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Felelősség vállalása
Ebben a brosúrában szereplő valamennyi információ gondos kutatás és összeállítás eredménye. Mindazonáltal 
felléphetnek tévedések, helytelen fordítások, hiányozhatnak adatok, vagy a rendelkezésre bocsátott információk 
időközben módosulhatnak. Emiatt a rendelkezésre bocsátott információk helyességét, teljességét, aktualitását 
és minőségét nincs módunkban garantálni és ezért nem vállalhatunk jogi felelősséget. Részünkről ki van zárva 
a felelősség vállalása azon anyagi vagy nem anyagi károkért, amelyek közvetlenül vagy közvetett módon az 
adatok használatából vagy helytelen használata során, vagy a jelen brosúrában található nem teljes, illetve hibás 
információk miatt keletkeztek, hacsak ezek nem előre megfontolt vagy durva gondatlanság következményei. 
Ennek megfelelően nem vállalunk felelősséget az azáltal keletkező károkért, hogy a motorjavító, ill. a szerelő 
nem rendelkezik a szükséges műszaki szaktudással, a kellő javítási ismeretekkel vagy tapasztalatokkal. Hogy az 
itt ismertetett műszaki eljárások és javítási tudnivalók mennyiben használhatók a következő motorgenerációk 
esetében, nem előrejelezhető, és az egyedi esetben a motorjavítónak, ill. a műhelynek meg kell vizsgálnia.
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A TÉMA

A jelen brosúra betekintést nyújt a dugattyúk, henger-
futófelületek és hengerfutóperselyek különféle típusú 
károsodásaiba. Segít a szakembernek a diagnosztika 
elvégzésében és az ok meghatározásában, valamint alapvető 
ismereteket nyújt a laikus számára is.

A nem mindig egyértelmű károkok azonosítása érdekében 
átfogó megközelítésre van szükség a motorkárosodás 
értékelésekor. Nem ritka, hogy a motor javítása után ismét 
hibák lépnek fel, mert ugyan a sérült alkatrészeket cserélték, 
de a sérülés okait nem sikerült kiküszöbölni. A kárfolyamat 
leírására a szakembernek gyakran nincs további információja 
a kár időtartamáról vagy mértékéről, csak egyetlen hibás 
alkatrész áll rendelkezésére. Ilyen módon azonban a speciális 
kárdiagnosztika nem meghatározható, csak általános 
diagnózist lehet felállítani. 

SEGÍTSÉG

A károk azonosítása nem mindig könnyű. Főleg fotókon nehéz 
azonosítani a károkat. Ezért minden kártípust kárpiktogrammal 
egészítettek ki (1. ábra). A piktogramok segítenek 
a fényképeken lévő sérülések pontosabb meghatározásában. 
Ez nem a szóban forgó kár 1:1 arányú ábrázolása, hanem 
példák, amelyek közül néhány kiegészítő információkkal van 
ellátva. A különböző helyekre vagy alkatrészekre jellemző 
nyomokkal járó károkat több piktogram írja le.

A brosúra függelékében található egy szószedet, amely 
tartalmazza a legfontosabb műszaki kifejezéseket.

1. ábra
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2.1. HOLTJÁTÉK OKOZTA KIMARÓDÁS

A dugattyú és a henger közötti mozgás elfogadhatatlanul 
csökkenhet, vagy teljesen megszűnhet, ha a futópartnerek 
méretezése helytelen, ha a henger meghajlik, vagy ha termikus 
túlterhelés van.

A dugattyú működés közben lényegesen magasabb 
hőmérsékletet ér el, és ezáltal nagyobb mértékben nyúlik, mint 
az azt körülvevő henger. Ezen túlmenően az alumínium 
hőtágulási együtthatója miatt a dugattyú közel kétszer annyira 
nyúlik, mint a hengerben leggyakrabban használt öntöttvas. 
A konstrukció során mindkét tényezőt figyelembe kell venni.

Ha a dugattyú és a henger közötti holtjáték csökken, akkor 
kezdetben vegyes súrlódás lép fel: A táguló dugattyú kitolja 
a henger falán lévő olajréteget. Ennek eredményeként 
a dugattyúszár hordozófelületei nagy fényességűre 
dörzsölődnek. Az alkatrészek hőmérséklete megemelkedik 
a vegyes súrlódás és az ebből eredő súrlódási hő miatt. 
A dugattyú egyre jobban nyomja a henger falát, és az olajréteg 
végül teljesen megszűnik. A dugattyú szárazon fut. 
Következményként kezdeti kidörzsölődési jelek mutatkoznak, 
sima, sötétre színeződött felülettel.

A HOLTJÁTÉK OKOZTA KIMARÓDÁS JELLEMZŐI:

• Fényes nyomásfoltok, amelyek sima, sötétre elszíneződött 
kidörzsölődésbe mennek át.

• Kidörzsölődött helyek mind a nyomás, mind az ellennyomás 
oldalán.

2.1.1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A HOLTJÁTÉK OKOZTA KIMARÓDÁSRÓL
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2.1.2. HOLTJÁTÉK OKOZTA KIMARÓDÁS A DUGATTYÚSZÁRON

LEÍRÁS

• Több hasonló kidörzsölődött hely a dugattyúszár körül.
• Kidörzsölődés a dugattyúszár nyomás és ellennyomás 

oldalán, tehát egymással szemben lévő kidörzsölődött 
helyek.

• A felület átmenete a fényes nyomásfoltból sötétre 
elszíneződött, sima kidörzsölődésbe.

• Sértetlen gyűrűház.

AZONOSÍTÁS

A dugattyúszár és a henger futópályája közötti holtjátékot túl 
szorosra vették, vagy torzulások miatt, amelyek csak 
a motorüzem során léptek fel, beszűkült.

MEGJEGYZÉS 
Ellentétben a szárazmeneti kimaródással, a holtjáték okozta 
kimaródás mindig előfordul röviddel a motorfelújítása után.

LEHETSÉGES OKOK

• A hengerfurat túl kicsi.
• A hengerfej túl szoros vagy egyenetlen meghúzása  

(henger torzulása).
• A hengerblokk vagy a hengerfej nem sík sima felületei.
• Szennyezett vagy sérült menetes lyukak vagy hengeres fejű 

csavarok.
• A csavarfejek kimaródott vagy egyenetlenül olajozott 

felfekvési felületei. 
• Nem a jó vagy nem megfelelő hengerfejtömítések.
• A hengerek torzulása az egyenetlen felmelegedés miatt, 

amelyet mészkőlerakódások, szennyeződések vagy 
a hűtőrendszer egyéb hibái okoznak.

2.1. HOLTJÁTÉK OKOZTA KIMARÓDÁS



2.1.3. 45°-OS KIMARÓDÁS

LEÍRÁS

• Kidörzsölődött helyek a nyomás és az ellennyomás oldalán, 
körülbelül 45°-kal eltolva a dugattyúcsap tengelyéhez 
képest.

• A kidörzsölődött helyek a fényes nyomásfoltokból sötét 
színű, viszonylag sima kidörzsölődésekké változnak 
(1. ábra).

• Dugattyúcsap kék elszíneződéssel. (3. ábra)  
Ok: A dugattyúcsap csapágyazása túlmelegedett a holtjáték 
vagy az olaj hiánya miatt.

3. ábra

1. ábra

2. ábra
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AZONOSÍTÁS

A dugattyúcsap közepe nagymértékben felmelegszik.  
A vékony falú és rugalmas dugattyúszár kompenzálhatja 
a nagyobb hőtágulást a nyomás és az ellennyomás oldalán. 
A vastagabb falú dugattyúcsap közepe tovább nyúlik. 
A holtjáték beszűkülése és a dugattyú kimaródása jelentkezik. 
A dugattyú kimaródásának súlypontja ott található, ahol 
a dugattyúcsap közepe csatlakozik a dugattyúszegélyhez.

LEHETSÉGES OKOK

• A hajtókar csapágyainak mechanikus túlterhelése pl. égési 
zavarok miatt.

• Az olajfecskendező fúvóka hibája/törése.
• Az olajszivattyú-nyomás hiánya.
• A kenéshiány a motor első beindításakor. A dugattyúcsapot 

az összeszerelés során nem, vagy nem eléggé kenték meg.
• A hajtókarpersely meghibásodása (a dugattyúcsap 

kimaródása) az elégtelen holtjáték vagy a kenéshiány miatt.
• Szerelési hiba a dugattyúcsap bezsugorításakor 

(zsugorkar).  
A bezsugorításnál ügyelni kell arra, hogy közvetlenül 
a dugattyúcsap behelyezése után a csapágyazást ne 
a dugattyú ide-oda mozgatásával ellenőrizzük a szabad 
mozgás tekintetében. Közvetlenül azután, hogy a hideg 
dugattyúcsapot behelyezik a forró hajtókarba, a két 
alkatrész hőmérséklete kiegyenlítődik. A hőbevitel 
a dugattyúcsap nagyobb hőtágulásához vezet, mint a motor 
működésekor. Ha a csapágyazást ebben az állapotban 
mozgatja, kidörzsölődés vagy kimaródás léphet fel. A motor 
működésekor ez a csapágyazás merevségéhez és 
meghibásodásához vezethet. Ezért az összeszerelt 
alkatrészeknek először le kell hűlniük, mielőtt ellenőrzik 
a szabad mozgást.

2.1. HOLTJÁTÉK OKOZTA KIMARÓDÁS



2.1.4.  HOLTJÁTÉK OKOZTA KIMARÓDÁS A SZÁR ALSÓ VÉGÉN

LEÍRÁS

• Holtjáték okozta kimaródás nyomás és ellennyomás okozta 
foltokkal a szár alsó végén.

• Átmenet a fényes nyomásfoltokból sima, sötét színű 
dörzsölődésekbe (1. ábra).

• A dugattyú többi részén nincs külön ismertetőjegye.
• Kidörzsölődött helyek a henger futóperselyében az alsó 

O gyűrűknél (2. ábra).

1. ábra

2. ábra

AZONOSÍTÁS

A szár alsó élén a dugattyú kimaródását a henger 
futóperselyének alsó részén kialakult deformáció/a holtjáték 
beszűkülése okozta.

LEHETSÉGES OKOK

• Nem jó tömítőgyűrűk: A túl vastag tömítőgyűrűk 
deformálhatják a henger futóperselyét és a dugattyú 
illesztési játékát. 

• Folyékony tömítőanyagok további használata a tömítőgyűrű-
horonyban. A tömítéshez a tömítőgyűrűknek rugalmasan 
kell deformálódniuk. Az ehhez a horonyban szükséges 
szabad helyet nem szabad további tömítőanyagokkal 
kitölteni.

• A tömítőgyűrű-hornyokban lévő tömítőgyűrű-maradványokat 
vagy szennyeződéseket a szerelés előtt nem távolították el.

• Ha a tömítőgyűrűk a henger futóperselyének 
behelyezésekor elfordulnak, vagy kicsúsznak a tömítőgyűrű-
horonyból, akkor a henger futóperselye ezen a helyen 
összeszorul. Ennek elkerülése érdekében a henger 
futóperselyének felszerelésekor mindig kenőanyagot kell 
használni.
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2.2. SZÁRAZMENETI KIMARÓDÁS

2.2.1.  ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZÁRAZMENETI KIMARÓDÁSRÓL

A szárazmeneti kimaródások bármikor, azaz még a henger és 
a dugattyú közötti megfelelő holtjáték esetén is 
előfordulhatnak.  
Az olajréteg a magas hőmérséklet vagy üzemanyag-elárasztás 
miatt gyakran csak helyenként bomlik fel. Ezeken a pontokon 
a dugattyú, a dugattyúgyűrűk és a henger futópályája be nem 
kent felületei egymáshoz dörzsölődnek. Ez nagyon rövid idő 
alatt erősen kidörzsölt felületű kimaródásokhoz vezet. 

Ugyanez történik, ha az olaj hiánya miatt a dugattyú és 
a henger között nem alakul ki elégséges kenőfilm. 

A SZÁRAZMENETI KIMARÓDÁS JELLEMZŐI:

Ha az olajréteg teljesen megsemmisül: 
Átmenet nélküli szűken behatárolt kimaródások, főleg 
a dugattyúszáron, erősen kidörzsölt, sötét színű felülettel.

Olajhiány esetén:
A jellemzők a felület elszíneződését kivéve megegyeznek 
a fentiekkel. A kidörzsölődött helyek felülete szinte fémesen 
tiszta, és nem sötéten elszíneződött. Az olajhiány a henger 
teljes felületét érinti. Ezért gyakran vannak kidörzsölődött 
helyek a dugattyún mind a nyomás, mind az ellennyomás 
oldalán.

2.2. SZÁRAZMENETI KIMARÓDÁS



2.2.2.  SZÁRAZMENETI KIMARÓDÁS A DUGATTYÚSZÁRON

LEÍRÁS

• Kidörzsölődött helyek a dugattyúszáron a nyomás oldalán, 
néhány kimaródás elér egészen a dugattyúgyűrű zónáig.

• Enyhén kidörzsölődött helyek az ellennyomás oldalán.
• A kidörzsölődött helyek felülete világos és szinte fémesen 

tiszta.

AZONOSÍTÁS

A dugattyú és a hengerfurat között akut kenéshiány áll fenn. 
A kidörzsölődött helyek szinte fémesen tiszta felülete azt 
mutatja, hogy az olajréteg a kidörzsölődés létrejöttekor még 
megvolt, de jelentősen gyengült volt. A kisebb károsodás 
alapján átmeneti olajhiánnyal vagy a kezdeti szakaszban lévő 
károsodással van dolgunk. A motor folyamatos üzemeltetése 
még súlyosabb károkat okozott volna.

MEGJEGYZÉS 
Az ilyen típusú szárazmeneti kimaródásoknál a sérült terület 
mindig a dugattyúszár körül található, ahol a sértetlen, futtatott 
dugattyú normál kopást mutat. 

LEHETSÉGES OKOK

Kenéshiány az alábbiak miatt:
• Túl kevés motorolaj.
• Túl alacsony olajnyomás a motorban (olajszivattyú, 

túlnyomásszelep stb.): Túl kevés olaj távozik a forgattyús 
tengely csapágyhelyeiből. A forgattyús tengelyből 
befecskendezett és szétszórt olajjal kenendő henger 
futópályájára nem jut elég kenőolaj.

• A dugattyú hűtésére szolgáló olajfecskendező fúvóka 
meghibásodása.
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2.2.3.  EGYOLDALI DUGATTYÚCSAP-KIMARÓDÁS ELLENNYOMÁS OKOZTA FOLTOK NÉLKÜL

LEÍRÁS

• Súlyos, sötét színű kidörzsölődött helyek, a dugattyú 
nyomás oldalán erősen felszakadt felülettel.

• A dugattyúszár szemközti oldala sértetlen.
• A dugattyúgyűrű-zóna a kezdeti szakaszban többnyire 

sértetlen.

AZONOSÍTÁS

Ez egy tipikus szárazmeneti kimaródás, amely többnyire 
a nyomás oldalán, ritkábban az ellennyomás oldalán fordul elő. 
Ez a sérülés akkor fordul elő, ha a kenőfilm a hengernek csak az 
egyik felén esik össze. Ennek oka a megfelelő hengeroldal 
túlmelegedése, vagy a kenés lokálisan korlátozott hiánya. 
A holtjáték hiánya kizárható a kár okainak köréből, mivel 
a súlyos kimaródások ellenére az ellenkező oldalon nincs 
ellennyomásfolt. 

LEHETSÉGES OKOK

• A hűtés részleges meghibásodása a hűtőköri 
hűtőanyaghiány, légbuborékok, szennyeződéslerakódások 
vagy egyéb zavarok miatt.

• Bordás hengerek esetén a külső szennyeződéslerakódások 
helyi túlmelegedést okozhatnak, ezáltal pedig összeeshet 
az olajréteg.

• Léghűtéses motorok esetén: Hibás, hiányzó vagy 
helytelenül beszerelt légterelők.

• A dugattyú hűtésére szolgáló olajfecskendező fúvóka 
meghibásodása.

• Túl alacsony olajnyomás: A henger nyomás oldalának nem 
megfelelő kenése az olajfecskendező fúvókákkal ellátott 
hajtókaroknál.

• Olajhígulás vagy a rendeltetésszerű felhasználáshoz nem 
megfelelő olajminőség miatti kenéshiány a henger nagyobb 
mértékben terhelt nyomás oldalán.



2.2.4.  SZÁRAZMENETI SÚRLÓDÁS ÜZEMANYAG-ELÁRASZTÁS MIATT

LEÍRÁS

• Keskeny, élesen behatárolt, hosszúkás súrlódási helyek 
a dugattyúszáron, a normál dugattyúkopás helyett.

AZONOSÍTÁS

A nem elégett üzemanyag kondenzálódik a henger 
futópályáján, és hígítja vagy lemossa az olajréteget. 
Ez a dugattyú és a hengerfurat csúszópartnerek között 
szárazfutáshoz, majd hosszúkás, keskeny súrlódási helyekhez 
vezet. A dugattyúgyűrű-zóna általában sértetlen marad.

MEGJEGYZÉS 
Az üzemanyag-súrlódás esetén a kár a dugattyúszár 
hordópontjait sújtja. Ha a dugattyú sértetlen, normál kopás 
jelenik meg ezeken a helyeken. 

LEHETSÉGES OKOK

• Túlzsírozott motor és égési zavarok a keverék 
előkészítésében vagy a gyújtásrendszerben fellépő hibák 
miatt.

• Hiányos égés a nem megfelelő kompresszió miatt. 
• A hidegindító berendezés hibás vagy túl hosszú ideig 

működtették (porlasztós motor).
• Olajhígulás a gyakori rövid távú üzemelés vagy túlzsírozás 

miatt.
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2.2.5.  DUGATTYÚFEJ-KIMARÓDÁS DÍZELDUGATTYÚKON

LEÍRÁS

• Helyileg behatárolt kidörzsölődött helyek, főként 
a tűzgáton.

• A kidörzsölődött helyek felülete durva és dörzsölt, részben 
nagyobb anyagdarabok szakadtak fel.

AZONOSÍTÁS

A befecskendező fúvóka hibája miatt nem porlasztott 
üzemanyag permeteződött a henger falához, és addig 
gyengítette az olajréteget, amíg teljes szárazfutást nem 
eredményezett. Ennek következtében a tűzgát annyira 
kimaródott, hogy átmenetileg odahegedt a henger falához. 
Ezen hegedés miatt darabok törtek le a dugattyúfejből.

LEHETSÉGES OKOK

• Szivárgó, csepegő, szennyezett vagy rossz befecskendező 
fúvókák.

• A fúvókák tűje becsípődött az eltorzult 
befecskendezőfúvóka-test miatt (rossz húzónyomaték).

• Nem megfelelő befecskendezési időpont (szállítás kezdete).



2.2.6.  SZÁRAZMENETI KIMARÓDÁS ÉGETT DUGATTYÚGYŰRŰK MIATT

LEÍRÁS

• Maródási barázdák és tűzfoltok a dugattyúgyűrű-
futófelületeken (1. és 2. ábra).

• Hosszanti hornyok a hengerfuratokon (nincs ábrázolva).
• A korai szakaszban: Első kidörzsölődések a tűzgáton 

(3. ábra – jobb felső rész).
• Előrehaladott szakaszban: A dörzsölődések kiterjedése az 

egész dugattyúra (4. ábra).

