nem fékezési vizsgálatok, hanem többnyire a 

kerékfékszerkezet által előállított fékerő mérésén alapulnak. 

Ráfutólapos fékerőmérés 

 

A ráfutólapos vagy egyszerűen lap-fékerőmérő mérőeleme a talajszinten 

elhelyezett, hosszirányban elmozdulni képes (görgőkön nyugvó), és a jármű-

haladási irányban erőmérő cellához kötött, felületén érdesített mérőlap. A 

készülék kerekenként egy-egy, tehát négy lapból áll. Méréskor a gépjármű-

vet 10-15 km/h sebességre felgyorsítják, és amikor a kerekek talppontjai a 

mérőlapokra érnek, a gépjárművet hirtelen lefékezik. Mivel a mérőlap erő-

mérőre támaszkodik (lehet húzó és nyomó kivitelű), így az a talaj síkjában 

ébredő, a jármű haladási irányával azonos irányú fékerőt méri. Ezzel a fék-

mérési eljárással részletesen nem foglalkozunk, mert a hazai hatósági mérési 

gyakorlatban vele minősítő, joghatással járó mérés nem végezhető, diagnosz-

tikai értéke azonban nagyon jelentős. 
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Görgős fékerőmérő berendezés 

 

Napjainkban a legelterjedtebben használt és a jövőre nézve is meghatározó 

üzemeltetői fékminősítési módszer a görgőspadi fékerőmérés módszere. A 

görgős fékerőmérő villamos motorjai az álló gépkocsi kerekeit (egyszerre az 

egy tengelyen lévőket, de azokat egymástól függetlenül) görgőpárokon ke-

resztül állandó sebességgel forgatják. A hajtott járműkerék kerületi sebessége 

berendezéstípustól, alkalmazási területtől (személygépjármű vagy haszon-

gépjármű) függően: 2,5-5,5 km/h közötti érték. A vizsgálat lényege az, hogy 

megállapítsuk a fékműködtető erő, illetve a kivezérelt nyomás függvényében 

a kerékfékszerkezet (fékező) nyomatékát. Azt, hogy létre tudja-e hozni az 

előírt (gyári, hatósági) névleges értékeket, olyan jelleggel alakul-e karakte-

risztikájuk, ahogy a gyártó megkívánja, illetve, hogy az egyes kerékfékszer-

kezetek tengelyenként, egymáshoz viszonyítva milyen összetartozó értékpá-

rokat adnak. Mielőtt azonban a vizsgálóberendezés és a vizsgálati technoló-

gia részleteiben elmélyednénk, tisztázzunk néhány fogalmat. 

8.2. A minősítés elméleti alapjai 

A fejezet alcímének azt is adhatnánk, hogy „fékerő vagy lassulás?”. A fékbe-

rendezésekre vonatkozó nemzetközi előírások és az ezeknek megfelelő haza-

iak is maximálisan megengedhető fékutat, ill. ehhez tartozóan az átlagos 

maximális lassulás legkisebb értékét, és ennek eléréséhez a maximálisan 

kifejthető működtető erőt írja elő. A fékdiagnosztikai gyakorlat ezzel szem-

ben a fékberendezés hatásosságát görgős fékvizsgáló próbapadon, kereken-

kénti fékerőméréssel állapítja meg. A fékerő vagy lassulás alternatíva tehát 

az előírások lassulásérték mérése és a diagnosztika fékerőmérése között van. 

Miként lehet ezt a két paramétert egymásnak megfeleltetni? Átszámítható-e a 

mért fékerő – a járműtömeg ismeretében – lassulásra, és fordítva: az előírt 

lassulásérték alapján meghatározható-e az adott járműnél minimálisan el-

érendő kerekenkénti fékerő? 

A görgős fékerőmérő próbapadokon a kísérletek tanúsága szerint nem 

ugyanazok a fékerők mérhetőek, mint amelyeket a fékek valóságos körülmé-

nyek között, ugyanakkora működtető erőnél, 40-80 km/h kezdősebességről 

lefékezve adnak. Rendszerint a görgőspadon mért fékerő nagyobb, mint a 

közúton mért. Tehát a próbapadon mért fékerőbő1 számított járműlassulás 

nem felel meg a valóságban elérhetőnek, azt kedvezőbbnek mutatja! 
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A fékerő-eltérés számos okra vezethető vissza, így azt befolyásolja: 

 a fékszerkezet fajtája (elsősorban dobfékeknél),  

 a fékbetét anyaga, 

 -a súrlódó felületek hőmérséklete, 

 a súrlódópárok közötti relatív csúszási sebesség. 

A fékerőnek a vizsgálati sebesség függvényében mutatott viselkedése a 

súrlódóbetétek tulajdonságaira vezethető vissza. A súrlódó párok súrlódási 

tényezője ugyanis általában függ a relatív csúszási sebességtől. A különböző 

kerékfékszerkezeteknél tapasztalt eltérés azzal magyarázható, hogy a külön-

böző fékkonstrukció belső áttételének a súrlódási tényező függvényében 

értelmezett változása, a fék ún. érzékenysége, rendkívül változó.  

A görgős fékerőmérő berendezések görgőjének, így tehát az általuk megfor-

gatott járműkeréknek a kerületi sebessége igen kis érték. A választott kis 

sebességérték kompromisszum eredményeként alakult ki, mely kompromisz-

szum a még megbízhatóan nyerhető méréseredmények és a nagyon költséges 

hajtóteljesítmény kiépítés között található. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a fékerő kis sebességnél kialakuló értékét (a 

közúti pl. 80 km/h sebességről történő fékezési folyamatban kialakuló fék-

erőhöz viszonyítva) számos, nehezen ellenőrizhető tényező módosítja, így 

nem lehet a lassulásszámítás egzakt alapja. Az ellentmondás megszüntetése 

érdekében olyan fékerő határértékeket kell kísérletileg, járműtípusonként 

meghatározni, esetleg lefékezettségi százalék-értékeket járműcsoportonként, 

melyek elérése esetén a jármű biztonsággal teljesíteni tudja a rendeletekben 

előírt, közúton mérhető lassulásértékeket is. Tankönyvünkben fékdiagnoszti-

ka alatt (erőteljesen leszűkítve e fontos témakör tartalmát) csak a hatósági 

előírásnak megfelelő, minősítő fékvizsgálatot ismertetjük. Az azonban vitat-

hatatlan, hogy ez a legfontosabb, és legátfogóbb vizsgálat. A fékhatásosság – 

görgőspadi mérési feltételek közötti – ellenőrzésének jelenleg (2010-ben) 

érvényben lévő hatósági eljárásának lényegével ismertetjük meg olvasóinkat. 

8.3.  A görgős fékerőmérő próbapad 

A görgős fékpadi vizsgálat során a gépjármű egy tengelyének kerekeivel áll a 

fékpadra, a fékpad mérőegységei kerekenként önállóak. A 8.1. ábra a beren-

dezés rendszervázlatát mutatja.  
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8.1. ábra 

 

A görgőpár alkotja a görgőágyat, ebben helyezkedik el a járműkerék. A gör-

gőpár között található a tapintógörgő, melyet rugó szorít a kerékhez. Az 

egymással lánchajtással összekapcsolt görgőket, ezen keresztül a járműkere-

ket, villamos motor hajtja. A villamos hajtómotor billenőágyazású, karon 

keresztül erőmérő cellára támaszkodik. A fordulatszámcsökkentő, nyoma-

téknövelő hajtómű – a pad szerkezeti kialakításától függően – lehet bolygó-

műves vagy csigahajtású, ha derékszögű hajtásirány-váltás szükséges. A 

villanymotor és a hajtómű gyakran egy egységet képez. A szerkezeti eleme-

ket azonosítsuk az alábbi ábrákon is: 8.2. ábra és a 8.3. ábra.  

 

8.2. ábra 
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8.3. ábra 

A 2. ábrán az 1-es a pad keretszerkezete, 2-es a tapintógörgő, 3-as és a 4-es a 

görgőpár. A pad egy másik nézetét látjuk a 3 ábrán, ahol az 5-ös az elsődle-

gesen hajtott, emelt görgő, 6-os a hajtómotor és a csigahajtómű egysége, 

mely billenő ágyazású, 7-es a lengőkarra szerelt tapintógörgő, 8-as az erőmé-

rő kar végére szerelt erőmérő cella. 

A villamos hajtás fordulatszám-állandó szabályozású, így a vizsgált kerék 

fordulatszáma is állandó. A gépjármű fékberendezésének működtetésekor a 

hajtó villamos motornak – a dinamikus egyensúly elérése érdekében – fo-

kozni kell hajtónyomatékát, hogy továbbra is az előírt fordulatszámmal le-

gyen képes a kereket annak fékezőnyomatéka ellenében forgatni. A hajtás 

nyomatékigényét a fékezőnyomatékok határozzák meg. A 8.4. ábra ezt segít 

áttekinteni.  
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8.4. ábra 

A próbapad mechanikai szerkezetei, a kerék és a fékszerkezet együttesen 

hozza létre a fékezőnyomatékot. A kerék egyrészről a gumiabroncs-gyúrás, 

másrészről a kerékcsapágyazás és – hajtott kerék esetén – a tengelyhajtás 

miatt igényel hajtónyomatékot. Domináns természetesen a kerékfékszerkezet 

nyomatéka. Tehát ezen fékező nyomaték-összetevőkkel tart dinamikus 

egyensúlyt a villamos motor hajtónyomatéka. Ha a kalibráció 0-pontját az 

„üresen” forgatott pad hajtásánál vesszük fel, akkor fékmérésnél a kijelzett 

érték már csak a kerékforgatás és a fékszerkezet nyomatékát adja. A hajtás 

nyomatékát a fékerőmérő berendezés billenő ágyazású motorján, vagy mo-

tor-hajtómű egységén ébredő reakciónyomaték mérésével állapítjuk meg. 

Ennek módszere leggyakrabban a billenő ágyazású hajtóegységre szerelt kar 

végén történő erőmérés. Az itt mért erő könnyen átszámítható a görgő-

járműkerék kapcsolati pontján ébredő hajtó tangenciális irányú erőre, ponto-

sabban a két görgőn átvitt erő eredőjére. Mindebből látjuk, hogy a kerékfék-

erő megállapítása közvetett módon történik: tulajdonképpen a kerékfékszer-

kezet (kerékforgatást gátló ellen-) nyomatékával, az állandósult vizsgálati 

fordulatszámon egyensúlyt tartó hajtónyomaték értékét mérjük, és ezt felel-

tetjük meg a kerékfékszerkezet nyomatékának. Az értékelési paraméter a 
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keréktalpponti forgatóerő, melyet egy másik szemszögből, jogosan kerékfék-

erőnek nevezünk.  

8.3.1. A görgős fékerőmérő próbapadon átvihető maximális fék-

erő 

A görgőágy kialakításának vázlatrajzát mutatja az 8.5. ábra. A görgőágy jel-

lemző paraméterei: görgőátmérő (øD), görgőtávolság (l) a vízszintes síkban, 

menetirány szerinti hátsó görgő emelési magassága (Δh). A görgős fékpad 

kialakításra általában jellemző, hogy øD1 = øD2 és Δh ≠ 0. Ez utóbbi esetben 

az első elhelyezkedési szög kisebb, mint a hátsó (α1  α2). 

 

8.5. ábra 

A görgőspadon kifejthető maximális fékerő nagyságának meghatározásához 

bevezetjük a fékerőnek és a kerékterhelésnek a viszonyszámát, a dimenzió 

nélküli kerékterhelés-kihasználási tényezőt (q = Bmax/G). 

A q bevezetése indokolt, mivel a görgő ágyazat, mint rendszer nagyobb vagy 

kisebb eredő tapadási tényezőt ad a görgő és kerék közötti tapadási tényező-

nél (q ≠ φ). Mindkét hajtott görgő az ékhatás következtében a tapadási ténye-

ző látszólagos megnövekedéséhez vezet. A q tényező hátránya, hogy értéke a 

kerékméret függvénye, így nem padjellemző. A 8.6. ábra a  

q = f(φ) függvény grafikonját mutatja pad, paraméter a pad görgőágy kialakí-

tása. 
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8.6. ábra 

8.3.2. A fékezési folyamat kinetikai fázisai 

 

A görgőágyban a forgatott, fékezett kerék fékezési fázisokban kialakuló erő-

játékát mutatjuk be a következő ábrákon. A 8.7. ábra a forgatott, nem féke-

zett (gördülési ellenállás, tengelyhajtás elhanyagolt) esetet mutatja. A hajtott 

járműkerék kerületi sebessége berendezéstípustól, alkalmazási területtől 

(személygépjármű vagy haszongépjármű) függően: 2,0-5,5 km/h közötti 

érték.  
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8.7. ábra 

Az első fékezési fázisban mindkét görgő a féknyomaték ellenében azonos 

kerületi erővel hajt (8.8. ábra).  

 

8.8. ábra 
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A görgőn ébredő kerékforgatóerők a B1 és a B2 erők, melyek eredője a R’ 

erő. A B1 + B2 erőt tekintjük fékerőnek. A fékezőnyomaték növelésével egy-

formán növekszenek. Az R’ és a kerékterhelés (G) eredője R erővektor. Az R 

a görgőnormálisok irányában felbontható, így kapjuk az N1 és az N2  eőket. 

Az N1 normál irányú erő a fékerő növekedésével folyamatosan csökken, az 

N2 növekszik. A B1 tehát az első fázisban kisebb, mint az (N1 φ) határérték. 

A kerék az első görgőn megcsúszna, ha B1 ≥ N1 φ értékű lenne, azonban 

csak egyenlőség alakulhat ki, mer az első görgő kényszerhajtásban van, a 

második görgőn pedig a kerék még nem érte el a megcsúszási határt. A gör-

gős fékerőmérő berendezés értékelése szempontjából lényeges szempont, 

hogy a B1 = B2 egyenletes tartomány a rendelkezésre álló teljes fékezési tar-

tomány hány százalékát adja. Az egyenletes szakasz hosszának növelése 

mind a gumiabroncs, mind a görgőegység hajtóelemeinek igénybevétele 

szempontjából előnyös. Az egyenletes terhelési tartományt adott görgőelren-

dezésnél a tapadási tényező növelése, adott tapadási tényezőnél az elhelyez-

kedési szög növelése bővíti. 

A második fékezési fázisban az első görgőn az N1 csökkenése miatt csökken 

a hajtóerő. Ebben a fékezési fázisban az első görgőn a hajtás a megcsúszási 

határon marad addig, amíg az N1 értéke zérusra nem csökken (8.9. ábra). 

 

8.9. ábra 

Ar R eredő erő a görgőnormálisok bezárta szögtartományban marad, szélső 

értéket akkor vesz fel, amikor iránya egybeesik a második görgőnormálissal. 
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E fázisra jellemző, hogy a kerékközéppontba áthelyezett hajtóerők eredője 

már nem a vízszintes síkban fekszik. A fékezés határesete, ha a tapadási té-

nyező aránylag kicsi, ebben a fázisban következik be. Ilyenkor a fékezett 

kerék természetesen mindkét görgőn megcsúszik. A B1 és a B2 közötti össze-

függés: 

B1 = (G sinα – B2)/(φcos2α + sin2α). 

Ha a görgők és a gumiabroncs között rendelkezésre álló tapadási tényező 

elegendően nagy, akkor a fékezés határesete a stabilitási határral esik egybe. 

A harmadik fékezési fázis fázisban (8.10. ábra) elérjük a stabilitási határ-

helyzet (N1 = 0 így B1 = 0). Az eredő erő egyenlő az N2 normálerővel. A 

maximális fékerő: Bmax = B2 = G.sin2. Ez a helyzet csak akkor igaz, ha a 

talajon álló másik tengely kerekei nem fékezettek. Ennek minősített esete a 

kézifék (rögzítőfék) működtetésénél kialakuló állapot. Kézifék működtetésé-

nél általában a fékezési stabilitási határt átlépjük, és a kerék (az autó) hátrafe-

lé kilép a görgőágyból. Üzemi fék működtetésénél általában nem érjük el a 

hátrafelé történő kilépési fázist, mert a talajon álló fékezett másik kerék talp-

pontja alatti erő az R’ erő vízszintes komponensével ellentétes irányban hat-

va, mintegy a görgőágyban visszatartja az autót.  

 

8.10. ábra 
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8.3.3. A görgőspadi vizsgálat jellemzői 

Ismét hangsúlyozni kell a tisztánlátás érdekében, hogy a görgőspadi 

fékerőmérésnél nem a jármű fékezési tulajdonságait, hanem „csak” az egyes 

kerékfékszerkezetek tulajdonságait állapítjuk meg. Azt is csak bizonyos kor-

látok között, mert a kerékfékszerkezet által kifejthető névleges nyomatékot 

az esetek többségében nem tudjuk megmérni. Ennek oka, hogy a hajtás a 

görgő gumiabroncs tapadás kapcsolatán keresztül valósul meg, és annak kor-

látai – pl. a megcsúszás, definiált szliphatár – behatárolják az átvihető nyo-

matékot.  

A görgőegységre a járművel mindig a megadott irányban kell ráállni, mert a 

görgő forgásiránya meghatározott (ritka kivétellel léteznek kétirányú görgő 

forgási irányban is mérni képes padok). Amennyiben a görgők tengelyei nem 

azonos távolságra vannak a talaj síkjától, hanem az egyik magasabban fek-

szik, úgy a ráállási irány ezzel már meghatározott: az emelt görgőnek kell a 

menetirány szerint hátul elhelyezkednie. Ezzel a kialakítással elsősorban az 

ún.első fékezési fázis-tartományt lehet növelni és a kézifékkel létrehozott 

fékerő nagyobb értékét lehet kimérni. A görgők felülete, a felület geometriai 

kialakítása (bordázat), vagy bevonat (pl. műanyagba ágyazott 

műkorundszemcsék) révén általában nagyobb tapadási tényezőjű, mint a 

szokásos országúti érték (8.11. ábra). 

 

8.11. ábra 
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Mint azt korábban elmondtuk, a vizsgálat során nem a gumiabroncs és a ta-

lajkapcsolat által átvihető fékerő értékre – annak modellezésére – vagyunk 

kíváncsiak, hanem a fékberendezés által kifejthető fékerőre, ezért megnövel-

hető a tapadási tényező. Azonban további lényeges okok is közrejátszhatnak 

a tapadási tényező növelésében. A fékerőmérő padon a görgőágy geometriá-

jából következően, az országúti viszonyokkal azonos tengelyterhelés és tapa-

dási tényező mellett is csak kisebb maximális fékerő fejthető ki. A padon 

átvihető fékerő növelése érdekében tehát növelni kell a tapadási tényezőt. A 

tapadási tényező fokozásának további lényeges oka az, hogy nedves gumiab-

roncs, ill. görgőfelület kapcsolat esetén se hiúsuljon meg a vizsgálat, ne 

csökkenjen túlságosan a tapadási tényező és így az átvihető fékerő. (Megko-

pott görgőfelületen a kerék már nagyon kis működtető erő kifejtésénél meg-

csúszik, esetleg blokkol.) 

A görgők között helyezkedik el a tapintógörgő (8.3. ábra – 7), melynek több 

funkciója is van. Automatikus mérésindításnál a tapintó érzékeli a kerék gör-

gőágyba érkezését, és ezután indítja a hajtó villanymotorokat. A tapintó gör-

gő méri a kerékfordulatszámot, észleli a keréklassulást is (tehát nem a megál-

lás pillanatát). Egy előre beállított szlip értéknél, a kerék blokkolása előtt, az 

elektronika a tapintógörgő jele alapján lekapcsolja hajtómotorokat, megkí-

mélve ezzel a gumiabroncsok futófelületét a rendellenes kopástól. A határér-

ték szlip elérését jelzőlámpa kigyulladása, képernyőn pedig szöveges figyel-

meztetés is jelzi. Egyes fékerőmérő padokon a tapintó görgő a mérés befeje-

zése után, hidraulika hengerek segítségével kiemeli a kereket a görgőágyból, 

megkönnyítve ezzel a gépkocsinak a fékpad elhagyását. 

Összekerékhajtású gépjárműveknél a görgőspadi vizsgálat problémát okoz-

hat, mert alapesetben a hajtott kerekek a talajon álló kerekeket is forgatni 

akarják. Minden járműnél alaposan ismerni kell az összekerékhajtás mecha-

nizmusát ahhoz, hogy meghatározhassuk a fékpadi vizsgálat feltételeit. Gon-

dosan összeállított gépjármű kezelési útmutatóknak is kell ezen ismereteket 

tartalmaznia, mint ahogy a vontatás műszaki feltételeit is leírják. Legyünk 

óvatosak, a visco tengelykapcsolók komoly károsodást szenvedhetnek nem 

kellően körültekintő próbapadi vizsgálatoknál. 

Ikertengelyes járművek vizsgálatához kisegítő berendezésre van szükség, 

mely a mérő görgőágy-előtt és után elhelyezett szabadonfutó görgősorból áll. 

Az éppen nem vizsgált B vagy C tengely megemelése annak érdekében, 

hogy a kerekek szabadon legördülhessenek, általában nem javasolható, mert 

ilyenkor a híd megbillenése következtében a fékerőszabályzó működésbe 

léphet. 

Ha lehetőség van a B és C tengelyek hajtásának szétkapcsolására, úgy a ki-

segítő görgősorok feleslegesek. 
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Mindkét esetben megoldást jelentenek azok a próbapadok, melyek görgői az 

egy tengelyen lévő kerekeket egyidőben, ellenkező irányban forgatják. Eb-

ben az esetben a mérést kerekenként önállóan (mint minden esetben), de 

időben egymás után végezzük. Mindig azon a keréken mérünk, mely előre-

meneti haladási irányba forog. 

A rendszer a motorhajtáshoz szükséges erősáramú egységgel, számítógépes 

vezérléssel és pedálerő (légfékes gépjárművekhez kivezérelt nyomás) mérő-

vel egészül ki. Ma már a kijelzés, a mérés végrehajtásához szükséges kezelői 

utasítások a számítógép képernyőjén jelenek meg. A mérési jegyzőkönyvet a 

számítógép nyomtatója adja. 

8.4. Görgős fékerőmérő próbapadi méréssel végzett fékminősítés 

A gépjárművek fékminősítése a fékszerkezet hatásosságára, ezen belül a 

gépjármű lefékezettségére, az egy tengelyen lévő fékszerkezetek azonos mű-

ködtető erőnél kialakuló erőeltérésére és a fékerőingadozásra ír elő követel-

ményeket. A közúti járművek hatósági vizsgálatának egységes fékvizsgálati 

technológiája ezt az alábbiak szerint konkretizálja:  

üzemi fék esetén  

tengelyenként az állandó pedálerő, illetve légfék esetén az állandó kivezérelt 

nyomás mellett végzett mérés eredményei alapján: 

 a jobb és baloldali fékerők százalékos eltérését, 

 a jobb és baloldali kerékfékerő ingadozást, és 

 a mért fékerőt az előírt minimális fékerő százalékában. 

Izomerővel működtetett rögzítő fék esetén  

 tengelyenként a legnagyobb, illetőleg megcsúszás esetén a 

megcsúszás előtt mért legnagyobb fékerők értékei alapján: 

 a jobb és baloldali fékerők százalékos eltérését, valamint 

 amennyiben a megcsúszás nem érhető el, akkor a mért fék-

erőt az előírt minimális fékerő százalékában. 

Rugóerőtárolós rögzítő fék esetén tengelyenként az állandó kivezérelt nyo-

más mellett végzett mérés eredményei alapján: 

 a jobb és baloldali fékerők százalékos eltérését, valamint 

 a mért fékerőt az előírt minimális fékerő százalékában. 

