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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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1.1. Az olajfogyasztásról általában
A motoroknak hosszú, zavartalan
élettartamukhoz motorolajra van
szükségük. A legtöbb autós nem nagyon
gondol arra, mennyire fontos az olajszint
rendszeres ellenőrzése. Csak akkor néznek
utána, mi lehet az ok, ha már kigyulladt az
olajnyomás-ellenőrző vagy az olajszintre
figyelmeztető lámpa, és az olajszintmérő
pálca alacsony olajszintet jelez.

Ha hiányzik a motorból a motorolaj, nagy
általánosságban „olajfogyasztásról”
beszélünk. A műhelyekben fontos, hogy
különbséget tegyünk az olajveszteség és a
tulajdonképpeni olajfogyasztás között.

Olajveszteség akkor áll fenn, ha a motorolaj
tömítetlenség miatt a motorból a szabadba
kerül.

Olajfogyasztás alatt a szakember azt a
motorolaj-mennyiséget érti, amely az
égéstérbe kerül, és ott elég.

1.2. Az olajfogyasztás meghatározása (összehasonlító értékek)
Az olajfogyasztást különböző módon lehet
kifejezni. A motorvizsgáló padon az
olajfogyasztást „gramm per kilowattóra”
egységben adjuk meg. A jó tömítő
rendszerek ott 0,5 és 1 g/kWh közötti
értékeket érnek el. Ez a fajta adat a
gyakorlatban nem megfelelő, mivel sem
az olajfogyasztást nem tudjuk grammra
pontosan meghatározni, sem a

teljesítményt nem tudjuk menet közben
mérni. Ezért az olajfogyasztást gyakran
„liter per 1000 km” vagy „az üzemanyagfogyasztás százaléka” egységben adjuk
meg. Az utóbbi vált elfogadottá, mivel
pontosabb, mint a „liter per 1000 km” adat.
Ennek az az oka, hogy a motorokat álló
helyzetben is használják, ill. a
járműmotorok részben tetemes ideig

működnek üresjáratban (torlódás,
várakozás közlekedési lámpák előtt,
rakodási folyamatok, klímaberendezés
üzemeltetése). Ehhez jön még az az idő,
amikor a motort segédaggregátok, például
rakodódaru, működtetéséhez vagy
szivattyúüzemben tovább kell üzemeltetni,
anélkül, hogy a jármű egyetlen kilométert
megtenne.

1. ábra
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1.3. Mikor beszélünk túlzott olajfogyasztásról?
A gyakorlatban és az egyes országokban
eléggé eltérnek a vélemények arról, hogy
mely mértéktől kezdve túlzott az
olajfogyasztás.
A motor mozgó alkatrészei, elsősorban a
dugattyúk és a szelepek, a konstrukció
okán szükséges hézagok miatt nem 100
százalékosan gáz-, ill. olajzárók. Ez csekély,
de állandó olajfogyasztást okoz. Az égéstér
ben a henger felületén található olajréteg
ezen túlmenően és nagy felületen ki van
téve a forró égésnek. Ez ahhoz vezet, hogy
a motorolaj elpárolog, elég, és a füstgázzal
kikerül a környezetbe.
A műhelykézikönyvek és az üzemeltetési
útmutatók gyakran adnak felvilágosítást
a motorok maximálisan megengedett
olajfogyasztásáról.

Ha nem állnak rendelkezésre a gyártó által
megadott adatok, haszonjárműveknél
legfeljebb 0,25 és 0,3 % közötti, autó
buszoknál 0,5 %-ot elérő olajfogyasztással
lehet számolni.
A modern személygépkocsi-motoroknál az
olajfogyasztás általában 0,05 % alatt van,
a legnagyobb megengedett olajfogyasztás
azonban 0,5 % (minden százalékérték
a tényleges üzemanyag-fogyasztásra
vonatkozik).
Régebbi típusú motoroknál, stabilmoto
roknál és különleges alkalmazási
körülmények között a normál olajfogyasztás
nagyobb lehet.

A tényleges olajfogyasztás és a legnagyobb
megengedett olajfogyasztás összehason
lítása alapján el lehet dönteni, hogy esetleg
szükséges-e valamilyen intézkedés.
A dízelmotorok több motorolajat fogyaszta
nak, mint a benzinmotorok. A turbófeltöltős
motorok a turbófeltöltő kenése miatt
szintén több motorolajat fogyasztanak,
mint a turbófeltöltő nélküli motorok.
Technikai okok miatt az olajfogyasztás
a motor bejáratási fázisa után a legkisebb,
majd a motor élettartama folyamán a kopás
miatt nő. A kopás a motoron belül minden
alkatrészt egyformán érint. A részleges
javítások, ha pl. csak dugattyút vagy
dugattyúgyűrűket cserélnek, ezért gyakran
nem javítják számottevően az
olajfogyasztást.