1. ábra

2. ábra

3. ábra 4. ábra
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AZONOSÍTÁS

Az ilyen károsodások elsősorban a bejáratási fázisban 
jelentkeznek nagy terhelés esetén, amikor a dugattyúgyűrűk 
a bejáratás hiánya miatt még nem tömítenek teljesen  
(főleg dízeldugattyúk). A dugattyúgyűrűk mentén áramló égési 
gázok túlzottan felmelegítik a dugattyúgyűrűket és 
a hengerfalat, az olajréteg pedig összeesik. 

Égési zavarok és megnövekedett hőmérséklet, vagy a dugattyú 
és a hengerfal elégtelen hűtése szintén károsíthatja vagy 
megsemmisítheti a kenőfilmet.  
Ez kezdetben a dugattyúgyűrűk szárazmenetéhez vezet, majd 
égésfoltokat okoz. Mivel a dugattyú a nem bezsírozott 
hengerrészeken is fut, a kidörzsölés először a tűzgáton jön 
létre, majd a további károsodás során a teljes dugattyúszáron 
kidörzsölődött helyek keletkeznek (4. ábra).

LEHETSÉGES OKOK

• A motor túlzott terhelése a bejáratási fázisban.
• A hónolt henger felületének nincs optimális szerkezete 

a motorolaj jó tapadásához (a grafiterek benyomódása, 
lemezköpeny-képződés, túl csekély érdesség és/vagy rossz 
hónolási szög).

• Nem megfelelő kenőolaj (helytelen olajminőség és 
viszkozitás).

• Túl magas hőmérséklet a henger futópályáin 
(a hűtőrendszer hibás működése, ill. lerakódások 
a környező hűtőcsatornákban).

• Az égés során megnövekedett hőmérséklet égési zavarok 
(sovány keverék, izzógyújtás, csepegő vagy szivárgó 
befecskendező fúvókák) miatt.

• Nem megfelelő az olajellátás a henger futópályáira, mert 
a hajtókar és a forgattyús tengely csapágyaitól nem jut oda 
elegendő befecskendezett és szétszórt olaj.



2.3. TÚLHEVÜLÉSES ÜSZKÖSÖDÉS

2.3.1.  ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A TÚLHEVÜLÉSES ÜSZKÖSÖDÉSRŐL

A túlhevüléses üszkösödés esetében az olajréteg összeesik 
a túl magas hőmérsékletek miatt. Ez kezdetben vegyes 
súrlódáshoz és különálló súrlódási pontokhoz vezet. 
A súrlódási pontok további melegítése miatt később a dugattyú 
teljesen szárazon fut. A kidörzsölődött helyek sötét színűek és 
erősen felszakadtak. A sérülés okától függően a túlhevüléses 
üszkösödés vagy a dugattyúszáron, vagy a dugattyúfejen 
kezdődik.
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2.3.2.  TÚLHEVÜLÉSES ÜSZKÖSÖDÉS FŐKÉNT A DUGATTYÚFEJEN

LEÍRÁS

• Erős üszkösödés a dugattyúfejtől kezdve, a szár vége felé 
menően.

• Üszkösödés a dugattyúfej teljes területén.
• Az üszkösödött, kidörzsölődött helyek felülete sötéten 

elszíneződött, erősen heges és részben felszakadt.
• Az üszkösödés a dugattyúgyűrűk futófelületein, az 

olajlehúzó gyűrűk felé haladva gyengébb.

AZONOSÍTÁS

A dugattyúfej annyira felmelegszik a nagyon magas 
hőtúlterhelés miatt, hogy a futási holtjáték áthidalódott és az 
olajréteg megsemmisült. Ennek következtében a dugattyúfej 
körül holtjáték okozta és szárazmeneti kimaródás kombinációja 
jött létre. A túl csekély dugattyúbeszerelési holtjáték miatt 
fellépő általános holtjátékhiány kizárható, mivel ebben az 
esetben a sérülés a dugattyúszártól indulna ki (lásd: „Holtjáték 
okozta kimaródás a dugattyúszáron” fejezet).

LEHETSÉGES OKOK

• Hosszabb, nagy terhelés a motor bejáratási fázisában.
• Túlmelegedés a megszakadt égési folyamat miatt.
• Zavarok a motor hűtőrendszerében.
• Hibák az olajellátásban (dugattyúk olajhűtéssel vagy 

hűtőcsatornával).
• Sérült vagy hibás olajfúvókák, amelyek a dugattyúkat nem 

hűtik le megfelelően az olajjal. 
• Rossz tömítőgyűrűk a nedves henger futóperselyek peremén 

(lásd: „Kavitáció a henger futóperselyén” fejezet). 



2.3.3.  TÚLHEVÜLÉSES ÜSZKÖSÖDÉS FŐKÉNT A DUGATTYÚSZÁRON

LEÍRÁS

• Kétoldali dugattyúszár-üszkösödés.
• Az üszkösödött, kidörzsölődött helyek felülete sötét színű, 

durva és erősen kidörzsölt.
• A dugattyúgyűrű-zóna gyakran csak csekély mértékben vagy 

egyáltalán nem sérült.

AZONOSÍTÁS

A motor erős túlmelegedése miatt a henger-futófelület kenése 
összeomlott. Ez erősen kidörzsölt dugattyúszáras, 
szárazmeneti kimaródáshoz vezet.  
A sérülés a szár környékére koncentrálódik, a dugattyúfej 
területén nincs kimaródás. Ezért kizárható a motor égési 
zavarok miatti túlterhelése.

LEHETSÉGES OKOK

• A motor túlmelegedése a hűtőrendszer alábbi üzemzavarai 
miatt:
 - hűtőanyaghiány
 - szennyeződés
 - hibás vízszivattyú
 - hibás termosztát
 - megrepedt vagy csúszós ékszíj
 - elégtelen szellőzésű hűtőrendszerek.

• Léghűtéses motorok esetén: Túlmelegedés a henger 
külsején lerakódott szennyeződések, törött hűtőbordák, 
a hűtőlevegő szellőzésének akadályozása vagy 
meghibásodása miatt.
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2.4. ÉGÉSI ZAVAROK

2.4.1.  ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ÉGÉSI ZAVAROK OKOZTA DUGATTYÚSÉRÜLÉSEKRŐL

ÉGÉSI ZAVAROK BENZINMOTOROKNÁL 

Az üzemanyag-levegő keverék égése a hengerben pontosan 
előre meghatározott sorrendben történik. A gyújtógyertyából 
származó szikra közvetlenül a felső holtpont előtt indítja el. 
A láng kör alakban terjed a gyújtógyertyától kezdve, és 
folyamatosan növekvő 5–30 m/s égési sebességgel halad át az 
égéstéren. A nyomás az égéstérben ettől meredeken 
emelkedik, és röviddel a felső holtpont után eléri a maximális 
értéket. Ezt a normál égési folyamatot azonban különféle 
hatások zavarhatják meg, amelyek közül három égési zavart 
lehet leírni:

1.  Izzógyújtás (előgyújtás):  
A dugattyú hőtúlterheléséhez vezet. 

2.  Kopogó égés:  
Eróziószerű anyaglehordáshoz és a dugattyú, valamint 
a forgattyús hajtás mechanikai túlterheléséhez vezet. 

3.  Üzemanyag-elárasztás:  
Olajfogyasztással járó kopáshoz és a dugattyú 
kimaródásához vezet.

Normál égés Kopogó égés Izzógyújtás



Az 1. ponthoz: Izzógyújtás (előgyújtás):

Izzógyújtás esetén az égést az égéstérben lévő izzó rész indítja 
a tényleges gyújtási pont előtt. Figyelembe kell venni a forró 
kieresztő szelepet, a gyújtógyertyát, a tömítőelemeket és 
a lerakódásokat ezeken a területeken, valamint az égésteret 
körülvevő felületeket. A láng ellenőrizhetetlen módon hat az 
alkatrészekre, és a dugattyúfenék hőmérséklete nagyon 
meredeken emelkedik. Néhány másodperc folyamatos 
izzógyújtás után a hőmérséklet eléri a dugattyúanyag 
olvadáspontját. 

A majdnem félgömb alakú égéstérrel rendelkező motorokban 
emiatt lyukak keletkeznek a dugattyúfenéken, amelyek 
általában a gyújtógyertya tengelyének meghosszabbodásánál 
fordulnak elő.

Olyan égésterekben, ahol a dugattyúfenék és a hengerfej között 
nagyobb a nyomófelület (lásd szószedet), a tűzgát legtöbbször 
a leginkább terhelt pontnál lévő nyomófelületek területén olvad 
meg. Ez a folyamat gyakran folytatódik az olajlehúzó gyűrűig és 
a dugattyú belsejében.

A kopogó égés, amely az égéstér egyes részeinek magas felületi 
hőmérsékletéhez vezet, szintén okozhat izzógyújtást.

A 2. ponthoz: Kopogó égés:

Ha az égés kopog, a gyújtást általában a gyújtógyertya 
szikrájának segítségével indítják el. A lángfront szétterjed 
a gyújtógyertyából, és nyomáshullámokat generál, amelyek 
kritikus reakciókat váltanak ki az el nem égett gázban. Ez sok 
helyen spontán gyulladáshoz vezet a maradék gázkeverékben. 
Az égési sebesség az érték 10-15-szörösére növekszik. 
A forgattyúelfordulási szög fokonkénti nyomásnövekedése és 
a nyomáscsúcs sokkal nagyobb lesz. Továbbá a tágulási 
ütemben nagyon magas frekvenciájú nyomásváltakozások 
alakulnak ki. Ezen túlmenően az égésteret körülvevő felületek 
nagyon felforrósodnak. A maradványoktól tisztára égett 
égésterek egyértelmű jelei a kopogó égésnek.

A gyenge, ideiglenes kopogás a legtöbb motort nem károsítja 
– még hosszú időn át sem.

Az erősebb, hosszabb ideig tartó kopogás a dugattyú 
anyagának eróziós jellegű kopását eredményezi a tűzgáton és 
a dugattyúfenéken. A hengerfej és a hengerfejtömítés szintén 
megsérülhet. Az égéstér részei (pl. a gyújtógyertya) annyira 
felmelegedhetnek, hogy izzógyújtás (előgyújtás) jön létre 
a dugattyú túlmelegedésével (meg-/leolvadás).

Az erős, folyamatos kopogás rövid idő eltelte után gyűrűgát- és 
szártörésekhez vezet, amelyek legtöbbször meg- és leolvadás, 
valamint kimaródás nélkül lépnek fel.

Az 1. ábra az égéstér nyomásgörbéjét mutatja. A kék 
jelleggörbe a normál nyomásgörbét, a piros a kopogó égésnél 
fellépőt mutatja. Itt alakulnak ki a nyomáscsúcsok.

A 3. ponthoz: Üzemanyag-elárasztás:

A túl gazdag keverék, a csökkenő sűrítési nyomás és a gyújtási 
zavarok üzemanyag-elárasztással járó hiányos égést okoznak. 
A dugattyúk, dugattyúgyűrűk és a henger futópályájának 
kenése hatástalanná válik. Ennek következtében vegyes 
súrlódás és kopás jelentkezik, nő az olajfogyasztás és 
a maródás (lásd: „Olajfogyasztás és dugattyú kimaródása” 
fejezet).
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1. ábra

p

felső holtpont

° forgattyúelfordulási szög



ÉGÉSI ZAVAROK DÍZELMOTOROKNÁL

A mechanikus szempontból tökéletes állapot mellett 
a rendkívül finom porlasztású, pontos permetezésű 
befecskendező fúvóka és a megfelelő befecskendezés-indítás 
fontos szerepet játszik az optimális égési folyamatban. Csak így 
lehetséges a befecskendezett üzemanyag meggyújtása 
a legkisebb gyújtási késleltetéssel, és normál nyomás alatti 
teljes elégetéssel. Az égési zavaroknak itt is három fő típusa 
létezik:

1. Gyújtás késleltetése
2. Elégtelen égés
3. Csepegő befecskendező fúvókák

Az 1. ponthoz: Gyújtás késleltetése:

Az üzemanyag bizonyos késedelemmel (gyújtás késleltetése) 
gyullad meg, ha:
• nem volt elég finoman porlasztva,
• rosszkor injektálták a hengerbe,
• vagy a kompressziós hőmérséklete a befecskendezés 

kezdetekor még nem elég magas.

A porlasztás mértéke csak a befecskendező fúvóka állapotától 
függ. A fúvókavizsgálóval tesztelt hibátlan befecskendező 
fúvóka a szerelés vagy hőmérsékleti feszültség miatt úgy 
beszorulhat, hogy működés közben nem szór megfelelően.

A kompressziós hőmérséklet a sűrítési nyomástól és ezáltal 
a motor mechanikai állapotától függ. A hideg motornak mindig 
adott gyújtási késleltetése van. A hideg hengerfalak sok hőt 
elvonnak a hidegebb beszívott levegőből a sűrítés során. 
A befecskendezés kezdetén így a kompressziós hőmérséklet 
nem elegendő a befecskendezett üzemanyag azonnali 
meggyújtásához. A gyulladási hőmérsékletet csak előrehaladott 
kompressziónál érik el, és az addig a pontig befecskendezett 
üzemanyag hirtelen meggyullad. Ez meredek, robbanásszerű 
nyomásnövekedést okoz zajjal, valamint a dugattyúfenék erős 
felmelegedésével jár. Következményképp a dugattyú 
gyűrűgátjainak törése és hőfeszültség-repedések lépnek fel 
a dugattyúfenékben.

A 2. ponthoz: Elégtelen égés:

Ha az üzemanyag nem jut az égéstérbe a megfelelő időben, 
vagy porlasztás nélkül jut be, akkor a rendelkezésre álló rövid 
idő alatt nem tud teljes mértékben elégni. Ugyanez történik, 
ha nem kerül elég oxigén, vagyis beszívott levegő a hengerbe. 
Ennek okai lehetnek az eltömődött levegőszűrő, a helytelenül 
kinyíló beömlőszelepek, a turbófeltöltő hibái vagy 
a dugattyúgyűrűk és a szelepek kopása. Az el nem égett 
üzemanyag részben a henger felületén rakódik le; ott 
akadályozza vagy megszünteti a kenőfilmet. Ennek 
következtében a henger-futófelületek, a dugattyúgyűrűk 
futófelületei és végül a dugattyúszár felületei is a lehető 
legrövidebb időn belül erősen megkopnak vagy kimaródnak. 
A következmény az olajfogyasztás és a teljesítménykiesés 
(a kárhelyzetek példáit lásd a „Szárazmeneti kimaródás” és 
a „Túl nagy olajfogyasztás” fejezetben).

A 3. ponthoz: Csepegő befecskendező fúvókák:

A befecskendező fúvókák a befecskendezés befejezése után 
nyomásingadozás miatt újra kinyílhatnak. Ezek 
a nyomásingadozások a befecskendező szivattyú 
nyomásszelepéből, a vezetékekből vagy a befecskendező 
fúvókákból származhatnak. A hibás befecskendezés elkerülése 
érdekében a rendszert a befecskendező szivattyú 
nyomásszelepén keresztül adott értékkel nyomásmentesítik. 
Ha a befecskendező fúvókák szórási nyomását túl alacsonyra 
állítják, vagy ha a nyomást nem lehet megbízhatóan fenntartani 
(mechanikus befecskendező fúvókák), a befecskendező 
fúvókák egymás után többször is kinyílhatnak, annak ellenére, 
hogy a befecskendezés befejezése után a nyomás csökken. 
A szivárgó vagy csepegő befecskendező fúvókák ellenőrizetlen 
üzemanyag-befecskendezést is okozhatnak az égéstérben. 
A mindkét esetben ellenőrizetlen módon befecskendezett 
üzemanyag a hiányzó oxigén miatt égetés nélkül éri el 
a dugattyúfeneket. Ott az üzemanyag nagyon magas 
hőmérsékleten ég, és helyenként olyan mértékben felmelegíti 
a dugattyú anyagát, hogy a dugattyú részecskéi az égési gázok 
tehetetlensége és eróziója miatt kiszakadhatnak a felületből. 
Ez jelentős anyageróziót vagy eróziós kimosódásokat okoz 
a dugattyúfenéken.
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2.4.2.  A DUGATTYÚFEJ ÉS A DUGATTYÚSZÁR LEOLVADÁSA (BENZINMOTOR)

LEÍRÁS

• A dugattyúfej átolvadt a dugattyúgyűrűk mögött.
• A dugattyúszár nincs kimaródva, az olvadt anyag a sérült 

területről a dugattyúszárra dörzsölődött.

AZONOSÍTÁS

A dugattyúfej olvadását benzinmotorokon főleg a lapos fenekű 
és nagyobb nyomófelületű dugattyúk izzógyújtása okozza. 
Izzógyújtások akkor fordulnak elő, amikor az égéstérben az izzó 
alkatrészek meghaladják a gázkeverék öngyulladási 
hőmérsékletét. Ezek elsősorban gyújtógyertyák, kieresztő 
szelepek és olajkoksz-lerakódások az égéstér falán. 

A nyomófelület területén a dugattyúfej izzógyújtások miatt 
jelentősen felmelegszik. A magas hőmérsékletek 
következtében a dugattyúanyag tésztaszerűvé válik, és 
a tehetetlenségi erő, valamint a sérült területbe behatoló égési 
gázok miatt lehordódik, egészen az olajlehúzó gyűrűig. 
A nyomófelület területén a dugattyúfej izzógyújtások miatt 
jelentősen felmelegszik. A magas hőmérsékletek 
következtében a dugattyúanyag tésztaszerűvé válik, és 
a tehetetlenségi erő, valamint a sérült területbe behatoló égési 
gázok miatt lehordódik, egészen az olajlehúzó gyűrűig.

LEHETSÉGES OKOK

• Túl alacsony hőértékű gyújtógyertyák.
• A keverék túl sovány, ezért az égési hőmérséklet 

megemelkedett.
• A szelepek sérültek vagy a szelephézag túl kicsi:  

A szelepek nem záródnak be megfelelően. A szelepek izzani 
kezdenek a forró, eláramló égési gázok miatt. Elsősorban 
a kieresztő szelepeket érinti, mert a beömlőszelepeket 
a friss gázok hűtik. 

• Izzó égésmaradványok a dugattyúfenekeken, a hengerfejen, 
a szelepeken és a gyújtógyertyákon. 

• Nem megfelelő üzemanyag túl alacsony oktánszámmal.  
Az üzemanyag-minőségnek meg kell egyeznie a motor 
kompressziós arányával, azaz az üzemanyag 
oktánértékének minden üzemi állapotban le kell fednie 
a motor oktánigényét.

• Dízel üzemanyag a benzinben: Az üzemanyag 
oktánszámának csökkenése.

• Magas a motor vagy a beszívott levegő hőmérséklete 
a motortér elégtelen szellőzése miatt.

• A motor általános túlmelegedése.



2.4.3.  KENŐDÉSEK A DUGATTYÚFEJEN (DÍZELMOTOR)

LEÍRÁS

1. ábra:
• A dugattyúfej teljesen tönkrement.
• A tűzgát leolvadt a gyűrűtartóig.
• Kidörzsölődött helyek és sérülések a dugattyúszáron 

a leolvadt, ledörzsölt dugattyúanyag miatt.
• Részlegesen levált gyűrűtartó.
• Dugattyúanyag és levált gyűrűtartórészek okozta 

károsodások (ütődés jelei) az összes égéstérben.