8.4.1.  A kerékfékszerkezet működésének hatásossága 

A kerékfékszerkezetet a működtető erő függvényében kifejtett fékerő, 

fékerőkarakterisztika jellemzi. Működtető erő a pedálerő, illetve a kivezérelt 
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nyomás. A görgőspadi vizsgálat során a fékerő-módosítást megállapítani – 

annak karakterisztikáját kimérni – csak a fékerőhatárolás, illetve a kocsiszek-

rény és a tengelyhíd közötti távolság függvényében módosuló fékerővezérlés 

esetében lehet. Tehát például az ABS-szabályozást (alapmódszerekkel) nem!  

A kerékfékszerkezetet annak erőkarakterisztikája ismeretében minősíthetjük. 

A gépjármű gyári, névleges jellemzőjű tengelyenkénti fékerő-

karakterisztikáját – itt nem részletezett módon, alapos műszaki megfontolá-

sokkal – módosítjuk (meredekségét csökkentjük), és ezt típusfüggő alsó fék-

erő határgörbének nevezzük. Lásd a 8.12. ábra. Megjegyzés: a korábban B-

vel jelölt fékerőt e fejezetben F-fel jelöljük. 

 

8.12. ábra 

 

A fékvizsgálat során a ténylegesen mért fékerő-karakterisztikát az adott típus 

fékerő határgörbéjével összevetjük. A jó minősítés követelménye, hogy a 

mért értékek a határgörbe felett helyezkedjen el. Egy, a határgörbe feletti „jó" 

mezőben elhelyezkedő, de a működtető erő névlegeshez képest vett közepes 

értékén mért fékerő alapján azért fogadhatjuk el a fékberendezést jó műszaki 

állapotúnak, mert megalapozottan következtethetünk arra, hogy a működte-

tő-erő további növelésével a fékerő lineárisan növekszik, és így, nagyobb 

pedálerőknél is, továbbra is a határgörbe felett marad. A „jó" mezőben talál-
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ható értékek pedig – a határgörbe kialakításának módszere alapján – garan-

tálják az országúti kifogástalan fékhatásosságot. Az utóbb elmondottakat is 

jól illusztrálja a 8.12. ábra. 

A kerék-fékszerkezetenkénti mérési eredményből (fékerők) a gépjárműre 

vonatkozó lefékezettségi értéket is meghatározhatunk. Ennek segítségével 

típusfüggetlen fékhatásossági minősítő paramétert is nyerhetünk.  

Térjünk rá a hazai minősítő fékvizsgálat technológiájára. A minősítő mérési 

pont meghatározását, és a mérési folyamatot is nyomon követhetjük a 8.13. 

ábra segítségével.  

 

8.13. ábra 

 

A vizsgálat során a fékkarakterisztikát a határérték szlip értékig felvesszük 

(1’-2’), azt digitálisan rögzítjük. Határérték szlipnek (az előírás „csúszásnak” 

nevezi) azt az állapotot nevezzük, ha a mért tengely valamelyik kerekének 

kerületi sebessége a görgő kerületi sebességének (V) 80%-ára csökken (2 

pont). Az ekkor kerekenként kialakuló fékerőt maximális fékerőknek (FMAX) 

nevezzük. A határérték szlip elérésekor tovább nem fokozzuk a működtető 

erőt, a fékpedálról lelépünk. Az új előírás szerint az értékeléshez a karakte-
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risztika csak egy pontját emeljük ki, és ezen az egy, ún. névleges ponton ki-

tartásos (állandó értéken tartott működtető erővel végzett) mérésnél állapítjuk 

meg a minősítéshez szüksége fékerőt. A vizsgálat névleges pontját (4) a név-

leges működtető erő (PN) tűzi ki. A névleges működtető erő a maximális 

fékerő 70%-ához tartozó működtető erő. Ezt egy tengely jobb és baloldali 

kerekénél külön-külön meghatározzuk, és a nagyobbikat tekintjük névleges 

működtető erőnek. A rendelet meghatározza a tengelyfékerő fogalmát, mely 

üzemi fék esetén: F = Fjátl+Fbátl; izomerővel működtetett rögzítő fék esetén: F 

= FjAMAX + FbAMAX; rugóerőtárolós rögzítő fék esetén: F = Fjátl+Fbátl. 

Üzemi féknél, amíg a hatósági fékerő határértékek (alsó határgörbe) nem 

kerülnek típusonként meghatározásra, a tengelyfékerők értékeléséhez a szá-

mított tengelyfékerő határértékeket kell használni. A minimálisan szükséges 

tengelyfékerő határértéket járműkategóriánként (számítással) határozzuk 

meg. A hatóságilag előírt szükséges összes fékerő értékét a lefékezettségi 

százalék megadott értékkel történő számítása adja. A lefékezettségi százalék 

(lsze) meghatározásának képlete: 

100
gm

F
lsz

ö

e





[%], 

ahol: F – a szükséges fékerő, mely a négy kerékfékszerkezet által létreho-

zott fékerő összege, 

mö – a gépjármű megengedett, a forgalmi engedélyben szereplő, össztömege, 

g – a nehézségi gyorsulás értéke. 

A minősítéshez szükséges összes fékerő (F ) kiszámítása akkor lehetséges, 

ha a kívánt (rendeletben rögzített) lsze értékét (előírt minimális lefékezettségi 

százalék) megadjuk: 
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A szükséges fékerő felosztása a gépjármű tengelyek között (kéttengelyű jár-

mű esetében): 
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ahol: a1 és a2 a %-os fékerőmegosztás tényezői, ezek értékeit járműkategóri-

ánként az előírás tartalmazza.  

A próbapadon szükséges minimális tengelyfékerők (Fe1 és Fe2) nagysága a 

Pemax megengedett maximális működtető erő, vagy tervezési kivezérelt nyo-

más mellett: 

kt

F
F

e

1

1


  és  kt

F
F

e

2

2



 , 



8. FÉKBERENDEZÉSEK DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATA  235 

 Lakatos, Nagyszokolyai, BME  www.tankonyvtar.hu  

ahol:  kt a tárcsa (kttárcsa), illetve a dobfékre (ktdob) vonatkozó korrekciós té-

nyező. 

A tengelyenkénti lefékezettségi százalék alapján tengelyfékerő határérték 

egyeneseket képezünk, melyek a P1 = 0, F1 = 0; P2 = Pemax, F2 = Fe1, illetve 

Fe2 koordinátájú pontokat összekötő egyenesek .  

A gépjármű tengelyenkénti fékhatásosságának a minősítése tehát a névleges 

(PN) működtetőerőnél nyert fékerő (Fátl) és a határgörbe PN értékénél adódó 

határértékének egybevetése alapján történik. Természetesen a mért fékerőnek 

nagyobbnak, vagy egyenlőnek kell lennie, mint a határérték fékerő. 

8.4.2. A kerékfékerő eltérés 

A jobb- és baloldali átlagos fékerők százalékos eltérését a névleges pontban, 

a következők szerint kell kiszámítani: 
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FFamennyiben
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 ,%100

 

 
játlbátl

bátl

játlbátl
FFamennyiben

F

FF
E 


 ,%100

. 

8.4.3. A kerékfékszerkezet erőingadozása 

A fékerő ingadozást (lásd a 8.14. ábra) állandó működtető erő mellett végzett 

vezérelt mérés során, egy kerékfordulat alatt mért és számított korrigált fék-

erők segítségével kell kiszámítani.  

 

8.14. ábra 

 

A fékerő ingadozás kisámításának képlete: 
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8.5. A fékvizsgálat végrehajtása 

59. A gépkocsi előkészítése a fékvizsgálathoz : 

- a gumiabroncs nyomásellenőrzése és szükség szerint a névleges érték 

beállítása, 

- hidraulikus fékek levegősödésének ellenőrzése, a szükség szerinti légte-

lenítés elvégzése, 

- amennyiben rendelkezésre áll műszer, a fékfolyadék forráspontjának 

megállapítása. 

60. A gépkocsi első kerekeivel, a görgőtengelyekre merőleges irányban a 

görgőágyra járunk. A sebességváltót üres állásba tesszük, a kéziféket ki-

engedjük. A motort, ha szervofékes a gépjármű, alapjáraton üzemeltetjük 

(a vizsgálatokat szervóhatás mellett kell végezni!). A pedálerő adót a 

fékpedálra helyezzük, ill. légfékes járműveknél a kivezérelt nyomás pne-

umatikus vezetékét bekötjük a mérendő tengely vizsgálócsatlakozójához. 

61. Teljes kifékezés álló próbapad mellett (mérés, számítás: Pmax megha-

tározása, kijelzése). 

62. Próbapad indul (a számítógép vezérelheti). A névleges görgő kerületi 

sebesség (vg) és a kerékforgatási ellenállás meghatározása (a 7. ábra sze-

rint az 1 és az 1’ pontok). A művelet időtartama: 1 kerékfordulat. 

63. A működtető erő vezérelt, fokozatos növelése. Művelet vége: csúszás (2-

es pont), ill. a művelet befejezése. Mérés után számítás: PN érték számí-

tással történő meghatározása. 

64. Működtető erő megszüntetése, visszatérés a kiinduló pontba (1’, illetve 

vele azonos 3-as pont) 

65. Vezérelt mérés a kijelölt névleges működtető erő tűrésmezőben való 

tartása mellett (4-es pont). A művelet időtartama: 1˝ kerékfordulat. A mé-

rés után F% és értékelésének kijelzése. 

66. Próbapadról leáll, próbapadot leállít. A próbapad leállítását számítógép is 

vezérelheti. 

67. A gépjármű további tengelyeinél a méréssorozatot (4-8) értelemszerűen 

megismétel. 

68. Amelyik tengelyre hat a rögzítőfék, ott a rögzítőfék mérése és minősíté-

se.  
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8.6. Hasznos tudnivalók 

A görgőspadi fékdiagnosztikai mérések – a fékrendszerben észlelt hibák 

feltárás érdekében – természetesen eltérhetnek a hatósági minősítő mérés 

technológiájától. A görgős fékerőmérő próbapadok az ún. diagnosztikai 

üzemmódban erre lehetőséget teremtenek. Így célszerű, ha néhány alapvető 

méréstechnológiai ismerettel e tárgyban is rendelkezünk. 

Fontos tudni, hogy a görgőspadon vészfékezéssel mérést ne végezzünk. A 

mérőrendszer csak viszonylag lassan növekvő fékerőt képes követni. A féke-

zés megkezdésétől 6-10 másodperc alatt, tehát lassan érjük el a szliphatárt, 

tehát azt az értéket, ahol a hajtómotorok leállnak. Gyakori, hogy a fékvizsgá-

lat során a (tegyük hozzá, hogy pedálerőmérés nélkül) a szliphatáron kialaku-

ló fékerő értékből messzemenő következtetéseket vonnak le. A szliphatáron 

kialakuló fékerőértékből szinte semmilyen következtetést sem vonhatunk le! 

A szliphatár nem a fékrendszerre jellemző érték, azt a görgő-gumiabroncs 

pillanatnyi tapadási értéke, a jármű terhelése, a fékpad szliphatár-érték beállí-

tása határozza meg. Helytelen tehát a féket a szliphatáron kialakult, oldalan-

kénti mutató maxérték-tartással, vagy elektronikusan memorizált értékek 

alapján jónak minősíteni önmagában, valamint az egy tengelyen nyert „blok-

kolási” fékerőértékek egybevetése alapján jónak, ill. rossznak minősíteni. 

Még inkább megtévesztő, ha oldalanként jutunk el a szliphatárig (a pad lehe-

tővé teszi egy kerék teljesen önálló mérését is). 

A fékerőingadozást, a fékerőeltérést, tehát közvetlenül a szliphatár elérése 

előtt állapítsuk meg. Az egy tengelyen lévő kerekek fékerő-eltérésnek a teljes 

fékezési tartományban nem szabad túllépnie a megengedett 20% értéket.  

Külön figyeljünk a fékműködtetés nélkül, forgatott állapotban kialakuló fék-

erőre. Normális értéknek járműtípustól és hajtott vagy nem hajtott keréktől 

függően 100-300 N erőt tekinthetünk. Ha nulla értékű pedálerőnél, vagy ki-

vezérelt nyomásnál jelentkező erő meghaladja a kerék gördülési ellenállásá-

ból és a csapágysúrlódásból következő erőértéket, valószínűleg a fék állan-

dóan fog.  

Problémát okoz, ha a fékerő csak rendellenesen nagy működtető, ún. meg-

szólalási erőnél kezd kialakulni. 

A fékerő növekedése, majd a működtetőerő megszüntetése utáni csökkenése,  

tehát a felfutó ág és a fékoldásra jellemző lefutó ág között hiszterézis terület 

alakul ki. Ennek rendellenes nagysága lassú fékoldásra, a csővezetékekben 

lévő rendellenes fojtásra, a mechanikus elemek megszorulása vagy a fékpo-

fák feltapadására enged következtetni.  

Gyakori rendellenesség a fékdob ovalitásából, ill. a féktárcsa ütéséből szár-

mazó fékerőingadozás, mely a karakterisztika-vonalat hullámossá torzítja. A 
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14. ábrán az idő függvényében ábrázoltuk a fékerőingadozást. A hatósági 

minősítő mérésnél az ingadozást a működtetőerő állandó értéke mellett (PN), 

az ún. kitartott mérés során vizsgáljuk. A fékerőingadozás hatása nagyobb 

sebességről, 100-120 km/h történő fékezésnél jelentkezik fokozottan: elhúz a 

gépkocsi,hanghatása, kormányszerkezet rezgésgerjesztés. 

A fékezési folyamat időbeli jellegzetességeit, rendellenességeit az idő függ-

vényében ábrázolt erők (fék- és működtetőerő) regisztrátumából olvashatjuk 

ki. Erre mutat példát a 8.15. ábr.  

 

8.15. ábra
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9. Lengéscsillapító-diagnosztika 

A lengéscsillapító-diagnosztika a közlekedésbiztonsági diagnosztika egyik 

legfontosabb eleme: 

A lengéscsillapítók a járművekben kettős szerepet töltenek be. Ezek az aláb-

biak: 

 a lengéskényelem – a rugózott tömeg (m2) lengései tartoznak 

ide 

 a talperő stabilitás – a rugózatlan tömeg (m1) lengései tartoz-

nak ide 

biztosítása. 

A lengéscsillapítóknak természetesen mindkét fenti célnak meg kell felelni-

ük, de a közlekedésbiztonság szempontjából a második esettel foglalkozunk. 

 

9.1. ábra A gépjármű egy felfüggesztésének lengéstani modellje 

 

A legkellemetlenebb lengéseket az önfrekvenciával megegyező gyakoriság-

gal ismétlődő erőhatások váltják ki: ez a rezonancia állapot. A rugózott 

tömeg önfrekvenciája 1 – 1,7 Hz, a rugózatlan tömegé pedig 12 – 15 Hz. 

A diagnosztikában használatos lengéscsillapító vizsgálati eljárások alapelve 

közös: mindegyik rezonancia állapotot vált ki és ennek során méri a lengés-

csillapító állapotával kapcsolatos jellemzőt. 



240  GÉPJÁRMŰVEK ÜZEME I. 

www.tankonyvtar.hu   Lakatos, Nagyszokolyai, BME 

A műszaki gyakorlatban az alábbi három eljárás terjedt el beépített állapot-

ban történő lengéscsillapító vizsgálatra: 

 lengéscsillapító vizsgálat a gépjármű ejtésével (KONI) 

 lengéscsillapító vizsgálat a kerék lengetésével (BOGE) 

 dinamikus talperő-ingadozás mérés (EUSAMA) 

9.1. Lengéscsillapító vizsgálat a gépjármű ejtésével 

A fenti három módszer közül az első esetében billenőlap vagy szétnyíló 

szerkezet segítségével 100 mm magasságból leejtjük a járművet, ezzel a ru-

gózott tömeget gerjesztjük. Eközben a jármű karosszériájához rögzített író-

szerkezet kirajzolja a lengésképet. A lengéscsillapító állapotára az amplitúdó 

és a frekvencia csökkenéséből és a megtett lengések számából következtet-

hetünk. 

 

9.2. ábra Lengéscsillapító vizsgálat a gépjármű ejtésével 

 

Ezzel a módszerrel csupán a karosszéria hozható rezonancia állapotba (min-

tegy 1,5 Hz), ezért közlekedésbiztonsági diagnosztikára nem alkalmas. 
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9.2. Lengéscsillapító vizsgálat a kerék lengetésével 

Az ún. BOGE módszer a vizsgált kerék rezonancia-frekvencia feletti értékkel 

történő gerjesztése segítségével méri a keréktámasz (kerék) lengéskitéréseit. 

A vizsgálat alapja a következő: 

A relatív csillapítási tényező egyértelmű függvénykapcsolatban áll a gerjesz-

tett lengés nagyítási tényezőjével. 

Definíció szerint ugyanis: 

a relatív csillapítási tényező: 
mc

k
D




2

1
 (1.) 

Ahol: k Ns/m – a lengéscsillapító csillapítási tényezője (len-

géscsillapító-minősítő paraméter) 

 c N/m – rugóállandó 

 m kg – tömeg 

Relatív csillapítási tényező és a nagyítási tényező összefüggése: 

 
1

1

2

1

2






D

 (2.) 

Ahol: 
q

A
  – a nagyítási tényező  

  – A – a rendszer lengési amplitúdója önfrekvencián 

történő gerjesztéskor 

  – q – a gerjesztő amplitúdó 

Az (1.) és a (2.) képlet alapján egyértelmű, hogy a nagyítási tényező – illetve 

mivel a gerjesztő amplitúdó a vizsgálópad által adott állandó –, a legnagyobb 

lengési amplitúdó (rezonancia állapot) mérésével a lengéscsillapító minősít-

hető.  
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9.3. ábra BOGE-típusú lengéscsillapító-vizsgáló próbapad (1. – 

hajtómotor, 2. – nyomórugó, 3. – regisztráló tárcsa, 4. – kerék-

támasz, A – kerék, B – rugó, C – lengéscsillapító, D – tengely, E – 

felépítmény) 

 

Az ábrán látható pad működése a következő: 

A hajtómotor (1.) excenteren és a (2.) rugón keresztül lengésbe hozza a ke-

réktámaszt (4) és ezzel együtt a jármű rugózatlan tömegét (kerék és felfüg-

gesztés). A gerjesztő frekvencia 14,7 Hz. A motor kikapcsolása után a hajtás 

fordulatszáma és vele együtt a gerjesztő frekvencia is fokozatosan csökken, 

és közben áthalad a rezonancia frekvencia értéken is. A kifutás ideje alatt 

az írószerkezet polár-koordinátásan felrajzolja a (3.) regisztráló papírra a 

keréktámasz lengési amplitúdóit. A mért jellemző a rezonancia helyhez tar-

tozó maximális keréktámasz amplitúdó. 
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9.4. ábra BOGE-regisztrátum 

 

A diagramírást időrelé vezérli. Alapelv, hogy egy körlapra több mérés is 

ráférjen. A különböző kerékterhelésekhez a rugó fölé beépített csavarorsó 

elforgatásával lehet alkalmazkodni. Így elérhető, hogy a diagramot mindig a 

papír középvonala köré rajzolja fel a pad. 

Kiértékeléskor a maximális lengéskitérés amplitúdó-nagyságát kell megmér-

ni mm-ben és összevetni az adott típusra megadott határértékkel. Határérték 

feletti lengéskitérés esetén a lengéscsillapító műszaki állapota nem megfele-

lő. 
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A vizsgálat hátrányai: 

 Az ábrából kitűnik, hogy a jármű rugózatlan tömegének vizs-

gálatát olyan lengőrendszerben vizsgáljuk, amelyhez a (4.) 

keréktámasz és a (2.) rugó is kapcsolódik. Az így elhangolt 

rendszer rezonanciafrekvenciája megváltozik: 5 – 9 Hz-re 

csökken. Ez viszont egyben azt is jelenti, hogy nem a valós 

közlekedésbiztonsági tartományban mérünk. 

 A mérés kiértékelése típusfüggő. Sőt ezt még árnyalja az a 

tény is, hogy adott gépkocsiba nem biztos, hogy a gyári len-

géscsillapító van beépítve. Emiatt a kiértékelés adott esetek-

ben problémás lehet.  

9.3. Dinamikus talperő-ingadozás mérés (EUSAMA) 

Mivel az EUSAMA vizsgálati eljárás tekinthető elterjedtebbnek, ezt ismer-

tetjük a legrészletesebben. A mérésre befolyást gyakorló tényezők és a méré-

si technológia adott elemei azonban értelemszerűen a BOGE módszerre is 

érvényesek. 

Az EUSAMA eljárás a talperő (a keréktalppont és az útfelület, illetve kerék-

támasz között ébredő) változása alapján minősíti a lengéscsillapítót. 

Ennek műszaki alapja az alábbi egyszerű megfontolással magyarázható: 

Tökéletesen sík útfelülten a tapadási erő állandó: 

 GF    (3.) 

Ahol:   – a tapadási tényező 

 G – a kerékterhelés 

A valóságban azonban tökéletesen sima útburkolat nem létezik, emiatt a ke-

rékterhelés (és vele együtt a tapadási erő is) folyamatosan változik a kerék-

felfüggesztés rugalmas és csillapítással rendelkező elemei által befolyásoltan. 

A legrosszabb tapadási feltételek rezonancia állapotban jelentkeznek. 

Ez a tény az alábbi egyszerű összefüggéssel írható le: 

 GAF    (4.) 

Ahol: A – talperő viszony (általában százalékban adják meg) 

Definíció szerint:  
stat

G

F
A

min
100%   % (5.) 
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Ahol: Fmin – a rezonancia állapotban fellépő minimális talperő 

értéke (mekkorára csökken a nyugalmi érték) 

 Gstat – a statikus talperő értéke (nyugalmi kerékterhelés) 

A talperő változását a vizsgálat során az idő függvényében az alábbi ábra 

mutatja. 

 

9.5. ábra A talperő változása az idő függvényében az EUSAMA 

vizsgálat során 

Az A% értékre az alábbi tényezők gyakorolnak befolyást: 

 a járműkonstrukció, 

 a lengéscsillapító típusa és állapota, 

 a gumiabroncs típusa és állapota, 

 a kerékterhelés. 

A fenti lista viszont egyben azt is jelenti, hogy ha az egyéb befolyásoló té-

nyezőket a vizsgálat peremfeltételeinek megfelelő megválasztásával kiszűr-

jük, akkor ez az elv használható lengéscsillapító minősítésre. 

A vizsgálat a későbbiekben ismertetésre kerülő előnyei miatt egyre általáno-

sabban alkalmazott a műszaki gyakorlatban. Ezt támasztja alá a rendeleti 

háttér is: 
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A 14/1999. (IV. 28.) számú rendelettel módosított 5/1990. (IV. 12.) számú 

KöHÉM rendelet értelemében a talperő ingadozást mérő (úgynevezett 

EUSAMA – rendszerű) lengéscsillapító vizsgáló próbapaddal végzett hatá-

sosság vizsgálat meghatározott határidővel a műszaki vizsgáztatás során kö-

telezővé vált. 

Az amplitúdó – érzékelő (például BOGE – rendszerű) lengéscsillapító vizs-

gáló próbapad 2005. január 1. napjáig átmenetileg még alkalmazható, azzal a 

feltétellel, hogy rendelkezésre állnak a vizsgálandó járműtípusokra vonatko-

zó határértékek és a berendezést 2000. Január 1. napja előtt telepítették. 

A kiértékelés fő előnye a típusfüggetlenség. EUSAMA ajánlás szerint a 

vizsgálat az alábbi skála szerint értékelhető:  

 60…100   %  nagyon jó 

 45…60     %    jó 

 30…45     %    gyenge 

 20…30     %    elégtelen 

 1 … 20     %    veszélyes 

           0     %  nincs érintkezés a talajjal 

Egyes berendezések a kiértékeléshez az ún. B% jellemzőt használják. Ez az 

mutatja meg, hogy mennyivel csökken a statikus talperő értéke rezonancia 

állapotban. 

