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Bevezetés 
 
A ZAZ 968 modell a ZAZ 966 modelltől mindössze annyiban különbözik, hogy korszerűsített 
műszerfala, módosított világítási berendezése és hátrameneti világítása van. 
A ZAZ 968 modellbe a 29,4 kW-os motor és a 33,1 kW-os motor egyaránt beépíthető. Ezek a motorok 
külsőleg teljesen azonosak, s mindössze a hengerfejek különböznek. A 29,4 kW-s motornál az égési 
tér 42 cm3, míg a 33,1 kW-os motornál 34 cm3. A megkülönböztetés érdekében a 33,1 kW-os motor 
felső részén egy útmutató jelzést találunk, miután ennek a motornak a sűrítési viszonya más, s ebből 
következően magasabb oktánszámú benzin használata szükséges. 
A ZAZ 968 modellnél hátrameneti világítást alkalmaztak. E világítás bekapcsolása a ВК 403 
kapcsolóval történik a hátramenet bekapcsolásakor. E kapcsolóhoz a hátsó ülés párnázata alatt lévő, a 
padlózatban elhelyezett nézőkén keresztül férhetünk hozzá. Ha a bekapcsolás folyamatosan nem 
sikerül, új kapcsolót kell beszerelni. E célból: 

− a kocsiszekrény padlózatában lévő nézőkét kiszereljük 
− a vezeték hosszában a gumifedelet lehúzzuk 
− a vezetéket leválasztjuk 
− a kapcsolót a fedélből kicsavarozzuk. 

A hátramenetet bekapcsoljuk és a távolságot a fedél homlokfelülete és a szártoldat homlokfelülete 
között megmérjük. E méret nagysága szerint a kapcsoló alá megfelelő mennyiségű 0,6 mm-es 
fíberalátétet helyezünk az alábbi táblázat szerint: 
 

Távolság a fedél és a toldat 
homlokfelülete között Javasolt fíberalátét mennyiség 

10-10,25 mm 3 
10,3-10,75 mm 2 

10,8-11 mm 1 
 
Tekintettel arra, hogy a ZAZ 966 és a ZAZ 968 modell csak a fentiekben leírtak szerint különbözik, e 
javítási kézikönyv mindkét modellnél a javítási munkák során egyformán használható. 
 
Megjegyzés: 
1970 augusztusától kezdődően a 29,4 kW-os motornál a M 10x1-es hajtórúdcsavaroknál nincs 
sasszegfurat. A csavarok rögzítését egy előtétanya biztosítja. A hajtórúdcsavarok meghúzási 
nyomatéka 51-56,9 N 
A 36660 motorszámtól kezdődően a tengelykapcsoló tengelynél olajlehúzó menettel ellátott 
tömszelencét alkalmaznak. Ha e tömszelencét régebbi sebességváltóműbe kívánjuk beszerelni, a 
menesztőtengelyről az olajvezető gyűrűt el kell távolítani. 
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Előszó 
 

E javítási kézikönyvben a gépkocsi kopott, vagy megsérült alkatrészeinek, szerkezeti 

egységeinek, fődarabjainak cseréjét tárgyaljuk. Utasítást adunk továbbá a szét- és 

összeszerelési munkákra, utánállításra, ellenőrzésre és a gépkocsi fődarabjainak, az 

összeszerelés utáni vizsgálatára. 

A javítási kézikönyv rövid leírást tartalmaz ezen kívül valamennyi szerkezeti egységről. 

A javítási kézikönyvben javasolt szét- és összeszerelési munkákhoz, javításokhoz 

használandó segédeszközök szempontjából egy átlagos javítóműhelyt vettünk figyelembe. 

E javítási kézikönyv szakemberek részére készült, azonban egyes gépkocsitulajdonosok is 

alkalmazhatják. A javítási kézikönyvben található tájékoztatások megfelelnek a gépkocsinak a 

könyv kiadási időpontjában érvényes állapotnak. 

A gyártómű fenntartja magának a jogot, hogy a gépkocsin további módosításokat 

alkalmazzon. 
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A gépkocsi műszaki adatai 
 
ÁLTALÁNOS ADATOK 
 
Típus ZAZ 966 ZAZ 968 
 
Ülőhelyek száma (a vezetőt is beleértve) 4 4 
Száraz tömeg (terhelés, olaj, benzin, pótkerék, 
szerszámok és fűtőberendezés nélkül) 720 
A gépkocsi menetkész tömege, kg 

terheletlenül 780 
teljes terheléssel 1080 

A gépkocsi súlyelosztása teljes terhelésnél a 
tengelyekre, % 

mellső tengely 40 
hátsó tengely 60 

 

 
 
Külső méretek, mm 
Hosszúság 3730 
Szélesség 1535 
Magasság (terheletlenül) 1370 
Keréktáv 2160 
Nyomtáv, elöl 1220 
Nyomtáv, hátul 1200 
Szabad magasság (a motor 
keresztfelfüggesztése alatt, teljes terhelésnél) 190 
Legkisebb fordulási sugár, m 5,5 
Túlnyúlási szög (teljes terheléssel) 

elöl 39° 
hátul 30° 

Legnagyobb sebesség sík úton, száraz talajon, 
két utassal, km/h 118 123 
Üzemanyag oktánszáma 76 93 
 
Az üzemanyag felhasználási norma 100 km-re nyáron, hibátlan és bejáratott gépkocsinál teljes terhelés 
mellett 30-40 km/h sebesség tartásakor, sík úton 5,9 liter. 
 