2. ábra: 
• Eróziószerű leolvadás a dugattyúfenéken vagy a tűzgáton 

a fúvókasugarak permetezési irányában.
• Nincs maródás a dugattyúszáron és a dugattyúgyűrű-zónán.

1. ábra

2. ábra
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AZONOSÍTÁS

Az ilyen típusú károsodások különösen a közvetlen 
befecskendezésű dízelmotoroknál jelentkeznek. Az előkamrás 
motorokat csak akkor érintik, ha az előkamra megsérült, és az 
üzemanyag közvetlenül az égéstérbe is befecskendeződik. 

Ha közvetlen befecskendezésű dízelmotor esetén az érintett 
henger befecskendező fúvókája nem tartja a szórási nyomást, 
akkor a befecskendező vezetékben fellépő vibrációk ismét 
megemelhetik a fúvókatűt. Az üzemanyag ismét 
befecskendeződik az égéstérbe. Amikor az oxigén 
elhasználódik, az üzemanyagcseppek átfolynak az égéstéren, 
és elérik a dugattyúfeneket. Ott magas hőmérsékleten elégnek, 
és a dugattyú anyaga tésztaszerűvé válik. 

A gyorsan áthaladó égési gázok tehetetlensége és eróziója 
egyes részecskéket letép a felületről (2. ábra), vagy teljesen 
erodálja a dugattyúfejet (1. ábra).

LEHETSÉGES OKOK

• Szivárgó befecskendező fúvókák vagy merev, ill. beszorult 
fúvókatűk.

• Törött vagy nem működő fúvókarugók.
• Hibás nyomáscsökkentő szelepek a befecskendező 

szivattyúban.
• A befecskendezés mennyisége és a befecskendezés 

időzítése nem felel meg a motorgyártó előírásainak.
• Előkamrás motorok esetén: Az előkamra meghibásodása 

a fenti okok valamelyikével összefüggésben.
• Gyújtási késleltetés a nem kielégítő kompresszió miatt túl 

nagy rés, helytelen időzítés vagy szivárgó szelepek 
következtében.

• Túl nagy a gyújtási késleltetés, mert a dízel üzemanyag nem 
akar meggyulladni (a cetánszám túl alacsony).

• Rossz töltés a hibás turbófeltöltő miatt.

2.4. ÉGÉSI ZAVAROK



2.4.4.  A DUGATTYÚFENÉK ÉS A FENÉK MÉLYEDÉSEINEK REPEDÉSEI (DÍZELMOTOR)

LEÍRÁS

• Feszültség okozta repedések a mélyedés peremén.
• Fő repedés a dugattyúcsap közepéig.
• Beégett csatorna a mélyedéstől az olajlehúzó gyűrű alatti 

részig, amelyet a fő repedésen átáramló égési gázok 
okoztak.

1. ábra

2. ábra
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AZONOSÍTÁS

A dugattyúanyag az adott helyen nagyon felmelegszik – 
előkamrás motor esetén az előkamrasugarak ütközési helyein 
(3. és 4. ábra), közvetlen befecskendezésű dízelmotorok 
esetén a mélyedés peremén (1. ábra). Az anyag ezeken 
a pontokon nagyobb mértékben nyúlik. Mivel a túlhevített 
területeket hidegebb anyag veszi körül, az anyag itt 
képlékenyen deformálódik a rugalmassági határon túl. 
Lehűléskor az ellenkezője történik: Azokon a helyeken, ahol az 
anyag korábban összetömörödött és elnyomódott, most túl 
kevés anyag van. 

Ez túlfeszítést hoz létre, ami pedig feszültség okozta 
repedésekhez vezet. Ha a termikusan indukált feszültségeket 
a csap elhajlása által okozott feszültségek megduplázzák, 
akkor a feszültség okozta repedésekből jelentősen kibővült fő 
repedés képződik. Ez a dugattyú töréséhez és 
meghibásodásához vezet. A gyorsan áthaladó égési gázok 
tehetetlensége és eróziója egyes részecskéket letép a felületről 
(2. ábra), vagy teljesen erodálja a dugattyúfejet (1. ábra).

LEHETSÉGES OKOK

• A keverék elkészítésének hibái a nem megfelelő 
befecskendező fúvókák, a befecskendező szivattyú hibái és 
az előkamra károsodása miatt.

• Magas hőmérséklet a hűtőrendszer hibáinak 
következtében.

• Motorfék meghibásodása vagy túlzott használata. 
Következmény: túlhevülés.

• A nem elegendő dugattyúhűtés hűtőcsatornás 
dugattyúknál, pl. eltömődött vagy meghajlott dugattyúhűtő 
olajfúvókák miatt.

• Hőmérséklet-ingadozások a gyakran változó terheléssel 
használt motoroknál, pl. városi autóbuszokban vagy 
földmunkagépekben. 

• A helytelen specifikációjú dugattyúk, pl. hűtőcsatorna 
nélküli, habár hűtőcsatornás dugattyút kell használni. 

• Harmadik féltől származó dugattyúk szálas megerősítés 
nélkül a mélyedés szélén.

• A motorhoz alkalmatlan mélyedéssel ellátott dugattyúk 
(lásd: „Dugattyúfej-kimaródás rossz dugattyú miatt” 
fejezet). 

2.4. ÉGÉSI ZAVAROK

3. ábra 4. ábra



2.4.5. GYŰRŰGÁTTÖRÉS

LEÍRÁS

• Gyűrűgáttörés a dugattyú egyik oldalán az első és 
a második kompressziógyűrű között (1. ábra). 

• Törés, a felső horonyfenéktől kezdve ferdén a dugattyú 
anyagában. Szivárgás az alatta lévő horonyfenékben 
(2. ábra).

• A törés lefelé szélesedik.
• Nincsenek dugattyú-kimaródások vagy a túlmelegedés jelei.

AZONOSÍTÁS

A bordatörések oka nem anyaghiba, hanem az anyag 
túlterhelése. Három okot különböztetünk meg: 

1. Kopogó égés: 
Az üzemanyag oktánszáma nem volt elegendő a motor összes 
működési és terhelési körülményéhez (lásd: „Általános 
tudnivalók az égési zavarok okozta dugattyúsérülésekről” 
fejezet). 

A kopogó égés miatt a gyűrűgáttörés leginkább a nyomás 
oldalán jelentkezik. A dízelmotorban a kopogó égés oka 
a gyújtási késleltetés. 

2. Folyadékkicsapódások: 
Álló vagy járó motornál véletlenül folyadék (víz, hűtőanyag, olaj 
vagy üzemanyag) jut az égéstérbe. Mivel a folyadékokat nem 
lehet összenyomni, a forgattyús hajtás és a dugattyúk óriási 
terhelésnek vannak kitéve a kompressziós ciklusban. 
Következmény: Gyűrűgáttörés, agytörés vagy a hajtókar és 
a forgattyús tengely károsodása. 

A 3. ábra a törési folyamatot mutatja kopogó égés és 
folyadékkicsapódások esetén: A törést okozó és a gyűrűgátra 
fentről ható erő lefelé megnagyobbítja a törésfelületeket.

1. ábra

2. ábra: Törés keresztmetszete

3. ábra
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LEHETSÉGES OKOK

Kopogó égés benzinmotorok esetén:
• Nem megfelelő oktánszámú üzemanyag. Az üzemanyag-

minőségnek meg kell egyeznie a motor kompressziós 
arányával, azaz az üzemanyag oktánszámának minden 
üzemi állapotban le kell fednie a motor oktánigényét.

• Dízel üzemanyag a benzinben, ezáltal csökkentve az 
üzemanyag oktánszámát.

• Túl magas kompressziós arány a motorblokk és a hengerfej 
sima felületének túlzott lecsiszolása miatt pl. 
motorfelújítás/tuningolás esetén.

• Túl korai gyújtási időpont.
• A keverék túl sovány, ezért az égési hőmérséklet 

megemelkedett.
• A beszívott levegő hőmérséklete túl magas pl. a motortér 

nem megfelelő szellőztetése vagy a beszívott levegő 
légelzárójának nem megfelelő nyári üzemmódba 
kapcsolása esetén (különösen régebbi porlasztós 
motoroknál).

Kopogó égés dízelmotorok esetén:
• Rosszul porlasztó vagy szivárgó befecskendező fúvókák.
• Túl alacsony a befecskendező fúvóka szórási nyomása.
• Túl alacsony sűrítési nyomás a nem megfelelő 

hengerfejtömítések, túl csekély dugattyú túlnyúlása, 
szivárgó szelepek, sérült vagy kopott dugattyúk miatt.

• Hibás hengerfejtömítések.
• Károsodás az előkamrán.
• A beindító segédanyagok (indító spray) nem megfelelő vagy 

túlzott használata hidegindításkor.
• Hibás turbófeltöltő.

Folyadékkicsapódások esetén:
• Véletlen vízszívás, ha vízen halad át, vagy az előttünk, 

ill. mellettünk elhaladó gépjárművek által nagy 
mennyiségben felfröccsentett víztől.

• A henger álló motornál megtelik:
 - vízzel a szivárgó hengerfejtömítés vagy repedt alkatrészek 

miatt.
 - üzemanyaggal a szivárgó befecskendező fúvókák miatt 

(csak befecskendező rendszeres benzinmotor). 
A befecskendező rendszerben fennmaradó nyomás 
a szivárgó fúvókán keresztül a hengerbe ürítődik.

A károsodás mindkét esetben indításkor jelentkezik.

4. ábra

3. Beépítési hiba:
A nem megfelelően meghúzott dugattyúgyűrűk nagyobb 
erőfeszítést igényelnek a dugattyúk szerelésekor. A dugattyú 
erőteljes besajtolása vagy beütése következtében 
a gyűrűgátakon finom hajszálrepedések jelennek meg. 
A gyűrűgátak az ellenkező irányba törnek, mert ebben az 
esetben a nyomás alulról jön (4. ábra).



2.4.6.  ÜTKÖZÉSNYOMOK A DUGATTYÚFEJEN (DÍZELMOTOR)

LEÍRÁS

• Erőteljes ütközésnyomok a dugattyúfejen (1. ábra). 
• Az olajkoksz majdnem eltávolítva.
• Hegek és benyomott szénlerakódások a dugattyúfenéken.
• A dugattyúgyűrűk, különösen az olajlehúzó gyűrű súlyos 

kopása.
• Az örvénykamra lenyomata a dugattyúfenék elülső peremén 

(2. ábra).
• A szelep lenyomata a fenék jobb oldalán.
• A szárazmeneti súrlódás első jelei a dugattyúszáron 

(4. ábra).

1. ábra

2. ábra

3. ábra

4. ábra
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AZONOSÍTÁS

A dugattyúk működés közben nekiütődtek a hengerfejnek, ill. 
az örvénykamrának és egy szelepnek. Az erőszakos behatás 
következtében még nem történt törés. A dugattyúgyűrűk és 
a dugattyúszár kopási mintázata alapján azonban látható, hogy 
ezeknek a nekiütődéseknek a következményeképpen 
üzemanyag-elárasztás által égési zavarok merültek fel.

A dugattyú ütődése rezgéseket okoz a hengerfejen. 
Ez a befecskendező fúvóka kilengését okozza, ami már nem 
tudja fenntartani a nyomást bezárt állapotban, és 
ellenőrizetlenül üzemanyagot fecskendez a hengerbe. Ennek 
következménye: üzemanyag-elárasztás, amely károsítja az 
olajréteget. Ez a kár a vegyes súrlódás nagyobb arányához 
vezet, és ezáltal a dugattyúgyűrűk kopásához, valamint az 
olajfogyasztás növekedéséhez. A jellegzetes üzemanyag-
súrlódások csak akkor alakulnak ki, ha az olajréteget annyira 
súlyosan akadályozza az üzemanyag, hogy kenéshiány lép fel 
(lásd: „Szárazmeneti súrlódás üzemanyag-elárasztás miatt” 
fejezet).

A dugattyúszár kezdetben kevésbé sérül, mivel a forgattyús 
hajtás rendszeresen ellátja új, még kenhető olajjal. 
Ha a dugattyú lökettartományának kopóelemei keverednek 
a kenőolajjal, és az olajjal hígított kenőolaj elveszíti teherbíró 
képességét, a kopás tovább terjed. 

LEHETSÉGES OKOK

• Rossz dugattyútúlnyúlási méret. A dugattyú túlnyúlását 
a motorjavítás során nem ellenőrizték vagy nem korrigálták.

• A felújításnál a középvonaltól eltérően fúrt hajtókarpersely.
• A forgattyús tengely excentrikus (középvonaltól eltérő) 

utáncsiszolása.
• A csapágyfurat excentrikus megmunkálása (a forgattyús 

tengely csapágyfedeleinek áthelyezésekor). 
• Nem megfelelő vastagságú hengerfejtömítések beszerelése.
• Olajkoksz lerakódik a dugattyúfejen, és ezáltal a résméret 

szűkebb vagy áthidalt.
• Hibás időzítés a helytelen beállítás, a lánc 

meghosszabbodása, átugrott fogasszíjak miatt.
• A hajtókar hosszeltérése.
• A hengerfej homlokfelületének túlzott utánmegmunkálása 

és ezáltal az időbeli eltolódás. (A hajtókerék és 
a meghajtott kerék közötti távolság megváltozik; ezt adott 
esetben nem lehet korrigálni a szíj vagy a lánc típustól 
függő beállítása miatt).

• A szelepülék-gyűrűk cseréjekor a szelepülékek helyes 
helyzetét nem vették figyelembe. Ha a szelepülék nincs elég 
mélyen elhelyezve a hengerfejben, akkor a szelepek 
mélysége nem megfelelő a hengerfejben, és túlságosan 
kinyúlnak.

• A motor túlzott fordulatszáma. A megnövekedett tömegerő 
miatt a szelepek nem záródnak be időben, és nekiütődnek 
a dugattyúnak.

• Túl sok a holtjáték a hajtókar-csapágyazásban, vagy van egy 
kopott hajtókarcsapágy, különösen erős felpörgések esetén 
lejtmenetben.

2.4. ÉGÉSI ZAVAROK



2.4.7. LYUK A DUGATTYÚFENÉKEN (BENZINMOTOR)

LEÍRÁS

• Dugattyúfenék folytonos lyukkal, amelyet olvadt anyag 
takar.

• A szár területén kidörzsölődött helyek mutatkoznak.  
Ok: Magas hőmérséklet és ledörzsölt dugattyúanyag.
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AZONOSÍTÁS

Az ilyen típusú károkat az izzógyújtás okozza. Izzó alkatrészek 
meghaladják az égéstérben lévő gázkeverék öngyulladási 
hőmérsékletét.  
Ezek elsősorban a gyújtógyertya, a kieresztő szelep és az 
égéstérben lévő égési maradványok. A keverék meggyullad, 
mielőtt a gyújtógyertya gyújtana. Ennek eredményeként a láng 
hosszabb ideig hat a dugattyúfenékre, szemben a normál égési 
folyamattal. 

A dugattyúfenék gyorsan nagyon felmelegszik az izzógyújtás 
miatt, ami következtében az anyag tésztaszerűvé válik. 
A dugattyú löketmozgása során fellépő tömegerő és a gyorsan 
áramló égési gázok lehordják a meglágyult anyagot. Az égési 
nyomás benyomja a dugattyúfenék fennmaradó falvastagságát. 
Sok esetben nem lépnek fel maródások.

MEGJEGYZÉS 
A dugattyúfenék ilyen gyors helyi felmelegítése csak 
izzógyújtással lehetséges.

LEHETSÉGES OKOK

• Túl alacsony hőértékű gyújtógyertyák.
• A keverék túl sovány, ezért az égési hőmérséklet 

megemelkedett.
• Sérült, szivárgó szelepek vagy túl kicsi szelephézag. Emiatt 

a szelepek nem záródnak be megfelelően. Az eláramló égési 
gázok által a szelepek erősen felmelegszenek, és izzani 
kezdenek. Elsősorban a kieresztő szelepeket érinti, mert 
a beömlőszelepeket a friss gázok hűtik. 

• Izzó égési maradványok és olajkoksz-lerakódások az 
égéstérben.

• A befecskendező szelepek nem megfelelő beépítési mérete 
(hiányzó vagy duplán beszerelt tömítőgyűrűk).

• Nem megfelelő üzemanyag túl alacsony oktánszámmal. 
Az üzemanyag-minőségnek meg kell egyeznie a motor 
kompressziós arányával, azaz az üzemanyag 
oktánértékének minden üzemi állapotban le kell fednie 
a motor oktánigényét.

• Dízel üzemanyag a benzinben, ezáltal csökkentve az 
üzemanyag oktánszámát.

• Magas a motor vagy a beszívott levegő hőmérséklete 
a motortér elégtelen szellőzése miatt.

• A motor általános túlmelegedése.



2.4.8.  DUGATTYÚFEJ-KIMARÓDÁS ROSSZ DUGATTYÚ MIATT (DÍZELMOTOR)

LEÍRÁS

• A dugattyúfejen helyileg behatárolt maródási barázdák 
vannak elosztva a dugattyú teljes területén.

• A maródási barázdák a dugattyúfenéktől a második 
kompressziógyűrűig futnak. 

• Maródási barázdák főként a tűzgáton.
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AZONOSÍTÁS

Ezt a kárt égési zavarok okozzák. A hiba azonban nem 
a befecskendező rendszerben keresendő, hanem rossz 
dugattyú használatából származik. A motorokat a törvényben 
előírt kipufogógáz-szabványoknak megfelelően tervezik. 
Az adott kipufogógáz-szabvány dugattyúi vizuálisan gyakran 
alig különböznek egymástól. 

A jelen káresetben egyazon motorsorozaton belül különböző 
kipufogógáz-szabványoknak megfelelő, különböző 
mélyedésátmérőjű dugattyúkat használtak. Az Euro 1 
kipufogógáz-szabvány dugattyúja (mélyedésátmérő: 77 mm) 
a motorjavítás során Euro 2 kipufogógáz-szabvány szerinti 
dugattyúval lett kicserélve (mélyedésátmérő: 75 mm). 

A kisebb mélyedésátmérő miatt a befecskendező fúvóka nem 
csak a mélyedést, hanem a mélyedés peremét is eltalálta. 
Az ütközési helyeken a mélyedés pereme felmelegedett, ill. 
a dugattyú anyaga nagyobb mértékben tágult. Az eredmény 
helyileg behatárolt kidörzsölődött helyek.

Ha olyan dugattyúkat használnak, amelyeket nem a motor 
típusára és a kipufogógáz-szabványra szántak, súlyos égési 
zavarok léphetnek fel, előre nem látható következményes 
károkkal. Kevésbé jelentős mellékhatások az el nem ért 
kipufogógáz-értékek, a teljesítményhiány és a megnövekedett 
üzemanyag-fogyasztás.

LEHETSÉGES OKOK

• Dugattyú rossz mélyedésformával, -mélységgel vagy 
-átmérővel.

• Eltérő dugattyúméretek (pl. kompressziós magasság).
• Rossz típusú dugattyúk. Nem szabad például dugattyút 

használni hűtőcsatorna nélkül, ha a motorgyártó 
meghatározott célra betervezett hűtőcsatornát.

• Rossz vagy a rendeltetésszerű használathoz nem megfelelő 
alkatrészek (befecskendező fúvókák vagy szivattyúk, 
hengerfejtömítések vagy más alkatrészek, amelyek 
befolyásolják a keveréket vagy az égést) használata.