A két mérési jellemző egymás kiegészítő értéke: 

 A%+B%=100 (6.) 

Ha 0 % - ot mérünk akkor a kerék a talajtól való elszakadás határhelyzetében 

van. A kerékterhelés ilyenkor 0 és 2 Gstat között változik. EUSAMA aján-

lás szerint két azonos tengelyen lévő kerék mért értékeinek különbsége 

nem lehet nagyobb 20 … 25 % - nál. 

9.3.1. A mérés eredményét befolyásoló tényezők: 

A) A járműkonstrukció 

Feltételezhetnénk, hogy egy nagyobb tömegű gépjármű nagyobb tapadási 

erőt eredményez, de meg kell különböztetnünk a rugózott és a rugózatlan 

tömeget. 

A rugózott (M) és a rugózatlan (m) tömeg aránya befolyásolja a dinamikus 

talperő viszonyának (A%) értékét, mégpedig úgy, hogy minél nagyobb a 

rugózott tömeg arány, annál kedvezőbbek a tapadási viszonyok. Az alábbi 
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ábra mutatja A% értékét a rugózott és rugózatlan tömeg arányában. A diag-

ram arra is felhívja a figyelmet, hogy a vizsgálat során a rugózott tömeg 

megváltoztatása (utasok, csomag illetve súly a csomagtartóban) jelentősen 

meghamisíthatja a vizsgálat végeredményét. Ilyenkor a lengéscsillapítót 

jobbnak ítélhetjük, mint azt a valós állapot indokolná. 

 

9.6. ábra A rugózott (M) és rugózatlan (m) tömeg arányának ha-

tása az A% értékre 

B) A gumiabroncsok 

Az útegyenetlenségek csillapításában a gumiabroncs saját rugalmassága és a 

benne levő levegő összenyomhatósága is szerepet játszik. A gumiabroncs 

nyomása jelentősen befolyásolja a dinamikus talperőviszony értékét. Az ab-

roncsnyomás növelésével csökken a tapadást, nevezetesen 0,5 bar abroncs-

nyomás változás mintegy 10%-os tapadási erő változást eredményez. Látszó-

lag előnyös lehetne az abroncsnyomás csökkentése, de 0,5 baronként meg-

közelítőleg 100 kilogrammal csökken a gumiabroncs teherbíró képessége, 

emellett a gumiabroncs élettartama is csökken (0,5 bar abroncsnyomás csök-

kenés esetén mintegy 40 %-kal). 

Az egzakt és reprodukálható mérési eredmény érdekében a mérést mindig az 

előírt abroncsnyomás beállítása után kell elvégezni. 
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C) Járműterhelés és terhelés eloszlás 

A gépjármű terhelés eloszlása is nagymértékben befolyásolja a mérés ered-

ményét, mivel az üres gépjármű talperő viszonyához képest az utasokkal 

terhelt gépjármű esetén, talperő viszony növekedést tapasztalunk (erre már a 

rugózott és rugózatlan tömeg aránya esetén utaltunk). A mért eredményre 

gyakorolt hatást az alábbi ábra szemlélteti 0 … 4 utas esetére. 

Az alább ábra is alátámasztja tehát azt a tényt, hogy a  vizsgálatot előírt ter-

helési viszonyok mellett kell elvégezni.  

 

9.7. ábra A terheléseloszlás hatása a lengéscsillapító vizsgálat 

eredményére 

C) A hőmérséklet 

A hőmérséklet jelentős hatást gyakorol az olaj-viszkozitásra, s így a lengés-

csillapító csillapítási tényezőjére is. (Ha pl. az olaj hőmérséklete –15
o
C-ról 

+60
o
C-ra növekszik, akkor a csillapítási tényező akár 30%-kal is csökkenhet. 

 

9.8. ábra A mérések számának hatása a lengéscsillapító vizsgálat 

végeredményére 
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A mérést tehát mindig üzemmeleg lengéscsillapítókkal kell végezni. Az 

alábbi ábra arra mutat példát, hogy az egymást követően végrehajtott mérési 

ciklusok hogyan befolyásolják a mérés végeredményét. A lengéscsillapítók 

bemelegedése után (az ábra esetén az 5. ciklus) már nem változik a mért ér-

ték. 

9.3.2. EUSAMA-rendszerű lengéscsillapító vizsgáló próbapad 

felépítése 

Az EUSAMA-rendszerű vizsgálópadoknál a keréktámaszt 25 Hz-es gerjesz-

tő frekvenciával és 6 mm-es lökettel rázza meg a motorral hajtott excenteres 

vagy ékes rendszerű mechanizmus. 

Az így keltett lengések közben a keréktámasz alá beépített erőmérő cella 

méri a talperő pillanatnyi értékét, azaz a mindenkori talperővel arányos jele-

ket küld a számítógépnek, amely az adatokat kiértékeli és táblázatosan vagy 

diagram formájában megjeleníti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.9. ábra EUSAMA-rendszerű lengéscsillapító vizsgáló pad 
A mérés az excenter tengely hajtásának kikapcsolása után kezdődik, amikor 

a beépített lendkeréknek köszönhetően a motor fordulatszáma egyenletesen 

csökken a megállásig. Eközben a lengések frekvenciája egyre csökken és 

áthalad a rezonancia állapoton. 

 

9.3.3. EUSAMA-rendszerű lengéscsillapító vizsgálat 

A vizsgálat menete: 

A vizsgálat előtt ellenőrizzük a mérési eredményt befolyásoló tényezőket 

(járműterhelés, gumiabroncsnyomás) 
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A gépjármű első tengelyével a lengéscsillapító ellenőrző próbapad vizsgáló 

lapjaira állunk úgy, hogy a gumiabroncs talppontja sehol ne érintkezzen a 

mérőlapot körülhatároló kerettel. 

Rögzítjük a gépjárművet az üzemi fékkel, majd óvatosan felengedjük a fék-

pedált, ekkor a gépjármű sík padlózaton áll, így elméletileg nem gördülhet el 

eredeti pozíciójából. (Ha a gépjármű mégis elmozdulna a vizsgáló lapon, 

akkor rögzítjük a kézifék, vagy a sebességváltó első fokozatának segítségével 

annak függvényében, hogy melyik tengely áll a vizsgáló lapon, mivel a vizs-

gáló lapon álló kerekeket tilos befékezni.) 

Bekapcsoljuk a lengéscsillapító berendezést, ekkor a számítógép egy rövid 

időre elindítja a motorokat, rövid 2 – 3 másodperces lapmozgatással megráz-

za a gépjármű futómű felfüggesztését, ezáltal a mozgó – súrlódó alkatrész 

kapcsolatokban minimálisra csökken a belső erők nagysága. Az állandósult 

gerjesztő szakasz talperő középértéke a statikus talperő: Gstat 

A megszüntetett gerjesztés után a lecsengő lengés a rezonancia állapoton 

áthalad. Az ekkor lecsökkent talperő legkisebb értéke lesz a minimális talp-

erő: Fmin. 

A mérési regisztrátum egy példája az alábbi ábrán látható. 

 

9.10. ábra Mérési regisztrátum
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10.  Futómű-diagnosztika 

10.1. Futóműbeállítási jellemzők 

A futómű diagnosztika a kerék- és futómű-beállítási paraméterek méréstech-

nikája, amelyhez elsőként a mérési viszonyítási rendszert kell definiálni: 

 A futómű-beállító készülékek a futómű geometriai jellemzői 

közül számosat a gravitációs erőtér irányához (a gravitáció-

vektor által kijelölt függőleges irány) viszonyítanak. Emiatt 

előfeltétel, hogy a mérés során a jármű vízszintes síkon áll-

jon.  

 A többi futómű jellemző mérése pedig valamilyen – a jármű-

re jellemző – jellegzetes tengelyhez viszonyítva történik. 

 

10.1. ábra A jármű vonatkoztatási tengelyei (1 – kerék középsík, 

2 – kerék-talppont, 3 – tényleges menettengely, 4 – jármű szim-

metria-tengely) 

 

Ez utóbbi kifejtéséhez további definíciók szükségesek:  

 

A legegyszerűbb lehetőség ebből a szempontból a jármű szimmetria tenge-

lye, amely már kétfejes mérőműszerek esetében is alkalmazható (Hiba! A 

ivatkozási forrás nem található.). Ez azonban az első tengely paraméterei-

nek mérésekor nem ad megfelelően pontos eredményt. A jármű ugyanis a 

hátsó kerekek középsíkjainak szögfelezője által meghatározott irányba halad. 

Ezt az irányt nevezik tényleges menettengelynek (Hiba! A hivatkozási for-

rás nem található.). Menet közben ugyanis a jármű kormányzott kerekei 
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ennek megfelelően állnak be egyenes-menetben. Célszerű tehát, ha az első 

kerekek beállítási paramétereit a tényleges menettengelynek megfelelően 

mérjük meg. A négy mérőfejes műszerek erre alkalmasak, hiszen a hátsó két 

mérőfej által meghatározott tényleges menettengely képezi az első kerekek 

mérésének alapját. 

10.1.1. A kerék-beállítási paraméterek 

A kerék-beállítási paraméterek alapvetően befolyásolják a jármű egyenes- és 

ívmeneti  tulajdonságait, a tapadási viszonyokat és a gumiabroncsok kopását. 

A kerék-beállítási és kormányzási paraméterek az alábbiak: 

 tengelytávolság, 

 nyomtáv, 

 kerékösszetartás, 

 kerékdőlés, 

 csapterpesztés, 

 utánfutás, 

 kanyarodási szögeltérés, 

 maximális alákormányzási szög. 

 

Tengelytávolság: 

 

A tengelytávolság az első tengely és a hátsó tengely középvonala között mért 

távolságot jelenti (10.2. ábra). Többtengelyes járművek esetén az egyes ten-

gelytávolságokat elölről hátrafelé adják meg. Nagyobb tengelytávolság ese-

tén nagyobb hasznos teret lehet kialakítani a járműben és jobb a menetkom-

fort is. A jármű ilyenkor kevésbé érzékeny a bólintó lengésekre. Kis tengely-

távolság esetén viszont könnyebben vehetők be a szűk kanyarok. 

 

10.2. ábra Tengelytávolság 
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Nyomtáv: 

A nyomtáv az azonos tengelyen levő kerekek talpfelület középpontjainak 

távolsága (10.3. ábra). 

 

10.3. ábra Nyomtáv 

 

Ikerkerekek esetében az ikerkerék-középpontok közötti távolságot értjük 

rajta. 

A nyomtáv nagysága jelentős hatással van a jármű ívmeneti tulajdonságaira. 

A nagyobb nyomtáv nagyobb ívmeneti sebességet tesz lehetővé. 

A kereszt- és ferde-lengőkaros független kerékfelfüggesztések esetében ki- 

és berugózáskor nyomtáv-változás lép fel. Ez növeli a gördülési ellenállást és 

az abroncskopást. Ilyen esetekben romlanak a jármű egyenes-meneti tulaj-

donságai is. 

Kerékösszetartás 

A kerékösszetartás a kétoldali keréksíkok kerékpánt átmérőnyi hosszon vett 

távolságváltozásának nagysága a vízszintes síkban. A definíció szerinti mér-

tékegysége mm. Amennyiben azonban a jármű vonatkoztatási tengelyéhez 

(szimmetriatengely, tényleges menettengely) viszonyítva mérjük, fok–

szögperc dimenzióban kapjuk meg értékét. Végül, ha a kerékpánt átmérőnél 

nagyobb hosszra vonatkoztatjuk (pl. a tengelytávra), akkor mértékegysége 

mm/m. A kerékösszetartás pozitív, ha a kerékpántok távolsága a menetirány 

szerint elől kisebb, mint hátul. 

Az egyedi kerékösszetartás az egyik oldali kerék vonatkoztatási tengellyel 

bezárt szögét jelenti. Négyfejes műszer esetén a vonatkoztatási tengely a 

hátsó tengelynél a jármű szimmetriatengelye, míg az első tengelynél a tény-

leges menettengely (10.4. ábra). 
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10.4. ábra Kerékösszetartás (1 – tényleges menettengely,    2 – 

jármű szimmetriatengely) 

 

Amennyiben egy adott jármű hátsó tengelyének kerekeinél az egyedi össze-

tartás értékek nem azonosak, akkor az első tengely kerekei által meghatáro-

zott szög szögfelezőjének a tényleges menettengellyel párhuzamosnak kell 

lennie: azaz az azonos egyedi kerékösszetartás értékeket a tényleges menet-

tengelyhez kell beállítani (10.4. ábra). (Ilyenkor a jármű enyhén oldalazva 

halad és a kormánykerék nem áll középhelyzetben.) 

Egyenesmeneti helyzet: 

A kormányzott kerekek egyenesmeneti helyzetén azt értjük, ha az első kere-

kek egyedi kerékösszetartása megegyezik (10.5. ábra).  

 

10.5. ábra Egyenesmeneti kerékállás 

 

Menettengely szög: 

A menettengely szög (10.6. ábra) a tényleges menettengely és a jármű szim-

metriatengelye által bezárt szög. Értéke pozitív, ha a tényleges menettengely 

előre és balra mutat. A jármű a tényleges menettengely által meghatározott 

irányban halad egyenesen.  
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10.6. ábra Menettengely szög 

 

A tényleges menettengely helyzetét az alábbi paraméterek határozzák meg: 

 a hátsó kerekek kerékösszetartása, 

 a hátsó tengely ferdeállása, 

 a hátsó tengely oldalirányú eltolódása. 

 

Kerékdőlés 

A kerékdőlés a kerék síkja és a jármű menetirányára merőleges sík metszés-

vonalának a függőlegessel bezárt szöge (2.7. ábra). 
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10.7. ábra Kerékdőlés 

 

Értéke pozitív, ha a kerék a függőlegeshez képest kifelé és negatív, ha befelé 

dől. 

A dőlést fokban mérjük az alábbi peremfeltételek mellett: 

 hátsó kerekek dőlése: egyenesmeneti helyzetben, 

 első kerekek dőlése: kormánykerék középhelyzetben. 

A kerékdőlés nem megfelelő értéke az alábbi hibákat okozhatja: 

 túlságosan nagy negatív kerékdőlés: nagy sebességnél jobb 

oldalvezetés, de egyben növekvő tengelyterhelés és túlhevülő 

a gumiabroncs, 

 túlságosan kis mértékű kerékdőlés (pozitív): rosszabb oldal-

vezetés, nagyobb mértékű abroncskopás. 

Csapterpesztés 

A csapterpesztés a tengelycsonk-csap középvonala (valóságos vagy képze-

tes) és a függőleges által bezárt szög vetülete a menetirányra merőleges síkon 

(10.8. ábra). Értéke pozitív, ha a tengelycsonk-csap felső vége a függőleges-

től befelé dől. 
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10.8. ábra Csapterpesztés 

 

A csapterpesztés értéke alákormányzáskor megnő, ami visszatérítő erőt 

eredményez. 

 A csapterpesztés nem megfelelő értékéből eredő hibajelenségek: 

 a csapterpesztés értéke túlságosan nagy: nagy kormányzási 

erő-szükséglet, 

 a csapterpesztés értéke túlságosan kicsi: rossz kormány-

visszatérítő hatás, gumiabroncs élettartam csökkenés, 

 eltérő kétoldali csapterpesztés: az autó „elhúz”. 

Utánfutás (csaphátradőlés): 

A csapterpesztés a tengelycsonk-csap középvonala (valóságos vagy képze-

tes) és a függőleges által bezárt szög vetülete a menetiránnyal párhuzamos 

függőleges síkon (10.9. ábra). 

 

10.9. ábra Utánfutás 
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Értéke pozitív, ha a tengelycsonk-csap felső vége a függőlegestől hátrafelé 

dől. 

Az utánfutás nem megfelelő értékéből eredő hibajelenségek: 

 az utánfutás értéke túlságosan nagy (pozitív): nagy kormány-

zási erő-szükséglet, 

 az utánfutás értéke túlságosan kicsi (negatív): rossz kormány-

visszatérítő hatás, gumiabroncs élettartam csökkenés, 

 eltérő kétoldali utánfutás: az autó „elhúz”. 

A csapterpesztés és az utánfutás értéke csupán közvetetten, balra-jobbra 20
o
-

kal (illetve egyes esetekben 10
o
-kal) történő alákormányzás során mérhető 

meg. Ennek részletes indoklása „A közvetetten mérhető szögek meghatáro-

zásának elve” című fejezetben található. 

Kormánylegördülési sugár: 

A kormánylegördülési sugár (Ro jelölés, 10.10. ábra) a gumiabroncs felfek-

vési talpfelületének középpontja és a meghosszabbított kormányzási tengely 

útfelülettel alkotott metszéspontja közötti távolság. 

 

10.10. ábra Kormánylegördülési sugár 

A kormánylegördülési sugár nem megfelelő értékéből eredő hibajelenségek: 

 Pozitív kormánylegördülési sugár: stabil egyenes menetet 

biztosít, de ellenkormányzáskor egyenlőtlen fékhatást okoz, 

 Negatív kormánylegördülési sugár: egyenlőtlen fékhatás ese-

tén automatikusan ellenirányú kormányelfordulást okoz, a 

vezetőnek tehát erősen kell tartania a kormánykereket, 

 Nulla értékű kormánylegördülési sugár: fékezésnél történő 

oldalra húzáskor vagy defekt esetén megakadályozza a zava-
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ró erők átvitelét a kormánykerékre és ezzel a nagy kormány-

zási erő-igényt. 

Kanyarodási szögeltérés: 

A kanyarodási szögeltérés a kétoldali kormányzott kerekek talpfelületének 

elfordulási szögkülönbsége az egyik (általában a belső) kerék 20o-os bekor-

mányzása esetén (10.11. ábra). Szükségessége a külső és belső íven haladó 

kerekek fordulási sugár-eltéréséből adódik. A kormányzási szögeltérés méré-

se a kormánytrapéz megfelelő működéséről ad felvilágosítást (10.12. ábra). 

 

10.11. ábra Kanyarodási szögeltérés 

 

10.12. ábra Kormánytrapéz (1 nyomtávrúd, 2 nyomtávrúd, 3 

tengelycsonk) 
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A kanyarodási szögeltérés nem megfelelő értéke esetén megnő az abroncs-

kopás és ívmenetben a jármű kitörhet a kanyarból.   

Maximális alákományzási szög 

A maximális alákormányzási szög a kerék középsík és a jármű szimmetria-

tengelye által bezárt szöget jelenti, bal- illetve jobboldali teljes alákormány-

zás esetén (10.13. ábra).  

 

10.13. ábra Maximális alákormányzási szög 

Amennyiben a két irányban mérhető értéke nem egyezik meg, különböző 

fordulási körátmérővel kell számolnunk jobbra, illetve balra. 

Egyesített szög 

Az egyesített szög a kerékdőlés és a csapterpesztés előjelhelyes összege 

(2.14. ábra). Az egyesített szög tulajdonképpen „természetes” szög, mert két 

szára a konstrukció által kijelölt irány: 

 a kormányzási tengely (függőcsap-tengely vagy két támasz-

tópont közötti egyenes) és  

 a keréksík egy átmérőjének iránya. 
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10.14. ábra Egyesített szög (a egyesített szög, b kerékdőlés, c 

csapterpesztés) 

A csapterpesztés és a kerékdőlés szögei az egyesített szög megosztásából 

származnak. A megosztást a gravitáció iránya (függőleges) határozza meg.  

Ebből következően akkor és csak akkor kapunk helyes csapterpesztés és ke-

rékdőlés értéket, ha az autó vízszintes síkon áll. Ha az autó ferdén áll, akkor a 

műszer helytelenül osztja ketté az egyesített szöget, annak értékét azonban a 

ferde állás nem befolyásolja. 

Az egyesített szög értéke elvileg nem változhat (kivéve például a deformáci-

ót), de elfordulhat. Erre jó példa, hogy ha a McPherson felfüggesztés felső 

bekötési pontja mozdult el. Erre az alábbi mért adatsor utalhat: 

 

 1. eset 2. eset 

kerékdőlés nagyobb, mint a névleges kisebb, mint a névleges 

csapterpesztés kisebb, mint a névleges nagyobb, mint a névleges 

egyesített szög jó értékű jó értékű 

10.15. ábra 

 

Tehát az egyesített szög értéke akkor változhat meg, ha deformálódnak azok 

a szerkezeti elemek, amelyek a szög két szárának irányát határozzák meg (pl. 

a felfüggesztő karok meggörbülnek).  
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Az alábbi táblázat a deformációra utaló mérési eredmény variációkat tekinti 

át (a táblázat alsó 5 sora szerkezeti elem deformációra utal). 

 

csapterpesztés kerékdőlés egyesített szög 

kisebb nagyobb OK 

nagyobb kisebb OK 

OK kisebb kisebb 

OK nagyobb nagyobb 

kisebb nagyobb nagyobb 

kisebb nagyobb kisebb 

kisebb kisebb kisebb 

10.16. ábra Deformációra utaló mérési eredmények 

 

Ezek a hibák az elhúzódott pontok kihúzatásával (karosszériajavítás) vagy 

beépített segédelemekkel korrigálhatók. 

10.1.2.  Tengelyhelyzet hibák 

A tengelyhelyzet hibák gyűjtőkategóriába a rendellenes első és hátsó ten-

gelyhelyzeteket soroljuk.  

Tengely ferdeállási szög 

A tengely ferdeállási szög az azonos tengelyen lévő keréktalppontokat ösz-

szekötő egyenes és a tényleges menettengelyre merőleges egyenes által be-

zárt szög. A szög értéke pozitív, ha a jobboldali kerék tolódott el előbbre. 
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10.17. ábra Tengely ferdeállási szög (1 tényleges menettengely) 

 

A szög mind első, mind hátsó tengely esetén értelmezhető. 

 

Keréktáveltérés 

 

A keréktáveltérés az első kerekek és a hátsó kerekek talppontjait összekötő 

egyenesek által bezárt szög.  A szög értéke pozitív, ha a jobboldali kerekek 

távolsága nagyobb, mint a baloldali kerekeké.  

 

10.18. ábra Keréktáveltérés 
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Oldalankénti kerékeltolódás 

 

Az oldalankénti kerékeltolódás a tényleges menettengely és a jobb- illetve a 

bal-oldali kerekek talppontjait összekötő egyenes által bezárt szög. 

 
10.19. ábra Oldalankénti kerékeltolódás 

 

Értéke pozitív, ha a hátsó kerék az első kerékhez képest kifelé tolódott el.  

 

Nyomtávkülönbség 

 

A nyomtávkülönbség a baloldali kerekek talppontjait és a jobboldali kerekek 

talppontjait összekötő egyenesek által bezárt szög. Értéke pozitív, ha a hátsó 

nyomtáv nagyobb, mint az első. 
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10.20. ábra Nyomtávkülönbség 

 

 Tengelyeltolódás 

 

A tengelyeltolódás a nyomtávkülönbség szögének szögfelezője és a tényle-

ges menettengely által bezárt szög. Értéke pozitív, ha a hátsó tengely jobbra 

tolódott el. 

A kimért tengely-helyzet hibák a karosszériajavítás előtt fontos információk-

kal szolgálhatnak. Ezek a rendellenességek ugyanis általában mechanikai 

sérülésekre vezethetők vissza. 
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10.21. ábra Tengelyeltolódás 

10.2. Futómű méréstechnika 

A mérőműszerek mérőrendszereit az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: 

 mechanikus, 

 optikai,  

 optikai-mechanikus kombináció, 

 elektronikus-mechanikus kombináció, 

 tisztán elektronikus. 