Számítási példa: haszonjármű

Számítási példa:
személygépkocsi

Egy haszonjármű 100 km-en mintegy
40 liter üzemanyagot fogyaszt.
1000 km-re számítva ez 400 liter
üzemanyag.
• 400 liter üzemanyag 0,25 %-a
1 liter olajfogyasztás/1000 km
• 400 liter üzemanyag 0,5 %-a
2 liter olajfogyasztás/1000 km

Egy személygépkocsi 100 km-en
mintegy 8 liter üzemanyagot fogyaszt.
1000 km-re számítva ez 80 liter
üzemanyag.
• 80 liter üzemanyag 0,05 %-a
0,04 liter olajfogyasztás/1000 km
• 80 liter üzemanyag 0,5 %-a
0,4 liter olajfogyasztás/1000 km

Olajfogyasztás és olajveszteség | 5

1. | Bevezetés

1.4. Az olajszint és az olajfogyasztás ellenőrzése helyesen
Az olajszint mérése
Az olajszint ellenőrzésénél gyakran
előfordulnak leolvasási hibák, s emiatt
tévesen értelmezhetik a tényleges
olajfogyasztást.
• Az olajszint pontos méréséhez a járműnek
sík felületen kell állnia.
• A meleg motor leállítása után öt perc
időt kell hagyni, hogy a motorolaj
visszafolyhasson az olajteknőbe.
• Az olajszintmérő pálcát kihúzása után
lefelé kell tartani, hogy a motorolaj ne
folyhasson vissza a pálcán, meghamisítva
a mért értéket.
Ha hiányzik a motorolajból, akkor lassan,
0,1 literes lépésekben kell motorolajat
utántölteni. Ily módon elkerüljük, hogy túl
gyorsan és túl sok motorolajat töltsünk fel,
és az olajszint a feltöltés után túl magas
legyen (lásd a 2.6. fejezetet).
Olajcsere után nem ajánlatos azonnal
betölteni a megadott olajmennyiséget,
hanem csak a minimum jelölésig. Ezután
elindítjuk a motort, és járatjuk, amíg az
olajnyomás fel nem épül. A motor leállítása
után ismét várunk néhány percig, hogy a
motorolaj visszafolyhasson az olajteknőbe.
Csak ekkor mérjük újra az olajszintet, majd
feltöltjük a különbözetet a maximum
jelölésig.
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Az olajfogyasztás mérése közúton
• Az olajszintet helyesen mérjük, és
feltöltjük a maximum jelölésig.
• A járművel megyünk 1000 km távolságot,
és feljegyezzük az üzemanyagfogyasztást.
• Az olajszintet 1000 km után ismét
mérjük, és feltöltjük a maximum jelölésig.
Az utántöltött mennyiség ekkor az
1000 km olajfogyasztása.
• Pontosabb módszer: Az utántöltött
olajmennyiséget elosztjuk a feljegyzett
üzemanyag-fogyasztással, majd
összehasonlítjuk a fent megadott
értékekkel.
Betöltendő olajmennyiségek
Olajcserénél egy bizonyos mennyiségű
motorolaj visszamarad a motorban
(vezetékekben, csatornákban,
olajhűtőkben, olajszivattyúkban,
gépegységekben és felületekre tapadva).
A műhelykönyvben, üzemeltetési
útmutatóban megadott betöltendő
olajmennyiségeknél gyakran nem tesznek
különbséget a (száraz, olajmentes
motorhoz szükséges) első betöltendő
mennyiség és a (szűrőcserével vagy anélkül
végzett) olajcserénél szükséges mennyiség
között.
Ha olajcserénél aztán az első betöltendő
mennyiséget töltik be, túl magas az
olajszint.
De a fordított eset is előfordulhat.
Amennyiben a cserénél szükséges
mennyiségre megadott érték túl kicsi,
és elindítjuk a motort, ezután hiányzik
a motorolaj. Ha a feltöltés után nem
ellenőrzik és nem töltik fel az olajat, akkor
ezt gyakran tévesen olajfogyasztásként
értelmezik.
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2.1. … tömítetlen szívórendszerek és hibás levegőszűrés
A beszívott levegő az égéstér felé haladva
alkatrészek közötti csatlakozási helyeket is
érint (1. ábra). Ha ezek a csatlakozási
helyek tömítetlenné válnak, a motor nem
szűrt, szennyeződést tartalmazó levegőt
szív be. A beszívott levegő nem kielégítő
szűrésének ugyanez a hatása.
Ennek okai:
• a levegőszűrők elmulasztott
karbantartása (a csereintervallumok
túlhúzása)
• nem kielégítő tisztaság a levegőszűrők
cseréjénél (szennyeződés kerül a tiszta
oldalra)
• hibás, deformálódott, tönkrement és
manipulált szűrőelemek
• rossz és nem megfelelő szűrőelemek
• kifúvás által megsérült szűrőelemek
• hiányzó szűrőelemek

A beszívott levegővel az égéstérbe jutó
szennyeződés a henger-futófelületeken,
dugattyúkon és dugattyúgyűrűkön gyors
dörzsöléses kopáshoz vezet.
Ezenfelül a szennyeződés lerakódik
a dugattyúgyűrűk hornyaiban is. Ott a
motorolajjal csiszoló pasztává egyesül
(2. ábra). Az állandó gyűrűforgás
következtében a dugattyúgyűrűk
magassága fogy, lecsiszolódik, és a
dugattyúgyűrűk hornyai kiszélesednek
(3. ábra).