2.4. ÉGÉSI ZAVAROK



2.4.9.  ERÓZIÓ A TŰZGÁTON ÉS A DUGATTYÚFENÉKEN (BENZINMOTOR)

LEÍRÁS

• Eróziószerű kopás a felső tűzgáton (2. ábra) vagy 
a dugattyúfenék felületén (3. ábra).

AZONOSÍTÁS

A tűzgáton és a dugattyúfenéken az eróziószerű anyaglekopás 
mindig hosszan tartó, közepes erősségű kopogó égés 
következménye. Ennek során nyomáshullámok terjednek el 
a hengerben, és a tűzgát, valamint a hengerfal között az első 
kompressziógyűrűig futnak. A nyomáshullám irányváltási 
pontján a kinetikus energia igen kis részecskéket tép ki 
a dugattyú felületéből.

1. ábra

2. ábra

3. ábra
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LEHETSÉGES OKOK

• Nem megfelelő oktánszámú üzemanyag. Az üzemanyag-
minőségnek meg kell egyeznie a motor kompressziós 
arányával, azaz az üzemanyag oktánszámának minden 
üzemi állapotban le kell fednie a motor oktánigényét.

• A benzin szennyeződése dízel üzemanyaggal. Ok: Helytelen 
üzemanyag-betöltés vagy mindkét üzemanyagtípus 
tartályainak és kannáinak felváltva történő használata.  
Még a bekerült legkisebb dízelmennyiség is jelentősen 
csökkenti a benzin oktánszámát.

• Nagy mennyiségű olaj az égéstérben, pl. kopott 
dugattyúgyűrűk, szelepvezetékek és kipufogógáz-
turbófeltöltők miatt. Csökkentik az üzemanyag 
kopogásállóságát.

• Túl magas kompressziós arány. Ok: Égési maradványok 
a dugattyúfenéken és a hengerfejen, vagy a blokk és 
a hengerfej felületének túlzott lecsiszolása a motor 
felújításakor vagy tuning céljából.

• Túl korai gyújtási időpont.
• A keverék túl sovány, ezért az égési hőmérséklet 

megemelkedett.
• A beszívott levegő hőmérséklete túl magas. Okok: Nem 

elegendő a motortérben a szellőzés vagy a kipufogógáz 
visszaáramlik, a beszívott levegő légelzárójának nem 
időben történő átkapcsolása nyári üzemmódba, vagy hibás 
automatikus váltás (különösen régebbi porlasztós motorok 
esetén).

• Kopogásvezérlő meghibásodása.
• A vezérlőegység szoftverének modifikációja.

2.4. ÉGÉSI ZAVAROK

MEGJEGYZÉS 
A modern motorok olyan rendszerekkel vannak felszerelve, 
amelyek észlelik a kopogó égést. Ez a kopogásvezérlés a gyújtás 
időzítésének megváltoztatásával ellensúlyozza a kopogó égést. 
A kopogásvezérlés csak akkor avatkozhat közbe, ha már van 
kopogó égés. Kopogásvezérlés ellenére a kár nem zárható ki, ha: 
• a motor vezérlőegység szabályozási tartománya már nem 

elegendő
• vagy a kopogási határértéket folyamatosan elérik.



2.5.  DUGATTYÚ- ÉS DUGATTYÚGYŰRŰ-TÖRÉSEK

2.5.1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A DUGATTYÚTÖRÉSEKRŐL

Erőszakos törést (1. ábra) mindig idegen test vált ki, amely 
működés közben ütközik a dugattyúval. Idegen testek 
a hajtókarról, a forgattyús tengelyről, a szelepekről vagy 
hasonlókról leszakadt darabok lehetnek. A dugattyú erőszakos 
törése akkor is bekövetkezhet, ha víz vagy üzemanyag kerül 
a hengerekbe. 

Az erőszakos törés törésfelületei szürkék, nem kidörzsöltek, 
és nem mutatnak rácsvonalakat. A dugattyú hirtelen eltörik 
törésfejlődés nélkül.

1. ábra

A dugattyúk törése a motorüzem közben erőszakos vagy fáradási törés miatt.

Fáradásos törés esetén (2. ábra) a törésfelületen rácsvonalak 
jelennek meg, amelyek a törés kimenetelét és fokozatos 
előrehaladását mutatják. A törésfelületek gyakran fényesre 
vannak dörzsölődve. A fáradásos törés oka a dugattyú 
anyagának túlterhelése. 

A túlterhelések a következők miatt fordulnak elő:
• kopogó égés, 
• a dugattyú erős vibrációi, pl. ha a dugattyúfej 

a hengerfejnek fut, 
• anyaghibák,
• túl nagy szárhézag.

A túlterhelés miatti túl nagy dugattyúcsap-deformációk 
(alakváltozás és ovális deformáció) az agy vagy az alátámasztás 
repedéseihez vezetnek. A fáradásos töréseket 
a dugattyúfenéken fellépő hőfeszültség-repedések is 
okozhatják.

2. ábra
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2.5.2.  A DUGATTYÚ TÖRÉSE A DUGATTYÚCSAP KÖZEPÉN

LEÍRÁS

• Úgynevezett réstörés kialakulása a dugattyúfenékig. 
Következmény: A dugattyú két részre hasadása (1. ábra).

• Az agy kifáradás okozta repedése a dugattyúcsap furatának 
központi tengelyén (2. és 3. ábra).

AZONOSÍTÁS

Az agy fáradásos törései mechanikai túlterhelés következtében. 
A dugattyúanyag állandó túlterhelése miatt növekszik 
a váltakozó hajlító igénybevétel, az anyag elfárad. A rossz 
olajellátás kedvez a törésnek: A dugattyúcsapágy közepének 
repedése ezután normál terhelés mellett is folytatódik. Ennek 
következményeként a dugattyú elhasad.

LEHETSÉGES OKOK

• Égési zavarok, különösen a gyújtás késleltetése miatti 
hirtelen égés.

• A beindító segédanyagok túlzott vagy nem megfelelő 
használata hidegindításkor.

• A henger álló motornál telefolyt vízzel, üzemanyaggal vagy 
olajjal (folyadékkicsapódás).

• A teljesítménynövelés (pl. chip tuning) a széria dugattyú 
használatával.

• Rossz vagy csökkentett súlyú dugattyúcsap.  
A dugattyúcsap ovális deformációja miatt a csapágyazás 
túlterhelt. 

1. ábra

2. ábra

3. ábra: A dugattyúcsap közepének keresztmetszete

2.5. DUGATTYÚ- ÉS DUGATTYÚGYŰRŰ-TÖRÉSEK



2.5.3.  A DUGATTYÚ TÖRÉSE A DUGATTYÚFENÉK ÉS A HENGERFEJ ÜTKÖZÉSE MIATT

LEÍRÁS

• Ütközésnyomok a dugattyúfenéken (1. ábra), a hengerfej sík 
felületén és mindkét szelepen (nincs ábrázolva).

• Törés a dugattyúcsap irányában rezgések és erőszakos 
behatás miatt.

• A dugattyúszár az alsó olajgyűrűhoronyban letört, 
a törésfelületek fáradásos törés jellegűek (2. ábra).

AZONOSÍTÁS

Ezt gyorsan egymás után végbement erős ütések okozzák, 
amikor a dugattyúfenék a hengerfejnek ütődik.  
A dugattyú úgy megrázkódik, hogy repedések alakulnak ki. 
Ezenkívül a dugattyú elakad a hengerben, és a henger falához 
ütközik a szárral. Alsó olajlehúzó gyűrűvel ellátott dugattyúkon 
(2. ábra) a szár az alsó olajgyűrűhoronynál gyakran eltörik.

1. ábra

2. ábra
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LEHETSÉGES OKOK

• Túl sok a holtjáték a hajtókar-csapágyazásban, vagy van egy 
kifutott hajtókarcsapágy, különösen erős felpörgések 
esetén lejtmenetben.

• Túl kicsi a résméret (a dugattyúfenék és a hengerfej közötti 
minimális távolság) a dugattyú felső holtpontjában. Okok 
lehetnek:
 - Rossz kompressziós magasságú dugattyúk. 

A motorfelújításkor a hengerblokk sík felületét gyakran 
megújítják. Ha eredeti kompressziós magasságú 
dugattyúkat használnak a felújítás után, akkor a dugattyú 
túlnyúlása túl nagy lehet. Ezért javítás céljából 
csökkentett kompressziós magasságú dugattyúk állnak 
rendelkezésre. Így a dugattyú túlnyúlása a motorgyártó 
által megadott tűréstartományon belül marad.*

 - A hengerfejtömítés nem elég vastag. Sok gyártó 
különböző vastagságú hengerfejtömítéseket kínál 
ugyanahhoz a motorhoz: Egyrészt annak érdekében, hogy 
az alkatrészek összeadott tűréseit kiegyenlítsék 
a gyártásban, másrészt a dugattyú túlnyúlásának 
igazítása céljából a javítás során. Ezért a javításra 
a következő vonatkozik: Kizárólag a megadott vastagságú 
hengerfejtömítéseket használja. Ez garantálja, hogy 
a megadott résméretet a javítás után eléri. Ha 
a hengerblokkot megjavítják vagy kicserélik a javítás 
során, a tömítés vastagságát a dugattyú túlnyúlása 
alapján a motorgyártó előírása szerint újra meg kell 
határozni.

*  A Motorservice csökkentett kompressziós magasságú (KH-) dugattyúkat szállít sok 
dízelmotorhoz. A részleteket lásd a „Piston and Components” Motorservice 
katalógusban.

2.5. DUGATTYÚ- ÉS DUGATTYÚGYŰRŰ-TÖRÉSEK

FIGYELEM 
A szabad mozgás ellenőrzése, amelyben a hideg motort kézzel 
forgatják, nem garantálja, hogy a dugattyú üzemi hőmérsékleten 
nem ütközik a hengerfejnek. Ok: A hőtágulás meghosszabbítja 
a dugattyút és a hajtókart. Ez csökkenti a dugattyúfenék és 
a hengerfej közötti távolságot. Jelentős méretbeli változások 
fordulnak elő nagy dugattyú-kompressziós magasságú 
haszongépjárművekben. Ezek több tized milliméterrel csökkentik 
a dugattyú szabad mozgását a felső holtpontban.



2.5.4.  ANYAGKIMOSÓDÁS A DUGATTYÚGYŰRŰ-ZÓNÁBAN  
(DUGATTYÚGYŰRŰ TÖRÉSE)

LEÍRÁS

• Erős anyagkimosódás a dugattyúfenékig a gyűrűmezőben 
az első gyűrűhoronynál.

• Az első gyűrűhorony nagy tengelyirányú kopása.
• A dugattyúfenék súlyos mechanikai károsodása.
• Dugattyúszár mattra csiszolódással.
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AZONOSÍTÁS

A károsodás oka az égéstér szennyeződése. Ezt az erősen 
axiális horonykopás jelzi, különösen az első gyűrűhoronyban. 
A szennyeződések a gyűrűhoronyban is lerakódtak, és abrazív 
kopást okoztak a dugattyúgyűrűn és a gyűrűhoronyban. Ennek 
eredményeként a gyűrű felfelé történő holtjátéka tovább 
növekedett. A dugattyúgyűrű, amelynek keresztmetszete 
nagyon meggyengült, már nem tudott ellenállni az égési 
nyomásnak, és eltörött. Ennek következtében a letört 
dugattyúgyűrű-elem szinte akadálytalanul tudott mozogni 
a gyorsan nagyobbá váló horonyban. Állandó kalapácsolása 
okozta a képen látható kimosódást. Amikor a kimosódás elérte 
a dugattyúfeneket, a dugattyúgyűrű töredékei bekerültek az 
égéstérbe, és további károkat okoztak ott.

LEHETSÉGES OKOK

• A gyűrűhorony és a dugattyúgyűrűk nagyfokú tengelyirányú 
kopása az égéstérbe bekerülő idegen testek miatt.

• Ha a dugattyúgyűrűk tengelyirányú kopás nélkül erőteljes 
sugárirányú kopásnak vannak kitéve, akkor a valószínű ok 
az üzemanyag-elárasztás miatti vegyes súrlódás 
következtében fellépő kopás.

Lásd: „Üzemanyag-elárasztás miatt keletkezett kopás” fejezet.

• Ha a gyűrűhornyok és dugattyúgyűrűk nincsenek megkopva, 
valamint röviddel a motorfelújítást követően gyakran 
dugattyúszerelési hiba forog fenn. Ha a dugattyúgyűrűk 
nincsenek elég mélyen a gyűrűhoronyba nyomva, akkor 
a dugattyú behelyezésekor eltörhetnek. Ez akkor fordul elő, 
ha nem megfelelő vagy sérült beillesztő szerszámot 
használnak, vagy ha a dugattyúgyűrű-feszítőszalagot nem 
megfelelően helyezték el a dugattyú körül, és 
megfeszítették.

• A gyűrű felfelé történő túl nagy holtjátéka okozta 
gyűrűrezgések. A kiváltó tényező az, hogy csak új 
dugattyúgyűrű készletet szereltek be a motor javításakor, 
bár a dugattyú gyűrűhornyai már elhasználódtak. 
Ha a holtjáték túl nagy, a dugattyúgyűrűk rezegni kezdenek, 
és eltörhetnek. Lehetséges ok a helytelen dugattyúgyűrű 
készlet: Lehet, hogy a gyűrű magassága túl kicsi, és emiatt 
a horonyban az axiális holtjáték túl nagy.

• A rendeltetéshez nem megfelelő dugattyú. A dízelmotorok 
dugattyúi nikkeltartalmú öntöttvas gyűrűtartóval vannak 
ellátva, nagy terhelhetőségük és élettartamuk miatt. 
Az eleve rövidebb élettartamra tervezett dízelmotorokat 
költséghatékonysági okokból gyakran gyűrűtartó nélküli 
dugattyúkkal látják el, pl. mezőgazdasági gépek. Ha egy 
ilyen gyűrűtartó nélküli dugattyúnak hosszabb 
menetteljesítményt kell megtennie, akkor a gyűrűhornyok 
kopásállósága esetleg nem elegendő.

2.5. DUGATTYÚ- ÉS DUGATTYÚGYŰRŰ-TÖRÉSEK



2.6. DUGATTYÚCSAPTÖRÉSEK

2.6.1.  ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A DUGATTYÚCSAPTÖRÉSEKRŐL

A dugattyúcsaptörést okozhatja az égési zavarok miatti 
túlterhelés vagy idegen testek bejutása az égéstérbe. 
A beindító segédanyagok (indító spray) túlzott vagy nem 
megfelelő használata azonosítható a szélsőséges égési zavarok 
következményeivel. 

Az égési gázok dugattyúra gyakorolt nyomása révén 
a dugattyúcsap oválisan deformálódik. Túlterhelés esetén 
a dugattyúcsap végén hosszanti repedés alakulhat ki, 
a dugattyúcsap külső vagy belső átmérőjétől kezdve. A repedés 
fáradásos törésként folytatódik a dugattyúcsap közepe felé. 
A dugattyúcsap furata és a hajtókarszem közötti legnagyobb 
nyírási és hajlítási igénybevétel tartományában az irány 
keresztirányú repedésre változik. Ez végső soron 
a dugattyúcsap áttöréséhez vezet. Az itt ismertetett károkon 
kívül károsodás okozta törések is előfordulhatnak.



 50 | 51 50 | 51

2.6.2. TÖRÖTT DUGATTYÚCSAP

LEÍRÁS

• A dugattyúcsap (1. ábra) keresztirányú törése a hajtókar és 
a dugattyúcsap közepe közötti átmeneten.

• A rövidebb töredék hosszirányú hasadása.
• Törésfelületek fáradásos törés jellemvonásokkal.

AZONOSÍTÁS

A dugattyúcsaptörést a túlzott igénybevétel okozza. 
A dugattyúcsap ovális deformációja a dugattyúcsap furataiban 
túlterhelés esetén eleinte hosszirányú repedést okoz 
a dugattyúcsap végein. A törés kimenete lehet mind a furat 
külső felületén, mind a furaton belül. A repedés a dugattyúcsap 
közepe felé folytatódik. A dugattyúcsap közepe és 
a hajtókarszem közötti legnagyobb nyírási és hajlítási 
igénybevétel tartományában az irány keresztirányú repedésre 
változik, ami végül az egész dugattyúcsap áttöréséhez vezet.
 
A 2. ábra azt mutatja, hogy az első repedés nem csak 
túlterhelés, hanem a dugattyúcsap helytelen beszerelésének 
következménye is lehet. A törött dugattyúcsap elülső fele 
egyértelműen azt mutatja, hogy a repedés ütközéses 
károsodások (kalapácsütés) következménye volt. A repedés – 
normál terhelés mellett is – a dugattyúcsap töréséhez vezethet.

1. ábra

2. ábra

2.6. DUGATTYÚCSAPTÖRÉSEK

LEHETSÉGES OKOK

• Égési zavarok, gyakran a kopogó égés miatt.
• Folyadékkicsapódások.
• A dugattyúcsap helytelen kezelése a beépítés során.
• A dugattyúcsap túlterhelése a motorteljesítmény 

növelésével.
• A dugattyúcsap gyengülése a tuningolás miatt 

(súlycsökkentés).
• Rossz dugattyúcsap.



2.7.  A DUGATTYÚCSAP RÖGZÍTŐINEK SÉRÜLÉSE

2.7.1.  ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A DUGATTYÚCSAP RÖGZÍTŐINEK SÉRÜLÉSÉRŐL

A dugattyúcsap rögzítéséhez drótos zárgyűrűt vagy úgynevezett 
Seeger-rögzítőket használnak. Mindkettő eltörhet, vagy 
kiugorhat a dugattyúhoronyból, vagy ki is lehet ütni.

A biztosítógyűrűk eltörése vagy a gyűrűvégek letörése 
a biztosítógyűrűk behelyezésekor fellépő túlzott igénybevételre 
vagy a nem megfelelő kezelésre vezethető vissza. 
A biztosítógyűrűk tengelyirányban csak akkor vannak igénybe 
véve, amikor a dugattyúcsapra tengelyirányú mozgást 
kényszerítenek. Ez akkor fordul elő, ha a hajtókarban 
beigazítási hiba van, vagy egy rezgő, általában aszimmetrikus 
hajtókar a dugattyúcsap tengelyét és a forgattyús tengely 
tengelyét kiviszi a párhuzamosságból. 

A dugattyúcsap gyors egymásutánban felváltva ütközik 
a dugattyúcsap-rögzítőkkel, és fokozatosan kihajtja őket 
a horonyból. Ezután továbbnyomódnak a henger 
futópályájához, ahol kopás révén ledörzsölődnek. Végül 
a biztosítógyűrűk eltörnek. A letört darabok részei beakadnak 
a dugattyú és a henger közé. Más letört részek 
a dugattyúcsapok közepének mélyedésében a tömegerő 
következtében előre-hátra vetődnek, ott jelentős 
anyagkimosódást okozva. Nem ritka, hogy a töredékek átjutnak 
a dugattyúcsap belső furatán keresztül a dugattyú másik 
oldalára, és ott is súlyos károkat okoznak.
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2.7.2.  DUGATTYÚSÉRÜLÉSEK A DUGATTYÚCSAP RÖGZÍTŐINEK TÖRÉSE MIATT

LEÍRÁS, I. RÉSZ

• A csapszegfuratok vége a dugattyú mindkét oldalán erősen 
ki van ütve, részben fel a gyűrűmezőig (1. ábra).