Az mindegyik esetre vonatkozóan érvényes, hogy a függőleges vo-

natkoztatási irányt ingával vagy libellával  képes betájolni a műszer. A tisz-

tán mechanikus eszközök nyomtávmérő rudak (kerékösszetartás mérés), 

illetve mecha-nikus ingák, állítható libellák lehetnek. Ezek azonban ma már 

elavultak, azonban a teljesség kedvéért még megemlítjük őket. 
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10.22. ábra Nyomtávmérő rúd kerékdőlés-mérővel (HPA) 

 

10.23. ábra Táblaingás-vetítős  dőlésmérő (Pko-2) 

 

10.24. ábra Libellás dőlésmérő  
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10.25. ábra Libellás csapterpesztés és utánfutás mérő (Dunlop) 

 

 A mérési elv ezeknél a műszereknél nagyon egyszerű: az ingás vál-tozat 

egyszerűen beáll a gravitációvektor irányába és skálán mutatja a mért értéket. 

A libellás változatokat pedig ún. értékelő csavarral kell vízszintes helyzetbe 

hozni, majd az értékelő csavar szögskáláját leol-vasva megmérni a dőlés-

jellegű paramétereket (kerékdőlés, csapterpesz-tés, utánfutás). 

A mechanikus optikai kombinációra a 10.26. ábra mutat példát.  

 
 10.26. ábra HPA UNI-LUX optikai mérőműszer (7 – tü-

köringa, 6 – fényforrás, 9 – skála) 

 

Az ábrán a kerékdőlés, csapterpesztés és utánfutás meghatározására szolgáló 

tüköringás mérőfej látható, melynek fénysugara a 9 kijelzőn mutat rá a mért 

értékre. (Az ingás elv tehát itt is felfedezhető, csupán ebben az esetben opti-

kai kiegészítéssel kombinálták. Itt ugyanis a tüköringáról visszavert fénysu-
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gár iránya változik a mérőfej dőlési helyzetétől függően.) A mérőfej 90o-kal 

elfordítható annak érdekében, hogy az egymásra merőleges szögvetületek is 

mérhetőek legyenek (csapterpesztés, utánfutás).  

Az első és a hátsó kerekek összetartása ebben az esetben hossz- és kereszt-

irányú vetítőkkel (erre a célra egyes műszerek lézersugarat hasz-nálnak) volt 

mérhető 10.27. ábra. Ezek a műszerek még csupán két mérő-fejjel, illetve a 

hátsó kerekekre szerelhető mérőtáblákkal voltak ellátva.  A tengely-

helyzetek és –hibák meghatározása ezekkel a műszerekkel nehézkes, illetve 

részben lehetetlen volt. 

 

 
10.27. ábra A HPA UNI-LUX hossz- és keresztirányú vetítői 

10.2.1. Korszerű futóműbeállító műszerek 

A modern járműtechnika a kerék-beállítási jellemzőkön túl a tengelyhelyze-

tek (lásd bővebben a „Futóműbeállítási jellemzők” című fejezetben) pontos 

ismeretét is megköveteli. Emiatt a korszerű mérőműszerek négy mérőfejjel 

rendelkeznek, amelyek révén gyors és pontos mérésre van lehetőség, és az 

első kerekek beállítási jellemzőit már a tényleges menettengelyhez viszo-

nyítva kapjuk meg. A mérés első lépéseként ugyanis a hátsó mérőfejek meg-

határozzák a hátsó kerekek összetartási szögét és a tényleges menettengelyt. 

Az első kerekek mérése pedig már ez utóbbihoz viszonyítva történik, jobban 

igazodva a jármű tényleges haladási viszonyaihoz. 

A korszerű műszereknek tehát az alábbi mérésekre kell képesnek lenniük: 

Első tengely 

 Kerékösszetartás (egyedi és teljes, a tényleges menettengely-

re vonatkoztatva), 

 Kerékdőlés (egyenesmeneti vagy egyedi kerékösszetartás 

nulla kerékhelyzetben), 

 Kerékeltolódás, 

 Utánfutás, csapterpesztés és kanyarodási szögeltérés (egyet-

len alákormányzási művelet során mérve). 
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Hátsó tengely 

 Kerékösszetartás (egyedi és teljes, a jármű szimmetriatenge-

lyére vonatkoztatva), 

 Menettengely szög, 

 Kerékdőlés. 

Tengely-helyzetek 

 Tengely ferdeállás (elől és hátul), 

 Keréktáveltérés, 

 Keréktáveltérés (jobb- és baloldal), 

 Nyomtávkülönbség, 

 Tengelyeltolódás. 

Méréstechnikai alapelvek 

A műszerek – mint már említettük – a függőleges síkban mérhető szögeket 

(kerékdőlés, csapterpesztés, utánfutás) ingák és libellák segítségével határoz-

zák meg. 

Vízszintes síkban viszont (kerékösszetartás, tengelyhelyzet-hibák, stb.) a 

mérőfejek közötti gumizsinórok, fény- illetve infra sugarak teszik lehetővé a 

mérést. 

A négyfejes méréstechnika esetében a mérőfejek közötti legegyszerűbb 

kommunikációs lehetőség a gumizsinóros összeköttetés. 

 
10.28. ábra Gumizsinóros műszer (Beissbarth ML 1800) 

 

Az ábrán szépen látható, hogy a mérőfejeket elől és kétoldalt gumizsinórok 

kötik össze. Ezeknek az a feladata, hogy a járműkerekek helyzetének megfe-

lelően beforgassák a mérőfejekben elhelyezett szögjeladókat. A jeladók fela-

datát (a dőlésérzékelőkkel együtt) az alábbi táblázat foglalja össze, a fenti 

ábra jelöléseinek megfelelően. 
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N
o 

Megnevezés N
o 

Megnevezés 

1. kerékösszetartás-tengelyhely-

zet érzékelő (első) 

7. kerékdőlés, utánfutás érzékelő 

(első) 
2. 8. 

3. kerékösszetartás-tengelyhely-

zet érzékelő (középső) 

9. kerékdőlés, érzékelő (hátul) 

4. 10. 

5. kerékösszetartás-tengelyhely-

zet érzékelő (hátsó) 

11. forgózsámoly jeladó 

6. 12. 

10.29. ábra Szögjeladók és gumizsinórok elrendezése 

 

A gumizsinóros műszereknél korszerűbb és ma már elterjedtebb is az ún. 

CCD-kamera (charge coupled device = töltéscsatolt eszköz). Ez az egység 

infrasugarak segítségével képes mind függőleges, mind vízszintes irányú 

szögmeghatározásra.  

 

10.30. ábra CCD-kamera (1 infra összetartás-tengelyhelyzet jel-

adó KIMENET,  2 infra összetartás-tengelyhelyzet jeladó 

BEMENET, 3 lencse, 4 összetartás-tengelyhelyzet jel (fókuszált), 

5 CCD integrált áramkör (IC), 6 kerékdőlés (csapterpesztés, ill. 

utánfutás jel), 7 inga integrált infra fényforrással) 

 

A CCD-kamerák előnyei: 

 Nincs hőmérséklet-függés, 

 Nagy mérési felbontás (az összetartás elméletileg szögmá-

sodperc pontossággal mérhető), 
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 Nagy pontosság ±2 szögperc. 

 

A CCD-kamerákban az inga infrasugara a függőleges síkban definiált szö-

gek, míg a vízszintes infrasugár a vízszintes síkban definiált szögek mérésére 

alkalmas.  

Mivel a kormányzott kerekeken mindig két vetületben mérünk szöget (csap-

terpesztés–utánfutás), az ide helyezett mérőfejekben 2–2 CCD ka-merára van 

szükség, egymásra merőleges irányban beépítve. Az 3.9. áb-rán látható mé-

rőfejek nyúlványának a végén levő dobozkában, és a mé-rőfej nagy dobozá-

ban egyaránt egy-egy CCD-kamera van beépítve. 

A nyúlvány végén elhelyezett CCD-kamera vízszintes sugara a jármű előtt 

keresztben, míg a másiké a jármű mellett hosszában működik. 

A hátsó mérőfejekben egy-egy CCD-kamera is elegendő, hiszen itt az össze-

tartáson kívül általában csak dőlést mérünk. Ha azt a változatot nézzük, hogy 

az első fejekben 2–2, a hátsókban pedig egy-egy CCD-kamera van, akkor 

összesen 6 db van beépítve a négy mérőfejbe. Ezt a műszerváltozatot hívják 

6-szenzorosnak (10.32. ábra). 

 
10.31. ábra CCD-kamerás mérőfej 

 

Ebben az esetben a tengelyhelyzeteket egy hátul nyitott négyszög szögeiből 

határozza meg a műszer. 

A legkorszerűbb műszerek már ún. 8-szenzoros kivitelek. Itt az autó körüli 

infra sugár hátul záródik (10.33. ábra). A feltüntetett érzékelők szerepét az 

alábbi táblázat tekinti át. 
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10.32. ábra Négyfejes 6-szenzoros műszer 

 

10.33. ábra Négyfejes 8-szenzoros műszer 
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N
o 

Érzékelt jellemző N
o 

Érzékelt jellemző 

1. A  összetartás, tengely-

helyzet 

5. E  összetartás, tengely-

helyzet 

I  utánfutás N kerékdőlés 

2. B  összetartás, tengely-

helyzet 

6. F  összetartás, tengely-

helyzet 

K  utánfutás O kerékdőlés 

3. C  összetartás, tengely-

helyzet 

7. G  összetartás, tengely-

helyzet 

L kerékdőlés, csapter-

pesztés 

P  utánfutás 

4. D  összetartás, tengely-

helyzet 

8. H  összetartás, tengely-

helyzet 

M kerékdőlés, csapter-

pesztés 

Q  utánfutás 

10.34. ábra A négyfejes 8-szenzoros műszer által érzékelt jellem-

zők 

 

Ennek a kivitelnek az alábbiak az előnyei a 6-szenzorossal szemben: 

 

Az autó körüli mérőmező zárt négyszöget alkot, emiatt ha az autó előtti mé-

rősugár a spoiler miatt megszakad, az első kerekek egyedi összetartás mérése 

hátulról is megoldható („Spolier program”). 

Megadja a mérések ellenőrzésének lehetőségét (a 360 
o
-os záródó négyszög 

miatt), így pl. a technológiai hibákra hibaüzenetekkel fi-gyelmeztet. 

Járulékos mérésekre is lehetőség nyílik, amelyek különösen a karosszériaja-

vítás utáni méréseknél hasznosak: ilyenek pl. az oldalankénti keréktáveltérés, 

a hátsó kerékeltolódás, a hátsó tengelyeltolódás és a nyomtáveltérés. 

A korszerű futóműellenőrző műszerek felépítése 

A korszerű futóműellenőrző műszerek számítógép-irányításúak. 

A műszerek központi része IBM-kompatibilis számítógép, színes VGA mo-

nitorral. Ehhez csatlakoznak a kezelőszervek a billentyűzet, a távirányító, a 

tablet stb. 
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10.35. ábra A futóműelenőrző műszerek blokksémája 

 

 
10.36. ábra Távirányítók (kijelzős és kijelző nélküli) és tablet 

 

A mérőfejek és jelátalakítók szintén a központi számítógéppel kommu-

nikálnak. Az elektronikus forgózsámolyok vezetékkel csatlakoznak a köz-

ponti egységbe és elektronikus úton továbbítják a mért jellemzőket – így 

ennek mért eredményei is a központi számítógépbe kerülnek.  

 
10.37. ábra Elektronikus forgózsámoly és annak belső felépítése 

 

Az elektronikus forgózsámolyokkal szemben fokozott követelményeket tá-

masztanak, így pl. súrlódási ellenállásuk is kisebb, mint hagyományos társai-

ké. A beépített infravörös impulzus-érzékelés elvén működő jeladó pontos-

sága ± 4 szögperc. 
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10.38. ábra A forgózsámolyok elforgatási nyomaték igénye 

 

Az 10.39. ábra szemlélteti a perifériák és a központi egység kapcsolatát, 

amely lehet vezetékes és vezetékmentes (infrás, illetve rádiófrekvenciás). 

 
10.39. ábra Vezetékes és vezetékmentes periféria-kapcsolat  

 

A hátsó kerekeknél (kivéve 4-kerék kormányzás) csekély mértékű szögel-

fordulást is lehetővé tevő csúszólapokat alkalmaznak. Ezeknek azonban 

nincs jelkimenete. 

Az adatok és a típusfüggő előírt értékek, valamint beállítási grafikák tárolása 

ma már általában a winchesteren és CD ROM-on történik, így a frissítés egy-

szerűen megoldható.  
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10.40. ábra Csúszólap 

 

A mérőfejek felfogatása és a tárcsaütés kiegyenlítése 

A mérőfejek felfogatása többféle tartóval történhet. A lényeg, hogy a mérés 

során a kerék forgási síkjára merőleges legyen a mérőfej tengelye. 

 
10.41. ábra Mérőfej felfogatók (9 univerzális mérőfejtartó 10 

Gyorsfelfogató (ill. csapos) 11 univerzális gyorsfelfogató) 

 

Az univerzális mérőfejtartó acél és könnyűfém keréktárcsák esetén egyaránt 

alkalmazható. Menetes orsó segítségével rögzíthető a kerékre, amely a szorí-

tó karmokat feszíti szét vagy össze. Felhelyezés után el kell végezni az ún. 

keréktárcsaütés-kompenzáció folyamatát. 

A járműspecifikus gyorsfelfogatók illesztőcsapok segítségével tájolják hely-

zetüket a járműkerékhez. Ez a tájolás garantálja mérőfej megfelelő helyzetét, 

így a keréktárcsütés-kompenzáció folyamata eb-ben az esetben elmaradhat. 

A kerékhez állítható hosszúságú karok szo-rítják hozzá. 

Az univerzális gyorsfelfogatók a gumiabroncshoz feszített felfogókarokkal 

rögzítettek. A tárcsaütés-kompenzáció folyamatát azonban ilyenkor is el kell 

végezni. 
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Keréktárcsaütés kiegyenlítés 

 

A futóműves méréstechnikában az egyes jellemzők mérése a kerék-sík állás-

szögének a meghatározásán alapul. Ezek mért értéke csak akkor pontos, ha a 

mérőfej és a keréktárcsa síkja párhuzamos. A keréktárcsák deformációja 

miatt (mivel az univerzális felfogatók a tárcsaperemen tá-maszkodnak fel) ez 

automatikusan nem garantálható. Ez alól csupán az illesztőcsapos 

járműspecifikus felfogatók képeznek kivételt, hiszen itt a keréktárcsa illesztő 

furata adja meg a tájolást és nem a sérülékeny perem rész. 

A mérőfej felfogatók többségénél tehát a mérések megkezdése előtt párhu-

zamos helyzetbe kell hozni a keréktárcsa és a mérőfej síkját. Ezt a folyamatot 

nevezzük keréktárcsaütés-kompenzációnak. 

A régebbi műszerek esetén a mérőfej-felfogatókon 120
o
-onként kialakított 

kompenzációs csavarok segítségével tehetjük pár-huzamossá a síkokat. A 

kompenzációs folyamat közben a kereket körbeforgatva, a hosszirányú vetítő 

fénysugarának „kóválygása” jelzi az ütést. Ennek megszűnése (illetve adott 

határ alá csökkenése) esetén fejezhetjük be az eljárást.  

 

10.42. ábra Mérőfej felfogató (A – kompenzációs csavar) 

 

A korszerű mérőrendszerek ún. elektronikus keréktárcsaütés-kompenzációt 

alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy nem kell mechaniku-san beavatkozni, 

mivel a kompenzáció tisztán szoftver úton történik. Ehhez az adott tengelyt 

meg kell emelni és a felszerelt mérőfejet víz-szintes helyzetben tartva (a be-

épített libella segítségével) 90
o
-oként (il-letve adott típusú műszereknél 180

o
-
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onként) körbe kell forgatni. A mű-velet során minden negyed (illetve fél) 

fordulat után meg kell nyomni a mérőfejen a kompenzációs gombot, ugyanis 

ezzel tudatjuk a műszerrel, hogy a kerék adott helyzetben van és a (10.43. 

ábra). 

   
 

 

10.43. ábra Mérőfej (Beissbarth) 

 

A mérőfej vízszintes helyzetére a teljes folyamat alatt ügyelni kell. 

Ha adott keréken körbeértünk, akkor ezt a kompenzáció vége gomb meg-

nyomásával tudatjuk a műszerrel.  

Az elektronikus keréktárcsaütés kompenzáció fent leírt folyamata adott mű-

szerre érvényes (Beissbarth), elve azonban általános. Műszerenként csupán 

abban van eltérés, hogy 90
o
 vagy 180

o
-onként történik-e a forgatás és mely 

gombokat kell megnyomni közben. 

 

Különleges mérési funkciók 

A mérési technológia ismertetésével részletesen „A futóművek méré-se és 

beállítása” című fejezet foglakozik, itt csupán néhány különleges mérési 

módszert emelünk ki. 

 

Kerékdőlés mérés megemelt állapotban 

 

A korszerű műszerek képesek a kerékdőlés értékének mérésére a jármű meg-

emelt állapotában. Ennek különösen azoknál a járműveknél van jelentősége, 

amelyeknél a kerékdőlés beállítása nem fokozatmente-sen, hanem hézagoló 

alátétek segítségével történik. Ebben az esetben ugyanis a megemelt kerék 

mellett történő beavatkozás hatása rögtön megjelenik a kijelzőn. 

Négykerék-kormányzású járművek mérése 

kompenzációs gomb 

kompenzáció vége gomb 
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Néhány autótípus esetében (pl. Honda, Mazda, Mitsubishi) találkoz-hatunk 

négykerék-kormányzású járművekkel. Ezeknél a járműveknél a hátsó kere-

kek egyedi összetartásának mérése lényeges, mégpedig az el-ső tengely adott 

alákormányzási szöge esetén. Ilyen esetekben a hátsó kerekek alá is elektro-

nikus forgózsámolyt kell helyezni. Ebben az eset-ben a műszer már mind a 

négy kerék egyedi összetartás értékét képes mérni.  

Különleges mérési elven működő műszerek 

Ebben a fejezetben egy olyan különleges műszert mutatunk be röviden, 

amely teljesen szakít az eddigi alapelvekkel. 

A John Bean gyártmányú, Visualiner nevű műszer mérőfejek helyett fény-

visszaverő táblákat helyez a kerekekre. 

 
10.44. ábra John Bean futóműellenőrző műszer 

 

A fényvisszaverő táblák egyik fő előnye, hogy ütésállóak. Így nem kell attól 

tartani, hogy leejtés után tönkremegy a műszer. További tech-nológiai előny, 

hogy nincsen szükség keréktárcsaütés kompenzációra és szigorúan vízszinte-

zett mérőhelyre. A mérőfejeket nem kell kalibrálni és az elektronikus forgó-

zsámolyok alkalmazása is szükségtelen. 

A műszer állványzatára oldalanként egy-egy nagyfelbontású kamerát szerel-

tek. A kamerák infravörös LED-diódák fényét bocsátják impulzusüzemben a 

kerekekre szerelt reflexiós lapokra, és az onnan visszavert fény (felvett kép) 

alapján értékelnek.  

Az értékelés elve a következő: A mérés közben az autót mintegy 20–30 cm-t 

gurítva az elforduló kerekek magukkal fordítják a mérőtáblákat. A táblákon 

elhelyezett fehér fényvisszaverős körök ekkor a kamerából ellipszisnek lát-

szanak, amelyeknek kis- és nagytengely arányából és a tengelyek dőlési szö-

géből a műszer számítógépe kiszámítja a kerékmozgás 3-dimenziós modell-

jét, amelynek alapján a futómű-beállítási paraméterek matematikai módsze-

rekkel kiszámíthatók. 
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10.45. ábra A mérőtáblák köreinek torzulása az elfordulás tenge-

lyétől függően 

 

A műszernél alkalmazott mérési technológia: 

 Járjunk a mérőállásra, az első kerekek legyenek a forgózsá-

moly közepén. Ha a mérőállást emelőn alakítottuk ki, akkor 

emeljük meg az emelőt annyira, hogy a beállítási műveletek 

céljából alá tudjunk menni. 

 Szereljük fel a kerekekre a reflexiós lapokat, fordítsuk azokat 

a kamerák felé, amelyek ezt „visszaigazolják”. 

 Gurítsuk az autót mintegy 30 cm-rel hátra és állítsuk meg, 

majd gurítsuk vissza az eredeti helyzetébe. A műszer ennek a 

folyamatnak a végére azonosítja a keréktengely helyzetet és 

kiszámítja a kerékösszetartást, a kerékdőlést, a tényleges me-

nettengely irányát és a tengelyhibákat. 

 Fordítsuk el a kereket a képernyőn jelzett értékre, majd állít-

suk vissza alaphelyzetbe. Ez a folyamat a közvetett mérési 

technológia révén az utánfutás, csapterpesztés, kanyarodási 
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szögeltérés és a maximális alákormányzási szög értékének 

meghatározásához szükséges. 

10.2.2. A közvetetten mérhető szögek meghatározásának elve  

A kormánycsap (függőcsap) térbeli helyzetét a csapterpesztési és az 

utánfutási szög írja le, ezek – mint már azt ismertettük – tulajdonképpen a 

térbeli szög két, egymásra merőleges síkban vett vetületei. Kormánycsapról 

(azaz függőcsapszegről) azonban kizárólag merevtengelyes első kerékfelfüg-

gesztésnél beszélhetünk, mivel a független kerék-felfüggesztések esetén a 

lengőkarok gömbcsuklóinak közös forgástengelye csak képzetesen jelöli ki 

azt. 

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy ezeket a szögértékeket közvetlenül nem, 

csupán közvetett módszerrel lehet mérni. A függőcsap, a keréktengely és a 

kerék egymással kölcsönösen meghatározott geometriai helyzetben vannak: 

olyan rendszert alkotnak, ahol valamennyi pont mozgása egyértelműen leír-

ható.  Alaptétel, hogy a rendszer csak a függőcsap tengelye körül fordulhat 

el. Nézzük a közvetett mérés elméleti megfontolásait két lépésben.  

1. lépés: az alapsíkban (alapkör síkja) bekövetkező el-fordulás és az ennek 

megfelelő 1. fősíkban (a kormányzási tengelyre merőleges sík) történő elfor-

dulás közötti kapcsolat meghatározása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.46. ábra Összefüggés az alapsíkban és az I. fősíkban történő 

elfordulás között 

Az alapsíkban történő elfordulást a forgózsámoly elfordulását jelenti. Az I. 

fősíkban bekövetkező elfordulás pedig a mérőfej (érintő) elfordulásával azo-

nosítható. 

Az ábra jelöléseinek magyarázata: 

δ – szögelfordulás az alapsíkban 

β – szögelfordulás az I. fősíkban 

α – csapterpesztés 

I. fősík

A lapkör

korm ányzási 

tengely

a

a

c

b

R
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Az  ábra derékszögű háromszögei alapján az alábbi összefüggések írhatók 

fel: 

 cos Rb   (3.1.) 

  sin Ra  (3.2.) 

Az (3.3) egyenlet végleges alakja az (3.1.) és (3.2.) behelyettesítése után áll 

elő: 

  



 cos

cos

cos
 R

b
c

 (3.3.) 

Az (3.2.) és (3.3.) egyenletek segítségével felírható az (3.4.) egyen-let: 

  






cos

cos

sin






R

R

c

a
tg

 (3.4.) 

Az (3.4.) képlet átalakítása után az alábbi egyszerű formát kapjuk: 

   cos tgtg  (3.5.) 

Tehát az alapkör (forgózsámoly) δ szögelfordulásakor az érintő (mérőfej) az 

I. fősíkban   szöggel fordul el. 

2. lépés: az érintő (mérőfej) elkormányzása utáni dőlés-szög értékének meg-

határozása.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.47. ábra Az érintő (mérőfej) elkormányzása utáni dőlésszög 

értékének meghatározása 

 

A P pontban az érintő bázishelyzetben van: γ = 0
o
. Elkormányzás után az 

érintő P’ pontban érinti az I. fősík r sugarú körét. A kerék elkormányzási 

mértéke az alapkörön előírt δ szög. Ennek értéke az I. fősíkban α függvényé-

ben β. Az érintő γ hajlásszögű a függőleges síkban (OTP’ Δ). 

alapsík

I. fősík

érintő

érintő

L

0

P'

P

h
r

T

k h



284  GÉPJÁRMŰVEK ÜZEME I. 

www.tankonyvtar.hu   Lakatos, Nagyszokolyai, BME 

A γ hajlásszöge a függőleges síkban: 

  L

h
sin

  (3.6.) 

  tg

r
L 

  (3.7.) 

  cos rk   (3.8.) 