1. ábra

A szennyeződés okozta kopás a
dugattyúgyűrűkön tengelyirányban főleg
a gyűrűk felső oldalán megy végbe.
Sugárirányban (a futófelületen)
a dugattyúgyűrűk a vegyes súrlódás miatt
szintén elkopnak. A kopás hatása itt
azonban csekélyebb, mint a gyűrűk
oldalain. A magasságban lecsiszolódott
dugattyúgyűrűk következtében
a dugattyúgyűrűk feszültsége és
tengelyirányú vezetése romlik. Ennek
következtében problémák lépnek fel a
dugattyú és a hengerfuratok közötti
tömítéssel.

2. ábra

3. ábra
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2.2. … az elkopott szelepszártömítések és szelepvezetékek
A szelepszártömítések feladata, hogy a
szelepszárat tömítsék a szelepvezetékkel
szemben. Ha a hézag a szelep és a
szelepvezeték között kopás miatt túl nagy,
a szelepszártömítés elkopott, ill. besze
reléskor megsérült, a motorolaj a szívóvagy a kipufogótérbe kerül. Ez ahhoz vezet,
hogy a motorolaj elég, vagy pedig a
füstgázzal együtt a környezetbe távozik.

Tipp:
Azt tanácsoljuk, hogy a szelepszártömíté
seket minden javításnál cseréljék ki, mivel
ezek a hosszú futásidő miatt elkopnak, az
anyag pedig az öregedés következtében
keményedik. A szelepszártömítések érzé
keny tömítőajkai megsérülhetnek a
szelepékek helyeként szolgáló éles szélű
beszúrási hornyokban, ennek elkerüléséhez
szerelésnél védőhüvelyeket kell használni
(2. ábra).

1. ábra

2.3. … elkopott soros befecskendező szivattyúk
A soros befecskendező szivattyú mozgó
részeinek kenése általában a motor
olajkörforgásában történik. Ha a
szivattyúegységek elkoptak, a szivattyú
dugattyúk lefelé mozgása közben motorolaj
kerül a szivattyúhenger és a szivattyúdu
gattyú között a szivattyúegységek munka
terébe. Ott a motorolaj elkeveredik a dízel
üzemanyaggal, a befecskendezési folyamat
során bekerül az égéstérbe, és ott elég.
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Ez főleg az 1990-es évek közepéig gyártott
motorokra vonatkozik. Az emissziós
törvények szigorítása nyomán a soros
befecskendező szivattyúkat fokozatosan
lecserélik szivattyú-fúvóka vagy közös
nyomócsöves – common rail –
rendszerekre, amelyek más konstrukciós
elveik miatt nem okoznak problémát az
olajfogyasztással.

2. ábra
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2.4. … a turbófeltöltő kedvezőtlen alkalmazási körülményei
A turbófeltöltők, a motor többi alkatrészével
ellentétben, nem rendelkeznek elasztomer
anyagból gyártott radiális tengelytömítő
gyűrűkkel. Ennek oka a magas hőmérséklet
és az akár 330 000 1/min értékű nagy
fordulatszámok.
A turbina- és a kompresszorkerék mögött
egy-egy labirinttömítés található, ez gátolja
a motorolaj kilépését is, meg azt is, hogy
sűrített levegő és forró füstgáz jusson a
csapágyházba. A turbina- és kompresszor
kerék oldalán a mindenkori gáznyomás
megakadályozza a motorolaj kilépését.
A turbófeltöltő-tengelyen elhelyezett
tárcsák hatása az, hogy a csapágyazásakból
kilépő motorolajat a centrifugális erő
eltávolítja a turbófeltöltő-tengelyről.

Megjegyzés:
A turbómotorok széles körű
elterjedése következtében a turbófeltöltő
kedvezőtlen alkalmazási körülményei által
okozott olajfogyasztás gyakrabban lép fel,
mint korábban.

A radiális csapágyakból kilépő motorolajat,
valamint a turbófeltöltő belsejébe kerülő
beszívott levegőt és füstgázokat visszafolyó
vezetéken át visszajuttatjuk az olajteknőbe.
Ha a turbófeltöltő a szívó- vagy a
füstgázcsatornán keresztül motorolajat
veszít, leggyakrabban a nyomásegyensúly
zavart az olaj-/gázvisszafolyó vezeték
problémái miatt.
Az olajkilépés okai:
• eldugult, megtört, beszűkült vagy
elszenesedett visszafolyó vezeték
• túl magas olajszint
• túl nagy belső nyomás a forgattyúházban
a dugattyúk, dugattyúgyűrűk és
hengerfuratok túlzott kopása miatt
(túl nagy gázátfúvás)
• túl nagy belső nyomás a forgattyúházban
a nem működő forgattyúház-szellőztetés
miatt