• A biztosítóhoronyban lévő biztosítógyűrű kiugrott, és eltört.
• A második biztosítógyűrű sérült.
• A dugattyúcsap kifelé mozgott a henger futópályájáig, mert 

a dugattyúcsap nincs rögzítve. 
• A dugattyúcsap elülső oldalának domború kikopása 

a henger futópályájával való tartós érintkezés miatt 
(2. ábra). 

• A dugattyú mozgása aszimmetrikus.

2.7. A DUGATTYÚCSAP RÖGZÍTŐINEK SÉRÜLÉSE

1. ábra

2. ábra



LEÍRÁS, II. RÉSZ

• Aszimmetrikus dugattyúkopás (4. ábra).
• A dugattyúcsap közepe és a dugattyúcsap eltörött  

(5. és 6. ábra).
• Csapszegfurat lekalapálva a biztosítógyűrűk területén.

4. ábra

5. ábra

6. ábra
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AZONOSÍTÁS

A dugattyúcsap-rögzítőket, amelyeket drótos zárgyűrűként vagy 
Seeger-rögzítőként kiviteleztek, működés közben csak 
a dugattyúcsap tengelyirányú tolóereje nyomja ki vagy 
kalapálja ki. Ennek előfeltétele, hogy helyesen legyenek 
berakva és ne legyenek sérültek. 

A dugattyúcsap keresztirányú gyorsulása mindig akkor fordul 
elő, ha a dugattyúcsap tengely nem párhuzamos a forgattyús 
tengely tengelyével. Ez az eset áll fenn, ha egy elhajlott 
hajtókar miatt a dugattyú nagyon ferde lesz. A löketmozgások 
során váltakozó tengelyirányú tolóerő jön létre, amely 
a biztosítógyűrűt szó szerint kikalapálja. A felpattanó 
biztosítógyűrű ekkor elakad a kifelé mozgó dugattyúcsap, 
a dugattyú és a henger futópályája között. 

Ott megkopik, majd több darabba törik. Nagyon rövid időn 
belül a darabkák a tehetetlenségi erejük miatt a dugattyú fel- és 
lefelé mozgása során lekalapálják a dugattyú anyagát (2. ábra). 
Egyes töredékek áthatolnak az üreges dugattyúcsapon, és 
a dugattyú ellentétes oldalán is ennek megfelelő sérüléseket 
okoznak. 

LEHETSÉGES OKOK

• A dugattyúcsap tengely tengelyirányú tolóereje 
motorüzemben az alábbiak miatt:
 - A hajtókar elhajlása vagy elfordulása.
 - Félrefúrt hajtókarszem (tengelyek párhuzamosságának 

hiánya).
 - A henger tengelye nem merőleges a forgattyús tengely 

tengelyére.
 - A hajtókarcsapágy-holtjáték túl nagy, főleg aszimmetrikus 

hajtókaroknál.
 - A hajtókar csapja nem párhuzamos a forgattyús tengely 

tengelyével (megmunkálási hiba).
• Régi vagy sérült biztosítógyűrűk használata. 
• Helytelenül felszerelt biztosítógyűrűk.



2.8.  KIMARÓDÁS A DUGATTYÚCSAP KÖZEPÉN

2.8.1.  ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A KIMARÓDÁSRÓL A DUGATTYÚCSAP KÖZEPÉN

A dugattyúcsapágy közepe nem feltétlenül van ellátva olajjal. 
Csak befecskendezett vagy szétszórt olaj áll rendelkezésre. 
Ez az oka annak, hogy a dugattyúcsap-ágyazások maródásai 
szinte mindig szárazmeneti kimaródások, erősen felszakadt 
felülettel és anyaghegedésekkel.

Lebegő dugattyúcsapok esetén a dugattyúcsapfuratok sérülése 
főként ezért jön létre:
• A dugattyúcsap holtjátéka túl kevés a hajtókarperselyben. 
• Ha a hajtókarperselyben a dugattyúcsap kimaródik, ill. 

megszorul.

Ennek jele a dugattyúcsapok kék színe a hajtókarpersely 
területén.

Ha korlátozva van a dugattyúcsap szabad mozgása 
a hajtókarperselyben, akkor erőltetve kell forognia 
a dugattyúcsap közepében. Ehhez azonban túl kicsi a lebegő 
dugattyúcsap holtjátéka a dugattyúcsapfuratokban. Ez túlzott 
hevítést, a kenés összeomlását és szárazmeneti kimaródást 
okoz a dugattyúcsap közepében.
 
A magas hőmérséklet miatt a dugattyú sokkal jobban kitágul 
a dugattyúcsapfuratok területén és a szárnál is. Ez ott szintén 
holtjátékhiányhoz és a hengerfuratban szárazmeneti 
kimaródáshoz vezethet (lásd: „45°-os kimaródás” fejezet).

Az olyan dugattyúcsapoknál, amelyek fixen be vannak 
zsugorítva a hajtókarba, a dugattyúcsapfuratban a hézagot 
olyan nagyra kell méretezni, hogy ott megfelelő olajréteg 
képződhessen. A zsugorkarok újrafelhasználásakor 
a hajtókarban a furatot nem szabad eltorzítani vagy egyéb 
módon megrongálni. Ellenkező esetben a dugattyúcsap annyira 
deformálódhat zsugorított állapotban, hogy 
a dugattyúcsapfuratokban a holtjáték már nem elegendő, és 
következésképpen enyhe maródások lépnek fel.
 
A dugattyú beszerelésekor a csapágyazást mindig olajozni kell, 
hogy elegendő kenőanyag legyen az első fordulatokhoz.

MEGJEGYZÉS 
A dugattyúcsap hajtókarba zsugorításakor nem csak 
a dugattyúcsap fent említett kenését kell figyelembe venni. 
Közvetlenül a dugattyúcsap behelyezése után a csap 
csapágyazását nem szabad a dugattyú ide-oda mozgatásával 
ellenőrizni a szabad mozgás tekintetében! Mivel ebben 
a fázisban a két alkatrész hőmérséklete (hideg dugattyúcsap, 
forró hajtókar) kiegyenlítődik. A dugattyúcsap nagyon 
felforrósodhat; sokat tágul, és beragad a dugattyúcsap 
közepébe. Ha a csapágyazást ebben az állapotban mozgatja, 
kidörzsölődés vagy kimaródás léphet fel. Lehetséges 
következmény: A csapágyazás későbbi merevsége, ezáltal 
fokozott súrlódás és hőfejlődés. Mindig hagyni kell, hogy 
a beszerelt alkatrészek lehűljenek, mielőtt ellenőriznék 
a csapágyazás szabad mozgását. 
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2.8.2.  KIMARÓDÁS A DUGATTYÚCSAP KÖZEPÉN (LEBEGŐ DUGATTYÚCSAP)

LEÍRÁS 

• A dugattyúcsap beragadt a dugattyúcsapfuratokba.
• A dugattyúcsapra hegedt dugattyúanyag (1. ábra).
• A dugattyúcsap kék színűvé vált a hajtókarperselyben.

2.8. KIMARÓDÁS A DUGATTYÚCSAP KÖZEPÉN

1. ábra

AZONOSÍTÁS

A dugattyúcsap kék elszíneződése a hajtókarpersely területén 
azt mutatja, hogy túl kevés volt a holtjáték. Ezért 
a dugattyúcsapot nehéz vagy lehetetlen volt elfordítani 
a hajtókarperselyben. A dugattyúcsap csak 
a dugattyúcsapfuratban fordult el. Ehhez a lebegő 
dugattyúcsap holtjátéka túl kicsi. A megnövekedett súrlódás 
miatt a csapágy túlzottan felmelegedett, ami az olajréteget 
hatástalanná tette, és a dugattyúcsap leragadt. 

LEHETSÉGES OKOK

• Túl szűk hézag a hajtókarpersely és a dugattyúcsap között.
• A hajtókarpersely hézagját egy hajtókar-beigazítási hiba 

áthidalta, ezáltal a dugattyúcsap megakadt.
• Nem olajozták le a csapágyazást a dugattyúk 

beszerelésekor.

MEGJEGYZÉS 
A dugattyúk beszerelésekor a csapágyazást nagyvonalúan le kell 
olajozni, hogy elegendő legyen a kenés az első 
motorfordulatokhoz, és hogy a motor indításakor ne legyen 
kidörzsölődés.



2.8.3.  KIMARÓDÁS A DUGATTYÚCSAP KÖZEPÉN (ZSUGORKAR)

LEÍRÁS

• A dugattyú csak rövid ideig futott.
• A dugattyúszáron nincs kopás jele.
• Maródás a dugattyúcsap közepén a felső nyomás oldalon 

(1. ábra).
• A maródás felülete fémesen tiszta, nincs beleégett olajból 

származó nyom.

AZONOSÍTÁS

A dugattyú szinte semmilyen kopás jelét nem mutatja, ezért 
csak rövid ideig futhatott. A dugattyúcsap már elhasználódott 
a motor első fordulatainál. 

A tiszta fémes kidörzsölődött helyek jelzik az olaj hiányát 
a csapágyazásban.

1. ábra

LEHETSÉGES OKOK

• Nem olajozták le a csapágyazást a dugattyú beszerelése 
előtt.

• A dugattyúcsap hajtókarba zsugorításakor közvetlenül 
a dugattyúcsap behelyezése után a dugattyú ide-oda 
mozgatásával ellenőrizték a csapágyazást a szabad mozgás 
tekintetében. Ebben az időpontban a csapágyazás az 
alkatrészek szokatlan, üzemelés közben nem előforduló 
hőmérsékleti különbségei miatt megsérülhet.
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2.8.4.  KIMARÓDÁS A DUGATTYÚCSAP KÖZEPÉN (KIMARÓDÁSSAL A DUGATTYÚSZÁRON)

LEÍRÁS

• Kétoldali dugattyúcsap-kimaródás, a dugattyúfejtől indulva.
• Beragadt kompressziógyűrűk a gyűrűhornyokban.
• Kimaródás a dugattyúcsap közepén.

AZONOSÍTÁS

A kidörzsölődött helyek koncentrációja a dugattyúfejnél azt 
mutatja, hogy az ott folyó károsodási folyamat égési zavarok 
következményeként kezdődött. A dugattyúgyűrűk ezután 
beragadtak, és a kimaródások egyre inkább kiterjedtek a szár 
területére.

Az égési gázok a beragadt kompressziógyűrűk mellett 
áramlottak. A dugattyú annyira felmelegedett, hogy az olajréteg 
a csapágyazásban szintén hatástalanná vált, és itt is 
kimaródások alakultak ki.

LEHETSÉGES OKOK

Az égési zavarok a dugattyúfej és a dugattyúszár kombinált 
holtjáték okozta és szárazmeneti kimaródásához vezetnek. 
Ez kimaródásokat okoz a csapágyazásban.



2.9. DUGATTYÚZAJOK

2.9.1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A DUGATTYÚZAJOKRÓL

A dugattyú mozgásával járó zajok a motorüzemben 
bekövetkező különböző hatások következményei lehetnek.

• Dugattyú-eldőlés a túl nagy futási holtjáték miatt:  
Ha a hengerfurat túl nagy, kopott vagy a szár beesik, 
a dugattyú eldől a hajtókar ingamozgása és a dugattyú 
hengerbeli helyzetének megváltozása következtében. 
A dugattyúfej keményen a henger futópályájának üt.

• A dugattyú beépítési irányának figyelmen kívül hagyása:  
Annak érdekében, hogy a dugattyú helyzetváltozása a felső 
holtpont előtt és a munkaciklus megkezdése előtt menjen 
végbe, a dugattyúcsap tengelyét néhány milliméterrel 
eltolják a dugattyú nyomás oldal felé. Ha a dugattyút 
180°-kal elfordítva helyezik a hengerbe, és emiatt 
a dugattyúcsap a rossz oldal felé tolódik, akkor a dugattyú 
helytelen időben változtatja meg a helyzetét.  
Ennek következtében a dugattyú hevesebben és 
hangosabban dől el.

• Dugattyú-eldőlés a merev hajtókarcsapágyak miatt: 
A dugattyúcsap és a hajtókarpersely közötti hézag lehet túl 
kicsi, vagy hajtókar-beigazítási hiba következtébeni 
elakadással vagy feszítéssel (hajlítás és elfordítás) áthidalt.

• A dugattyú ütközése a csap irányába: 
Annak oka, hogy a dugattyú oldalról a hengerfuratnak 
ütközik, általában a hajtókar beigazítási hibája (hajlítás, de 
különösen elfordítás): A dugattyú a löketmozgása során 
a motor hossztengelyében ing, így váltakozva mindkét 
oldalával ütközik a hengerrel. Az aszimmetrikus hajtókarok 
vagy a dugattyú középvonaltól eltérő támasztása a hajtókar 
által ugyanazt idézik elő.

• A dugattyúcsap kétoldali nekiütközése a dugattyúcsap-
rögzítőknek:  
A dugattyúcsap tengelyirányú tolóereje mindig 
a dugattyúcsap tengelye és a forgattyús tengely tengelye 
közötti beigazítási hiba következménye. A leírtak szerint 
a hajtókar hajlítása vagy elfordítása és a hajtókar 
aszimmetriája a leggyakoribb ok. A túl nagy 
hajtókarcsapágy-holtjáték (hajtókarcsap a forgattyús 
tengelyen), különösen alacsony fordulatszámon, a hajtókar 
oldalirányú ingását váltja ki. Ez azt okozza, hogy 
a dugattyúcsap elakad a hajtókarszemben, és az 
ingamozgása révén a dugattyúcsapfuratban oda-vissza 
tolódik. A dugattyúcsap ekkor a csaprögzítőknek ütközik.
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2.9.2.  RADIÁLIS ÜTKÖZÉSI PONTOK A TŰZGÁTON

LEÍRÁS 

• Tűzgát ütközési pontokkal dőlésirányban (1. ábra).
• A dugattyúszáron a futáskép felfelé és lefelé erőteljesebb, 

mint a szár közepén.

2.9. DUGATTYÚZAJOK

1. ábra

AZONOSÍTÁS

A dugattyúfej kétoldali ütközése a henger futópályájához olyan 
dugattyúzajt okoz, amely kívülről egyértelműen hallható. 

Az októl függően a tűzgát vagy dőlésirányban vagy ovális 
síkban (csapirányban) ütközik a hengerfalnak.

LEHETSÉGES OKOK DŐLÉSIRÁNYÚ ÜTKÖZÉSI PONTOK 
ESETÉN

• Túl nagy a beszerelési holtjáték, ezért a túl nagyra fúrt vagy 
hónolt hengerekben rossz a dugattyúvezetés.

• A dugattyú beépítési irányát nem vették figyelembe.
• Merev csapágyazás: Ezáltal a dugattyúfej az úgynevezett 

dőléssíkban ütközik a henger futópályájának. Okok:
 - Túl kevés hézag a hajtókarszemben vagy 

a csapszegfuratban.
 - A dugattyúcsap túl szorosan illeszkedik 

a hajtókarperselybe (zsugorkar). Bezsugorításkor, és ha 
a dugattyúcsap a hajtókarszemben túl szorosan 
illeszkedik, a hajtókarszem a leggyengébb falvastagság 
irányába deformálódik. A hajtókarszem és a dugattyúcsap 
oválissá válik. Így a holtjáték beszűkül a dugattyú és 
a dugattyúcsap között.

 - Dugattyúcsap dörzsölési nyomokkal.
 - Nem olajozták le a csapágyazást a dugattyúk 

beszerelésekor.

LEHETSÉGES OKOK DUGATTYÚCSAPIRÁNYÚ ÜTKÖZÉSI 
PONTOK ESETÉN

•  Hajtókar-beigazítási hiba esetén, különösen a hajtókar 
elfordulásánál, vagy túl nagy hajtókarcsapágy-holtjáték 
esetén a dugattyúfej a csap irányába ingázik és a hengernek 
ütközik. 

• Hajtókar-beigazítási hiba (hajlítás/elfordítás): 
A dugattyúcsap váltakozó tengelyirányú tolóereje jön létre, 
amely által a dugattyúcsap felváltva ütközik 
a biztosítógyűrűknek.



2.10.  HENGER ÉS A HENGER FUTÓPERSELYE
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2.10.1. HOSSZANTI REPEDÉS A HENGER FUTÓPERSELYÉN

LEÍRÁS 

• Függőleges repedés, a perselyperemtől indulva.
• Vékony hengerfalvastagságuk miatt a kár a száraz henger 

futóperselyeknél is fellép.

2.10. HENGER ÉS A HENGER FUTÓPERSELYE

AZONOSÍTÁS

A repedés oka gyakran a henger futóperselyének gondatlan 
kezelése (ütéshatások). Még ha a henger futóperselye nem is 
azonnal sérül meg láthatóan, egy mikrofinom repedés vagy egy 
bevágás törést okozhat motorüzem közben. A hibás 
perselyperem-felfekvés vagy szennyeződés a henger 
futóperselye és a hengerblokk között ilyen károkat okozhat. 
Hosszirányú repedések esetén, amelyek a hibás perselyperem-
felfekvésnek tulajdoníthatók, a hosszirányú repedések gyakran 
keresztirányú repedésekkel együtt fordulnak elő.

LEHETSÉGES OKOK

• Repedések vagy bevágások a henger futóperselyében nem 
megfelelő kezelése miatt a szállítás vagy javítás során.

• Folyadékkicsapódások.
• Idegen testek az érintkező vagy tömítő felületek alatt.
• A perem felfekvése hibás (lásd: „Leszakadt perselyperem 

a henger futóperselyén” fejezet).
• Anyageltávolítás (erózió) a henger futóperselye szélén 

a kopogó égés miatt, amely így gyengíti a henger 
futóperselyét.



2.10.2.  LESZAKADT PERSELYPEREM A HENGER FUTÓPERSELYÉN

LEÍRÁS 

• Leszakadt perselyperem. 
• A perselyperem repedése a perselyperem alsó peremének 

aljától felfelé kb. 30°-os szögben halad.

1. ábra

AZONOSÍTÁS

Ennek oka a rossz szerelésből adódó hajlítónyomaték 
(szennyeződés és alakhiba). A henger futóperselyének 
perselyperemét legtöbbször már akkor lenyomják, amikor 
a hengerfejet meghúzzák. A haszongépjárművek szivattyú-
fúvókával vagy közös nyomócsöves befecskendező rendszerrel 
ellátott motorjainak új generációiban a motorblokk egyre 
nagyobb tehernek van kitéve a magasabb égési nyomás miatt. 
Mivel ezekhez a motortípusokhoz nagyon kemény acélból 
készült hengerfejtömítéseket használnak, a forgattyúház 
hosszú menetteljesítmény után a perselyperem felfekvése felé 
vetemedhet. 

LEHETSÉGES OKOK

• Hosszú használat után kopott perselyperem-felfekvés 
a motoron.

• Szennyezett vagy korrodált perselyperem-felfekvés.
• A perem felfekvése nem merőleges és/vagy nem sík  

(2. és 5. ábra).
• Rossz hengerfejtömítés.
• A hengerfej beszerelésekor a motorgyártó által megadott 

húzónyomatékot és forgási szöget nem vették figyelembe.
• Hibás a tömítőgyűrűk száma.