Az (3.8.) behelyettesítése után: 

   sincossin  rkh  (3.9.) 

Ha (3.6.)-ba behelyettesítjük (3.7.)-et és (3.9.)-et: 

  






 sinsin

tg

sincos
sin 




r

r

 (3.10.) 

Ennek alapján γ értéke: 

 )sinsin(sinarc     (3.11.) 

β értékét az (3.5) egyenlet alapján beírva: 

    )costg(tgarcsinsinsinarc    (3.12.) 

 

Az (3.12.) összefüggés alapján kézenfekvő, hogy a δ szöget (forgózsámoly 

elfordulás) állandósítani kell. A gyakorlati méréseknél tehát nagyon fontos az 

előírt kerékelfordítás (általában 20
o
, esetenként 10

o
) pontos betartása.  

A mérőzsinóros és az infra irányérzékelőjű mérőfejek az elfordulás szögét a 

mérőfejben, tehát az I. fősíkban érzékelik.  

A mérés számítási módszere tehát az (3.12.) összefüggés alapján, hogy a 

mért γ  értékhez mekkora α érték tartozik. 

10.3. A futóműbeállítási paraméterek kinematikai változása 

A jármű haladása közben – dinamikus átterhelődés miatt – módosul a futó-

mű-beállítási paraméterek értéke az alapbeállításhoz viszonyítva. A további-

akban ennek hatását tekintjük át. 

10.3.1. A kerékdőlés kinematikai változása 

Az egyedi kerékfelfüggesztéseknél a kerekek ívmenetben a felépítménnyel 

együtt dőlnek. A külső kerék oldalvezető ereje ennek során csökken. Ennek 

kompenzálása érdekében a kerékfelfüg-gesztéseket úgy alakítják ki, hogy a 

kerekek berugózása során pozitív, kirugózása során negatív dőlést vesznek 

fel. 
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10.48. ábra A kerékdőlés dinamikus változása (---- berugózott 

_____ alaphelyzet) 

 

A kerék rugózási útja függvényében felvehető a kerékdőlés-változás függvé-

nye. Az ábra különböző konstrukciókat (típusokat) hasonlít össze. A Honda 

Accord kettős keresztlengőkaros konstrukció, míg a 3-as BMW és a Merce-

des pedig McPherson felfüggesztésű. A diagram a hátsó tengely kerekeire is 

felvehető, természetesen ebben az esetben az eltérő konstrukciós kialakítás 

miatt más a görbék menete.   

 

10.49. ábra Kerékdőlés változási görbe 
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10.3.2. A kerékösszetartás kinematikai változása 

A kerékösszetartás tekintetében nagyon fontos, hogy az alaphelyzetben beál-

lított érték milyen mértékben változik a kinematikai hatások miatt. A menet 

közben hátrányosan változó beállítási értékek ugyanis egy sor hátránnyal 

járnak. Ilyenek például: 

 a lecsökkent menetstabilitás, 

 a megnövekedett gumiabroncskopás és 

 a megnövekedett gördülési ellenállás. 

A fenti ábra a 4 lengőkaros  Audi A4, A8 futómű kerék-összetartás görbéjét 

mutatja, a kerékdőlés görbével közös diagramban. Az összetartás görbe eb-

ben az esetben beállítható. Ennek módját a mérési és beállítási módszerek 

tárgyalásánál mutatjuk be. 

 

10.50. ábra 4-lengőkaros AUDI futómű 

 

Természetesen a fejezetben bemutatott diagramok a statikus be-és kirugózás 

esetére érvényesek, dinamikus változások esetén az értékek ettől el-térnek. 

Fékezés, gyorsítás és ívemenet esetén a kerékösszetartás felvett értékét az 

alábbi ábra jelölt pontjai mutatják. 
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10.51. ábra Kerékösszetartási és dőlési görbe (Audi A4, A8) 

  

10.3.3. A kerékösszetartási görbe beállítása  

 

A független elsőkerék-felfüggesztéseknél a kerékállás- és a kormányzási 

futómű-paraméterek értéke függ a jármű terhelésétől és a kerékelkormányzá-

si szögtől. Emiatt a jármű haladása közben a statikusan beállított értékek 

megváltoznak. Ezért a konstruktőrnek úgy kell kialakítania a felfüggesztést, 

hogy az ki- vagy berugózáskor, illetve elkormányzásnál csak a megengedett 

mértékben változtassa meg a beállított paramétereket. 

A kocsiszekrény függőleges mozgásakor (ki-, illetve berugózás) a kerékösz-

szetartás értéke megváltozik. Ez természetesen a keréksík elfor-dulását 

eredményezi. A futóműveknél ezt ugyan nem lehet teljesen kiküszöbölni, de 

a változás mértéke határok közé szorítható.  

A futóműveknél nagyon fontos a szimmetria: a beállításnál figyelemmel kell 

lenni a két oldalon mért paraméterek egymáshoz viszonyított értékére is, 

mert annak adott tűrésen belül kell lennie. Amennyiben a szimmetria meg-

bomlik az a fékezés, gyorsítási iránytartás és az ívmeneti viselkedés rendel-

lenességeiben nyilvánul meg. 

A szimmetria a jármű mozgása közben is felborulhat. A kocsiszekrény és a 

futómű relatív elmozdulásakor az egyedi összetartás megváltozik. Ilyenkor – 

elsősorban fékezéskor elhúz a jármű. 

A terheletlen alaphelyzethez viszonyítva a ki- és berugózás során fellépő 

kerékösszetartás változás koordinátarendszerben ábrázolható.  Az ezt leíró 

függvényt nevezzük kerékösszetartási görbének (németül Vorspurkurve). A 

görbét elemezve (4.4. ábra) látható, hogy a változás akár akkora mértékű is 

lehet, hogy a beállított (alaphelyzeti) kerékösszetartás érték átmegy széttar-

Ki 

Be 
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tásba. A gyártók a szerkezeti elemek kialakítása révén a „méretezik” a 

kerékösszetartási görbe meredekségét. 

A VAG csoport négy lengőkaros futóművét (amelyet az A4, A6, A8 típu-

sokba építenek be) úgy alakították ki, hogy a beállítással a kerékösszetartási 

görbe menete is befolyásolható. A beállítás elve azon alapul, hogy a 

kerékösszetartási görbe jól közelíthető egyenessel. Ennek egyenletét pedig 

két pontja (illetve egy pont és a meredekség) egyértelműen leírja. 

 

 

10.52. ábra Kerékösszetartási görbe 

 

A görbe egyik pontja nem más mint az alaphelyzetben beállított kerékössze-

tartás értéke (C1), a másik pedig egy adott kirugózási helyzetben mérhető 

kerékösszetartás érték (C2).  

A két pontos beállításból következően kettő beállító szervre is szükség van, 

hiszen csak így érhető el, hogy a beállított alap kerékösszetartás értékére ne 

hasson az összetartási görbe meredekségének állítása (lásd az alábbi ábrát). 
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10.53. ábra A kerékösszetartási görbe beállítása 

 

Ez a VAG konstrukciónál úgy érhető el, hogy a kerékösszetartás (alapérték) 

beállítására meghagyták a szokásos nyomtávrúd-hossz állítást, míg az össze-

tartási görbe meredeksége a nyomtávrúd-gömbfej függőleges helyzetének 

állításával hajtható végre. 

A méréshez és a beállításhoz ezek után már csak egyetlen dologról kell gon-

doskodni: a kiindulási helyzethez viszonyított, pontosan adott mértékű kiru-

gózási helyzetről. Ennek elérése érdekében a kocsiszekrényt meg kell emel-

ni. 

A szimmetrikus, pontosan meghatározott mértékű emelés gyári célszer-

számmal hajtható végre. 

A C1 értékű kerékösszetartás B1 ka-rosszéria-magasság helyzetben mérhető.  

A C2 érték ezzel szemben a B2-vel jellemzett helyzethez tartozik. A VAG 

által előírt mérési és beállítási irányelvek szerint a B1 és B2 közötti különb-

ség 60 mm, amelyhez s értékű kerékösszetartás változás tartozik. 

A pontosan előírt értékű járműmegemelés (kirugózás) az alábbi ábrán látható 

célszerszám segítségével (a megemelt autót arra ráengedve) érhető el. 
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10.54. ábra Célszerszám a kerékösszetartási görbe állításához 

10.4. A mérőhely-kilakítás szempontjai 

A futómű-bemérés helyét úgy kell kialakítani, hogy megfeleljen a pontos 

futómű-bemérés és a mérés-reprodukálhatóság követelményének. Mivel a 

futómű-beállító készülékek a futómű geometriai jellemzői közül számosat a 

gravitációs erőtér irányához (a gravitáció-vektor által kijelölt függőleges 

irány) viszonyítanak, előfeltétel, hogy a mérés során a jármű vízszintes síkon 

álljon.  

10.4.1. A mérőhely-kialakítás általános szempontjai 

A mérőhelyen az egyes kerekek talppontjait ki kell szintezni (optikai szinte-

zővel).  Az erre vonatkozó követelményeket az alábbi ábra szemlélteti. 
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10.55. ábra A mérőhely kialakítására vonatkozó követelmények 

 

Az ábrán látható számértékek megfelelnek a legkorszerűbb, több-lengőkaros 

első futóművek (pl. BMW E36, illetve Audi A8) által tá-masztott követel-

ményeknek is. Általános felhasználási igényekre az áb-rán látható számérté-

kek kétszerese is megfelelő. 

A futómű-beállításra alkalmas emelők esetében ez a feltételrendszer annyi-

ban szigorúbb, hogy az előírt értékeknek mind leengedett (mérési helyzet), 

mint megemelt állapotban (beállítási helyzet) meg kell felelni. 

Függetlenül attól, hogy a mérőhely szerelőakna mellett vagy emelőn van-e 

kialakítva, a kerekek alá helyezett csúszólapokat illetve forgó-zsámolyokat 

fel- és lehajtáskor rögzítőcsapokkal kell biztosítani az elcsúszás megakadá-

lyozása céljából.  

A futómű-bemérés során mind az első, mind a hátsó kerekeknek lehetőség 

szerint a csúszólapok, illetve a forgózsámolyok közepén kell állnia, hogy a 

kerékfelfüggesztések az alákormányzási és a beállítási műveletek alatt fe-

szültségmentesek maradjanak. Ez egyben azt is jelen-ti, hogy ezeket az ele-

meket a vizsgált jármű méreteihez igazítva kell elhelyezni. 

10.4.2. A futómű-beállításra alkalmas kialakítású emelők 

 

A továbbiakban a futómű-beállításra alkalmas emelők alapváltozatait tekint-

jük át. 

 

Négyoszlopos elektrohidraulikus gépjárműemelő 

Az emelő személy- és haszongépjárművek emelésére szolgál. Egyszerű ki-

alakítású, könnyen kezelhető univerzális berendezés. A felemelt gépjármű 

alváza, futóműve jól áttekinthető, könnyen szerelhető. Emiatt a futómű-

javítási munkák elvégzésére alkalmas. A rámpák méreteiből adódóan nem 

jelent problémát a széles nyomtávú gépjárművek emelése sem. Az emelő 

kiegészíthető segédemelővel és futómű-állító műszerekkel is. A beépített 
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hidraulikus és mechanikus biztonsági berendezések biztonságos munkavég-

zést tesznek lehetővé.  

 
10.56. ábra 4 oszlopos autóemelő, forgózsámolyok elhelyezése az 

emelőn 

 
10.57. ábra segédemelővel ellátott 4 oszlopos emelő, biztonsági léc 

 

Az emelőberendezés kiegészíthető beépített emelőasztallal, mely magába 

foglalja a hátsó nagyfelületű csúszólemezeket, ill. a kialakított helyre a for-

gózsámoly telepíthető. 

A futóműállítás megköveteli a rámpák vízszintes helyzetét. Ez a következő 

módon érhető el: 

 az emelővel a kívánt magasságba járunk, 

 a retesz nyomógomb működtetésével („reteszre eresztés”) az 

emelőt a biztonsági léc megfelelő nyílásába süllyesztjük:  ez-

zel biztosítható az emelő, illetve a rámpák vízszintes helyze-

te. 

Elektrohidraulikus ollós gépjárműemelő 

 

Az ollós gépjárműemelő speciális kivitele lehetővé teszi az emelő-

berendezésre, a futómű-állító és a holtjáték-vizsgáló műszer felszerelését, a 
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mérések pontos elvégzését a szükséges beállítások elvégzését. Rámpába te-

lepíthető forgó-zsámolyokkal, ill. nagyfelületű csúszó-lapokkal rendelkezik. 

Az emelő kiegészíthető hidraulikus holtjáték vizsgálóval. Telepíthető talajba 

süllyesztve, valamint feljáróék alkalmazásával talajra is. A felemelt gépjármű 

futóműve jól áttekinthető, könnyen szerelhető. Kiegészíthető beépített hidra-

ulikus segédemelővel. 

 
10.58. ábra Futóművizsgálat ollós emelőn 

 

 
10.59. ábra Talajszintbe süllyesztett ollós emelő, segédemelő 

 

A futómű-állításnál megkövetelt a rámpák vízszintes helyzete. Ezt úgy érhet-

jük el, hogy a járművet a megfelelő magasságba emeljük, majd a reteszelő 

gomb megnyomásával a következő reteszre eresztjük. 

Elektrohidraulikus kétoszlopos gépjárműemelő 

Az emelő-berendezés rámpás szerkezetű, egyszerű kialakítású, könnyen ke-

zelhető univerzális berendezés. 

A felemelt gépjármű alváza, futóműve jól áttekinthető, könnyen szerelhető. 

Elvégezhetők a futómű-javítási és –állítási munkák. A futómű-állító beren-

dezés a rámpára feltelepíthető.  
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10.60. ábra Kétoszlopos rámpás emelő, futómű-állítás kétoszlo-

pos emelőn 

 

 

 

  

10.61. ábra A futómű-állításra alkalmas kétoszlopos gépjármű-

emelők kialakítási változatai 

 

Futómű-állítás esetén az emelőt lehajtható alá-támasztó lábakra kell leeresz-

teni, a vízszintes helyzet biztosítása érdekében. Az erre a munkára alkalmas 

emelők kiviteli változatait a fenti ábra tekinti át. 

A bemutatott emelők mindegyike kizárólag száraz helyiségben üzemeltethe-

tő és szilárd, egyenes padlóburkolatra állítható fel.  
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10.62. ábra Talajszintbe süllyesztett kétoszlopos emelő 

 

10.4.3. A gépjárműemelők telepítése szerelése 

Az emelők zavarmentes üzemelésének feltétele a precíz telepítés. A telepítés 

helyén – akár padlószint fölötti, akár padlószint alatti telepítésről van szó – a 

betonfelületnek vízszintesnek és egyenesnek kell lennie.  

Alapnak minimálisan 25 kN/mm2 nyomószilárdságú és legalább B25-ös 

minőségű betont kell alkalmazni. A minimális betonvastagság 220 mm. 

Az emlők alapját vagy teljesen különállóan vagy egy nagyobb alapozás ré-

szeként kell kezelni.  

A szerelés megkezdése előtt ellenőrizni kell a padlózat vízszintességét és 

egyenességét. 

Az emelők telepítése után valamennyi működési funkciót terheletlen állapot-

ban kell ellenőrizni. 

Vízmértékkel ellenőrizni kell a rámpák vízszintességét is. 

10.4.4. A gépjárműemelők üzemeltetése és karbantartása 

Az elektrohidraulikus gépjárműemelők biztonságtechnikai követel-ményeit 

az ME-07-4028 tartalmazza. Az időszakos vizsgálatot az MSZ-07-4446-

1991 szabályozza. 

A vizsgálat rendje és módja az MSZ 9721/I. szerint történik. Az eme-lő szer-

kezeti és fővizsgálatát legalább a következő időszakonként kell elvégezni: 

 szerkezeti vizsgálat: 4 havonta 

 fővizsgálat (a gyártás időpontjától számítva) 

 9 évig: 3 évente 

 9 év után: 2 évente 
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 időszakos felülvizsgálat (a gyártás időpontjától számítva) 

 10 évig: 5 évente 

 10 év után: évente 

 

Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az 1993. évi XCIII. Munkavédelmi 

törvény 23. paragrafusa és az MSZ 63-5. továbbá a 33/1994. (XI. 10.) IKM 

rendelet az „Emelőgépek biztonsági Szabályzata” szabályozza. Dokumentá-

lását az MSZ 63-5. szerint kell biztosítani. A gép-járműemelőhöz 

„Emelőgépnapló”-t kell rendszeresíteni, amelybe be kell jegyezni és tanúsí-

tani kell az elvégzett vizsgálatokat, karbantartásokat és a felhasznált anyago-

kat, továbbá be kell jegyezni a működést tiltó vagy korlátozó feltételeket. 

 

10.5. Futóművek mérése és beállítása 

A futóművek beállításának ellenőrzése az alábbi esetekben szükséges: 

 a gépkocsi menettulajdonságai nem megfelelőek, 

 a gépkocsi baleset során megsérült, 

 a kerékfelfüggesztés adott alkatrészeit (10.63. ábra) kiszerel-

ték, 

 a gumiabroncsok egyenlőtlenül kopnak (10.64. ábra). 
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Első futómű Mérés Összet. 

beáll. 

Hátsó futómű Mérés 

ige

n 

ne

m 

ige

n 

ne

m 

ige

n 

ne

m 

Felső hátsó lengőkar     Lengéscsillapító   

Felső első lengőkar     Csavarrugó   

Vezető lengőkar     Felső lengőkar
* 

  

Rugóstag     Alsó lengőkar
* 

  

Teherviselő lengőkar     Kerékcsapágy-ház
*
   

Tartóbak     Nyomtávrúd
* 

  

Kerékcsapágy-ház     Futómű segédkeret
* 

  

Nyomtávrúd     Komplett hátsó fu-

tómű 
  

Kormánymű     Stabilizátor   

Futómű segédkeret        

Stabilizátor        

10.63. ábra Futómű beállításának szükségessége (VAG)  (* 

összkerékhajtású gépkocsi esetén) 

 

A 10.64. ábra a helytelen futómű-beállításra utaló leggyakoribb gumiab-

roncs-kopási fajtákat tekinti át. Ezek a hibák általában már normál használat 

során, viszonylagosan kis üzemeltetési sebességek mellett is fellépnek. 

Ezekben az esetekben feltétlenül méréssel kell ellenőrizni a tengely-

geometriai adatokat. 
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Jellegzetes gumiabroncs-kopási képek 

    

Hibás kerékösz-

szetartás beállí-

tás: a gu-

miabroncsok 

„radírozása” 

sorja-képződés-

sel jár a profil 

mentén 

Hibás kerékdő-

lés beállítás: 
egyoldali gumi-

abroncs-kopást 

okoz 

Hullámszerű, 

helyenkénti 

kopás: a gumi-

abroncs pattogá-

sa okozza – a 

mechanikus al-

katrészek túl 

nagy holtjátéka 

miatt 

Az előírtnál 

kisebb gu-

miabroncsnyo-

más: a gumiab-

roncsok széle 

gyorsan elkopik 

10.64. ábra Futómű-hibákra utaló jellegzetes gumiabroncs-

kopási képek 

10.5.1. Futóművek bemérése 

Előkészítő munkák a futómű-bemérés előtt 

A futóművek diagnosztikai vizsgálata előtt az alábbi előkészítő munkákat 

kell elvégezni: 

A forgózsámolyok és csúszólapok elrendezése a jármű tengely- és nyomtá-

volságának megfelelően, 

Feljárás a járművel a kerékalátétekre (a rögzítőcsapokat előtte be kell he-

lyezni), 

Kézifék behúzása a jármű elgurulása ellen, 

A rögzítőcsapok kihúzása a kerékalátétekből és a jármű meglengetése az 

esetleges feszültségek eltávolítása céljából. 

 Át kell vizsgálni a jármű gumiabroncsait, azok nyomását, a 

kormánykerék holtjátékát (lásd holtjáték-vizsgáló próbapa-

dok), a kerékcsapágyak, a rugók és a lengéscsillapítók állapo-

tát.  

 A mérőfej tartókat, majd a mérőfejeket rögzíteni kell a kere-

keken és adott esetben el kell végezni a keréktárcsa-ütés 

kompenzációt. 
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 A járművet a mérés előtt kondicionálni kell: 

 Előírt terhelő tömegek behelyezése az első és hátsó ülésekre, 

valamint a csomagtartóba, 

 Tengelyszintek mérése és az ennek megfelelő előírt adatok 

kiválasztása 

 A futómű lefeszítése az előírt célszerszámmal, a megadott 

magassági szintre. 

 A járművet oldott fék mellett meg kell lengetni (a karosszéri-

át előbb az első, majd a hátsó tengelynél le kell nyomni és 

hagyni kell kilengeni), hogy a rugózás stabil középhelyzetbe 

kerüljön. 

 Az üzemi féket fékpedál-kitámasztó segítségével blokkolni 

kell. 

  

 
 

10.65. ábra Terhelő tömegek elhelyezése, fékpedál és kormány-

kerék kitámasztó 

 

 
 

10.66. ábra Előírt járműmagasság (BMW), előírt járműmagas-

ság (Peugeot) 
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BMW 3-as sorozat (E36) 

 15’’ 16”  

X1 X1  

1991-99 576  10 mm 589  10 mm  

Sport 561  10 mm 574  10 mm  

M3 – –  

    

10.67. ábra A BMW 3-as sorozat (E36) magasság-megadása 

 

A futómű-bemérés technológiája 

 

A futómű-bemérés technológiáját konkrét járművön a BMW E36 példáján 

mutatjuk be. A jármű első és hátsó futóműveit az alábbi ábra szemlélteti. Az 

első futómű McPherson rendszerű, kereszt-stabilizátorral, míg a hátsó futó-

mű egy merev, a keréktartókkal összekötött hossz-tartóból és két 

keresztlengőkarból áll. 

 
10.68. ábra BMW E36 első és hátsó futómű 

 

A mérés előtt elvégzendő műveletek , az általánosan érvényes teendőkön 

kívül az alábbiak: 

 A mérés teli tüzelőanyag-tartállyal és a BMW által megadott 

elő-írt terheléssel történik. Amennyiben a tartály üres, akkor a 

70 literes űrtartalomnak megfelelő 50 kg-os ballasztzsákot 

kell a tüzelőanyag-tartály fölé helyezni. 

 Az előírt terhelés elhelyezése a járműben: ez az első és hátsó 

ülések mindegyikén egyaránt 68 – 68 kg-ot, a csomagtartó-
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ban pedig 21 kg-ot jelent. A terhelés 3 és 15 kg-os homok-

zsákokkal meg-oldható. 

 A járműre vonatkozó előírt értékeket ki kell keresni a műszer 

adattárolójából vagy megfelelő adatkönyvből, adatbázisból. 

 
s-

sel a BMW által előírt értékre kell hozni. 

 

Futómű mérés (beállítás előtt) 

A mérések a műszerek többségével programozott vagy tetszőleges sorrend-

ben is végrehajthatók.  

 

Programozott mérés: 

A programozott mérés esetén a műszer szoftvere határozza meg a mérési 

műveletek sorrendjét. A műszer ennek a sorrendnek megfelelően vezényli le 

a mérés végrehajtását. A mérés során, minden egyes lépésnél megtörténik a 

mért és előírt értékek kijelzése és összehasonlítása. A mérési folyamat a ke-

zelő által léptethető előre és vissza. 