Megjegyzés: 
Az üzemanyag felhasználási norma csak tájékoztatásul szolgál, miután azt a gépkocsi állapota és az 
üzemeltetési körülmények nagymértékben befolyásolják. 

1. ábra
A gépkocsi külső méretei
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HAJTÓSZERKEZETEK 
 
Típus ZAZ 966 ZAZ 968 
 
A motor típusa 968 968 A 
A motor kivitele négyütemű, léghűtéses, függőszelepekkel 
A hengerek száma és elhelyezkedése 4, V-alakban 
Furat, mm 76 
Löket, mm 66 
Össz-lökettérfogat, cm3 1196 
Sűrítési viszony 7,2 8,4 
Legnagyobb teljesítmény, kW 29,4 33,1 
(fordulat/perc-nél) (4200-4400) (4400-4600) 
Legnagyobb forgatónyomaték, Nm 74,5 80,4 
(fordulat/perc-nél) (2700-2900) (3000-3200) 
Gyújtási sorrend 1-2-4-3 
Fajlagos üzemanyag fogyasztás 245 
 
ERŐÁTVITEL 
 
Tengelykapcsoló egytárcsás száraz tengelykapcsoló, a tengelykapcsoló 

tárcsa külső átmérője 190 mm 
Sebességváltómű mechanikus, négyfokozatú váltómű, négy 

előremeneti és egy hátrameneti fokozattal. A 
hátrameneten kívül valamennyi fogaskerék ferde 
fogazású és szinkronizált 

Áttételi viszonyok: 
I. sebességfokozat 3,8 
II. sebességfokozat 2,12 
III. sebességfokozat 1,409 
IV. sebességfokozat 0,964 
Hátramenet 4,165 
Hátsótengely-hajtás Spirál fogazású kúpkerékkel 
Áttételi viszony 4,125 
Differenciálmű kúpkerékkel, két kiegyenlítő kerékkel 
Hátsó tengelyek teljesen terhelt szerkesztési mód, kardáncsuklókkal 
A lökési igénybevétel átvitele karokkal a hátsókerék-felfüggesztésre 
A hajtószerkezet felfüggesztése rugalmas, hárompontos felfüggesztés, gumipárnákkal 
Futómű 
Gumiabroncsok alacsony nyomású gumiabroncs, méret 155x330 
Mellsőkerék felfüggesztés torziós rudas egykerék felfüggesztés a 

lengéscsillapítóknál elhelyezett kiegészítő rugókkal 
Hátsókerék felfüggesztés 
Lengéscsillapító egyes felfüggesztés spirálrugókkal hidraulikus, 

kétfelé ható, hüvelyes lengéscsillapítók 
KORMÁNYMŰ 
Típus globoid csiga kettős görgővel, áttétel 17 (a kormány 

középső helyzetében) 
Kormánykerék két küllővel és süllyesztett aggyal 
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FÉKBERENDEZÉS 
Lábfék összkerékre ható, pofás fék, hidraulikus 

működtetéssel. Úszó fékpofák, automatikus 
fékutánállítás. 

Kézifék mechanikus, a hátsó kerekekre ható huzalfék 
 
VILLAMOS BERENDEZÉSEK 
Vezetékek egyvezetékes rendszer, az akkumulátor mínusz 

pólusa a testhez csatlakozik 
Névleges feszültség 12 V 
Töltődinamó G-502 A tip. váltóáramú, teljesítménye 350 W, beszerelt 

egyenirányítóval 
Feszültségszabályzó РР-310 A tip. vibrációs feszültségszabályzó, bekapcsolt relével 
Rögzítő relé РБ-501 tip. elektromágneses relé és egyenirányító-híd diódákból, 

az elektromágneses relé áramellátása céljából 
Akkumulátor 42 amperóra 6szT-42 tip. 
Gyújtótekercs Típus B-1, vagy B-115 
Gyújtáselosztó Típus P 114, vagy P 114B, centrifugális és vákumos 

szabályozással, oktánszám választóval, típus A 6 
USZ, A 6 BSZ 

Gyújtógyertyák M 14x1,25 M 14-240 
Olajhőmérséklet jelzős feladó Típus TM 101 vagy TM 5 
Olajnyomás jeladó Típus MM 111 (39-69 kPa nyomásra beállítva) 
Indítómotor Típus SZT 354, 6,25 kW köteg-gerjesztéssel és 

elektromágneses behúzórelével. A behúzórelé 
távvezérlésű a gyújtáskapcsolótól. 