5
3

4

6

9

3. ábra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Friss levegő bemenete
Kompresszorkerék
Friss levegő kimenete (sűrített)
Axiális tengelycsapágy (csúsztatótárcsa)
Az olajellátás csatlakozója
Radiális tengelycsapágy
Visszafolyó
Turbófeltöltő-tengely
Turbinakerék
Füstgázelvezetés
Füstgázbevezetés

1

2

10

7

8

11
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2.5. … túl nagy nyomás a forgattyúházban
Az „átfújt gázok” a nyomás alatt álló égési
gázok, amelyek a dugattyú és a dugattyú
gyűrűk mentén a forgattyúházba kerülnek.
A dugattyúk, dugattyúgyűrűk vagy henger
furatok kopása miatt nő a gázátfúvás
mennyisége. Túlterhelődik a forgattyúház
szellőztetése, ill. a forgattyúház
szellőzőszelepe.

A forgattyúház belsejében nagyobb
gáznyomás épül fel, ez a motorolajjal együtt
a radiális tengelytömítő gyűrűkön keresztül
eltávozik a motorból. Ép motoroknál a
forgattyúházban az „átfújt gázok” miatti
nyomásnövekedés a hibás, elszennyeződött
vagy befagyott forgattyúház-szellőzőszelep
miatt is bekövetkezhet.

Nagy forgattyúháznyomás esetén a
szelepszártömítések terhelése is nagyobb.
A motorolaj a füstgáz- vagy a szívótérbe
nyomódik, ott elég, és a füstgázokkal együtt
a környezetbe távozik.

2.6. … túl magas olajszint
A túl magas olajszint miatt a forgattyús
tengely belemerül az olajteknőbe és túlzott
olajköd jön létre. Ha a motorolaj nem
alkalmas, elszennyeződött vagy túl öreg,
olajhab is képződhet. Emiatt a forgattyúházszellőztető olajleválasztó rendszere
túlterheltté válik és nem működik többé.
A motorolaj a „gázátfúvásokkal” együtt hab
vagy kis cseppek formájában a
forgattyúház-szellőztető szelepen keresztül
a szívótérbe kerül. Ott a motor beszívja és
elégeti.

A túl magas olajszint okai:
• üzemanyag bekerülése a motorolajba
hibás keverékkészítés, tökéletlen
égés vagy gyakori rövid távú üzemelés
következtében
• helytelen olajcsere-mennyiség (túl sok
motorolajat töltöttek be)
• motorolaj fölösleges betöltése
(olajszintmérő pálca nélküli járművek)
• mérési hiba az olajszint mérésénél (a
jármű ferdén áll, az olajszintmérő pálcát
nem jól tolták be vagy rosszul olvasták le)
• nem a megfelelő olajszintmérő pálca
• hibás, automatikus olajutántöltő
rendszerek

1. ábra
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2.7. … üzemanyag-elárasztás és vegyes súrlódás következtében fellépő kopás
Égési zavarok és elégetlen üzemanyag
következtében a motor működése közben
gyakran előfordul az üzemanyag-elárasztás.
Az égéstérben lévő elégetlen üzemanyag
gyengíti a henger felületén az olajréteget.
Az olajréteg (a 2. és 3. ábrán sárga színnel
ábrázolva) eközben elvékonyodik vagy
lemosódik. A dugattyú és a hengerfurat
felületei a hiányzó olajréteg miatt már
nincsenek fémesen elválasztva egymástól,
és a vegyes súrlódás kopást okoz (3. ábra).
A motorteljesítmény csökken, a motor
olajfogyasztása pedig nő.

Benzinmotoroknál az üzemanyagelárasztás okai:
• gyakori rövid távú utak nem üzemmeleg
motorral (az olaj hígulása és a motorolaj
viszkozitásának romlása)
• zavarok a keverékkészítésben (túl zsíros
keverék)
• zavarok a gyújtóberendezésben
(gyújtáskihagyás hibás gyújtótekercsek,
gyújtógyertyák, gyújtóvezetékek stb.
miatt)
• mechanikai motorproblémák (kopás,
helytelen vezérlési idők)
• rossz üzemanyag-minőség
• a fenti problémák kombinációja
Dízelmotoroknál a befecskendezett
üzemanyag-mennyiség a sűrített levegőn
meggyullad az égéstérben. Ha nem
megfelelő a kompresszió (rossz töltés) vagy
rossz az üzemanyag-minőség, késedelmes
lesz a gyújtás, tökéletlen lesz az égés, és az
égéstérben felgyűlik a folyékony
üzemanyag.