 

A programozott mérés lépései: 

 Egyenesmeneti kerékhelyzet beállítása és a hátsó kerekek dő-

lésének és összetartásának mérése. 

 Utánfutás, csapterpesztés és kormányzási szögeltérés mérése. 

(Mindkét oldali 20
o
-os elkormányzással). 

 Kormányzási középhelyzet beállítása, majd az első kerekek 

dőlésének és összetartásának meghatározása. 

 A maximális alákormányzási szög mérése (balra/jobbra). 

 A mérési eredmények összehasonlítása az előírt értékekkel. 

 

Beállítási műveletek 

A beállítást – amennyiben az szükséges – a hátsó tengelynél kezdjük. A kivá-

lasztott típusnál (BMW E36) a hátsó kerekek dőlése és összetartása egyaránt 

állítható. A beállítási segédábrák a műszerek adatbankjából lehívhatók, illet-

ve az adatkönyvekben hozzáférhetők. 
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10.69. ábra BMW E36 hátsó kerék  összetartás és dőlés állítás 

 

Az első tengely kerekeinél az utánfutás és a csapterpesztés nem állítható. A 

kerékösszetartás állítása a járművek többségénél általánosan elterjedt mód-

szerrel végezhető el. Az egyedi összetartás értékek beállításakor ügyelni kell 

arra, hogy a beállítást a kormányzási középpontban végezzük, lerögzített 

kormánykerék mellett. A kerékdőlés értéke pedig az alábbi. ábrán látható 

módon állítható be. 

 
10.70. ábra BMW E36 első kerék összetartás és dőlés állítás 

 

Ellenőrző mérés (beállítás után) 

 

A beállítás utáni ellenőrző mérés lépései:  

 Kormányzási középhelyzet beállítása és az első kerekek dőlé-

sének és összetartásának mérése. 

 Egyenesmeneti menethelyzet beállítása, majd a hátsó kerekek 

összetartásának és dőlésének mérése. 

 Utánfutás, csapterpesztés és kormányzási szögeltérés mérése. 

(Mindkét oldali 20
o
-os elkormányzással). 

 A maximális alákormányzási szög mérése (balra/jobbra). 

 A mérési eredmények összehasonlítása az előírt értékekkel. 
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A kerékbeállítási paraméterek mérése a programozott mérési lefutás mellett 

szabadon választható sorrendben is végrehajtható. Ez természetesen nagyobb 

szakértelmet kíván a mérő személytől. Ilyen esetben alábbi szempontokat 

különösen szem előtt kell tartani: 

 A kerékdőlés és kerékösszetartás értékek mérése előtt a kere-

keket egyenesmeneti helyzetbe kell állítani, ezzel ugyanis a 

jármű szimmetria-tengelyéhez igazítjuk őket. 

 Az első tengely egyedi kerékösszetartás értékeinek mérése 

előtt a kormányzási középhelyzetet kell beállítani. 

 

Ez utóbbi járműtípustól függően középhelyzet-beállító csavarral vagy a kor-

mánymű-házon kialakított jelölés segítségével végezhető el. Helyettesítő 

módszerként az alábbi eljárás is alkalmazható: 

A kormánykereket a baloldali szélső helyzetből a jobboldaliba kell forgatni, 

miközben számoljuk a körülfordulások számát. Ezután a körül-fordulások 

számának felével kormányzunk vissza az egyik szélső helyzetből a középső-

be. Ebben a helyzetben a kormánykerék küllőinek pontosan vízszintesen kell 

állniuk. Ha ez nem így van, akkor el kell végezni ennek beállítását. 

Futóművek beállítási lehetőségei 

Az egyes futóművek beállítási lehetőségei konstrukció-függőek. Egységes 

beállítási elvet csupán az első kerekek összetartás-állításánál alkalmaznak. 

Ebben az esetben  a nyomtávrúd hosszát módosítják. A kerékdőlés beállítása 

már többféleképpen történhet.  



304  GÉPJÁRMŰVEK ÜZEME I. 

www.tankonyvtar.hu   Lakatos, Nagyszokolyai, BME 

Erre az alábbi ábrasorozat mutat példát.  

 

 
a.)  b.)  

 
c.)  d.) 

10.71. ábra A kerékdőlés állítási lehetőségei 

 

Az a.) ábra a rugóstag felső részének beállítási helyzetével történő kerékdőlés 

módosításra mutat példát. A b.) ábrán az alváz és a lengőkar közötti hézago-

lás segítségével megoldott állítási mód látható. A c.) ábra pedig a 

keresztlengőkar gömbcsuklójának helyzetét változtatja. Végül a d.) ábra a 

rugóstag alatti támaszt állítja el.  

Az utánfutás állítása egyes típusoknál a támasztórúd hosszának változtatásá-

val történik (10.72. ábra). Más esetekben pedig a keresztlengőkar és az alváz 

közé helyezett eltérő vastagságú hézagoló lemezekkel történik az állítás, ha-

sonlóan, mint a kerékdőlés esetében (c.)). 
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10.72. ábra Utánfutás állítás 

 

A továbbiakban néhány jellegzetes állítási példát mutatunk be az Opel gép-

kocsik különböző típusain. 

Ezekben az esetekben a kerékösszetartás állításával nem foglalkozunk, mivel 

az korábbiakban már leírt módon történik.  
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Opel Corsa-B, Tigra, Combo 

Kerékdőlés állítás 

 

Kormányzási középhelyzet állítás 

 

Egyenesmeneti helyzet esetén az „1” mé-

ret értéke előírt 

Opel Vectra-B 

Kerékdőlés állítás 

 

10.73. ábra: Opel-típusok futómű beállítása (1.) 
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Opel Vectra-B 

Kerékösszetartás hátul 

  

Opel Omega-B 

Kerékdőlés beállítása 

 

Opel Sintra 

 

10.74. ábra Opel-típusok futómű beállítása (2.) 
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Opel Frontera 

Elsőkerék-felfüggesztés beállítási magasság 

  

Kerékdőlés beállítása 

  

Utánfutás beállítása 

  

Maximális alákormányzási szög beállítása 

  

10.75. ábra Opel-típusok futómű beállítása (3.) 
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10.6. Futóműdiagnosztika mozgatópadon 

A gépjárművek használata során a futóműalkatrészek csatlakozási és rögzíté-

si pontjai fellazulhatnak a kapcsolódó elemek kopása miatt. Ezen túlmenően 

a szakmai gyakorlatban rendellenes elhasználódásként repedéssel, töréssel, 

vetemedéssel, valamint a gumi-fém ágyazások elfáradásával, elválásával is 

találkozhatunk. Az így jelentkező hibák nagymértékben befolyásolják a me-

netbiztonságot és az utazási komfortot. 

A jármű-felfüggesztési elemek jellemző meghibásodásai az alábbiak lehet-

nek:  

 a lengőkaroknak a tengelytesthez kapcsolódó gumiágyas rög-

zítési pontjai fellazulnak, a gumiperselyek rugalmas betétjei 

megrepednek, ezáltal a lengőkar rögzítettsége nem megfelelő, 

 a lengőkarok a kerékagyhoz gömbcsuklókkal kapcsolódnak, 

ezek a használat során megkopnak,  

 a kormányösszekötő rudazatok gömbfejei és csuklói meg-

kopnak, 

 a stabilizátorok rögzítési pontjai fellazulnak, eltörnek, 

 a kerékcsapágyak holtjátéka megnövekszik, esetleg törés kö-

vetkezik be, 

 a merev tengelyes felfüggesztés függőcsapszegeinek kopása, 

törése, 

 a karambolos gépjárművek szakszerűtlen javításából szárma-

zó vetemedések, repedések, törések. 

 

A közlekedésbiztonsági szempontok miatt a 14/1999. (IV. 28.) KHVM ren-

delettel módosított 5/1990. (IV. 12.) számú KöHÉM rendelet értelmében a 

futómű bekötés szerkezeti elemeinek, a kormányrudazat és a kerékcsapágy 

ellenőrzése céljából gépi működtetésű futómű mozgatópadot kell alkalmazni 

a hatósági műszaki vizsgán. A 3. táblázatban néhány  példát mutatunk be a 

műszaki vizsgán ellenőrzött gépjárművek egyes  hibáinak minősítéséről. 
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A vizsgálat tárgya Hiba Minősítés 

Rugók/bekötési pontok 
Kopott/nagy holtjáték 

Sérült/deformálódott 

A/K 

A 

Lengéscsillapítók 
Próbapadi érték 

Szivárog 

A/K 

K/H 

Stabilizátor 
Mechanikai biztosítás nem megfelelő 

Sérült/deformált 

A 

A/K 

Kormány irányítókar 
Mechanikai biztosítás nem megfelelő 

Kopott/nagy holtjáték 

A/K 

A/K 

Kerékagy csapágyak 
Kopott/nagy holtjáték 

Szorul 

A/K 

A 

10.76. ábra Futóműhibák minősítése a hatósági műszaki vizsgán 

(A – alkalmatlan, K – korlátozottan alkalmas, H – a hiba nem 

befolyásolja érdemben a közlekedésbiztonságot) 

 

A futómű bekötési pontok vizsgálata mozgatópadon 

 

A gépjárművek hatósági vizsgatechnológiája a futómű, illetve kerékfelfüg-

gesztés ellenőrzésénél az alábbi műveleteket írja elő: 

 a felerősítések, a felfüggesztési (bekötési) pontok elmozdulás 

vizsgálata, 

 a trapézkarok és tengelyek állapotellenőrzése, 

 a gumialkatrészek (szilentblokkok) állapotellenőrzése, 

 a gömbfejek trapézkarokra rögzítésének állapotvizsgálata, 

 a stabilizátorok, és azok felfüggesztésének állapotvizsgálata, 

 a függőcsapok és gömbfejek rögzítésének és kopottságának 

vizsgálata, 

 a kerékcsapágyak és csapágyjátékok vizsgálata. 

A futómű bekötési pontok, az ágyazások, az agyhajtások rögzítésének, vala-

mint a csapágyazás illesztési- és a csatolási-játékai – elsősorban haszonjár-

műveknél – csak jelentős gumiabroncs talperők hatására válnak jól vizsgál-

hatóvá. Az érdemi vizsgálathoz szükséges erőbevezetés még személygép-

járművek esetén is csak korlátozottan valósítható meg.  

A vizsgálat eredményes végrehajtásához gépi erőbevezető pad szükséges. 

Ezzel biztosítható ugyanis a megkívánt irányú és nagyságú erő létrehozása, a 
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mozgás reprodukálhatósága, a vizsgálathoz szükséges létszám csökkentése, 

az emberi erő megkímélése, a balesetveszély szinte teljes megszüntetése. 

 

10.77. ábra Futómű állapotvizsgálat mozgatópadon 

 

A továbbiakban a mozgatópaddal létrehozható lehetséges mozgásokat és a 

mozgások révén végrehajtható vizsgálatokat ismertetjük. 

 

A bal oldali vizsgálólap elfordulása 

A mozgatópad 1. mozgás-fajtájaként a bal oldali vizsgálólap körív mentén a 

jármű középvonalának irányába fordul el.  

 

10.78. ábra A mozgatópad 1. mozgás-fajtájaként a bal oldali 

vizsgálólap körív mentén 
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Ilyenkor a működtető gomb elengedésének után a rugó-visszatérítéses 

mágnesszelepek a mozgató munkahengert alaphelyzetbe hozzák, tehát a lap 

haladási iránnyal párhuzamos helyzetbe áll vissza. A gombot tetszőleges 

alkalommal meg lehet nyomni, vagy elengedni, mozgás közben is. A vizsgá-

lólap forgásközéppontja a lap akna felőli harmadában található. Ha a jármű 

kerekei nem pontosan a forgásközépponton állnak, akkor ez a vizsgálati for-

ma a kerekeket egymáshoz viszonyítva össze,- vagy szét fordítja, ezzel egyi-

dejűleg össze,- illetve szét feszíti, a mozgás irányának megfelelően. 

Ez a mozgatás a kormányzással azonos elmozdulásokat hoz létre a kormány-

műben, a kormányösszekötő rudazatban és a kerekeken. Ez a vizsgálat a kor-

mányösszekötő rudazat gömbcsuklóit veszi igénybe, de a globoid csigás 

kormánygépek holtjáték vizsgálatánál is előnyős.  

A vizsgáló lap forgatása a kormányösszekötő rudazatot úgy veszi igénybe, 

hogy a rudazat gömbcsuklóinak holtjátéka a váltakozó húzó- nyomó igény-

bevétel hatására láthatóvá válik. A járulékos oldalmozgás pedig a függőcsap-

szeg illetve a trapézkarok holtjátékának vizsgálatát teszi lehetővé.  

 

10.79. ábra 
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10.80. ábra 

A jobb oldali vizsgálólap jármű hossztengelyére merőleges elmozdulása 

A mozgatópad 2. mozgás-fajtája, hogy a jobb oldali vizsgáló lap a jármű 

hossztengelyére merőleges irányban mozdul el, majd a működtető gomb 

elengedése után alaphelyzetbe áll vissza. 

 

10.81. ábra A jobb oldali vizsgálólap jármű hossztengelyre merő-

leges elmozdulása 
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10.82. ábra 

Ez a vizsgálati forma a futómű elemek csatlakozásainak terhelésére szolgál. 

A kerekeket a haladási irányra merőlegesen kifelé és befelé feszíti. A 10.82. 

ábra azokat a jellegzetes helyeket, bekötési pontokat mutatja, melyek – jár-

műterhelés alatt – vizsgálhatóak, nevezetesen a függőcsap, a McPherson 

bekötés, a kerékcsapágyazások, a lengőkar csapágyazás, szilentblokk.  

Mód nyílik az alvázak esetleges repedéseinek kimutatására is. 
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10.83. ábra 

 

10.84. ábra 
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10.85. ábra 
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10.86. ábra 

A vizsgálólapok azonos ütemben történő, menetirány szerint előre illetve 

hátra mozgatása 

A mozgatópad 3. mozgás-fajtája, hogy a vizsgáló lapokat azonos ütemben 

menetirány szerint előre illetve hátra mozgatja. 

 

10.87. ábra A bal oldali vizsgálólap elfordulása 
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Ez az igénybevétel csak a kerekek befékezett állapotában ad információt, 

hiszen egyéb esetben csak a kerekeket gördítjük előre - hátra. Ez az üzem-

mód mind az első, mind a hátsó futómű terhelését biztosítja. A 31. ábra a 

trapéz lengőkarok és a torziós rúd terhelését mutatja. A távtartórudas híd-

megvezetés bekötési pontjai (lásd az alábbi ábrasorozatot), a laprugós felfüg-

gesztések ágyazásai, kötései is ennél a terhelésnél ellenőrizhetőek. Ikertenge-

lyes, lap- és légrugós tengelyhidak és a kapcsolt felfüggesztés valamennyi 

kritikus pontja álló járműnél jól reprodukálhatóan egyedül az erőbevezető 

pad révén vizsgálható. 

 

10.88. ábra 
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10.89. ábra 

 

10.90. ábra 
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Járulékos vizsgálatok 

A pad mozgatólapjának elfordítása révén járulékos hatásként láthatóvá válik 

a globoid csigás kormánygépek Pittmann tengelyének holtjátéka. 

Az első tengely vizsgálata során, mikor a jobb oldali kerék alatti vizsgálóla-

pot az akna irányában elnyomjuk, létrehozunk az első tengelyen egy haladási 

irányra merőleges, kb. 40 mm-es oldalirányú eltolást. Ez az elmozdulás a 

hátsó tengelyen befékezett kerekek esetében olyan igénybevételt jelent, 

mintha a hátsó hidat függőleges tengely körül el akarnánk fordítani. Merev-

hidas és független kerékfelfüggesztés esetén ilyenkor kitűnően látszanak a 

befogási pontok holtjátékai. 

A vizsgáló lapok hosszirányú mozgatásának – a befogási helyek vizsgálata 

miatt is – fékezett kerekek mellett  van értelme. A befékezett kerekek ilyen 

esetben a közúti fékezéshez hasonló erőhatásokat kapnak. Tárcsafékek ese-

tében láthatóvá válik. hogy a fékszerkezet felerősítő és tartóelemeinek nincs-

e játéka, billenése, vagy egyéb közlekedésbiztonságot veszélyeztető hibája. 

Ez a vizsgálat olyan kiegészítője a görgős fékpadi mérésnek is, amely a ha-

gyományos vizsgálati eljárásból teljesen hiányzik.  

A járulékos vizsgálatok hatásait az alábbi ábra tekinti át. 

 

10.91. ábra 
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10.92. ábra 

 

A mozgatópad telepítési szempontjai 

A mozgatópad mechanikai egysége alapesetben munkagödörbe telepített 

kivitelű. Speciális esetben lehet járósíkra fektetett rampás, illetve emelő-

berendezésre telepített változatú is. 

A mechanikai egység elhelyezésére szolgáló beton akna alján a beton lega-

lább 10 cm vastagságú kell legyen, mert a mechanika rögzítése az aljzatbe-

tonba fúrt horgonycsavarokkal történik. 

A műszert – rendeltetéséből adódóan – általában vizsgálóaknára telepítik. A 

jobb és baloldali mechanikai egységhez az aknában hajlékony tömlőkön ve-

zetik a hidraulikaolajat. 

 

 10.93. ábra A mozgatópad mechanikai egysége 
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A vizsgálatok megkezdése előtt a gépkocsival kis sebességgel lehetőleg a 

vizsgálólapok közepére kell állni. Ügyelni kell a párhuzamos beállásra: a 

gépkocsi hossztengelye essen egybe a vizsgálópad középvonalával. Ezután a 

sebességváltót üresbe kell kapcsolni és a motort le kell állítani.  

A mozgatópad beépítési lehetőségei 

A mozgatópadok beépítése szerelőakna mellé, illetve gépjárműemelőre tör-

ténhet. 

 

10.94. ábra A mozgatópad beépítése 

10.7. Haszonjármű futóművek beállítása 

A helyes futómű-beállítás a haszonjárművek esetében talán még fontosabb, 

mint a személygépkocsiknál. Itt ugyanis sokkal jelentősebb költség vonza-

tokkal kell számolni az esetleges hibák esetében. A helytelen futómű-

beállítás következményei sokrétűek lehetnek. Néhány példa: 

 rendellenes gumiabroncs kopás, 

 oldalra húzó jármű, 

 nagy tüzelőanyag-fogyasztás. 

 A hibák oka a beállítható paraméterek nem megfelelő beállí-

tása, illetve alváz-elhúzódás is lehet. 

A haszonjárműveknél általában az alábbi paraméterek állíthatóak: 

 merev tengelynél: 

 merőlegesség, 

 kormányzott tengelynél: 

 kerékösszetartás, 

 max. kerék-alákormányzási szög. 
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Az alábbi ábra járműszerelvények esetében tekinti át a nem megfelelő futó-

mű-beállítás következményeit. Lássunk erre egy szemléletes számpéldát is: 

tételezzük fel, hogy egy kerék 5 mm/m mértékben balra gördül, a vele ellen-

tétes oldali pedig ugyanekkora mértékben jobbra. Az eredmény megnöveke-

dett gördülési ellenállás. A jármű nehezebben gördül, nő a gumiabroncs-

kopás és emelkedik a tüzelőanyag-fogyasztás. A járművek „ferde futása” 

miatt haladás közben növekszik a jármű által a közútból elfoglalt szélesség 

(19. ábra).  A hibák oka gyakran az alváz elhúzódásában keresendő (20. áb-

ra). 

 

10.95. ábra A futómű-beállítási hibák következményei járműsze-

relvény esetén 
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10.96. ábra Alváz elhúzódások 

 

A mérés előtt természetesen, a korrekt mérési eredmények érdekében – 

ugyanúgy, mint a személygépkocsik esetében – ellenőrizéseket kell végre-

hajtani.  
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Ellenőrizni kell: 

 a gumiabroncsok nyomását, 

 a gumiabroncsok egyformaságát, 

 a holtjátékokat (rugók, légrugók, stabilizátorok, lengéscsilla-

pítók, gömbfejek, függőcsapszegek, stb.). 

A mérés utáni beavatkozási lehetőségeket az alábbi táblázat foglalja össze. 

Kormányzott tengely 

Kerékösszetartás Nyomtávrúd állítása 

Kerékdőlés Egyengetés 

Max. alákormányzási szög Végállás-határoló állítása 

Kormány középhelyzet Típusfüggő módon 

Kanyarodási szögeltérés Lengőkar csere 

Utánfutás Ékek beépítése 

Csapterpesztés Csapszegcsere 

Merev tengely 

Kerékösszetartás Egyengetés 

Kerékdőlés Egyengetés 

Tengelyhelyzetek (merőlegesség) Hézagolás / egyengetés 

10.97. ábra Beállítási lehetőségek haszonjárművek esetén 

A mérési folyamat első lépcsője többtengelyes járművek esetében is a mérő-

fejek, illetve mérőtáblák felszerelése. (Ebben a fejezetben a mérőtáblás-

vetítős mérési elvet használjuk példaként.) Ennek az alábbi ábra a mérőtáb-

lák felhelyezésének változatait tekinti át. 
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 10.98. ábra A mérővonalzók felhelyezése haszonjárművek esetén 
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A vetítők felszerelése a mérőfejtartóra történik, ezt követi a keréktárcsa-ütés 

kompenzációja. 

 

10.99. ábra Univerzális vetítő tartó és lézer vetítő (mérőfej) 

A tárcsaütés kompenzációja esetében a vetítő lézer-sugarával egy legalább 2 

– 4 m távolságban felszerelt mérőtáblára kell vetíteni, és a kerék forgatása 

közben a kompenzáló csavarokkal meg kell szüntetni a sugár beérkezési 

pontjának ingadozását. 

A kerékösszetartás és a tengelyhelyzetek mérése a mérővonalzók és a  ve-

títők segítségével történik. Az alapelvet a 10.100. ábra szemlélteti. A kerék-

összetartás az elől és hátul leolvasott számértékek különbségeként határoz-

ható meg előjelhelyesen. Ez az érték, a mérőtáblák közötti távolsággal osztva 

mm/m dimenzióban adja meg a kerékösszetartás értékét. Ez az érték termé-

szetesen keréktárcsa-átmérőre is átszámítható, így mm lesz a mértékegysége, 

illetve fokban és szögpercben is megadható. A tengelyek ferde állása – a 

definíció alapján – a kétoldali kerékösszetartások különbsége segítségével 

határozható meg.  
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10.100. ábra Kerékösszetartás mérés 

A továbbiakban néhány konkrét mérési példát ismertetünk. A vizsgált alap-

esetek az alábbiak: 

 egy első és egy hátsó tengely, 

 egy első és két hátsó tengely, 

 két kormányzott első tengely és egy hátsó tengely 

 csuklós autóbusz mérése. 

Futómű mérés egy első és egy hátsó tengely esetén 

Az egy első és egy hátsó tengellyel rendelkező haszonjárművek esetében a 

mérés a személygépkocsik esetére leírt elv szerint történik.  

Különleges mérési eljárásra ebben az esetben nem kerül sor. A vetítő, illetve 

mérőtáblák a 10.98. ábra lső sorában látható módon szerelendők fel. A mérő-

fejes (pl. gumizsinóros) elven működő műszerek mérési elrendezését a 

10.101. ábra mutatja. 
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10.101. ábra Futómű mérés egy első és egy hátsó tengely esetén 

Futómű mérés egy első és két hátsó tengely esetén 

Erre az esetre az alábbi ábra mutatja a mérési elrendezést mérőfejes (pl. gu-

mizsinóros) elven működő műszerek példáján. 

 

10.102. ábra Futómű mérés egy első és két hátsó tengely esetén 

Ferdeállás mérés 

A 2. hátsó tengely tényleges menettengelye és az 1. hátsó tengely tényleges 

menettengelye egymáshoz viszonyított helyzetének mérése. (A mérés előtt 

meg kell győződni arról, hogy az 1. hátsó tengely tényleges menettengelyé-

nek helyzete megfelel-e a gyári tűrésnek.)  