MEGJEGYZÉS 
A perselyperem-felfekvési felület deformációja nem látható 
optikailag segédeszközök nélkül. Csapágytussal könnyen 
ellenőrizhető a torzulás: A tustt leheletvékonyan fel kell vinni 
a motorblokk perselyperemének felfekvési felületére. Ezután be 
kell helyezni az új perselyt tömítések nélkül, és az üléknek 
nyomni. Ezután ismét ki kell venni a henger futóperselyét. 
A henger futóperselye felfekvési felületének ezután 
egyenletesen tussal bevonva kell lennie a teljes kerület 
mentén. Ha nem ez a helyzet, akkor a perselyüléket utólag át 
kell dolgozni: Ideális helyhez kötött fúrógépen vagy mobil 
perselyperemülék-síkesztergáló gépen. Ez garantálja 
a síkpárhuzamosságot a ház felületével (2. ábra).

2. ábra



x

x

x

x
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MEGJEGYZÉS 
A perselyperem-felfekvés utómunkája esetén egy motorjavítás 
során biztosítani kell a henger futóperselyének túlnyúlását 
a henger felületéhez képest: Vagy acél alátétek behelyezésével, 
vagy túlméretezett peremű henger futóperselyek 
használatával* (ajánlott).

*  A Motorservice túlméretezett henger futóperselyeket szállít a legtöbb motorhoz.  
A részleteket lásd a „Piston and Components” Motorservice katalógusban.

• A tömítőgyűrűk a perselyperem alá vannak szorítva.
• Helytelen méretű tömítések használata.
• Folyékony tömítőanyagok használata.
• Száraz pressfit henger futóperselynél: Beépítési hibák a túl 

nagy bepréselési nyomás miatt.
• Az előírt persely kiemelkedést nem tartották be (6. ábra):

 - Ha a henger futóperselye túl nagy mértékben kinyúlik, 
akkor a perselyperem lenyomódik, amikor a hengeres fejű 
csavarokat meghúzzák.

 - Ha a kiemelkedés túl kicsi, a henger futóperselye nem 
nyomódik kellőképp a perselyülékre, és a dugattyú 
mozgása miatt oszcillálni kezd. Ezek az erőbehatások 
a perselyperem leszakadásához vezetnek.

• A perselyülék utómegmunkálásakor a helyes alak figyelmen 
kívül hagyása. A perselyülék alakjának meg kell egyeznie 
a henger futóperselyének alakjával. A peremfelület és az 
illesztés átmérője közötti átmenetet 0,5–1,0 mm × 45° 
leélezéssel kell ellátni. Ez azt jelenti, hogy a perselyperem 
hornyolata nem ül az élen. Ha ezt nem veszik figyelembe, 
akkor a perselyperemet könnyen le lehet nyomni 
a hengerfej meghúzásakor (3. ábra). Ezen túlmenően 
a perselyüléken a lekerekítési sugár („D” a 4. ábrán) nem 
lehet túl nagy, hogy a henger futóperselye a perselyperemen 
ne a külső vagy belső élre hordjon.

3. ábra

4. ábra

5. ábra

6. ábra



2.10.3. KAVITÁCIÓ A HENGER FUTÓPERSELYÉN

LEÍRÁS 

• Jelentős kavitáció a nedves henger futópersely vízköpenyén 
(1. és 2. ábra).

• A hűtőfolyadék átjut az égéstérbe.

1. ábra

AZONOSÍTÁS

A kavitáció elsősorban a dugattyú dőlési síkjában (nyomás 
vagy ellennyomás oldalán) lép fel. Ezt a hengerfal magas 
frekvenciájú rezgései váltják ki. A rezgéseket a dugattyúoldali 
erők, az égési nyomás és a felső és alsó holtpontban 
végbemenő helyzetváltozás okozza. Amikor a hűtővíz már nem 
képes követni a hengerfal rezgéseit, a vízréteg elválik a henger 
futóperselyétől. Vákuumzóna képződik gőzbuborékokkal, 
amelyek összeesnek (berobbannak), amikor a hengerfal 
nagyon nagy sebességgel visszatér.  
A buborékot kiszorító víz hirtelen a henger felületének 
csapódik. Az ütközési energia igen kis részecskéket old ki 
belőle, így fokozatosan lyukak szakadnak fe (kimosódnak). 

A kavitáció különlegessége: A lyukak befelé szélesednek 
(3. ábra), ez üregeket hoz létre az anyagban. 

Kavitáció kiváltója
• Túl magas hűtőfolyadék-hőmérséklet.
• Túl alacsony hűtőfolyadék-nyomás.
• Túl alacsony a hűtőfolyadék forráspontja.
• A fenti pontok kombinációja.

3. ábra: A henger 
futóperselyének 
keresztmetszete

2. ábra
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LEHETSÉGES OKOK

• A megfelelő dugattyúholtjátékot nem tartották be, pl. már 
futott dugattyúk vagy túlméretezett hengerek 
újratelepítésekor.

• A perselyperem-felfekvés alakhibája – a henger 
futóperselye nem megfelelően vagy nem pontosan ül 
a házban (lásd: „Leszakadt perselyperem a henger 
futóperselyén” fejezet).

• A hűtővízben nincs előírt töltés tartós fagy esetére 
korrózióvédelemmel vagy megfelelő adalékanyagokkal. 
A korróziógátló szer gátlókat tartalmaz, amelyek 
megakadályozzák a habképződést. Mivel ezek a gátlószerek 
elhasználódnak, a korróziógátló szert kétévente cserélni 
kell, és be kell állítani a helyes keverési arányt.

• Nem megfelelő hűtőanyag, például sós víz (tengervíz), 
agresszív vagy savas víz vagy más folyadékok.

• A hűtőrendszer elégtelen előnyomása. Ok: Nem megfelelő 
hűtőkupak (elégtelen nyomástartás a hibás 
nyomáscsökkentő szelep miatt) vagy szivárgó hűtőrendszer. 
Megfelelő előnyomás esetén a hűtőrendszerben 
a hűtőanyag forráspontja magasabb, mint a légköri 
nyomáson. Az előnyomás nem szünteti meg a gőzbuborék 
képződésének okát, de legalább akadályozza a buborék 
kialakulását.

• Rossz tömítőgyűrűk és/vagy tömítőmassza, ill. szilikon 
a perselyperemen.

• Nem megfelelő a tömítőgyűrűk száma.
• A motor üzemi hőmérséklete túl alacsony: Ha a motor 

bizonyos üzemi körülmények vagy termosztáthiba miatt 
nem éri el a normál üzemi hőmérsékletet, a hűtőrendszer 
nem képes a túlnyomást létrehozni a hűtőanyag kisebb 
hőtágulása miatt. Mivel az üzemi hőmérséklet túl alacsony, 
a dugattyúk sem tágulnak megfelelően, ezért nagyobb 
dugattyúholtjátékkal futnak. Mindkét eset előmozdítja 
a buborékok kialakulását és ezáltal a kavitációt.

• További tömítőgyűrűk beszerelése a perselyperem 
bevágásába (4. ábra): A tömítőgyűrűk itt csak akkor 
használhatók, ha a gyártó kifejezetten előírja azokat.

01

01 Persely kiemelkedése
02 Tombak gyűrű
03 Bevágások
04 O gyűrű

4. ábra

02 03

04



2.10.4.  EGYENETLEN FUTÓFELÜLET-KOPÁS

LEÍRÁS 

• Korrózió a henger futóperselyének külső átmérőjén 
(1. ábra).

• Szabálytalan kopás egyedi, fényes és kicsiszolódott foltok 
a henger felületén (2. ábra).

• A dugattyú sértetlen.
• Olajveszteség a tömítési pontokon, különösen a radiális 

tengelytömítő gyűrűkön.

1. ábra

AZONOSÍTÁS

Afényes, egyenetlen futásképek a hengerek futófelületén 
mindig a henger torzulását jelzik. A nedves és száraz henger 
futóperselyek azonnal megvetemedhetnek az összeszerelés 
során. A deformált hengerfurat dugattyúgyűrűi nem tömítenek 
megfelelően az olajjal vagy az égési gázokkal szemben. 

Az olaj átfolyik a gyűrűk mellett az égéstérbe, és elég. Az égési 
gázok egyre inkább a dugattyú mellett áramlanak, és növelik 
a nyomást a forgattyúházban. Ez a túlnyomás olajveszteséghez 
vezet a motor tömítési pontjain, különösen a radiális 
tengelytömítő gyűrűkön. Ezenkívül az olajat 
a szelepvezetékeken keresztül a szívó- és füstgázcsatornákba 
kényszerítik, és a motor elégeti vagy kiüríti.

2. ábra
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LEHETSÉGES OKOK

• A száraz henger futóperselyeknél a motorblokk 
alapfurataiban gyakran erős egyenetlenségek jönnek létre 
érintkezési korrózió miatt (illesztési rozsda, 1. ábra). 
Ellenintézkedések: A henger alapfuratát óvatosan meg kell 
tisztítani, vagy ha ez nem segít, akkor után kell dolgozni 
a henger alapfuratait, majd be kell helyezni a henger 
futóperselyeit külső túlméretezéssel*. A vékony falú henger 
futóperselyeknek képesnek kell lenniük arra, hogy a teljes 
hosszon és a teljes kerületen felfeküdjenek.  
Ellenkező esetben a henger futóperselyek már akkor is 
deformálódnak, amikor beépítik az alapfuratokba. 
Ez a deformáció az üzemelés során tovább nő. A száraz 
henger futóperselyek esetében különbséget kell tenni 
a pressfit és a slipfit változatok között. A pressfit henger 
futóperselyeket benyomják a motorblokkba, és ez után kell 
fúrni és hónolni őket. A slipfit henger futóperselyek készre 
munkáltak, és csak be kell tolni őket az alapfuratba. 
A henger futóperselye és a henger alapfurata közötti 
holtjáték miatt ez a változat – ellentétben a pressfit henger 
futópersellyel – hajlamos a torzulásra és a korróziós 
problémákra.

• A hengeres fejű csavarok egyenetlen vagy hibás 
meghúzása.

• A motorblokk és a hengerfej egyenetlen sík felületei.
• A hengeres fejű csavarok menetei szennyezettek vagy 

eltorzultak.
• Rossz és nem megfelelő hengerfejtömítés.
• A henger erős torzulása a hibás perselyperm-felfekvés miatt 

a házban, a hibás persely kiemelkedés és az alsó 
perselyvezeték megvetemedése és/vagy kirúgása.

• Túl laza vagy túl szoros peremülék a házban (száraz henger 
futópersely esetén).

Különösen a bordás hengereknél:
• A bordás henger beigazítási hibája. Az egyedül álló bordás 

hengereknek a forgattyúházhoz és a hengerfejhez képest 
pontosan síkpárhuzamosan kell elhelyezkedniük, valamint 
azonos magasságúnak kell lenniük.

• Helytelenül telepített vagy hiányzó légterelők.
• A rögzítőcsapok érintkeznek a hengerházzal a furatokban.

• Mechanikus érintkezés a szomszédos hengerrel.
• Nem egy síkba igazított tömítőfelületek a szívó- és füstgáz-

könyökidomon. A szívó- és füstgáz-könyökidomot az előtt 
össze kell szerelni, mielőtt a hengerfejeket meghúzzák. Ok:  
Az összes tömítőfelületet egy síkba kell igazítani, a bordás 
henger és a hengerfejek nem torzulhatnak el, amikor 
a könyökidomot meghúzzák.

Különösen henger futópersely nélküli motorok esetén:
• Eltorzult hengerfuratok. Bizonyos motorok hajlamosak 

a torzulásra, amikor a hengerfejet beszerelik. Ha ezeket 
a motorokat a megszokott módon fúrják és hónolják, akkor 
a későbbi üzemeltetés során torzulásii problémák 
merülhetnek fel.

Javaslat: 
Henger futópersely nélküli motorblokkok esetén, amikor 
a hengereket közvetlenül a motorblokkba fúrják, 
a hengermegmunkálás előtt ajánlatos egy nyomólemezt (hónoló 
lemezt) csavarozni a henger sík felületére. A vízcsatornákat 
kivéve ennek a nyomólemeznek ugyanolyan nyílásai vannak, 
mint a motorblokknak, és több centiméter vastag. A megadott 
húzónyomatékokkal felcsavarozva a nyomólemez létrehozza az 
összeszerelt hengerfej feszültségviszonyát. A hengerfuratban 
a hengeres fejű csavarok meghúzásakor esetleg fellépő 
torzulások ilyen módon definiáltan alakulnak ki, és ezeket 
a megmunkálás során figyelembe veszik. Ez biztosítja, hogy 
a hengerfurat nagyjából kerek és hengeres legyen a későbbi 
motorüzemben (feltéve, hogy tökéletes a megmunkálás).

* A Motorservice számos motorhoz külső túlméretezéses henger futóperselyt szállít.  
 A részleteket lásd a „Piston and Components” Motorservice katalógusban.



2.10.5.  FÉNYES FOLTOK A FUTÓFELÜLET FELSŐ TARTOMÁNYÁBAN

LEÍRÁS 

• Magas fényű, csupasz foltok hónolt struktúra nélkül 
a henger-futófelületen (1. és 2. ábra). 

• Dugattyú kopás jele nélkül. 
• Olajkoksz-lerakódások a tűzgáton.
• Fokozott olajfogyasztás.

1. ábra

3. ábra

2. ábra
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AZONOSÍTÁS

Ilyen kopáskárosodás akkor lép fel, ha kemény 
olajkokszbevonat képződik a dugattyú tűzgátján az elégett olaj 
és égési maradványok miatt (3. ábra). Ez a bevonat abrazív 
tulajdonságokkal rendelkezik. Ez működés során a henger felső 
tartományának fokozott kopásához vezet a felfelé és lefelé 
irányuló mozgás és a dugattyú helyzetváltozása miatt. A túlzott 
olajfogyasztást nem a fényes foltok okozzák. A henger 
a kicsiszolódott foltok miatt nem szenved komoly, a körformától 
való eltérést. A dugattyúgyűrűk továbbra is tömítenek. A henger 
kenését sem befolyásolja, mert annak ellenére, hogy a hónolt 
struktúra elvész, a henger felületének nyitott grafiterei továbbra 
is elegendő olajat tudnak megtartani. Az ilyen károk 
azonosításakor fontos, hogy a fényes foltok csak a henger azon 
pontjain jelenjenek meg, amelyek érintkeznek a kokszolt 
tűzgáttal. Ha más helyen is vannak fényes foltok, akkor 
a károsodás oka inkább:
• a henger torzulása (lásd: „Egyenetlen hengerkopás” 

fejezet),
• üzemanyag-elárasztás (lásd: „Dugattyúk, dugattyúgyűrűk és 

henger futópályák kopása az üzemanyag-elárasztás miatt” 
fejezet),

• szennyeződés bekerülése (lásd: „Dugattyúk, 
dugattyúgyűrűk és hengerek kopása szennyeződés miatt" 
fejezet).

LEHETSÉGES OKOK

• A motorolaj túlzott bejutása az égéstérbe hibás 
turbófeltöltők, nem elegendő olajkiválás a motor 
szellőzésében, a szelepszár hibás tömítései stb. miatt.

• Túlnyomás a forgattyúházban a megnövekedett átfújt 
gáz-kibocsátás vagy a hibás forgattyúház-szellőzőszelep 
miatt. 

• A henger nem megfelelő végső megmunkálása és ezáltal 
megnőtt olajbelépés az égéstérbe (lásd: „Dugattyúgyűrűk 
kopása röviddel a motorfelújítás után” fejezet).

• Nem jóváhagyott motorolajok vagy rosszabb minőségű 
motorolajok használata.



2.10.6.  A HENGER FUTÓPERSELYÉNEK REPEDÉSE FOLYADÉKKICSAPÓDÁS MIATT

LEÍRÁS 

• A henger futóperselyének felső tartománya súlyos 
repedéses károsodásokkal és kidörzsölődött helyekkel 
a futófelületen (2. és 3. ábra). 

• Dugattyú kimaródása a nyomás és az ellennyomás oldalán.
• A dugattyúfenékben: Teknő formájú mélyedés 

a kidörzsölődött helyek területén (4. ábra).

1. ábra

2. ábra

3. ábra

4. ábra



 72 | 73 72 | 732.10. HENGER ÉS A HENGER FUTÓPERSELYE

AZONOSÍTÁS

Folyadékkicsapódás rongálta meg a henger futóperselyét. 
Ez utóbbi felrobbantotta a henger futóperselyét és egy teknőt 
nyomott a dugattyúfenékbe. 

A dugattyú anyaga kifelé nyomódott, és a dugattyú holtjátékát 
jelentősen beszűkítette a hengerfuratban. Nem lehet nyomon 
követni, hogy a folyadékkicsapódás üzem közben vagy a motor 
indításakor történt-e.

LEHETSÉGES OKOK

• Véletlen vízszívás, ha vízen halad át, vagy az előttünk, ill. 
mellettünk elhaladó gépjárművek által nagy mennyiségben 
felfröccsentett víztől.

• A henger álló motornál megtelik:
 - hűtőanyaggal a szivárgó hengerfejtömítés vagy repedt 

alkatrészek miatt.
 - üzemanyaggal a szivárgó befecskendező fúvókák miatt. 

A befecskendező rendszerben fennmaradó nyomás 
a szivárgó fúvókán keresztül a hengerbe ürítődik.  
A kár az indításkor jön létre.



2.11.  TÚL NAGY OLAJFOGYASZTÁS

2.11.1.  ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ OLAJFOGYASZTÁSRÓL

A motor teljes olajfogyasztása elsősorban az olajfogyasztásból 
(az égéstérben elégett olaj) és az olajveszteségből 
(tömítetlenség) áll. Manapság elhanyagolható 
a dugattyúgyűrűkön és a hengerfalon keresztül az égéstérbe 
jutó és ott felhasznált olajmennyiség. A motor szerkezeti 
elemei, az anyagösszetétel és a gyártási folyamatok folyamatos 
továbbfejlesztésének köszönhetően csökken a hengerek, 
a dugattyúk és dugattyúgyűrűk kopása és ezáltal az 
olajfogyasztás is. Ezt a nagy kilométerteljesítmény és 
a forgattyús hajtás csökkent sérüléseinek száma bizonyítja.
Az égéstérben az olajfogyasztást azonban nem lehet teljes 
mértékben elkerülni, csak minimalizálni: A csúszópartner 
dugattyúk, dugattyúgyűrűk és henger futópályája folyamatos 
kenést igényelnek a sima működés érdekében. Az égés során 
a henger falán lévő olajréteg forró égésnek van kitéve. 
A motorteljesítménytől, a motor terhelésétől, a motorolaj 
minőségétől és a hőmérséklettől függően itt különböző 
mennyiségű motorolaj párolog vagy ég el.

A dugattyúk, dugattyúgyűrűk és hengerek kopása és az ebből 
következő olajfogyasztás-növekedés általában nem maguknak 
az alkatrészeknek tulajdonítható. Szinte mindig külső esemény 
vezet az alkatrészek kopásához: Égési zavarok a keverék 
előkészítésében bekövetkező hibák, a kívülről a motorba 
kerülő szennyeződés, a motor nem megfelelő hűtése, olajhiány, 
rossz minőségű olajok és szerelési hibák miatt. A dugattyúkat 
és hengereket érintő károk részletes leírása a következő 
oldalakon található.