Fényszórók Típus FG-206 kétszálas 50+40 W izzólámpákkal, a 
távfényhez és a tompított fényhez 

Városi lámpák és irányjelző lámpák Típus PF-126, kétszálas izzólámpa, 4 W a városi 
lámpához, 32 W az irányjelzőhöz, az oldalsó 
menetirányjelző típusa PF-206, vagy a városi lámpa 
típusa PF 216V egyszálas 6 W-os izzólámpa és 
oldalsó menetirányjelző UP 203 típusú 21 W-os 
izzólámpával 

Hátsólámpák Típus Fp 227, kétszálas izzólámpákkal, 4 W a városi 
lámpához és 32 W az irányjelzőkhöz, valamint 32 W-
os kétszálas égő a féklámpához 

Rendszámtábla világítás Típus FP 235, két lámpa 4 db 1,5 W-os égővel 
Fővilágítás kapcsoló Típus P-38 három kapcsolási helyzettel: világítás 

kikapcsolva, városi lámpa bekapcsolva, távfény 
bekapcsolva. Szabályzó ellenállás a műszerfal 
világításához. 

Világítás átkapcsoló Típus P-39, vagy P-139 a táv- és tompított fény, vagy 
a távfény és a városi világítás átkapcsolásához. 

Csomagtér világítás Típus PD1-M 6 W-os égővel 
Biztosítékok PR 2B bimetál biztosítékok a műszerfalnál 

elhelyezve 
Olvadóbiztosítékok Típus PR-100. A kürt és a műszerek áramkörében 

elhelyezve, a biztosítéktömb a csomagtérben. 
Egyesített műszer Típus KP-214, üzemanyagkészlet-jelző, 

olajhőmérséklet jelző, irányjelzőlámpa, távfény 
ellenőrző lámpa, olajnyomás ellenőrző lámpa, 
töltésjelző lámpa, sebességmérő a km-számlálóval, 
egyesített műszervilágítás 2 db 1 W-os égővel 
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Ablaktörlő Típus SZL-226, két törlővel, két sebességi fokozattal, 
villamos meghajtással és bimetál biztosíték az 
elektromos áramkörében. 

Mennyezetvilágítás Típus PK-101, két 1,5 W-os égő, kapcsolóval 
Féklámpa kapcsoló Típus BK-12, a fékpedál működtetésekor üzemel, a 

főfékhengernél elhelyezve. 
Jelzőkürt Típus SZ-44, elektromágneses vibrációs kürt a 

csomagtér mellső falánál elhelyezve 
Fűtésellenőrző lámpa Típus PD 20-B, felgyullad a fűtés kezdetekor (a 

bekapcsolástól számított 45-60 mp-en belül) 
Fűtéskapcsoló Típus P-300, három kapcsolási helyzettel 
Dugaszoló aljzat Típus 47 k 
Irányjelző jeladó Típus RSZ 57-B, balra a műszerfal alatt elhelyezve 
Gyújtás és indításkapcsoló Típus BM 140A 
Irányjelző kapcsoló Típus P 17A, típus P-138 hátrameneti világítás PF 

231, 21 W-os égőkkel 
KOCSISZEKRÉNY 
Típus zárt, kétajtós, teljes fém kocsiszekrény 
Felszerelés független fűtőberendezés a belső tér fűtéséhez és a 

szélvédő üveg párátlanításához, ablakmosó, 
rakodófiók fedéllel, két napellenző, visszapillantó 
tükör a belső térben és a baloldali sárvédőn, 
hamutartó, ruhaakasztó, padlószőnyeg 

Ülések 
elöl osztott, a vezető és az útitárs alakjához állítható, a 

hátsó támlák dönthetők és ágynak kialakíthatók 
hátul átmenő párnázat a háttámláknál két személy részére 
Belső tér szellőztetése léghuzatmentes, az ajtókon leereszthető ablak, vagy a 

kihajtható ablak segítségével 
Gépkocsi szerszámok két szerszámtáska, pumpa, kocsiemelő, forgattyúkar, 

zsírzúcsúcs 
Feltöltési mennyiségek 
Üzemanyag tartály, l 30 l 
Motorkenő berendezés, l 3,35 (3 kg) 
Levegőszűrő, cm3 175 
Sebességváltómű és hátsótengely-hajtás, l 1,5 (1,3 kg) 
Kormánymű, l 0,13 
Fékberendezés, l 0,4 
Mellső lengéscsillapítók, cm3 185 (1-1 darabonként) 
Hátsó lengéscsillapítók cm3 230 (1-1 darabonként) 
Tengelykapcsoló berendezés, l 0,3 
 