A mérés menete a következő: 

1. Mérőfejek (vagy mérőtáblák–vetítők) felszerelése az első és az 1. hátsó 

tengelyre. 
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2. Bal első kerék beállítása egyedi kerékösszetartás 0o00’ helyzetbe (kor-

mánykerék forgatással, az 1. hátsó tengely tényleges menettengelyéhez 

viszonyítva). 

3. Kormánykerék rögzítése (kormánykerék-rögzítővel). 

4. 4-fejes rendszer esetén a mérőfejek áthelyezése az 1. hátsó tengelyről a 

2.-ra. Itt újbóli keréktárcsa-ütés kompenzáció. 

5. Egyedi kerékösszetartás mérés a 2. hátsó tengelyen. 

6. A 2. hátsó tengely baloldali egyedi kerékösszetartás értéke megadja a 2. 

hátsó tengely 1. hátsó tengelyhez viszonyított ferde állását. (A jobboldali 

egyedi kerékösszetartás értéket figyelmen kívül kell hagyni.) A „+” érték 

jelentése balra, míg a „–” értéké jobbra. 

Az 1. hátsó tengely kilógásának mérése 

A tengely kilógását a felszerelt skálákon leolvasható értékek különbsége adja 

(ábra). Az ábrán látható példa esetében a baloldali skálán 3,5, míg a jobbol-

dalin 8,5 számérték olvasható le. 

 

10.103. ábra 
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A két érték különbségének a fele: 

 

Tehát az 1. hátsó tengely a 2.-hoz viszonyítva 2,5 cm-re jobbra (a nagyobb 

érték irányába) helyezkedik el. 

Futómű mérés két kormányzott első és egy hátsó tengely esetén 

A mérés elvi vázlata az alábbi ábrán látható. A mérés menete: 

1. Az 1. kormányzott tengely és a hátsó tengely mérése megegyezik a már 

leírtakkal. 

2. Az 1. kormányzott tengely kerekeinek egyedi összetartását azonos érték-

re történő beállítása. 

3. A kormánykerék rögzítése. 

4. A forgózsámolyok „nullázása”. 

5. A 2. kormányzott tengely kilógásának mérése a rá felszerelt skálák segít-

ségével. 

6. A mérőfejek áthelyezése az 1. kormányzott tengelyről a 2.-ra. 

7. Egyedi kerékösszetartás mérés és kormányzási közép helyzet mérése. 

8. Kanyarodási szögeltérés mérés a 2. kormányzott tengelyen: 

9. 1. kormányzott tengely középállásban, 

10. az 1. kormányzott tengely kanyar belső kerekének 20
o
-os elfordítása, 

majd a 2. kormányzott tengely kerekének elfordulási szögértékének leol-

vasása a forgózsámolyról, 

11. az előző lépés megismétlése az ellentétes irányban is, ugyancsak 20o-os 

elfordítással, 

12. mindkét oldalon azonos értéket kell kapni. 

cm5,2
2

5,35,8
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10.104. ábra 

Futómű mérés csuklós autóbusz esetén 

A mérés menete: 

1. Az A-B tengelyek mérése teljes mértékben megegyezik az eddigiekben 

márt leírtakkal. 

2. Egyedi összetartás mérés a B tengelyen – ez lesz a C tengely mérésének 

bázisértéke. 

3. A mérőfejek áthelyezése (előtte tartó A-ról C-re): 

4. B tengelyről a C-re 

5. A tengelyről a B-re. 

6. Keréktárcsa-ütés kompenzáció a C tengelyen. 

7. A C tengely eltolása addig, amíg a B tengelyen azonos értékű egyedi 

kerékösszetartást nem mérünk (a 2. pontban felvett bázis érték). Ekkor 

mindhárom tengely egy vonalban áll. 

8. A C tengely egyedi kerékösszetartásának és kerékdőlésének mérése. 
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10.105. ábra 

Kormánymű középhelyzet beállítása 

A gyártók némelyike a kormányművön jelöléssel adja meg a középhelyzetet. 

Ilyenkor tengely A jelölésének egyenesen a középvonal irányába kell mutat-

nia (max. eltérés: ±10
o
) 
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10.106. ábra 

Más gyártók viszont az alábbi módszert írják elő: 

A kormánykereket a bal oldali teljesen alákormányzott helyzetből a jobbol-

dali teljesen alákormányzott helyzetbe kell forgatni. A körülfordulások szá-

mát kettővel osztjuk, majd a kormánykereket a kapott eredménynek megfele-

lően forgatjuk vissza. 

A kormánykerék középhelyzetében ellenőrizni kell a kerekek egyenesmeneti 

helyzetét.  

A kormánymű középhelyzet úgy is megtalálható, ha a kormánymű állítócsa-

varjának rögzítő-anyáját oldjuk és a beállító-csavart addig csavarjuk be, amíg 

a megemelt kerék kézzel mozgatva érezhető ellenállással jut a középhelyzet-

be. A rögzítő-anyát ebben a helyzetben kell meghúzni. 

Kormánymű középhelyzet beállítása 2 kormányzott tengely esetén: 

Ebben az esetben a második kormányzott tengely A jelű kormánytolórúdját 

meg kell lazítani. 
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Mozgassuk a kereket kézzel szélső helyzetből középső irányba, amíg enyhe 

nyomást nem érzünk – ekkor olvassuk le a mérőtáblán kijelzett értéket. Ismé-

teljük meg a folyamatot a másik irányból is. A kormánymű középhelyzet a 

két leolvasott érték számtani közepe.  

Ezután állítsuk a kereket a kormánymű középhelyzetnek megfelelő helyzet-

be. Ha ekkor a kerék előtt és mögött elhelyezett mérőtáblán ugyanazt az ér-

téket látjuk, akkor a kormánymű középhelyzet a bal első kerék 

egyenesmeneti helyzetében áll fenn. A maximálisan megengedett eltérés 1
o
 

lehet. 

Nagyobb eltérés esetén a kormánytolórúd hosszát módosítani kell. A beállí-

tás után a kormánykerék helyzetét a baloldali kerék egyenesmeneti helyzeté-

ben kell ellenőrizni. 

Némelyik konstrukciónál véghelyzet-határoló szelepet építenek be. Ilyenkor, 

ha a tolórúd hosszát módosítottuk, akkor ezt a szelepet – a gyári előírásoknak 

megfelelően – újra be kell állítani. 

 

10.107. ábra 
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10.108. ábra 

 

10.109. ábra
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11.  Gázemisszió-diagnosztika 

11.1. Otto-motorok gázelemzése 

A motorok károsanyag-kibocsátását nagyon erőteljesen befolyásolja az adott 

üzemállapot üzemanyag-levegő keverési aránya (vagy másként fogalmazva a 

légviszony-tényező – ). Ennek értékét üzem közben a keverékképző beren-

dezések határozzák meg. A keverék minőségétől függvényében az alábbi 

ábra mutatja az Ottó-motorok emissziós komponenseinek változását. A kata-

lizátor nélküli motor (vagy katalizátoros jármű katalizátor előtt mért kipufo-

gógáz-összetételére) esetében. A CO-emisszió a dús tartományban – a léghi-

ány miatt – közel lineárisan változik a légfelesleg-tényező függvényében. 

Szegény keverék esetén viszont alacsony szinten (0,1–0,2 tf%) állandósul. A 

függvény töréspontja a  = 1,0 érték közelébe esik. 

A  HC-emisszió mind dús, mind szegény keverék esetén emelkedő jellegű. 

Minimumát a  = 1,0 – 1,1 intervallumban éri el.  

Az NOx-kibocsátás éppen fordítva viselkedik a  függvényében, mint a 

szénhidrogén-emisszió. A függvény szélső értéke (maximuma)  = 1,05–1,1 

közé esik.  

A katalitikus utánkezelés segítségével a motor által kibocsátott káros kipufo-

gógáz-komponensek több mint 90%-a átalakítható veszélytelen összetevők-

ké. Az ún. három komponensre ható katalizátor arról kapta nevét, hogy egyi-

dejűleg alakítja át a CO-, a HC-, és az NOx -összetevőket. A katalizátor után 

a -függvényében felrajzolt emissziós értékekből (8.1. ábra) kitűnik, hogy 

mindhárom komponens tekintetében a katalizátor csak a =1 érték szűk kör-

nyezetében, az ún. lambda-ablakban működik hatékonyan. Emiatt kell a ke-

verékképző rendszereket a -szonda segítségével szabályozottá tenni.   
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11.1. ábra: Kipufogógáz-összetevők változása a légviszony függ-

vényében 

11.1.1. A mérőműszerek felépítése és működése 

A diagnosztikai gyakorlatban az infravörös-elven (NDIR) működő műszerek 

terjedtek el. A mérési elv azon alapul, hogy a különböző atomokból felépülő 

molekulájú gázok az infravörös hullámhossz-tartományú sugárzás energiáját 

anyagfajtájuknak megfelelően nyelik el. 

 

11.2. ábra A különböző gázok abszorpciója 
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A szén-monoxid például a 4,6 m hullámhosszúságú sugarakat abszorbeálja. 

A CO, a HC és a CO2 tehát a beérkező fény különböző hullámhosszúságú 

sugarait nyeli el. 

Meg kell jegyezni, hogy ezzel a módszerrel a szénhidrogén koncentráció 

meghatározása csak részlegesen lehetséges. A kipufogógázban ugyanis min-

tegy 200 féle szénhidrogén van jelen, így egy anyagfajtára érzékenyített 

infra-elemzővel nem lehet a HC-kibocsátásról teljes képet adni. A szerviz-

gyakorlatban elterjedt gázelemzőket normál-hexán komponensre állítják be 

(ezzel töltik fel az érzékelő-kamrát). Így a teljes szénhidrogén-emissziónak 

mintegy a felét-harmadát mérjük, de ez jellegben hűen követi a motorok tel-

jes HC-kibocsátását. 

A műszer mérőkamrája egyetlen gázra (pl. CO) bemutatva az alábbi elven 

működik: 

A mintegy 700oC-ra felhevített (5) infravörös sugárzó által létrehozott su-

gárzás átáramlik a kipufogógázzal töltött (3) mérőküvettán, majd belép az (1) 

érzékelő kamrába.  Az érzékelő kamra ismert CO-hányadú gázzal van fel-

töltve. A gáz elnyeli a CO-nak megfelelő hullámhosszúságú sugárzást. Ez az 

abszorpció hőmérséklet-növekedéssel jár, amely gázáramlást idéz elő a V1 

térfogatból a V2 irányába.  

Mivel az infra-sugárzást állandó frekvenciával a (4) blende szaggatja, emiatt 

az előbb említett áramlás is váltakozó jellegű. Ennek jelét a (2) áramlásérzé-

kelő váltakozó villamos jellé alakítja. A mérőküvetta CO-tartalmától függően 

változik az érzékelő-kamrába érkező sugárzás energiája és emiatt az alap-

áramlás is. Tehát a váltakozó elektromos jel középértéke jellemző lesz az 

emittált CO-mennyiségre. 
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11.3. ábra NDIR mérőkamra (1 – érzékelő-kamra V1 és V2 ki-

egyenlítő térfogattal, 2 – áramlásérzékelő, 3 – mérőküvetta, 4 – 

forgó blende, 5 – infravörös sugárzó) 

A fenti elven működő műszer így már tehát alkalmas egyetlen gázkompo-

nens mérésére. 

Az elvet felhasználva, három „csatornát” egyetlen műszerbe építve már a 

CO, CO2, HC mérésére egyaránt alkalmas műszert kapunk (8.4. ábra). 

Természetesen ilyenkor mindhárom érzékelő kamra más gázzal, CO-val, 

CO2-vel, illetve HC-vel van kitöltve. 

 

11.4. ábra 3-gáz analizátor (1 – infra-sugárzó, 2 – mérőkamra, 3 

– NDIR-mérőkamrák, 4 – blende, 5 – kipufogó gáz, 6 – infra-

szűrő, 7 – elektronika) 

Az elterjedten használt 4-gáz analizátorok a fenti három komponensen kívül 

még az O2-koncentrációt is mérik. 



11. GÁZEMISSZIÓ-DIAGNOSZTIKA  341 

 Lakatos, Nagyszokolyai, BME  www.tankonyvtar.hu  

Ez azonban NDIR-elven nem lehetséges. Erre a célra oxigén-cellát (elektro-

kémiai mérőcella) használnak (8.5. ábra). Az anód ólomból a katód nikkelből 

készül. A katódon lezajló reakció az alábbiak szerint megy végbe (redukció): 

O2 + 2H2O + 4e   4OH– 

Az anód reakció (oxidáció): 

2Pb + 4OH–   2Pb + 2H2O + 4e 

A környezeti levegőre (20,9 tf% O2) a cella 1,4 A jelet ad. (Mivel a szonda-

reakció az ólom oxidációja, a cella a szabad levegő oxigénjével érintkezve 

elöregszik.) Az érzékelő kimenő jele az NTC terhelő ellenálláson folyó áram, 

amely arányos az oxigén-koncentrációval. 

 

11.5. ábra 

A légviszony meghatározása a diagnosztikában közvetett úton történik. (A 

közvetlen út a motor légnyelésének és a tüzelőanyag-fogyasztásának egybe-

vetésével történhetne, de a szervizgyakorlatban ez nem járható út.). 

A közvetett út a kipufogógáz elemzésén alapszik. Kémiai reakcióegyenletek 

(pl. Brettschneider-formula) segítségével lehet a légviszony-tényező értékét 

kiszámítani, mely számítás alapadatait az egyes kipufogógáz-alkotók kon-

centrációi adják. (A gázkoncentrációkat térfogatszázalékban kell a képletbe 

behelyettesíteni.)  

Az egyszerűsített Brettschneider-formula: 
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Ahol: 

[ ] koncentráció, CO, CO2,, HC, O2 komponensek tf%,  

K FID/NDIR – műszergyártói adat 

Az egyszerűsített formula csak akkor érvényes, ha a kipufogógázban az NOx 

koncentrációja elhanyagolható (Mivel a szervizgyakorlatban a 4-gáz analizá-

torok terjedtek el, a műszerek e szerint a képlet szerint számolnak.).  

Lássunk erre egy számpéldát: 

A vizsgált jármű katalizátor után mért értékei az alábbiak: 

CO2  – 15,9 tf% 

CO – 0,01 tf% 

O2 – 0,1 tf% 

HC – 15 ppm = 0,0015 tf% 

A kijelzett érték: 

 

 
 

 
005,1

0015,0801,09,15423,1

01,09,150088,0
9,15/01,05,3

51,1
1,0

2

01,0
9,15






























 
A műszerekre vonatkozó további követelmények: 

 legyen OMH I. osztályú minősítésű, 

 a mérésfolyamat legyen automatikus, 

 a műszer végezzen automatikus önellenőrzést és nullázást, 

 a műszer alkalmas legyen a mérés előtt betáplált adatok táro-

lására, az előírt és mért értékek összehasonlítására.  

 automatikusan értékeljen (megfelel/nem felel meg) és 

 nyomtassa ki a mérési jegyzőkönyvet. 

 

A fent felsorolt követelmények elsődleges célja a manipulációs lehetőségek 

korlátozása. 

A műszernek az emissziós jellemzőkön túlmenően az alábbi paramétereket is 

mérnie kell: 

 

Motorfordulatszám 

 

A motorfordulatszám mérése a járműmotorok fejlődésével egyre nehezebben 

végezhető el. A hagyományos mérőműszerek (indukciós fogó, optikai jeladó 

stb.) jeladóinak felhelyezésére egyre kevesebb lehetőség van. Vannak olyan 

műszerek, amelyek a generátor feszültségjel ingadozása alapján jelzik ki a 

fordulatszámot, egyes elektronikus vezérlő egységeken külön kivezetést ala-

kítottak ki erre a célra. 
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Legújabb és célszerűnek tűnő megoldás a motortömbre – vagy a motorház-

ban egyéb helyre – mágnessel felerősíthető adó, amely zaj- vagy a rezgés-

spektrum alapján (e kettő közül automatikusan a jobbik jelet választva) köz-

vetlenül a kiértékelő műszerbe bevezethető jelet szolgáltat (AVL).  

 

Olajhőmérséklet 

 

Az olajhőmérséklet mérése nem kötelező, csak ajánlott. Azért célszerű, mert 

a motor hőállapotát az olajhőmérséklet jellemzi a legjobban. 

Hitelesítés és kalibrálás 

A műszert a Mérésügyi Hivatallal vagy általa kijelölt szervvel évente hitele-

síttetni kell. Kalibrációt – előírt vizsgálógázzal – félévenként kalibráló szol-

gálat vagy saját szakszemélyzet végezhet. A hitelesítés és a kalibráció meg-

történtét dokumentálják, a készüléken matricával jelzik. Beépített óra a ké-

szüléket 180 nap után automatikusan kikapcsolja, ha a kalibráció elmaradt. 

A műszer üzembe helyezése 

A mérőműszer minden bekapcsolás után automatikusan önellenőrzést végez. 

Ha valamit nem talál rendben, megtagadja a további mérést. Az önellenőrzés 

időtartamát a kiszolgáló személyzet a szűrők ellenőrzésére használhatja fel. 

A tömítettséget naponta kell ellenőrizni. Ez a művelet a szonda furatának 

bedugózása után gombnyomásra indítható. A folyamat automatikus, elve az, 

hogy a szivattyú leállása után a depresszió nem csökkenhet. 

Minden vizsgálat előtt automatikus nullpont-kiegyenlítést végez a műszer. 

(A CO, CO2 és HC értékeket nullára állítja, az O2 értékét a levegő szokásos 

oxigéntartalmával hasonlítja össze.)  

 

11.1.2. Mért jellemzők 

A katalizátor előtt és után mért emissziós jellemzők megfelelő értékeire az 

8.6. ábra mutat példát. Nagyon lényeges, hogy a légviszony-tényező () ér-

téke megegyezik a katalizátor előtt és után mérve! 
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11.6. ábra Mért kipufogógáz jellemzők 

11.1.3. Hatósági környezetvédelmi felülvizsgálat 

 

A hatósági környezetvédelmi vizsgálatoknál külön kell választani a hagyo-

mányos benzinmotoros járművek és szabályozatlan keverékképzésű, katali-

zátoros járművek vizsgálatát, illetve a szabályozott keverékképzésű, katalizá-

toros járművek vizsgálatát. 

Hagyományos és szabályozatlan keverékképzésű, katalizátoros járművek  

A szennyezőanyag-kibocsátást alapjáraton és emelt fordulatszámú üresjára-

ton kell mérni.  
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A beállítási adatokat az alábbi táblázat foglalja össze. 

 

motorhőmérséklet (°C) a gyártó vagy a forgalmazó által üzem-

meleg állapotra megadott legkisebb mo-

torolaj hőmérséklet,  

vagy minimum 60 °C. 

Zárásszög tartomány „tól-ig” gyári érték 

Alapjárati fordulatszám 

min./max. (min.-1). 

gyári érték 

Alapjárati CO (tf%) koncentrá-

ció, gyári érték hiányában 

megengedhető legnagyobb 

értéke: 

Négyütemű katalizátoros 1,0 

1978. január 1. előtt gyártott 6,0 

1987. január 1. előtt gyártott egyéb 

négyütemű 

4,5 

1987. január 1. után gyártott egyéb 

négyütemű 

3,5 

Kétütemű 2,5 

Kétütemű katalizátoros 1,5 

Emelt üresjárati fordulatszám 

min./max. (min.-1) 

gyári érték hiányában nmin = 2500 min.-

1 nmax. = 3000 min.-1. 

Szabályozatlan keverékképzés-

sel üzemelő, katalizátorral fel-

szerelt négyütemű motoros 

jármű esetén λ (lambda – lég-

viszony) tényező értéke 

gyári érték, vagy gyári adat hiányában λ ≥ 

1,00. 

11.7. ábra A jármű gyári beállítási adatainak meghatározása 
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A mérés előtt a járművet szemrevételezni kell az alábbi szempontok szerint: 

 kipufogó rendszer tömítettsége, tömörsége; 

 katalizátor sértetlensége (ha van); 

 kipufogógáz visszavezető rendszer megfelelősége; 

 légszűrő megfelelősége; 

 szekunder levegő rendszer megfelelősége; 

 egyéb kapcsolatos érzékelők megfelelősége; 

 olajszivárgás ellenőrzése; 

 hűtővízszivárgás ellenőrzése; 

 légkondicionáló megfelelőségére; tömörsége; 

 katalizátoros jármű esetén benzintank nyílás szűkítő beépí-

tettsége. 

 

A motor a mérés előtt üzem meleg állapotra kell hozni, majd az alábbi sor-

rendben kell a mérést elvégezni: 

 

 A jármű gázelemzése emelt fordulatszámon (a fordulatszá-

mot legalább 30 s ideig kell tartani), 

 A jármű gázelemzése alapjáraton. (a fordulatszámot alapjára-

ton legalább 30 s ideig kell tartani). 

 A minősítés akkor lehet MEGFELEL, ha a szemrevételezéses 

ellenőrzés eredménye megfelelt, és a mért értékek a gyári elő-

írásoknak, illetve annak hiányában a jogszabályban meghatá-

rozott értékeknek megfelelnek. 

 

Szabályozott keverékképzésű, katalizátoros járművek 

 

A szennyezőanyag-kibocsátást ebben az esetben is alapjáraton és emelt for-

dulatszámú üresjáraton kell mérni. 
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motorhőmérséklet (°C) a gyártó vagy a forgalmazó által üzem-

meleg állapotra megadott legkisebb 

motorolaj hőmérséklet,  

vagy minimum 60 °C. 

Zárásszög tartomány „tól-ig” gyári érték 

Alapjárati fordulatszám min./max. 

(min.-1). 

gyári érték 

Alapjárati CO (tf%) koncentráció, 

gyári érték hiányában megenged-

hető legnagyobb értéke: 

2002. július 1-je előtt gyártott 0,5 

2002. június 30-a után gyártott 0,3 

Emelt üresjárati fordulatszám 

min./max. (min.-1) 

gyári érték hiányában nmin = 2500 

min.-1 nmax. = 3000 min.-1. 

Emelt üresjárati CO (tf%) kon-

centráció - gyári előírás szerint, 

vagy maximum (tf%) koncentrá-

ció 

2002. július 1-je előtt gyártott 0,3 

2002. június 30-a után gyártott 0,2 

Lambda (λ) érték emelt üresjára-

ton, a kipufogócső végén 

gyártó által adott (min./max.) tűréssel;  

vagy: multifunkciós (3-utas) katalizátor 

esetén, λ = 1,0 ± 0,03 

Katalizátorkondicionálás 

Kondicionálási idő [s] és fordulat-

szám [min.
-1

] 

gyártómű előírása szerint  

Adat hiányában t =120 s; n = 2500 

min.-1. 

 

11.8. ábra A jármű gyári beállítási adatainak meghatározása 

 

A mérés előtt a járművet szemrevételezni kell az alábbi szempontok szerint: 

 kipufogó rendszer tömítettsége, tömörsége; 

 katalizátor sértetlensége; 

 kipufogógáz visszavezető rendszer megfelelősége; 

 légszűrő megfelelősége; 

 szekunder levegő rendszer megfelelősége; 

 kartergáz visszavezetés rendben; 

 egyéb kapcsolatos érzékelők megfelelősége; 

 olajszivárgás ellenőrzése; 

 hűtővízszivárgás ellenőrzése; 

 légkondicionáló megfelelősége; tömörsége; 

 benzintank nyílás szűkítő beépítettsége; 
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 lambda szonda sértetlensége; 

 MIL lámpa nem ég, ég (ha van). 