MEGJEGYZÉS 
Az olajfogyasztással kapcsolatban külön brosúra létezik 
„Olajfogyasztás és olajveszteség” címmel.
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2.11.2. OLAJLEHÚZÓ GYŰRŰ SZERELÉSI HIBA

LEÍRÁS 

• Dugattyúgyűrűk és dugattyúk kopás nélkül (1. ábra).
• A 3 részes olajlehúzó gyűrű expander rugójának törött vége.
• Karcolások az olajlehúzó gyűrű horonyfenekében.

2.11. TÚL NAGY OLAJFOGYASZTÁS

1. ábra

AZONOSÍTÁS

A teljes hossz rövidül az expander rugó átfedése miatt. 
Következmény: Az expander rugó elszakadt és/vagy a lamellák 
feszessége csökkent. Ezek már nem állnak közel a henger 
falához, és már nem húzzák le az olajat. Az olaj bejut az 
égéstérbe, és ott elég. Következmény: Túlzott olajfogyasztás.

LEHETSÉGES OKOK

• Rossz olajlehúzó gyűrűk.
• Beépítési hiba.

FIGYELEM 
Az expander rugó mindkét színének láthatónak kell lennie 
a lamellás gyűrűk beszerelése után. Ezért mindig ellenőrizze 
ezt a jelölést – még előre szerelt dugattyúgyűrűknél is – 
a dugattyúk beszerelése előtt (2. ábra).

2. ábra

átfedett hézag

helyes helyzet



2.11.3.  SZENNYEZŐDÉS MIATT KELETKEZETT KOPÁS A DUGATTYÚN, 
A DUGATTYÚGYŰRŰKÖN ÉS A HENGER FUTÓPÁLYÁJÁN

LEÍRÁS 

• Dugattyúk: Matt szárcsiszolódás finom, kis hosszanti 
hornyokkal a tűzgáton és a dugattyúszáron.

• Kopott forgóbarázdák a száron.
• A kompressziógyűrűk kopott peremei, különösen az első 

dugattyúgyűrűn és a gyűrűhornyok peremén (2. ábra).
• A kompressziógyűrűk, különösen az első dugattyúgyűrű 

felfelé történő holtjátéka jelentősen megnőtt. 
A kompressziógyűrűk, különösen az első dugattyúgyűrű 
felfelé történő holtjátéka jelentősen megnőtt.

1. ábra

3. ábra

2. ábra
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AZONOSÍTÁS

Az abrazív idegen testek az olajkörforgásban barázdákat 
okoznak a dugattyúkon és a dugattyúgyűrűkön, matt 
csiszolódást a dugattyúszáron és rovátkákat a gyűrű oldalán 
(4. és 5. ábra). A futófelületeken és a peremeken kopott 
dugattyúgyűrűk már nem zárják le megfelelően a hengereket 
az égéstérbe behatoló olajjal szemben. Ugyanakkor 
a forgattyúházban a nyomás növekszik a dugattyúk mellett 
áramló égési gázok miatt. Lehetséges következmények: 
Olajszivárgás a radiális tengelytömítő gyűrűkön, a szelepszár 
tömítésein és más tömítési pontokon. A dugattyúgyűrűkön 
csiszolódás fordul elő, amikor a szennyeződés felhalmozódik 
a gyűrűhoronyban. A forgó dugattyúgyűrű a horonyban újra és 
újra a szennyeződés fölé fut, így jellegzetes csiszolódást kap.

LEHETSÉGES OKOK

• Csiszoló szennyeződés, amely a beszívott levegővel kerül 
a motorba az elégtelen szűrés miatt, pl.:
 - hiányzó, hibás, deformált vagy rosszul karbantartott 

levegőszűrő.
 - szivárgó szívórendszer, pl. torzult karimák, hiányzó 

tömítések vagy hibás, ill. porózus tömlők.
• A motorfelújításnál visszamaradó szennyeződés. A motor 

alkatrészeit gyakran felújítják homokfúvással vagy 
üvegfúvással, hogy a makacs lerakódásokat vagy égési 
maradványokat eltávolítsák a felületekről. Ha a szóróanyag 
bekerül az anyagba, és nem távolítják el megfelelően, akkor 
a motorüzem közben kivállhat, és abrazív kopást okozhat. 
A 6. és 7. ábra mikroszkópos képei polarizált fényben 
mutatják a szennyeződés miatti kárt. A szóróanyag 
töredékei, ill. az egész üvegszemcsék jól láthatók.

• Dörzsölődésből eredő részecskék, amelyek a motor 
bejáratásakor alakulnak ki, és az elkésett első olajcsere 
alkalmával az olajkörforgás miatt ismét a csúszópartnerekre 
jutnak, és ott kopást idéznek elő. Különösen 
a dugattyúgyűrűk éles, olajlehúzó peremei károsodnak.

5. ábra4. ábra

7. ábra6. ábra



2.11.4.  ÜZEMANYAG-ELÁRASZTÁS MIATT KELETKEZETT KOPÁS A DUGATTYÚN, 
A DUGATTYÚGYŰRŰKÖN ÉS A HENGEREN

LEÍRÁS 

• Jelentős kopásjelek a tűzgáton és a dugattyúszáron.
• Súrlódási jelek a dugattyúszáron – jellemző az üzemanyag-

elárasztás következtében kialakuló szárazmenetre.
• Dugattyúgyűrűk erős sugárirányú kopással (1. ábra).  

Az olajlehúzó gyűrű két lehúzója (hordfelülete) lekopott 
(2. ábra). Összehasonlításként a 3. ábrán: Egy új és egy régi 
olajlehúzó gyűrű profilja (háztető alakban leélezett, 
tömlőrugós gyűrű).

• Fokozott olajfogyasztás.

3. ábra

1. ábra

2. ábra
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AZONOSÍTÁS

Az üzemanyag-elárasztás égési zavarok miatt mindig az 
olajréteg károsodásához vezet. Ennek következménye a kevert 
súrlódás nagyobb aránya és a dugattyúgyűrűk nagy radiális 
kopása rövid időn belül. A jellemző üzemanyag-súrlódások 
csak akkor alakulnak ki, ha az olajréteget annyira súlyosan 
akadályozza az üzemanyag, hogy kenéshiány lép fel (lásd: 
„Szárazmeneti súrlódás üzemanyag-elárasztás miatt” fejezet). 
Az egyre kevésbé hatékony kenés a dugattyúgyűrűk, 
a dugattyúgyűrű hornyok és a henger-futófelületek jelentős 
kopását okozza.

A dugattyúszár kezdetben kevésbé sérült, mivel a forgattyús 
hajtás rendszeresen ellátja új, még kenhető olajjal. Ha 
a lökettartományból származó kopóelemek keverednek 
a kenőolajjal, és a kenőolaj a fokozott olajhígulás miatt 
elveszíti teherbíró képességét, a kopás továbbterjed a motor 
minden csapágyhelyére. Különösen befolyásolja 
a dugattyúcsapokat és a forgattyústengely-csapokat.

LEHETSÉGES OKOK

• Gyakori rövid távú üzemelés, ezért az olaj hígulása 
üzemanyaggal.

• Hűtőfolyadék a motorolajban.
• Gyenge motorolaj-minőség.
• Az üzemanyag-elárasztás a keverék előkészítésében fellépő 

hibák miatti tökéletlen égés következtében.
• Meghibásodások a gyújtásrendszerben (gyújtáskihagyás).
• Nem megfelelő sűrítési nyomás vagy rossz töltés a kopott 

vagy törött dugattyúgyűrűk miatt.
• Rossz dugattyútúlnyúlási méret: A dugattyú a hengerfejnek 

ütközik. Közvetlen befecskendezésű dízelmotorok esetén 
a rezgések a befecskendező fúvókák ellenőrizetlen 
permetezéséhez vezetnek, és ezzel üzemanyag-elárasztást 
okoznak a hengerben (lásd: „Ütközésnyomok 
a dugattyúfejen” fejezet).

• A levegőszűrő bedugult, ezért rossz a töltés.
• Hibás és tömítetlen befecskendező fúvókák.
• Hibás vagy helytelenül beállított befecskendező szivattyú.
• Rosszul elhelyezett befecskendező vezetékek (rezgések).
• Hibás vagy elkopott turbófeltöltők, ezért rossz a töltés.
• Rossz üzemanyag-minőség (rossz öngyulladás és tökéletlen 

égés).



2.11.5.  DUGATTYÚGYŰRŰK KOPÁSA RÖVIDDEL A MOTORFELÚJÍTÁS UTÁN

LEÍRÁS 

• Dugattyúk károsodás és kopás nélkül.
• A dugattyúgyűrűk felületesen szemlélve kopásnyomok 

nélkül, alaposabb megfigyelésnél: Az olajlehúzó 
gyűrűperemek abnormálisan kopottak, főleg a gyűrű alsó 
szélein (lásd a nagyítást).

• Érezhető sorja a dugattyúgyűrű-futófelület alsó peremén.

1. ábra

AZONOSÍTÁS

A kopott dugattyúgyűrű-élek miatt nagy hidrodinamikai erők 
jönnek létre a dugattyúgyűrűk futófelületei és a henger 
futópályája között (2. ábra), az úgynevezett olajék-képződés 
következtében.

2. ábra

A dugattyú fel- és lefelé mozgása során a dugattyúgyűrűk 
lebegnek az olajrétegen, és kissé eltávolodnak a henger 
futópályájától. A kenőolaj így nagyobb mennyiségben kerül az 
égéstérbe, és elég.
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LEHETSÉGES OKOK

A sorja akkor képződik, amikor a dugattyúgyűrűknek 
a motorfelújítás után nem állnak rendelkezésre optimális 
körülmények.  
Ennek oka elsősorban a hengerek nem elegendő vagy nem 
megfelelő végső megmunkálása. Ha tompa hónolókövet 
használnak a végső hónoláshoz, vagy ha túl magas nyomással 
hónolnak, akkor a henger falán sorják és dudorok jelennek 
meg. Ezek a fémcsúcsok a megmunkálás irányába hajlanak 
(3. ábra). Ezt lemezköpeny-képződésnek nevezik, ami fokozott 
súrlódáshoz vezet a bejáratási fázisban, és megakadályozza, 
hogy a motorolaj a finom grafiterekbe kerüljön.

Ha ezeket a sorjákat nem távolítják el egy utolsó megmunkálási 
lépés – a platóhónolás – során, akkor a dugattyúgyűrű élei idő 
előtt elkopnak a bejáratási fázisban. A dugattyúgyűrűk 
akaratlanul veszik át a lemezköpeny csiszolását és a grafiterek 
tisztítását. Ez azonban a dugattyúgyűrű éleinek kopásához és 
sorja kialakulásához vezet. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
az ilyen sorja a dugattyúgyűrű élein nagyon nehezen múlik el. 
A sérült dugattyúgyűrűket ki kell cserélni.

Egy alternatív megoldásként beépített második dugattyúgyűrű 
készletre sokkal kedvezőbb, szinte normális üzemi 
körülmények várnak. Ugyanis az első dugattyúgyűrű készlet 
nagymértékben elhasználta a henger futópályájának hátrányos 
felületi rétegét, a lemezköpenyt. A dugattyúgyűrűk cseréje után 
az olajfogyasztás normalizálódik. Sok esetben ezt tévesen az 
elsőként behelyezett dugattyúgyűrűk rossz anyagminőségének 
tulajdonítják.

4. ábra3. ábra

5. ábra

A 4. ábra a meghajlott csúcsok mikroszkópos nagyítását 
mutatja a henger futópályájának kedvezőtlen dörzscsiszolása 
után (lemezköpeny) a henger felületének a metszetén.  
Az 5. ábra a platóhónolás utáni felületet szemlélteti. A sorját és 
tüskéket nagyrészt eltávolították, a grafiterek pedig szabadok. 
A dugattyúgyűrűket jó körülmények között lehet bejáratni, ezért 
hosszú élettartamúak. Különösen hatékony a platók előállítása 
hónkeféléssel.



2.11.6. ASZIMMETRIKUS DUGATTYÚKOPÁS

LEÍRÁS

1. ábra: 
• A dugattyú kopása aszimmetrikus a dugattyú teljes 

magassága mentén.
• A tűzgát a dugattyú bal oldalán, a csapszem fölött, és az 

ellenkező oldalon a dugattyú alsó élén fényesre 
dörzsölődött.

• A kompressziógyűrű egyenetlen kopása.
 
2. ábra: 
• Ferde futás, elsősorban az alsó, jobb dugattyúél kopásával, 

a hűtőolaj-fúvóka mélyedésében és a dugattyúcsapfurat 
alatt.

1. ábra

2. ábra



 82 | 83 82 | 832.11. TÚL NAGY OLAJFOGYASZTÁS

AZONOSÍTÁS

Az ilyen aszimmetrikus kopások a hengerfuratban lévő 
dugattyú ferdén futására és a dugattyúcsap tengelye, ill. 
a forgattyús tengely tengelye közötti párhuzamosság 
elvesztésére utalnak. A dugattyúgyűrűk nem eléggé tömítenek 
a hengerrel való rossz illeszkedés miatt. A forró égési gázok 
áthatolnak és túlságosan felhevítik a dugattyúgyűrűket és 
a hengerfalat. Ez gyengíti az olajréteget, ami szárazmeneti 
kimaródást okozhat. A hengerben a dugattyú ferde futása, 
valamint fel- és lefelé történő mozgása miatt szivattyúhatás jön 
létre a dugattyúgyűrűkön. Ez továbbítja az olajat az égéstérbe, 
és megnövelt olajfogyasztáshoz vezet. Bizonyos körülmények 
között a dugattyúcsap tengelyirányú tolóerőt kap, ami 
a csaprögzítő kopását vagy törését okozhatja 
(lásd: „Dugattyúsérülések a dugattyúcsap rögzítőinek sérülése 
miatt” fejezet).

LEHETSÉGES OKOK

• Elgörbült vagy elfordult hajtókarok.
• Félrefúrt hajtókarszemek.
• A hengerfurat nem merőleges a forgattyús tengely 

tengelyére.
• Ferdén beszerelt egyes hengerek (torzulás a szerelésnél).
• A hajtókar csapja nem párhuzamos a forgattyús tengely 

tengelyével.
• Félrefúrt hajtókarszem (tengelyek párhuzamosságának 

hiánya).
• A hajtókarcsapágy-holtjáték túl nagy, különösen 

aszimmetrikus hajtókarokkal kapcsolatban (középvonal 
eltolódása a hajtókarszem és a nagy hajtókarcsapágy 
között).
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SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS 
ELNEVEZÉSEK A DUGATTYÚN

01 Mélyedés Ø
02 Dugattyúfenék
03 Mélyedés
04 Fenékél
05 Tűzgát (fenékgát) 
06 Horony a kompressziógyűrű számára 
07 Gyűrűgát
08 Horonyfenék
09 Visszaállított gyűrűgát 
10 Horonyperem
11 Olajlehúzó gyűrű hornya
12 Olajelvezető furat
13 Dugattyúcsap közepe
14 Horonytáv biztosítása
15 Biztosítógyűrű hornya
16 Szemtáv
17 Beillesztés
18 Szár alsó éle
19  Dugattyúátmérő 90°-ban 

a dugattyúcsapfurathoz képest 
20 Dugattyúcsapfurat
21 Mélyedés mélysége (MM)
22 Szárrész
23 Gyűrűrész
24 Kompressziós magasság 
25 Dugattyúhossz
26 Olajhűtő csatorna
27 Gyűrűtartó
28 Dugattyúcsappersely 
29 Mérési ablak Ø
30 Fenék feletti magasság (BÜ)
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SZAKKIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA

A dugattyú futási játéka
A dugattyú futási játéka az alkatrészek hőtágulása utáni működés 
közben jelentkezik. Mivel ezeknek a szerkezeti jellemzői és 
falvastagsága eltérő, a dugattyú melegedéskor megváltoztatja 
alakját. A dugattyú nagyobb mértékben tágul a nagyobb 
anyagvastagságú területen, amit a kialakítás során megfelelően 
figyelembe vesznek. 

A hajtókar beigazítási hibája
A párhuzamosság hiánya a forgattyús tengely és a dugattyúcsap 
tengelye között.

Abrazív
Csiszoló/dörzsölő.

Anyagbeesés
A dugattyúszár szerkezeti és ebből adódó alakváltozása futott 
dugattyúnál (lásd: „Dugattyú beszerelési holtjátéka”).

Aszimmetrikus
Nem tükrözött, nem szimmetrikus.

Blow-by, gázátfúvás
Az a kiszivárgott gázmennyiség, amely égés során a dugattyúgyűrűk 
mentén a forgattyúházba kerül. Az átfúvódó gáz mennyisége annál 
nagyobb, minél rosszabb a dugattyú tömítése a hengerben. 
A gázátfúvás-kibocsátás átlagos értéke a beszívott levegő 
mennyiségének 1 %-a.

Bordás hengerek
Hengerek elsősorban léghűtéses motorokhoz, külső hűtőbordákkal 
a motorhűtéshez.

Cetánszám
A dízel üzemanyag gyúlékonysági mutatója. Minél nagyobb 
a cetánszám, annál nagyobb a gyúlékonyság.

Chip tuning
A motor vezérlőegység szoftverének módosítása 
a motorteljesítményének növelése érdekében.

Common-rail/közös nyomócsöves
A modern közvetlen befecskendezésű dízel rendszerek elnevezése. 
Az elektromos működtetésű befecskendező szelepeket egy közös 
befecskendező sín (rail) táplálja nagy nyomás alatt álló 
üzemanyaggal.

Csiszolódás
A dugattyúgyűrű oldalának kopásjelei, ha por vagy szennyeződés 
jut be a motorba. A dugattyúgyűrű horonyba lerakódott 
szennyeződés kopás jeleit okozza a horonyban és a dugattyúgyűrű 
oldalában. Ezek azért jönnek létre, mert a dugattyúgyűrű forog, és 
a szennyeződés visszatérő mintázatot karcol a felületbe.

Dőlésirány
Forgásirány a dugattyúcsap tengelye körül. Mivel a dugattyú nem 
e körül a tengely körül forog, hanem csak előre-hátra dől 
a hengerben, dőlésirányról beszélünk.

Dörzscsiszolás
A hengerek végső megmunkálása keresztcsiszolással.

Dörzsölődés
Első érintkezés két csúszópartner között, amely a kenőfilm sérülése 
miatt következik be. A maródással szemben a dörzsölődés felülete 
eltérő struktúrájú, de méretében alig változott.

Dugattyú beszerelési holtjátéka
Hézag a dugattyú és a henger között, amely biztosítja az új 
dugattyú szabad mozgását a hengerben a beszerelés és a működés 
során.

Az új dugattyú az első üzemórákban tartósan deformálódik; 
a dugattyú beeséséről beszélünk. Ennek oka egyrészt a melegedés 
és az ebből következő szerkezeti változások, másrészt 
a mechanikai igénybevétel. A legnagyobb dugattyúméret mindig 
a szár területén van, ezért a bejáratási fázisban még változik; 
a változások a konstrukciótól, az anyag összetételétől és 
a terheléstől függően eltérőek. Ez az alumínium dugattyúk 
szokásos üzemi viselkedése, és nem ad okot panaszra. 
A dugattyúszár képlékenyen deformálódik abban az esetben is, ha 
dugattyúsérüléseket okoz a nem megfelelő kenés, a túlmelegedés 
vagy a motor túlterhelése. Ez még nagyobb deformációkat és 
méretbeli változásokat okoz.