BEÁLLÍTÁSI ADATOK 
Szelephézag (hideg motornál) mm 
szívószelep 0,08 
kipufogószelep 0,1 
Olajnyomás (nem állítható) legalább 118 kPa 3000 ford/perc fordulatszámnál, 

85°C hőmérsékletnél 
A motor normál olajhőmérséklete 
(meleg állapotban) 80-100°C 
Ékszíjak benyomhatósága, mm 12-15 
Megszakító érintkező-hézag, mm 0,35-0,45 
Üzemanyagszint a karburátorban 20±1 
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Elektródaköz a gyújtógyertyáknál, mm 
B-1 gyújtótekercsnél 0,6-0,75 
B-115 gyújtótekercsnél 0,7-0,9 
Tengelykapcsoló pedál holtjáték, mm 34-36 
Fékpedál holtjáték, mm (nem állítható) 3-6 
Gumiabroncs levegőnyomás 
mellső kerekek kPa 147-167 
hátsó kerekek kPa 167-186 
Kerékdőlés a mellső kerekeknél 0°40’±20’ 
Mellső kerékösszetartás mérővonalzóval mérve a gumiabroncsoknál 1-3 mm 

optikai műszerrel mérve +8’-tól +23’-ig. (az alsó 
felfüggesztőcsőtől a futófelületig 254 mm 
távolságban mérve, a hátsó kerekek 98 N 
nyomatékkal való meghúzottsága esetén) 

Hajtószerkezet 
 
A gépkocsi hajtószerkezetét egységben fogjuk fel, amelybe beletartozik a motor, a tengelykapcsoló és 
a sebességváltómű (a hátsótengely-hajtással és a differenciálművel). A ZAZ 966 modellnél 29,4 kW-
os motorral ellátott hajtószerkezetet alkalmaznak. A ZAZ 968 modellnél alkalmazható mind a 29,4 
kW-os, mind a 33,1 kW-os motor. (2. ábra) 

1. motor 
2. tengelykapcsoló 
3. sebességváltómű 

 
A kétféle motor egymástól 
külsőleg egyáltalán nem 
különbözik, mindössze a 
hengerfejeknél van eltérés. A 
29,4 kW-os motornál az égési tér 
42 cm3, a 33,1 kW-os motornál 
pedig 34 cm3. A 
hajtószerkezetnek a gépkocsiban 
hárompontos felfüggesztése van. 
A mellső ágyazást egy hegesztett kereszttartó képezi, melyre gumipárnákkal csatlakozik a motor. A 
kereszttartó tartóbakjain van felfüggesztve a tengelykapcsoló ház. 
A hátsó ágyazás a kocsiszekrény alatt van, erre van felerősítve a csillapítópárnák segítségével a hátsó 
sebességváltómű fedél. A hajtószerkezet felerősítési helyeit a 3. ábra szemlélteti. 

1. a köténylemez felső tömítése 
2. a köténylemez alsó tömítése 
3. nyílásfedél 
4. köténylemez, jobb oldali rész 
5. köténylemez 
6. köténylemez, bal oldali rész 
7. kengyel 
8. kengyeltömítés 
9. mellső ágyazat, kereszttartó 
10. mellső ágyazat, gumipárnák 
11. mellső ágyazat tartóbak 
12. tartóbak 
13. hátsó ágyazat, felső gumipárnák 
14. hátsó ágyazat kereszttartó 
15. hátsó ágyazat, alsó gumipárnák 
16. hüvely 
17. alátét 

 

2. ábra
Hajtómű

3. ábra 
A hajtómű felfüggesztése 
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A hajtószerkezet ki- és beszerelése 
 
Szerszámok, készülékek és felszerelések: 

− kézi csigasor 
− villamos futómacska, legalább 

1961 N emelőerővel 
− felfüggesztő berendezés 
− motor kiemelő berendezés 
− kombinált fogó 
− csavarhúzó 
− dugókulcs 12 és 17 mm-es 
− csavarkulcs 10-11-14-17-19 és 

22 mm-es 
− kulcs a leeresztőcsavarokhoz 

 
A hajtószerkezet kiszerelése előtt a 
következő műveletek elvégzése 
szükséges: 

1. Leválasztjuk az akkumulátort, a gyújtótekercs, a töltődinamó (a feszültségszabályzónál), az 
olajnyomás jeladó, az olajhőmérséklet jeladó és a testvezeték kábelét. 

2. A karburátornál a levegő és fojtóretesz hajtószerkezetet szabaddá tesszük. 
3. Az üzemanyag vezetéket az üzemanyag szivattyúról leválasztjuk. 