 

A motor a mérés előtt üzem meleg állapotra kell hozni, majd az alábbi sor-

rendben kell a mérést elvégezni: 

 

 A jármű gázelemzése emelt fordulatszámon (a fordulatszá-

mot legalább 30 s ideig kell tartani), 

 A jármű gázelemzése alapjáraton. (a fordulatszámot alapjára-

ton legalább 30 s ideig kell tartani). 

 A mérést zavaró körülmények esetén: pl. mérés közben for-

dulatszámejtés, ventilátorbeindulás meg lehet ismételni. 

 Szabályozott keverékképzésű, katalizátoros, fedélzeti diag-

nosztikai rendszerrel (OBD) szerelt járművek 

 A felülvizsgálatot az OBD rendszer ellenőrzésével és kiolva-

sásával, valamint emelt fordulatszámú üresjáraton végzett 

emisszió-méréssel kell elvégezni. 

 

Mérés előtti OBD-vel kapcsolatos teendők: 

 A jármű azonosító adatok átvétele, vagy bevitele, 

 MIL lámpa állapot ellenőrzése, értékelés 

 Az OBD és a vizsgáló készülék közötti kommunikáció létre-

hozása 

 Az OBD kiolvasót össze kell kötni a jármű diagnosztikai 

portjával; (Diagnosztikai port beépítési helye a gyártó adata 

szerint) 

 Amennyiben a kommunikáció nem jön létre, a motort leállít-

va ismételten meg kell kísérelni a kapcsolat létrehozását 

 Amennyiben a kapcsolat nem hozható létre, a vizsgálatot a 

katalizátoros, szabályozott keverékképzésű járműveknél leír-

tak szerint kell végrehajtani 

 Fedélzeti diagnosztikai rendszer (OBD) vizsgálata 

 Az OBD rendszer készenléti állapotának (Readiness) ellenőr-

zése, 

 A zavarjelző (MIL) lámpa működésének ellenőrzése, 

 Hibatároló kiolvasása 
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 A kipufogógáz- és működési vizsgálat eredményeinek értéke-

lése és megjelenítése. 

 

A szennyezőanyag-kibocsátást ebben az esetben is alapjáraton és emelt for-

dulatszámú üresjáraton kell mérni. 

 

motorhőmérséklet (°C) a gyártó vagy a forgalmazó által üzem-

meleg állapotra megadott legkisebb 

motorolaj hőmérséklet,  

vagy minimum 60 °C. 

Emelt üresjárati fordulatszám 

min./max. (min.-1) 

gyári érték hiányában nmin = 2500 min.-
1
 nmax. = 3000 min.-1. 

Emelt üresjárati CO (tf%) kon-

centráció - gyári előírás szerint, 

vagy maximum (tf%) koncentrá-

ció 

2002. július 1-je előtt gyártott 0,3 

2002. június 30-a után gyártott 0,2 

Lambda (λ) érték emelt üresjára-

ton, a kipufogócső végén 

gyártó által adott (min./max.) tűréssel;  

vagy: multifunkciós (3-utas) katalizátor 

esetén, λ = 1,0 ± 0,03 

Katalizátorkondicionálás 

Kondicionálási idő [s] és fordulat-

szám [min.
-1

] 

gyártómű előírása szerint  

Adat hiányában t =120 s; n = 2500 

min.-1. 

 

11.9. ábra A jármű gyári beállítási adatainak meghatározása 

 

A mérés előtt a járművet szemrevételezni kell az alábbi szempontok szerint: 

 kipufogó rendszer tömítettség, tömörség, 

 olajszivárgás, 

 hűtővízszivárgás, és a 

 légkondicionáló megfelelőségének; tömörségének 

 ellenőrzésére; 
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11.1.4. HC-mérés 

A HC mérést az üresjárati hengerteljesítmény-méréssel összekapcsolva 

szokés elvégezni. Ez a diagnosztikai módszer az egyedi (hengerenkénti) szí-

vótorok befecskendezésű motoroknál különösen fontos. 

A vizsgálathoz a motort üresjáratban, 1500...2000 min
-1

 között állandósult 

fordulatszámon járatjuk (kitámasztott gázpedál mellett). A gázelemző meg-

méri a HC-emissziót és ezt adatot eltárolva bázis-értékként kezeli. 

Ezután automatikusan kioltja az 1-es henger gyújtását. Ekkor természetesen 

csökken a fordulatszám és jelentősen megnő a szénhidrogén-kibocsátás, mert 

a gyújtáskikapcsolt henger beszívja a szénhidrogén-levegő keveréket, de azt 

a kipufogási ütemben ki is tolja. A gázelemző megméri a megnövekedett 

kibocsátást és az adatot eltárolja (a növekmény az adott hengerhez tartozó 

HC-érték). A diagnosztikai próbapad visszakapcsolja a gyújtást, a motor 

ismét valamennyi hengerével üzemel. A műszer megvárja míg stabilizálódik 

a motorjárás és a HC-kibocsátás. Ezt követően a diagnosztikai próbapad ki-

kapcsolja a gyújtási sorrendben következő henger gyújtását, a gázelemző 

pedig megméri a HC-emissziót ebben az esetben is, és természetesen ezt az 

adatot is memorizálja. A folyamat mindaddig tart, amíg a hengerek el nem 

„fogynak”. 

A „delta-HC” mérés végeredményét az alábbi hibák befolyásolják: 

 gyújtáshibák, 

 szelepvezérlési hibák 

 tüzelőanyag-bejuttatási hibák, 

 hengerenkénti dózishibák, vagy keverékelosztási hibák, 

 hengertömítettségi hibák, 

 hengerenkénti olajfogyasztás-eltérés hibák. 

A „delta-HC” kizárólag programvezérelten futhat le. Katalizátoros kialakí-

tásnál különösen fontos a programozott mérésvezérlés a katalizátor védelme 

érdekében.  

Katalizátoros esetben a kipufogógáz-mintavételnek a katalizátor előtt kell 

történnie. Ha nincs külön mintavevő cső kivezetve, akkor a lambdaszonda 

kiszerelése után, annak furathelyénél vegyük a mintát. 

 

A kiértékelési elvek megértéséhez vegyünk egy egyszerű példát: 

 

Egy kifogástalanul működő motor esetében a mért HCbázis=200 ppm. Ha 

valamely hengert kikapcsoljuk, akkor „normál esetben” ennek hatására 1500 

ppm HC-emisszió növekedést tapasztalunk, azaz HC = 1500 ppm. 
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1. Eset: 

Ha valamely hengerben gyújtáshiba van (a példa kedvéért nincs gyújtás), 

akkor ez a henger már alapállapotban elégetlen szénhidrogénekkel növeli a 

HC-kibocsátást. Tehát a HCbázis= magas érték. A hibás henger kikapcsolása-

kor a HC-kibocsátás nem változik jelentősen. Tehát a hibás hengerre „rámu-

tató” HC = alacsony érték. 

 

2. Eset: 

Ha valamely hengerben befecskendezési hiba van (a példa kedvéért nincs 

befecskendezés), akkor ez a henger már alapállapotban nem növeli a HC-

kibocsátást. Tehát a HCbázis= alacsony érték. A hibás henger kikapcsolása-

kor a HC-kibocsátás nem változik jelentősen. Tehát a hibás hengerre „rámu-

tató” HC = alacsony érték. 

A fentieket összegezve hengerenkénti befecskendezéses motorokra az alábbi 

táblázat összegzi a HC-mérés diagnosztikai információit. 

 

Hiba jellege HCbázis HC (a hibás hengernél) 

Keverékképzési hiba Alacsony Alacsony 

Gyújtás hiba Magas Alacsony 

11.10. ábra A HC-mérés kiértékelése 
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12.  Dízelmotorok füstölésmérése 

12.1. A füstölésmérés elvi alapjai 

A diagnosztikai gyakorlatban elsősorban a fényelnyelés elvén működő füstö-

lésmérő műszerek terjedtek el.  

A mérési elv a dízel-füst méréstechnikai definíciójából indul ki.  

Eszerint a dízel-füst a kipufogógázban abszorbeált mindazon szilárd és fo-

lyékony összetevők (aerosolok) összessége, amelyek elnyelik, megtörik vagy 

visszaverik a fényt. Ezt a tulajdonságot extinkciónak is szokás nevezni, 

amely a közegre (ez esetben kipufogógáz) bocsátott fény abszorpcióját (el-

nyelés) és a szórását jelenti együttesen. 

 

12.1. ábra A Dízel részecske felépítése 

 

12.1.1. A füstölés mérőszámai 

A füstölés mértéke a fenti definícióból kiindulva jellemezhető a füstoszlopra 

bocsátott ismert intenzitású fény intenzitásának csökkenésével, hiszen ez a 

közegben lejátszódó extinkcióval függ össze.  
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12.2. ábra A füstoszlopban lejátszódó extinkció 

Az ábra alapján az ismert I0 fényintenzitás értéke az L hosszúságú (optikai 

úthossz) füstön áthaladva I-re csökken. A csökkenés százalékos mértéke adja 

az átlátszatlanság vagy másnéven opacitás értékét, amely a füstölés mérő-

számaként használatos: 

0

0

I

II
100N




 

Az extinkció mértéke több tényezőtől is függ. Ezek az alábbiak: 

 az átvilágított füstoszlop hossza (L – optikai úthossz) 

 a füstoszlop termodinamikai állapotjelzői: 

 hőmérséklet (T) 

 nyomás (p) 

 a közeg abszolút fényelnyelési együtthatója (k – [m-1]), amely 

ugyancsak jellemző a füstölés mértékére, azaz füstölési mérőszámként 

használatos. 

Az opacitás és az abszolút fényelnyelési együttható közötti összefüggést a 

Beer-Lambert törvény írja le: 
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Ahol:  T0 és p0 a szabványos vonatkoztatási állapot termodinamikai állapot-

jelzői.  

A Beer-Lambert törvény rávilágít, hogy az opacitás [%] és az abszolút fény-

elnyelési együttható  [m-1] egymásnak teljes mértékben megfelelő fogalmak, 

a mérés során azonban ügyelni kell arra, hogy a peremfeltételek (hőmérsék-

let, nyomás, optikai úthossz) állandóak legyenek, illetve kis mértékben vál-

tozzanak. 

A hatályos európai és a magyar rendeletek a kipufogógáz dinamikus nyo-

másával töltött részáramú vagy mintavételes opaciméterek használatát 

írják elő. A részáramú, illetve mintavételes kifejezés azt jelenti, hogy nem a 

teljes kipufogógáz áramot vizsgáljuk, világítjuk át, hanem annak csupán egy 

részét, amelyet mintavevő szondán keresztül vezetünk be a műszer mérő-

kamrájába. 

12.2. A füstölésmérő műszerek felépítése 

A hatósági gyakorlatban előírt opaciméter elvi belső felépítése az alábbi áb-

rán látható. 

 

12.3. ábra Mintavételes, részáramú opaciméter belső felépítése 

Az ábrán jelölt tételek az alábbiak: 

 A – kiömlő nyílás 
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 E – beömlő nyílás (a mintavevő szondától) 

 V – útváltó szelep (mérő, ill. kalibráló állás) 

 D – fényérzékelő 

 L – fényforrás 

 M – mérőkamra (L=430 mm) 

 G – fúvók (kamra-átöblítés, optikákat védő légfüggöny) 

 H – fűtőszál 

A műszer belső felépítése rögtön választ ad a mérési körülmények egy ré-

szének állandósítására, hiszen a mérőkamra szabványosított hossza 

(0,430±0,005 m - az optikát védő légfüggöny miatt nem pontos érték) rögzíti 

az optikai úthosszt, míg a fűtőelektronika jóvoltából a mérések mindig 100±5 
o
C mérőkamra-hőmérséklet mellett történnek.  

12.2.1. Mintavevő szonda 

A mérőkamra belső nyomására nézve az európai előírások megszabják, hogy 

az 750 Pa-nál nagyobb mértékben nem térhet el a légköri nyomástól. Ez a 

kipufogógáz dinamikus nyomásával töltött opacimétereknél a mérőszonda 

méretének helyes megválasztásával érhető, amely ugyancsak előírt és a kör-

nyezetvédelmi mérések adattábláiból adott motortípusra kiolvasható. Általá-

nos szabály, hogy a szonda/kipufogócső keresztmetszet viszony értékének 

minimálisan 0,05-nak kell lennie. 

 

12.4. ábra A mintavevő szonda méretei 
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 Szondatípus Kipufogócső belső  [mm] 

 1. szonda ( 10 mm)   70 

 2. szonda ( 27 mm)  70 

12.5. ábra Szabványosított mintavevő-szonda méretek 

 

9.2.2. Elektromos időállandó 

A műszerrel időállandója is nagyon lényeges a mérés szempontjából. Az 

időállandó az az idő, amely ahhoz szükséges, hogy a műszer kijelzője a be-

meneti jel 90%-át mutassa, miután a fotocellát teljesen elsötétítő ernyőt 

(blende) eltávolították, azaz a bemeneten megjelent a jel.  

 

12.6. ábra Az időállandók (50, 200 és 1000 ms) hatása a kimeneti 

jelre (vastag vonal: INPUT, vékony vonalak: OUTPUT) 

 

Az ábrából láthatóan a 90%-os jelértéket az INPUT-szint megjelenése után 

rendre 50, 1000 és 200 ms után éri a műszer kimenete. Tételezzük fel, hogy a 

műszer mérőkamráját 100 %-os opacitású füsttel töltjük ki, mégpedig úgy, 

hogy a kitöltés azonnal (időszükséglet nélkül) megtörténik és az ábrán  szag-

gatott vonallal jelölt időpillanatban azonnal meg is szűnik.  Ebben az esetben 

a felfutási görbék és a szaggatott függőleges egyenes metszéspontja adja meg 

a műszer által kijelzett opacitás értéket. Ez pedig a különböző időállandók 

esetén jelentősen eltér egymástól. Emiatt kulcskérdés a mérés során az időál-

landó előírása és betartása. Sőt a műszer kalibrálásának, pontosságellenőrzé-

sének is rendszeresen ki kellene terjednie erre a területre. 
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12.7. ábra Az A és a B módus összehasonlítása 

12.2.2. Programozott mérés 

A korrekt és reprodukálható mérés további előfeltétele, hogy a mérés lefoly-

tatása is mindig azonos feltételek mellett történjen. A füstölésméréskor al-

kalmazott teljes terhelésű szabadgyorsítás esetén ez műszakilag programo-

zott méréssel képzelhető el. A programozott mérés fogalma azt jelenti, hogy 

a műszer LED vagy kijelző felirat segítségével jelzi, hogy mikor kell gázt 

adni, meddig kell azt tartani, majd elvenni, és mikor kezdődik a következő 

mérési ciklus. A diagram alatti időskála fehér téglalappal jelölt része (5 s), 

amíg a mérőáramkör mér, míg a fekete téglalappal szimbolizált 3 s időtarta-

mig zárt a mérőáramkör, így a motor alapjárati üzemállapota a következő 

mérési ciklus előtt stabilizálódik.  
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tLL – alapjáraton tartási idő (min. 15s) 

n10 – n10  nLL+0,1 nLL 

nAR – leszabályozási fordulatszám 

n90–n90   nAR – 0,1 nAR 

tB – gyorsítási idő (a ford.sz. növekedésnek monotonnak kell len-

nie) 

tx – mérési hányad a leszabályozási ford. elérése után GYÁRI 

ADAT (0,5 ... 2,0 s) 

tM – mérési időtartam (tB + tx) 

tH – gázpedál tartási idő (tM+min.1s) 

tL – alapjáraton tartási idő (min. 15s) 

1090

1090LLAR

B
nn

)tt()nn(
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12.8. ábra Füstölésmérési ciklus 

 

A programozott mérésre vonatkozóan a német AU előírás konkrétan meg-

szabja a betartandó mérési programot.  A mérési program a  gyorsítási fo-

lyamatra nézve előírja, hogy annak monotonnak kell lennie. A gyorsítási idő 

(tB)  számított paraméter. Az ábrán tX-szel jelölt mérési hányad azonban 

gyártó által előírt érték, amelyet az AU-adattáblák tartalmaznak. Ennek érté-
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ke általában 0,5 ... 2,0 s. A mérési időtartam a gyorsítási idő és a mérési 

hányad összegeként definiált mennyiség. Helyes értéke nagyon fontos a 

végeredmény szempontjából, hiszen ha ezt nem tartjuk be, megtörténhet, 

hogy „belemérünk” a leszabályozási szakaszba, amelynek során a motor 

kilőhet egy, a gyorsításit meghaladó „füstpamacsot”, amely meghamisítja a 

mérés eredményét. 

Az alapjárati stabilizálási idő szintén nagyon fontos (a német AU előírásai 

szerint min. 15 s), mivel ha túl rövidre van választva nem áll be a biztos alap-

járat, míg ha túlságosan hosszú sok korom akkumulálódik a kipufogódobban, 

amely a szabadgyorsítási szakasz mért füstölés-értékét megnöveli.   

A korszerű füstölésmérő műszerek a programozott mérésre fel vannak ké-

szítve, tehát a mérést vezénylik és az eredményeket kiértékelik. 

 

12.9. ábra Programozott füstölésmérés 

 

Az automatikus mérésvezérlés az előbb bemutatott műszaki megfontoláso-

kon túlmenően még az alábbiakat is jelenti: 

A műszernek ellenőriznie kell az alábbi feltételek teljesülését: 

a mérés akkor kezdhető meg, ha a készülék hiteles és pontos, 

minden járműazonosító adatrendelkezésre, 
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a felülvizsgálathoz szükséges minden gyári vagy azt a rendelet szerint helyet-

tesítő adat és információ rendelkezésre áll, 

a jármű üzemmeleg, 

a szemrevételezéses vizsgálat eredménye pozitív, amely a MEGFELELŐ 

jellemző műszerbe billentyűzésével lesz „mért” érték. 

A mérés végrehajtása során e rendeletben foglalt feltételek teljesülését a ké-

szüléknek folyamatosan ellenőriznie kell, eltérés vagy hiba esetén ismételtet 

vagy hibajelzéssel a felülvizsgálatot megállítja 

A mérés vezérlését úgy kell kialakítani, hogy az egyes, önmagában egész 

felülvizsgálati részmérések, a mérést végző utasítása esetén ismételhetők 

legyenek 

A készüléknek automatikusan MEGFELEL - NEM FELEL MEG jellemzés-

sel ki kell értékelnie a felülvizsgálat eredményét. 

A műszernek alkalmasnak kell lennie adott protokoll szerint hálózati kom-

munikációra. 

 

9.2.4. A vizsgálathoz szükséges járműadatok 

A környezetvédelmi mérésekhez szükséges járműadatokat az alábbi táblázat 

mutatja be. Ezeket az adott típusra a Nemzeti Közlekedési Hatóság által jó-

váhagyott adattárakból (könyv, CD) lehet kiolvasni. 

 Motorhőmérséklet (olaj/víz) [oC] 

 Alapjárati fordulatszám (MT/AT) 

[min
-1] 

  Leszabályozási fordulatszám [min
-1] 

 Felpörgetési idő (max.) [s] 

 Mérési időhányad (tX) [s] 

 Mérési modus (A/B) 

 Mérőszonda (1/2) 

 Kondícionálás [gáz-löket/min
-1] 

 Max. fényelnyelési együttható [m-1] 

 
Max. opacitás [%] 

 

12.10. ábra Környezetvédelmi vizsgálati adatok 

 

12.2.3. Elektronikus tanúsítvány 

Az „elektronikus tanúsítvány” azt jelenti, hogy a műszer automatikusan do-

kumentálja a mérés eredményét, a megbízhatóság növelése érdekében. 
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Az elektronikus tanúsítványnak a következő adatokat kell tartalmaznia: 

 a műhely vagy vállalkozás pontos megnevezése, címe, 

 dátum és idő, 

 a mérési módszer azonosítása 

 járműazonosító adatok (rendszám, gyártmány, típus, alváz-

szám, km-óra állás, motor kivitel és keverékképzés), a mérést 

jellemző azonosító adatok (szondaméret, mérési módus, idő-

állandó stb.), 

 beállítási, gyári adatok (mértékegységgel), 

 a szemrevételezéses vizsgálat eredménye (minősítése), 

 a mért értékek (mértékegységgel), a mért értékek értékelése, 

 megjegyzések, 

 a jármű értékelése MEGFELEL - NEM FELEL MEG, 

 a tanúsító neve, aláírása, bélyegző lenyomata. 

12.3. A füstölésmérés technológiája 

A füstölésmérést a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megtelelő 

készülékkel, ún. alapjáratról történő szabadgyorsítással kell elvégezni. 

Szemrevételezéses ellenőrzés 

A mérés megkezdése előtt szemrevételezéssel ellenőrizni kell: 

 a légszűrő állapotát 

 a kipufogórendszer (hiánytalan gyári állapotát, tömítettségét, 

sérülésmentességét).  

 a szerelés és speciális segédeszköz (pl. emelő) nélkül ellenő-

rizhető emisszió-csökkentő rendszereket (kipufogógáz visz-

szavezető, kipufogógáz kezelő, érzékelők, beavatkozók).  

 a gépkocsi általános környezetszennyezési állapotát (motor 

vagy egyéb olajszivárgás, hűtőfolyadék vagy légkondicionáló 

szivárgása stb.). 

 a töltésszabályozó rudazat előírásszerű, könnyű működését, a 

teljes töltési helyzet elérését, 

 A MIL (Működési Hiba Jelző Lámpa) lámpa hiba jelzését 

A szemrevételezéses vizsgálatát MEGFELELŐ, illetve NEM FEFEL MEG 

minősítéssel kell értékelni. „NEM FELEL MEG” eredmény esetén a gépko-

csi felülvizsgálata tovább nem folytatható. 
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Kondicionálás:  

 

A füstölésmérés előtt, a kipufogórendszerben lerakódott szennyezés eltávolí-

tása céljából, legalább háromszor, teljes töltéssel a leszabályozási fordulat-

számra kell gyorsítani a motort. A gyorsításoknál a gázpedált már a maximá-

lis fordulatszám elérésekor hirtelen fel kell engedni. 

 

A jármű környezetvédelmi vizsgálata: 

 

A gázpedált gyorsan és határozottan (1 s-nál rövidebb idő alatt), ütközésig 

kell nyomni és - az automatikus nyomatékváltóval szerelt járművek kivételé-

vel - meghatározott ideig (tx) leszabályozási fordulatszámon kell tartani.  

(Automatikus nyomatékváltóval felszerelt járműveknél a leszabályozási for-

dulatszám helyett a gyártó által megadott fordulatszámot, és a gyártó által 

megadott technológiát kell alkalmazni a füstölés mérésére.) 

Legalább három további, ütemezett (lásd 6. ábra) alapjáratról történő, teljes 

töltéses szabadgyorsítás végrehajtása a jellemző füstölés meghatározására. 

A járművet jellemző füstölés a feltételt kielégítő, utolsó három csúcsérték 

számtani középértéke (két tizedesre kerekítve), ezt kell összehasonlítani az 

adott járműre előírt értékkel. 

Vizsgálat fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (OBD) szerelt járművek 

esetén 

Ilyen esetben a felülvizsgálatot az OBD rendszer ellenőrzésével és kiolvasá-

sával kell kezdeni: 

 A jármű azonosító adatok átvétele, vagy bevitele, 

 MIL lámpa állapot ellenőrzése, értékelés 

 Kommunikáció létrehozása a kiolvasó berendezés, és fedél-

zeti diagnosztikai rendszer között.  

 Fedélzeti diagnosztikai rendszer (OBD) vizsgálata: 

 Az OBD rendszer készenléti állapotának (Readiness) ellenőr-

zése, 

 A zavarjelző (MIL) lámpa működésének ellenőrzése, 

 Hibatároló kiolvasása 

 A felülvizsgálat (füstölésmérés, és OBD kiolvasás) eredmé-

nyének értékelése 

 

A füstölésmérést ez után az előbbiekben már leírt módszer szerint kell elvé-

gezni.
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