Kár esetén a dugattyú beszerelési holtjátékát gyakran használják 
a kopás felmérésére, ill. tévesen a beszerelési holtjátékokat később 
újraszámítják.  
Ez azonban nem lehetséges, mert a használt dugattyú már nem 
rendelkezik az eredeti új alkatrész alakjával és mérettartásával. 
A legnagyobb dugattyúméretet a szárnál gyakran kicsinek találják, 
és a dugattyú kopását feltételezik, habár a finom megmunkálási 
hornyok vagy a dugattyúszár bevonatai teljesen megmaradtak. 



A futó dugattyú meghatározott dugattyúméretei és az ezekből 
kiszámított beszerelési holtjátékok alapján a motorjavítás 
minőségét nem lehet értékelni. Ugyancsak nem lehet 
következtetéseket levonni a dugattyú anyagminőségéről és 
mérettartásáról, amikor új volt. 

Ha a beszerelési holtjáték túl kicsi, holtjáték okozta kimaródások 
(lásd: „Holtjáték okozta kimaródások” fejezet) keletkezhetnek. Ha 
a beszerelési holtjáték túl nagy, ez növeli a dugattyú-eldőlés miatti 
zajt, amikor a motor hideg. Dugattyú kimaródása, megnövekedett 
olajfogyasztás vagy egyéb károsodás nem alakulhat ki emiatt.

A beszerelési holtjátékot nem szabad összetéveszteni a dugattyú 
futási holtjátékával. A futási holtjáték csak a dugattyú hőtágulása 
után lép fel, és nem mérhető.

Dugattyú-eldőlés
A dugattyú helyzetváltása a hengerben a nyomás oldalról az 
ellennyomás oldalra és fordítva. A dugattyú-eldőlés az égési zaj 
után a második leghangosabb zaj a löketdugattyús belső égésű 
motorban.

Dugattyú felfelé irányuló mozgása
A dugattyú elmozdulása a forgattyús tengelytől a hengerfej 
irányába (sűrítő és kipufogóütem a négyütemű motornál).

Dugattyú lefelé irányuló mozgása
A dugattyú mozgása a forgattyús tengely irányába a szívó- és 
a munkaütem során (négyütemű motor).

Dugattyú túlnyúlása
A dízeldugattyúnak a hengerblokk tömítőfelületén túlnyúló része 
a felső holtpontban. A túlnyúlás mérete fontos adat, amelyet 
szigorúan be kell tartani és ellenőrizni kell a motorok felújításakor. 
Mivel ez garantálja a megfelelő kompressziós arányt, és hogy 
a dugattyú nem ütközik a hengerfejnek. 

Dugattyúkopás
Csiszolódás a dugattyúszáron, az a felület, amelyen a dugattyúszár 
felfekszik a hengeren.

Ellennyomás oldal
A dugattyú- vagy a hengeroldal nyomás oldalával szembeni oldal.

Előkamra
Az égéstér része a közvetett befecskendezésű dízelmotoroknál.  
Az üzemanyagot az előkamrába fecskendezik, ott meggyullad.  
Az előkamrában kialakuló túlnyomás miatt a dugattyú lefelé mozog.

Emissziós előírások
Nemzeti vagy nemzetközi jogszabályok a gépjárművek 
szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozására.

Erózió
Anyag lecsiszolása a felszínen ható szilárd, folyékony vagy 
gáznemű anyagok kinetikus energiáján keresztül.

Erőszakos törés
Törés, amely túlterhelés esetén egy másodperc töredéke alatt megy 
végbe, előzetes megrepedés nélkül. A törésfelületek mattok, 
szemcsések és nincsenek kidörzsölve.

Fáradásos törés
Törés, amely nem hirtelen anyagtúlterhelés következtében, hanem 
lassan alakul ki. A törési sebesség néhány másodperctől órákig 
vagy napokig terjedhet. A törést repedés, sérülés vagy rezgés váltja 
ki. A törésfelületek nem egyenetlenül szürkék és mattok, hanem 
rácsvonalakat mutatnak, amelyek dokumentálják a törés fokozatos 
előrehaladását.

Ferdén futó
Dugattyú, amelyet a hengerben egy elfordult vagy hajlított hajtókar 
megdönt, és amely kiszereléskor aszimmetrikus kopásmintát 
mutat.

Folyamatos kopogás
Kopogó égés, amely folyamatosan fennáll a motorüzem alatt.

Grafit szabaddá tételének aránya
A hónkefélés során szabaddá tett grafiterek száma, az irányérték 
≥ 20 %.

Grafiterek
A grafit felhalmozódása az alapanyagban a lamellás 
grafitöntvénynél (szürkeöntvény). Ha a henger végső 
megmunkálása során vágott ereket hónkeféléssel tisztítják, ott olaj 
tárolódhat a dugattyú kenése céljából.

Gyűrűtartó
Az alumínium dugattyúba öntött nagy nikkeltartalmú öntöttvas 
gyűrű, amelybe az első gyűrűhorony be van szúrva. Az első, és néha 
a második kompressziógyűrű is kopásálló horonyban ül. Ez 
lehetővé teszi a magasabb üzemi nyomást és így a nagyobb 
terheléseket. A gyűrűtartókat dízeldugattyúkon használják az 
Alfin-eljárás alkalmazásával.

Helyzetváltás
A dugattyú váltása a hengerben az ellennyomás oldalról a nyomás 
oldalra vagy fordítva. A felfelé irányuló mozgás során a dugattyú 
a henger ellennyomás oldalán nyugszik, és a felső holtpont 
tartományában vált a nyomás oldalra.
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Holtpont
Az a pont, ahol a dugattyú mozgásiránya megfordul a fel-le 
mozgása során a hengerben. Különbséget teszünk az alsó és 
a felső holtpont között.

Hónkefélés
Az utolsó megmunkálási lépés a dörzscsiszolásnál. A henger 
felületét megtisztítják a tüskéktől és a sorjáktól, a grafitereket 
kitakarják és megtisztítják. Hónkeféléssel akár 50%-os grafitér-
szabaddá tétel érhető el.

Hónolt struktúra
Keresztcsiszolással (dörzscsiszolással) létrejövő jellegzetes 
csiszolási minta.

Hordósság
A dugattyú kissé hordószerű alakja a szár területén.

Hűtőcsatornás dugattyú
A nagyobb hőterhelésű dugattyúk hűtőcsatornával vannak ellátva 
a dugattyúfenékben. Ebbe az öntött hűtőcsatornába fecskendezik 
be az olajat motorüzem közben.

Izzógyújtás
Az üzemanyag-levegő keverék öngyulladása a gyújtógyertya általi 
tényleges gyújtás előtt. Az izzógyújtást izzásba jövő alkatrészek 
indítják el (hengerfejtömítés, gyújtógyertya, kieresztő szelep, 
olajkoksz-lerakódások stb.).

Kavitáció
Azon anyagok eróziója, amelyeket víz vagy más folyadék vesz körül. 
A felszínen vákuum képződésénél és magas hőmérsékletnél, 
akárcsak főzéskor, gőzbuborékok jönnek létre, amelyek azonnal 
újra összeroskadnak. 
Amikor összeroskad, a vízoszlop nagy erővel visszapattan az 
anyagra, igen kis anyagrészecskéket leszakítva a felületről. 
A buborékképződést rezgések vagy erős vákuum váltja ki. 

Kenéshiány
A kenéshiány akkor fordul elő, ha az olajréteg meggyengül és 
funkciója korlátozottá váik. Okok: Túl kevés olaj, az olajréteg az 
üzemanyagtól elvékonyodik, vagy az olajréteg felszakad. Ennek 
következménye a vegyes súrlódás, végül az alkatrészek 
dörzsölődése vagy kimaródása.

Kidörzsölődés
A maródás egyik előzetes szakasza kenőolaj hiánya vagy a holtjáték 
kezdődő beszűkülése esetén.

Kopogásmentesség
A benzin üzemanyag (benzin) ellenállása az öngyulladással 
szemben.

Közvetlen befecskendezéses motor
Motorok, amelyekben az üzemanyagot közvetlenül az égéstérbe 
fecskendezik be. 

Lemezköpeny
Felszakadt és szétzúzott anyag, amely a henger futófelületét borítja 
hibás vagy hiányos végső hengermegmunkálás (dörzscsiszolás/
keresztcsiszolás) esetén.

Lambda-szabályozás
Vezérlőberendezés a benzinmotorban, amely szabályozza a bejutott 
levegő és az üzemanyag mennyiségét.

Lemezköpeny-képződés
Anyag összezúzódása a henger-futófelületen a tompa hónolókő vagy 
a hónolókövek túlzott szétterpeszkedése miatt.

Nyomás oldal
A dugattyú vagy henger azon oldala, amelyre a dugattyú égés közben 
támaszkodik. A nyomás oldala ellentétes a forgattyús tengely 
forgásirányával. 

Nyomófelület
A dugattyúfenék része, amely nagyon közel van a hengerfejhez. 
A kompressziós ütem végén a keverék a szélső tartományból egyre 
közelebb nyomódik az égéstér közepéhez. Ez a gázok 
örvényképződéséhez és jobb égéshez vezet.

Oktánigény
A motor oktánigénye annak tervezési jellemzőiből fakad. Növekszik 
a kompressziós arány, a motorhőmérséklet, az előgyújtás, a töltés, 
a motorterhelés emelkedésével és az égéstér kedvezőtlenebb 
kialakításával. A motor oktánszámának (OSZ = oktánszám) mindig 
néhány ponttal kevesebbnek kell lennie a rendelkezésre álló 
üzemanyag oktánszámánál. Ez ugyanis minden üzemi körülmény 
között megakadályozza a kopogást motorüzemben.

Oktánszám
Az üzemanyag oktánszáma (ÜSZ = üzemanyag oktánszám) jelzi 
a benzin kopogásállóságát. Minél nagyobb az oktánszám, annál 
kopogásállóbb az üzemanyag.

Olajhígulás
Olajhígulásról beszélünk, amikor az olajat felhígítja az üzemanyag. 
Okok: Gyakori rövid távú üzemelés, a keverék előkészítésében vagy 
a gyújtásrendszerben fellépő hibák és a mechanikus 
motorproblémákból fakadó elégtelen kompresszió. Az elégetlen 
üzemanyag lecsapódik a henger falán, ott keveredik az olajjal, és így 
az olajteknőbe is bejut. Az olaj viszkozitása és kenőképessége 
csökken, a kopás és az olajfogyasztás növekszik.



Örvénykamra
Az égéstér része a közvetett befecskendezésű dízelmotoroknál. 
Az előkamrához képest a kamra kimeneti nyílása nagyobb, és 
tangenciálisan nyílik az örvénykamrába. Sűrítéskor a kamrába 
beáramló levegő a kamra alakja miatt nagymértékben örvénylik. 
Ez elősegíti a jó égést. 

Platóhónolás
Befejező megmunkálás hengercsiszolásnál, amelynek során az 
anyag felületének sorjáit levágják, és ún. platót képeznek. 
Ez lesimítja a felületet, javítja a bejáratási magatartást és csökkenti 
a kopást.

Pressfit
Száraz henger futópersely, amelyet speciális kenőanyaggal 
préselnek a henger alapfuratába. Szinte mindig félkész perselyek, 
azaz ezt követően a hengerfurat megmunkálását fúrással és 
dörzscsiszolással kell befejezni. Előny: A persely szilárdan ül 
a henger alapfuratában.

Rácsvonalak
A fáradásos törések törésfelületén található vonalak, amelyeket 
a törés viszonylag gyors előrehaladása okoz. A törés darabonként 
történik. Minden további törött darabhoz új rácsvonal jön létre. 
A töréskimenet a rácsvonalak közepén található.

Résméret
A dugattyúfenék és a hengerfej között fennmaradó hely a dugattyú 
felső holtpontjában. A motor felújításakor ügyelni kell a gyártó által 
megadott adatok résméretre vonatkozó részének betartására (lásd: 
„Dugattyú túlnyúlása”). 

A résméretet ólomméretnek is nevezik, mert ólomhuzal 
segítségével meghatározható: Az ólomhuzalt az összeszerelés 
során behelyezik a hengerbe, és a motort egyszer megforgatják. Az 
ólomhuzal ekkor lelapul, és ezután meg lehet mérni. Az 
összenyomott huzalból meghatározott méret az ólomméret.

Salakvonal
Salakmaradványok, amelyek felhalmozódnak az anyagban a motor 
alkatrészeinek melegalakítása alatt a gyártás során (szelepek, 
dugattyúcsapok stb.). A későbbi motorüzem során gyengíthetik az 
anyagot, és törést okozhatnak.

Slipfit
Száraz henger futópersely, amelyet kézzel be lehet nyomni 
a hengerblokkba. Ez általában már befejezett alkatrész, vagyis 
a hengerfuratot már nem kell fúrni és hónolni. Hátrány: Holtjáték 
a henger futóperselye és alapfurata között.

Szálerősítés
A mélyedés peremének szálerősítése közvetlen befecskendezéses 
dízelmotorok dugattyúinál. Az öntési folyamat előtt egy alumínium-
oxidból készült szálas gyűrűt helyezünk a dugattyú-öntőformába, 
és az öntési folyamat során a folyékony alumínium átitatja. Ezáltal 
a mélyedés pereme ellenállóbbá válik a repedésekkel szemben. 
A szálerősítés csak öntőpréses eljárás során lehetséges, amelyben 
az alumíniumot nagy nyomáson (kb. 1000 bar) préselik az 
öntőformába.

Szerelvények 
A henger futóperselyéből és dugattyúból álló javítókészlet.

Szétszórt olaj
Az az olaj, amely rendeltetésszerűen a forgattyús tengely 
csapágyhelyeiből kilép. A henger-futófelületek alulról történő 
nedvesítésére és kenésére szolgál.

Szivattyú-fúvóka
Különleges kialakítás a közvetlen befecskendezéses 
dízelmotorban, amelyben a befecskendező fúvóka és 
a nyomásgenerátor (szivattyú) egységet képez, és közvetlenül 
a hengerfejbe vannak beszerelve. A befecskendezési nyomást 
egy szivattyúdugattyú generálja, amelyet az elosztó vagy soros 
befecskendező szivattyúval szemben közvetlenül a motor 
vezérműtengelye működtet. A befecskendező fúvókákat 
elektromosan működtetik. A befecskendezési időt és 
a mennyiséget elektronikusan vezérli egy vezérlőegység.

Tágulási ütem
Munkaütem.

Tangenciális feszültség
Az az erő, amely a dugattyúgyűrűt beépített állapotban a henger 
falához nyomja.

Tengelyeltolás
A dugattyúcsap tengely konstruktív eltolása néhányszor  
1/10 milliméterrel a dugattyú nyomás oldala felé. A dugattyú 
helyzetváltása a felső holtpontban ezáltal a tényleges égés előtt 
történik. Ennek eredményeként a dugattyú helyzetváltása 
zajtalanabb és simább, mint ha a helyzetváltozást a kezdődő égés 
okozta volna, sokkal nagyobb terheléssel. Dízelmotorokban 
a dugattyúcsap a magas hőmérsékletek miatt az ellennyomás 
oldalán is eltolódhat.

Törési folyamat
A törés iránya.
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Üzemanyag-elárasztás
Túlzott üzemanyag-befecskendezés az égéstérbe.  
Az üzemanyag lecsapódik az alkatrészeken a rossz porlasztás vagy 
a túl zsíros keverék miatt, így az olajréteg elvékonyodhat vagy 
lemosódhat a henger-futófelületén. Következmény: Kenéshiány, 
amely súrlódáshoz vagy kimaródáshoz vezethet.

Vegyes súrlódás
Vegyes súrlódás akkor fordul elő, amikor az olajréteg meggyengül 
két olyan csúszópartner között, amelyeket egy olajréteg választ 
el mechanikusan egymástól. Az egyik csúszópartner egyes 
anyagkiemelkedései érintkezésbe kerülnek a másik sorjáival és 
fémesen dörzsölik egymást. A vegyes súrlódást félfolyékony 
súrlódásnak is nevezik.

Zsugorkar
Hajtókar, amelyben a dugattyúcsap szorosan csatlakozik 
a hajtókarhoz. Amikor a dugattyút a hajtókarral összeszerelik, 
a hajtókarszemet felhevítik, a dugattyúcsapot pedig jelentősen 
lehűtik. A dugattyúcsap zsugorodása és a hajtókarfurat kitágulása 
olyan légrést hoz létre, amely lehetővé teszi a dugattyúcsap kézzel 
történő benyomását. Amikor az alkatrészeket ezután lehűtik vagy 
felmelegítik, a holtjáték megszűnik, és a dugattyúcsap megszorul 
a hajtókarban. 
A dugattyút a dugattyúcsap hajtókarszembe zsugorításakor nem 
kell melegíteni.



KNOW-HOW ÁTADÁSA
SZAKTUDÁS A SZAKEMBERTŐL

OKTATÁSOK VILÁGSZERTE
Közvetlenül a gyártótól 
Évente mintegy 4500 szerelő és technikus vesz részt 
képzéseinken és szemi náriumain kon, amelyeket világszerte 
lokálisan, vagy pedig neuenstadti, dormageni és tammi 
(Németország) oktatási központjainkban tartunk.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
A gyakorlatból a gyakorlat számára 
A Product Information, Service Information kiadványainkkal, 
műszaki brosúráinkkal és plakátjainkkal mindig tájékozódhat 
a technika legújabb állásáról.

TECHNIKAI VIDEÓK
Tudásátadás videón
Videóinkban a gyakorlathoz kapcsolódó beszerelési útmuta-
tásokat és rendszermagyarázatokat talál a termékeinkkel 
kapcsolatban.

TERMÉKEK A KÖZÉPPONTBAN, ONLINE
Megoldásaink szemléletesen elmagyarázva
Tudjon meg többet interaktív elemek, animációk és videokli-
pek segítségével a motorral kapcsolatos termékeinkről.

ONLINESHOP
Az Ön közvetlen hozzáférése a termékeinkhez 
Rendelés a nap huszonnégy órájában. A rendelkezésre állás 
gyors megvizsgálása. Terjedelmes termékkeresés motor, 
jármű, méretek stb. szerint.

NEWS
Rendszeres információk e-mailben
Jelentkezzen online, hogy megkapja ingyenes Newsletter 
hírlevelünket, melyben rendszeresen információkhoz juthat 
az új termékekről, műszaki kiadványokról és sok minden 
másról.

EGYÉNI INFORMÁCIÓK
Külön az ügyfeleink részére
Tőlünk sokrétű információkhoz és szolgáltatásokhoz juthat 
széles tevékenységi körünkről, mint pl. testre szabott 
promóciós anyagok, értékesítés-támogatás, műszaki 
támogatás és sok minden más.

TECHNIPEDIA
Műszaki információk a motorral kapcsolatban 
Technipedia tudástárunkban megosztjuk Önnel know-how-
nkat. Itt a szaktudást közvetlenül a szakember adja át.

MOTORSERVICE APP
Mobil hozzáférés a műszaki know-how-hoz
Itt gyorsan, könnyen hozzájut a legfrissebb információkhoz 
és szolgáltatásokhoz a termékeinkkel kapcsolatban.

SOCIAL MEDIA
Mindig aktuális

www.ms-motorservice.com
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