 
Munkafolyamat a kiszerelésnél: 

1. A gépkocsit kocsiemelővel megemeljük. A 
motor és a sebességváltómű olajleeresztő 
csavarokat kicsavarjuk, és az olajat 
leengedjük. 

2. Az indítómotornál a négy csavart 
kicsavarozzuk és a kábelt az indítómotorról 
leszereljük. 

3. A sebességváltómű és a sebességkapcsoló 
tengely közötti összekötő hüvelyt 
leszereljük. 

4. A sebességmérő hajlékony tengelyét 
leszereljük. 

5. A hidraulikus tengelykapcsoló csővezetéket 
leválasztjuk. 

6. A hátsó tengelyeket a hátsókerékagy 
pereméről leválasztjuk, azokat a 
sebességváltómű felé nyomjuk és a 
peremeket huzallal, vagy zsinórral húzzuk 
annyira, hogy a sebességváltómű fölé 
kerüljön. (7. ábra) 

7. A kereszttartó rögzítő csavarokat a 
kocsiszekrény fenékrésznél kicsavarozzuk. 

8. A gépkocsit a kocsiemelővel leengedjük. 
9. Az emelőszerkezettel ellátott kocsit a hajtószerkezet alá gördítjük. (4. ábra) 
10. A kocsiszekrény mellső falánál a tartóbakot a gumipárnákhoz rögzítő négy csavart 

kicsavarjuk, és a gépkocsit leengedjük. 
11. A hajtószerkezetet az emelő kocsival kigördítjük. A szállításhoz az 5. és 6. ábrán bemutatott 

különleges csavarokat alkalmazzuk, amelyek a sebességváltómű hátsó fedelénél vannak 
elhelyezve. 

 

4. ábra
A hajtómű kiszerelése

5. ábra 
A hajtómű szállításra 
felfüggesztve 
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A beszerelés a gépkocsiba fordított sorrendben történik. A 7. ábra a hajtószerkezetet a beépítésre 
előkészített állapotban mutatja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. ábra 
Készülék a hajtómű, vagy a 
motor felfüggesztéséhez 

7. ábra 
Hajtómű a hátsóágyazat kereszttartóval és a köténylemezzel, beépítésre készen 
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Motor 
 
A négyütemű karburátoros motornak függőszelepei és négy hengere van, amelyek a furgattyúháznál 
párhuzamosan, 90°-os szögben vannak elhelyezve. (8. és 9. ábra) A motornak léghűtése van, amelyet 
egy axiális ventilátor hoz létre. 
A 29,4 kW-os és a 33,1 kW-os motorok azonos szerkezetűek és egymástól csupán a hengerfejeknél 
különböznek. A 29,4 kW-os motornál az égési tér 42 cm3, a 33,1 kW-os motornál 34 cm3. A 
megkülönböztetés érdekében, a 33,1 kW-os motor felső részén útmutatást találunk arra vonatkozóan, 
hogy a motor sűrítési viszonya magasabb, s ezért 93-as oktánszámú benzint kell alkalmazni. 

1. termosztát (teljes) 
2. termosztát retesz 
3. henger 
4. dugattyú 
5. hengerfej fedél 
6. gyújtógyertya 
7. csillapító 

ellenállás 
8. hengerfej anya 
9. hengerfej 
10. szelep (teljes) 
11. hengerfej 

zártanya 
12. szelephimba 

(teljes) 
13. lökőrúd 
14. hengerfej fedél 
15. M 6-os anya 
16. szívókönyök 
17. M 6-os anya 
18. rúdfedél 
19. rúdfedél 

tömítőrugó 
20. magasfeszültségű 

kábel-dugasz 
21. magasfeszültségű 

kábel 
22. alátét 
23. rúdfedél betét 
24. alátét 
25. olajhűtő közbetét 
26. szelepemelő (teljes) 
27. M 6x16-os csavar 
28. levegőszűrő csonk 
29. csonkbilincs 
30. M 8x1-es anya 
31. rugós alátét 
32. levegőszűrő 
33. üzemanyag szivattyú 
34. fedél 
35. betétdarab 
36. üzemanyag szivattyú hajtórúdvezető 
37. betét 
38. betét 
39. üzemanyag szivattyú hajtórúd 

 
 

40. M 6x10-es csavar 
41. olajszintmérő pálca 
42. vezérműkerék fedél 
43. betét 
44. olajleeresztő nyílás zárócsavar 
45. betét 
46. hajtórúd lábcsavar 
47. hajtórúd 
48. olajteknő tömítés 
49. olajnyomás jeladó 
50. hengertömítés 
51. olajleeresztő cső tömítés 
52. középső pajzs (teljes) 