2. ábra

Dízelmotoroknál az üzemanyag-elárasztás
okai:
• hibás és tömítetlen befecskendező
fúvókák
• hiba a befecskendező szivattyún és a
szivattyú beállításán
• rosszul elhelyezett és rögzített
befecskendező vezetékek (rezgések)
• mechanikai hibák (a dugattyú a
hengerfejhez ütődik a dugattyú túl
nagy túlnyúlása miatt, lásd ehhez a
2.8. fejezetet is)
• az égéstér friss levegővel való ellátása
rossz, okok:
- a levegőszűrő bedugult
- hibás vagy elkopott turbófeltöltők
- tömítetlen szívórendszerek
(turbómotorok)
- kopott vagy törött dugattyúgyűrűk
• rossz üzemanyag-minőség (rossz
öngyulladás és tökéletlen égés)
• a fenti problémák kombinációja

3. ábra
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2.8. … túl nagy a dugattyú túlnyúlása
Ha a dízelmotoroknál túl nagy a dugattyú
túlnyúlása (1. ábra), a dugattyúk a
hengerfejhez ütődnek és berezegnek a
befecskendező fúvókák. A keletkező
rezgések nyomásingadozást okoznak és
a befecskendező fúvókák ellenőrizetlen
nyitásához vezetnek. Az égésterekbe
további üzemanyag kerül ellenőrizetlen
módon, és égési zavarokat okoz. Ezenfelül
elégetlen üzemanyag csapódik le a hengerfutófelületeken, és tönkreteszi a
kenőfilmet. Ez a dugattyúk, dugattyúgyűrűk
és henger-futófelületek nagyfokú kopását
idézi elő a vegyes súrlódás következtében
(lásd a 2.7. fejezetet).
Megjegyzés:
A forgattyús hajtás javítása esetén
a dugattyú túlnyúlását mindig a gyártó által
megadott adatok vagy a mi „Pistons and
Components” katalógusunk szerint kell
mérni, ill. beállítani (2. ábra).
A dugattyúk az üzemi hőmérséklet eléréséig
tágulnak, mégpedig átmérőjüket és
magasságukat illetően is. Ha a motor
összeszerelésekor a dugattyúk az
ellenőrzésnél (a motor forgattyús
tengelyének kézzel való forgatásával)
szabadon mozognak, ez nem szavatolja,
hogy a dugattyúk üzemi hőmérsékleten
nem ütődnek hozzá a hengerfejhez.

1. ábra

2. ábra
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2.9. … nem rendszeres vagy elmulasztott olajcsere-intervallumok
Ha nem tartják be a motorgyártók által
előírt szervizidőközöket, a motorban fáradt
és szennyeződött motorolaj található. Mivel
már nincsenek meg a kívánatos
olajtulajdonságok, nő a kopás és a
károsodás kockázata.
Az olajcsere-intervallumok betartása
mellett feltétlenül szükséges, hogy a
karbantartás keretében ellenőrizzék és
helyesbítsék a motor lényeges beállítási és
vizsgálati értékeit. Ily módon hosszabbodik
az élettartam, és ez előfeltétele az
optimális üzemi körülményeknek.

Megjegyzés:
A normál üzemanyag mellett gázzal
(LPG, CNG) is üzemeltethető motoroknál
részben gyakoribb olajcsere szükséges.
Ugyanez érvényes akkor is, ha bio
üzemanyagokat (pl. RME) alkalmaznak.

3. ábra

2.10. … gyenge minőségű motorolajok használata
Nem megfelelő vagy gyenge minőségű
motorolajok használata esetén nem
szavatolható minden üzemállapotban a
motor optimális működése. Ezáltal sokkal
nagyobb mértékű az alkatrészek kopása
– mindenekelőtt szélsőséges helyzetekben,
mint a hidegindítás vagy a teljes terheléssel
való üzemelés.
A motorolajnak ki kell elégítenie a
járműgyártó előírásait, ill. gyártói
engedéllyel kell rendelkeznie.

Ha a motorolaj fontos tulajdonságokkal
nem rendelkezik, pl. az elégtelen vagy
helytelen adalékanyag-hozzáadás miatt,
fokozódik a kopás, és ezzel az
olajfogyasztás. Az elégtelen viszkozitás és a
könnyen illó alkotórészek nagyobb hányada
miatt a gyenge minőségű motorolajok
gyorsabban elpárolognak a forró hengerfutófelületeken, így közvetlenül nagyobb
fogyasztáshoz vezetnek.

4. ábra
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2.11. … torzulás a hengerfuratoknál
A hengerfuratoknál jelen lévő torzulást
egyedi, fényesre csiszolódott területek
jelzik a henger-futófelületen (1. ábra). A
torzulás kiemelkedéseket okoz a hengerfutófelületen, amelyeken a hónolt struktúra
lekopik. A dugattyúgyűrűk nem tudják
megbízhatóan tömíteni az eltorzult vagy
deformálódott hengerfuratokat a
motorolajjal vagy égési gázokkal szemben.

A motorolajat a dugattyúgyűrűk ezeken az
eltorzult helyeken nem tudják lehúzni, az
olaj az égéstérbe kerül, és ott elég.
A dugattyúgyűrűk mellett eláramló égési
gázok miatt nő a forgattyúházban a
nyomás, és további olajfogyasztáshoz
vezethet (lásd a 2.5. fejezetet).