8. ábra 
A motor keresztmetszete 



11 

1. centrifugál 
olajszűrő csavar 

2. indítóköröm betét 
3. indítóköröm 
4. centrifugális 

olajszűrő fedél 
5. fedéltömítés 
6. vezérműfedél 

rögzítőcsavar 
7. üzemanyag 

szivattyú 
hajtóköröm 

8. ellensúlytengely 
csapágy 

9. ellensúlyszerkezet 
10. ellensúlyszerkezet 

rugó 
11. vezérműtengely 
12. rugós alátét 
13. rugós alátét 
14. vezérműtengely 

ütközőperem 
15. vezérműtengely 

kerék 
16. ventilátor ékszíj 
17. ventilátor (teljes), 

a töltődinamóval 
18. felső fedél 
19. karburátor 

közbetét 
20. vákumállítás csöve 
21. karburátorperem betét 
22. karburátor
23. üzemanyag szivattyú cső 
24. M 8-as anya 
25. gyújtáselosztó 
26. M 8x1-es anya 
27. olajhűtő 
28. M 6-os anya 
29. tömítőgyűrű 
30. olajhűtő fedél 
31. ellensúlytengely-fedél betét 
32. ellensúlytengely-fedél 
33. csavar 
34. tengelykapcsoló rögzítőcsavar 
35. tengelykapcsoló (teljes), a 

nyomólappal 
36. tengelykapcsoló tárcsa 
37. olajvezérlő gyűrű 
38. olajvezető 
39. főtengely 
40. lendkerék csavar 
41. --- 
42. lendkerék csavar rugós alátét 
43. főtengely tömítés 

44. lendkerék 
45. hátsó főcsapágy 
46. M 6x45-ös csavar 
47. M 6x65-ös csavar 
48. tömítőgyűrű 
49. olajszivattyú 
50. olajszivattyú szívófej 
51. középső csapágyazás, főcsapágy 
52. középső csapágyház 
53. olajteknő 
54. forgattyúház 
55. mellső csapágy 
56. hőmérsékletjelző jeladó 
57. mellső csapágyazás 
58. főtengely ütközőtárcsa 
59. főtengelykerék 
60. rugós alátét 
61. ellensúlyszerkezet hajtókerék 
62. centrifugál olajszűrőház 
63. centrifugál olajszűrő olajvezeték 
64. biztosító lemez 

9. ábra 
A motor hosszmetszete 
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A motor műszaki állapotának megállapítása 
A motor műszaki állapota ugyanúgy, ahogy a teljes sem, hosszabb üzemeltetési tartam alatt sem 
állandó. A bejáratási időszak alatt a csúszófelületek bejáródásának megfelelően súrlódási veszteségek 
keletkeznek, a motor hasznos teljesítménye kisebb, az üzemanyag-fogyasztás és az olajkosz képződés 
csekélyebb. A továbbiakban egy meglehetősen hosszú időtartamig a motor műszaki állapota általában 
változatlan marad. 
A szerkezeti alkatrészek kopásának függvényében a dugattyúgyűrűknél egyre több gáz hatol át, a 
hengerkompresszió csökken, a csatlakozásoknál egyre több olaj távozik, és az olajnyomás csökken. 
Ennek következtében a motor teljesítménye csökken, az üzemanyag fogyasztás és az olajfogyasztás 
emelkedik. Hosszabb üzemeltetés után természetesen bekövetkezik az az idő, amikor a motor műszaki 
állapota nem biztosítja többé a normál munkafeltételeket és további üzemeltetés már nem lehetséges. 
A motor ilyen állapota rossz karbantartás, vagy nehéz üzemeltetési viszonyok mellett lényegesen 
korábban bekövetkezhet. 
A motor műszaki állapotának megállapítása, az időben javítás elvégzése igen fontos, mert így 
megnövelhetjük a motor élettartamát és megakadályozhatjuk a motor idő előtti selejtezését. 
A motor műszaki állapotát a következők határozzák meg: 

a) a gépkocsi menettulajdonsága 
b) az üzemanyag fogyasztás 
c) az olajfogyasztás 
d) a hengerek sűrítési értéke 
e) a motor működés közbeni zaja 

A motor műszaki állapotát legjobban próbapadon tudjuk megállapítani. Ehhez a motort a gépkocsiból 
feltétlen ki kell szerelni. Miután ez meglehetősen költséges, a motor műszaki állapotának 
vizsgálatához olyan eljárásokat javaslunk, amelyeknél a kiszerelés nem szükséges. 
Vizsgálati feltételek: 
MeMZ 968 

– a 29,4 kW-os motornál az előírt oktánszám 76, amikor a tetraetil tartalom nem haladhatja meg 
a kg-onkénti 0,41 g-ot. 