1. ábra
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Okok:
• a hengeres fejű csavarok helytelen
forgatónyomaték- és forgásszögmeghúzási eljárása
• a hengerblokk és a hengerfej nem sík
sima felületei
• a hengeres fejű csavarok nem tiszta vagy
eltorzult menetei
• nem a jó vagy nem megfelelő
hengerfejtömítések
• hibás, elkopott vagy elszennyeződött
felfekvő felületek nedves és száraz
henger-futóperselyeknél
• érintkezési korrózió száraz hengerfutóperselyeknél (illesztési rozsda)
• száraz henger-futóperselyek körformától
eltérő vagy eltorzult alapfuratai
• nedves henger-futóperselyeknél rosszul
beszerelt vagy elfordult O gyűrűk

Az olajfogyasztás oka … | 2.

2.12. … a hengerek hibás megmunkálása
A rosszul megmunkált hengerfuratok vagy a
geometria olyan hibái, amelyeket nem hárít
el a fúrás és a dörzscsiszolás, problémát
okoznak a tömítéssel a „hengerfuratdugattyú-dugattyúgyűrűk” tömítő
rendszeren.
A megmunkálás során elkövetett, ill. nem
elhárított hibák:
• a körformától eltérő hengerfurat
(a körformától való eltérés 2., 3. és
4. rendje, lásd a 2. ábrát)
• tölcsér alakú, hordó alakú, kúp alakú és
hullámos hengerfuratok
• tompa és nem megfelelő szerszámmal
végzett dörzscsiszolás
• nem megfelelő és túl régi hűtő-kenő
folyadékkal (hónoló olaj) végzett
dörzscsiszolás
• helytelen megmunkálási paraméterekkel
végzett dörzscsiszolás (helytelen
hónolási szög, nem tartották be a fajlagos
érdességi értékeket)
A dugattyú és a hengerfurat közötti
tömítéssel kapcsolatos, már említett
problémák mellett a hengerfelület helytelen
felületi topográfiája esetén vegyes súrlódás
lép fel, ez pedig a dugattyúk, dugattyú
gyűrűk és hengerfuratok jelentős kopásával
jár.
Így tehát nem csak a tömítési funkcióval
összefüggő közvetlen problémák járulnak
hozzá az olajfogyasztáshoz, hanem a
gyorsuló kopás is nagy mértékben gyengíti
a tömítő rendszert.

2. ábra

3. ábra
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2.13. … elgörbült hajtókarok
Motorkárosodás esetén gyakran
elgörbülnek a hajtókarok. Ha motor
felújításnál a nagy és a kis hajtókarszem
tengelyét nem ellenőrzik párhuzamossá
gukra nézve, vagy ha az elgörbült hajtókart
nem egyenesítik ki, a motor későbbi
üzemelése közben a dugattyú ferdén fut
a hengerfuratban (1. ábra). A dugattyúgyű
rűk ebben az esetben nem körkörösen
futnak a hengerben, hanem ellipszis
alakban. Ezáltal súlyos tömítési problémák
lépnek fel.

A dugattyúgyűrűk a henger egyik oldalán az
alsó élen, a másik oldalán a felső élen
fekszenek fel (2. ábra). Amennyiben
a dugattyúgyűrűk még tudnak forogni
a gyűrűhoronyban, a dugattyúgyűrűk
hordóssága a futófelületen nagyon rövid
idő alatt megnő. A nagyobb hordósság
miatt a hengerfelületen maradó kenőfilm
jóval vastagabb lesz, és az olaj lehúzása
már nem lesz kielégítő.
A dugattyúgyűrűkön a dugattyú ferde futása
miatt szivattyúhatás alakul ki, valamint
több olaj kerül be az égéstérbe.

A ferde pozíció és az azzal összefüggő
ellipszis alak hatása az, hogy a
dugattyúgyűrűk gyakran már nem forognak
a gyűrűhornyokban. Ennek következménye
a dugattyúgyűrűk nem egyenletes,
egyoldalú tengelyirányú kopása, ami
gyakran a gyűrűk törését okozza.
Megjegyzés:
A dugattyú vagy a forgattyús hajtás
sérülése után a hajtókarokat mindig
ellenőrizni kell mérettartásra és beigazítási
hibákra nézve.

2. ábra

1. ábra
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2.14. … eltört és rosszul beszerelt dugattyúgyűrűk
A dugattyúgyűrűk nem szakszerű vagy
erőszakos szerelés következtében
megsérülhetnek, elgörbülhetnek vagy
eltörhetnek. Nem megy végbe a motorolaj
szabályos lehúzása a hengerfelületről, az
olaj az égéstérbe kerül, és ott elég.
A dugattyúgyűrűk mentén áramló forró
égési gázok miatt nő a dugattyúgyűrűk
hőmérséklete, gyengül az olajréteg és
romlik a teljesítmény.