MeMZ 968 A 
– a 33,1 kW-os motornál 93-as oktánszámú benzint kell használni 
– kenőanyag ASz8, ASz10 olaj, vagy DP8-DP10 
– A gépkocsit a teljes névleges értékig megterheljük. Az úttest száraz és egyenes legyen 

(legfeljebb 0,5%-os emelkedések engedhetők meg). 
– Időjárási viszonyok: eső vagy hóesés nélküli időben, amikor a szél sebessége a 3 m/s-t nem 

haladja meg, a levegőnyomás 973-1020 hPa, külső hőmérséklet +5 és +25°C között. 
A próbaút kezdetekor a forgattyúházban az olajhőmérséklet legalább 80, de legfeljebb 100°C legyen. 
Ne felejtsük el, hogy az alábbiakban leírt vizsgálat olyan motorra vonatkozik, amellyel már legalább 
5000 km-t megtettünk. 
A vizsgálat előtt a gépkocsi futóművét (mellső kerékösszetartást és kerékdőlést), a fékek beállítását, 
gumiabroncsok levegőnyomását, stb. vizsgáljuk meg és a szükséges utánállítást végezzük el. A 
vizsgálat előtt győződjünk meg arról, hogy a motor beállítása helyes-e. (szelephézag, előgyújtás, 
megszakító-érintkező hézag, stb.) A motort a vizsgálat kezdete előtt melegen járassuk, amikor 30 
percen keresztül csak a sebesség középértékét érjük el. Az ajtóablakokat be kell csukni. A vizsgálati 
útszakasz legalább 50 km, két ellentétes irányban. 
 
A gépkocsi menettulajdonságának megállapítása: 
A menettulajdonság megállapítása úgy történik, hogy megállapítjuk a gépkocsi legnagyobb 
sebességét. A gépkocsi legnagyobb sebességét a legmagasabb sebességfokozatban 1 km hosszúságú 
útszakaszon állapítjuk meg. Az útszakasz megtételéhez szükséges időt stopperórával mérjük. A 
legnagyobb sebesség valóságos értékét két közvetlenül egymás után következő, ellentétes irányban 
végzett menet átlagértékéből nyerjük. A gépkocsi sebességét a következő képlet alapján állapítjuk 
meg: 

T
V 3600
=  km/h 

Ekkor T= az 1 km-es útszakasz megtételéhez szükséges idő. 
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Ha a gépkocsi sebessége 100-105 km/h értékre süllyed, a gépjármű futóműve teljes mértékben 
rendben van, úgy minden bizonnyal a motor teljesítménye csökkent, és ezáltal a javítás, vagy teljes 
nagyjavítás szükséges. 
 
Az üzemanyag fogyasztás megállapítása 
Az üzemeltetési üzemanyag fogyasztás nagymértékben függ az út és időjárási viszonyoktól, az 
üzemeltetési körülményektől (sebesség, terhelés, a menet gyakorisága és távolsága) és a vezető 
vezetési készségétől. Ezzel összefüggésben nem lehet a gépkocsi műszaki állapotát az üzemi 
üzemanyag fogyasztás alapján megítélni, és még kevésbé lehet annak alapján a motor műszaki 
állapotát megállapítani. A legmegfelelőbb mérési érték a motor műszaki állapotára vonatkozóan az 
üzemanyag fogyasztási norma lehet. 
A normafogyasztás mérése abból áll, hogy az üzemanyag fogyasztást literben 100 km-re 
vonatkoztatva a gépkocsi 80 km/h sebességénél kifogástalan műszaki állapotban lévő futómű mellett, 
az előző szakaszban említett vizsgálati feltételek mellett állapítjuk meg. A mérés legalább 5 km hosszú 
útszakaszon történjék, állandó sebesség mellett, két ellentétes irányban. Ekkor a benzint a karburátorba 
külön tartályból juttatjuk be. A mérést csak akkor kezdjük meg, ha a motor már a normál 
hőmérsékletet elérte. A kiszámított fogyasztás az átlagsebesség értékre vonatkozik. A tényleges 
sebességi érték az átlagos sebességi értéktől ±1 km/h-val térhet el. Ha a gépkocsi üzemanyag-
fogyasztási normája a 8,5 l/100 km értéket nem haladja meg, a motor kifogástalan állapotban van. 
 
Az olajfogyasztás megállapítása 
A motor olajfogyasztását két olajcsere között, a rendes üzemeltetésre jellemző közlekedési móddal 
mérjük. 
 