A dugattyúgyűrűk sérülésének okai:
• eltörött dugattyúgyűrűk (szerelés közben
eltört vagy túlzott kopás miatt gyengébb)
• rossz beszerelési irány (a „TOP”
jelölésnek mindig felfelé kell mutatnia)
• túlnyújtás szerelés közben (alakhiba és
lepattogzó molibdénbevonat)
• a dugattyúgyűrű-futófelületek sérülése
szerelés közben (karcolások, horpadások,
kitörések, repedések)
• helytelenül beszerelt olajlehúzó gyűrűk
(az expander rugó rossz iránya vagy nem
jó összeszerelés)

Figyelem:
Ahhoz, hogy a dugattyúgyűrűket
szerelés közben ne nyújtsuk túl és ne
görbítsük el, a dugattyúgyűrűket csak
szerelőfogóval ajánlatos szerelni. Új
dugattyúk dugattyúgyűrűinek szükségtelen
fel- és lehúzását ajánlatos elkerülni, hogy
a dugattyúgyűrűk megtartsák tervezett
alakjukat és feszültségüket.

2.15. … beragadt dugattyúgyűrűk
Amikor a négyütemű motorok
dugattyúgyűrűi nem tudnak szabadon
mozogni a gyűrűhornyokban, tömítési
problémák keletkeznek, valamint nő az
olajfogyasztás (3. ábra).

A beragadt dugattyúgyűrűk okai:
• A dugattyúgyűrűk mérete helytelen
• Nem vették figyelembe a dugattyúgyűrűk
beszerelési irányát (pl. egyoldalú
trapézgyűrűknél)
• A dugattyúgyűrű-hornyok megsérültek,
beszennyeződtek vagy elszenesedtek
• A dugattyúgyűrűk elgörbültek (spirál
alak), mert nem szakszerűen bántak velük

• A hajtókarok elgörbültek, emiatt
a dugattyúk ferdén futnak a
hengerfuratokban (lásd a 2.13. fejezetet)
• A hengerfuratok eltérnek a körformától és
deformálódottak (lásd a 2.11. fejezetet)
• Elszennyeződött dugattyúgyűrű-hornyok
(gyakori okuk a szóróanyag, amit a
felújításnál homokkal, acélsöréttel vagy
üveggyönggyel történt szórás során nem
távolítottak el maradéktalanul)

3. ábra
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2.16. … kedvezőtlen működési feltételek és felhasználási hibák
A motor és környezete nagy
olajfogyasztását a műszaki okok mellett
a jármű kedvezőtlen működési feltételei is
okozhatják. Minden olyan forgalmi helyzet,
amely növeli az üzemanyag-fogyasztást,
negatív hatással van az olajfogyasztásra is.

1. ábra
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Kedvezőtlen befolyást fejt ki:
• gyakori használat teljes terhelésnél
• gyakori start-stop üzemelés (városi
közlekedés sok leállással a közlekedési
lámpáknál)
• gyakori használat hideg motorral
• gyakori használat emelkedőkön
• gyakori használat forgalmi problémákkal
(torlódás)
• használat túlterhelt járművel
• gyakori használat utánfutóval
(személygépkocsi esetében)

• sportos vezetési mód
• a motor gyakori és tartós üzemeltetése
üresjáratban (pl. a jármű rakodása
közben, ill. a fűtés vagy a klíma
berendezés működtetésekor)
Magyarázat: Üresjáratban való
üzemeltetésnél a kis égési nyomások
miatt rosszul tömítenek a dugattyúgyűrűk.
A motorolaj lehúzása és égése nem megy
végbe rendesen.
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3.1. … a tömítőanyagok hibás használata
A modern motorokban folyékony
tömítőanyagok gondoskodnak a különböző
rendszerek kifelé és egymáshoz képest
történő tömítéséről. Folyékony
tömítőanyagokat azonban csak ott szabad
használni, ahol egyértelműen elő vannak
írva. Ha másfajta tömítés van előírva (fém,
elasztomer, lágy anyag stb.), akkor nem
szabad kiegészítőleg folyékony
tömítőanyagot felhordani.

A folyékony tömítőanyag indokolatlan
alkalmazása, illetve túl nagy mennyisége
szivárgáshoz vezethet, különösen akkor, ha
eredetileg szilárd anyagú tömítésre van
szükség. Emellett a laza tömítőanyagmaradékok szennyeződést vagy dugulást
okozhatnak az olaj-, ill. a hűtőkörben.
Figyelem:
Tömítőanyagok használatánál a
hőállóságot és az alkalmazási területet az
alkalmazás céljának megfelelően kell
kiválasztani.

Tipp:
A tömítés beszerelése, ill. a folyékony
tömítőanyag felhordása előtt minden
tömítőfelületet oldószerrel (hígító,
féktisztító stb.) meg kell tisztítani, és
olajtalanítani kell. Ha a folyékony
tömítőanyagot tisztítatlan, olajos
felületekre hordják fel, a tömítőmassza nem
tud összekötődni a tömítőfelülettel.
A tömítőanyagot a folyadék nyomása oldalt
kinyomja a tömítési résből, és a tömítő
hatás elvész. A következmény a motorolaj
vagy hűtőfolyadék kilépése.

2. ábra
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3.2. … idegen test a tömítőfelületek között
A tömítés és az alkatrész közé kerülő
idegen test akadályozza a megfelelő
tömítést és az alkatrész deformálódásához
vezethet.
A nem teljesen eltávolított rozsda,
tömítőanyag- és festékmaradványok
hasonló hibát okozhatnak.
Tipp:
Az észrevétlenül maradt idegen testek
a legkönnyebben elkerülhető hibákhoz
tartoznak. Ezért a motor összeszerelése
előtt az összes alkatrészt különösen
gondosan tisztítsa meg.

1. ábra

3.3. … a radiális tengelytömítő gyűrűk nem tömítenek
A radiális tengelytömítő gyűrűk fém házból
és elasztomer külső borításból állnak, ez
utóbbi a ház statikus tömítéséért felelős.
A tengely felé a dinamikus tömítés
érdekében különböző tömítésfajtákat
alkalmaznak:
1. PTFE tömítőajak rugó nélkül
2. Elasztomer membránok olyan
tömítőajakkal, amelyet kiegészítőleg
nemesacélból készülő, korróziómentes
húzórugók segítenek
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A radiális tengelytömítő gyűrűk
tömítettsége szempontjából döntő azok
kifogástalan működése mellett a
tengelyfelület megfelelő állapota.
Figyelem:
A PTFE radiális tengelytömítő
gyűrűket leggyakrabban szárazon szerelik
be. Beszerelés után be kell tartani a gyártó
által előírt várakozási időt, mielőtt a motort
elindítanánk.
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3.4. … hibás tömítőfelület
Ha az alkatrészek felülete sérült
(karcolások, korrózió, rozsda, horpadások)
vagy nem sima, a tömítés nem teljesíti
a kívánt hatást.
Emiatt az alkatrészek összeillesztése után
a tömítés és a tömítőfelület között rések
maradnak, amelyeken át kiszivárog a
motorolaj és a hűtőfolyadék.
Szerelési tippek:
• A tömítés beszerelése, ill. a folyékony
tömítőanyag felhordása előtt minden
tömítőfelületet oldószerrel (hígító,
féktisztító stb.) meg kell tisztítani, és
olajtalanítani kell.
• A tömítőfelületeket élvonalzóval
ellenőrizni kell, és esetleg el kell végezni
az alkatrészek utólagos megmunkálását.
• Ellenőrizni kell a felületi érdességet.
A tömítés korrekt működése többek
között a tömítőfelületek előírt
érdességétől függ.

2. ábra

3.5. … meghibásodott vákuumszivattyúk
A meghibásodott vákuumszivattyún
keresztül motorolaj kerülhet a vákuum
rendszerbe. Ez a motorolaj tehát már nem
áll rendelkezésre a motor kenéséhez.

A motorolaj a vákuumrendszer hibás
működését és komponensek kiesését
okozza.
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3.6. … túl nagy olajnyomás
Ha túl nagy az olajnyomás, a ház tömítései,
az olajszűrők, olajhűtők és a vezetékek
tömítetlenekké válhatnak.
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A túl nagy olajnyomás okai:
• nem a megfelelő, ill. túl nagyra méretezett
olajszivattyú
• eltömődött olajszűrő túlfolyószelep nélkül
• nem a megfelelő olajszűrő
• tönkrement olajszűrő (feloldódott
papírelem)
• nem a megfelelő tömítések hiányzó vagy
túl kicsi átfolyónyílásokkal a motorolaj
számára
• javításkor elfelejtett záródugók és
tisztítókendők

• eldugult, megtört vagy beszűkült
olajvezetékek és tömlők
• meghibásodott olajnyomás-szabályozó
szelepek vagy nyomáshatároló szelepek
• hibás működés az olajkörforgásban
a nem megfelelő alkatrészek, pl.
a nem megfelelő visszacsapó szelepek
használata miatt
• nem megfelelő viszkozitású motorolaj
használata
• fáradt motorolaj, melynek állaga alacsony
külső hőmérséklet vagy fagy esetén
zselészerűvé válik
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• Please note that cylinder heads which
may be included in the delivery are not
fully assembled. These must be aligned
with the exhaust manifold or intake
manifold and the cylinder head bolts
must be tightened according to the
• Clean all attachments thoroughly before
installation and check for damage.
• Clean oil cooler thoroughly and check for
blockages, it is imperative to replace this
in the case of previous engine damage.
•
• Check connections and intake pipes to
the engine for tightness.
• Check injection system, set start of
delivery according to manufacturer's

• Check the correct operation of the viscous fan.
• Clean water cooler and check for blocka-

charge air cooler thoroughly and check
for blockages, it is imperative to replace
this in the case of previous turbocharger
damage.
• Check engine monitoring instruments for
correct operation and replace in case of
defects.
• Never start the engine without oil and
coolant.
• Manually supply (inject) the engine oil

until oil pressure has built up, so that all
bearing points have been supplied with
oil before initial start-up.
• Check for correct function in the oil
pump, oil pressure control valve, water
pump and vibration damper.
•
cle manufacturer.

with oil and crank without injection
nozzles (max. 10–15 seconds per
sequence to avoid damage to the starter)
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