Az olajfogyasztás ellenőrzése 
A dugattyúgyűrűk kicserélésének és a továbbiakban a motor nagyjavításának szükségességét az 
üzemeltetési olajfogyasztás határozza meg. (Ha az olaj nem szivárog el.) A motor üzemeltetési tartama 
alatt a bejáratástól az első dugattyúgyűrű cseréjéig az olajfogyasztás nem állandó. A bejáratási 
időszakban jelentősen váltakozik és általában 2000-3000 km, gyakran 5000-8000 km-nél válik 
állandóvá. Ekkor az olajfogyasztás nem lehet 100 g/100 km-nél több. Ha elértük a 60000-80000 km-t, 
az olajfogyasztás jelentősen megemelkedik. 
A motor javítása akkor válik szükségessé, ha az olajfogyasztás meghaladja a 160 g/100 km értéket. 
Ebben az esetben általában a megkopott sűrítési és olajlehúzó gyűrűket kell kicserélni, éspedig 
túlnyomó többségében alapméretű gyűrűvel. Az üzemeltetési olajfogyasztást 100 km-re vonatkoztatva 
az alábbi képlet szerint állapítható meg: 
 

L
QQQg 321/100 −−

=  g/100 km 

amikor is: 
Q1= az olajteknőbe betöltött olaj, g 
Q2= az olajteknőből leeresztett olaj, g 
Q3= az olajcserék között utántöltött friss olaj, g 
L= a két olajcsere között megtett útszakasz, km 
Amint a képletből megállapítható, az olajfogyasztást súly szerint hosszabb időszakokra határozzuk 
meg, miután a két olajcsere között 4000 km megtett útszakasz van. A mérési hibák elkerülése 
érdekében a leeresztés előtt az olaj hőmérsékletét a forgattyúházban legalább 60°C legyen. Az olajnak 
a forgattyúházból való maradéktalan leeresztése érdekében legalább 10 percet várunk. Ha az 
olajfogyasztást rövidebb időszakra kívánjuk meghatározni, úgy az útszakaszt 200 km-re csökkentsük, 
egyenletes 50-60 km/h sebesség mellett. 
 
A kompresszió ellenőrzése a hengerekben 
A kompresszió mérése (nyomás a sűrítési ütem végén) a hengerekben kompresszió-mérővel történik. 
A mérés előtt megvizsgáljuk a szelephézagokat és szükség esetén utánállítjuk. Ezt követően a motort 
80-90°C hőmérséklet mellett melegen járatjuk és egymás után valamennyi gyújtógyertyát kicsavarjuk 
és a fojtóreteszt egészen kinyitjuk. Ezután a sűrítésmérő gumi részét (6) az első henger gyújtógyertya 
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furatába helyezzük be, a gumit erősen a furat szegélyére nyomjuk és a motor főtengelyét 
indítómotorral átforgatjuk addig, amíg a nyomás a hengerben nem emelkedik tovább. A helyes mérés 
érdekében a motor főtengelyét legalább 300 ford/perc mellett járassuk, azonban legfeljebb 400 
ford/perccel. Az akkumulátor teljesen feltöltött állapotban legyen. 
Miután az egyes hengerekben a gázok legnagyobb nyomását feljegyeztük, a kompresszió-mérőből a 
levegőt leengedjük, mikoris az anyát 1-2 fordulattal kicsavarjuk. Amikor a mutató visszatér a 0 
helyzetbe, az anyát ismét meghúzzuk. Ugyanilyen módon vizsgáljuk meg a többi hengert is. 
A nyomás legalább 4,9-7,8 MPa kell legyen és az egyes hengereknél az eltérés legfeljebb 980 kPa 
lehet. Az alacsonyabb kompresszió az egyes hengerekben a szelepek helytelen felfekvéséből, a 
hengerfej tömítés meghibásodásából, valamint a dugattyúgyűrűk kopásából vagy beégéséből eredhet. 
A nem elegendő kompresszió okának megállapítása érdekében a hengerbe 15-20 cm3 motorolajat 
töltünk és még egyszer elvégezzük a mérést. Ha most a kompresszió-mérő többet mutat, feltétlenül a 
hibás dugattyúgyűrűkben keresendő az ok. Ha a kompresszió érték változatlan marad, úgy a 
szeleptányér nem fekszik fel a szelepülésre, vagy a hengerfej tömítése megsérült. 
 
A motor állapotának ellenőrzése zajok és kopások alapján 
A zajok alapján egy bizonyos mérvű gyakorlat esetén megítélhetjük a motor műszaki állapotát. 
Lehallgatással megállapíthatjuk az illeszkedő részek túl nagy játékát, az esetleges törést és az egyes 
szerkezeti egységek meglazult csatlakozását. 
A főtengelycsapágyat és a vezérműtengely csapágyat, a dugattyúk és hengerek közötti, a szelephimba 
állítócsavarok és a szelepek közötti, valamint a vezérmű keréknél jelentkező túlzott mérvű játék egy 
fajlagos kopásban nyilvánul meg. Bővebben lásd a FÜGGELÉKET 
 
A motor javítása 
 
A motor szét- és összeszerelése 
Szerszámok és készülékek: 

– motorállvány 
– kézi csigasor vagy villamos futómacska 981-1471 N emelési erővel 
– nyomatékkulcs 14, 17, 24, 32 és 36 mm-es betéttel 
– kombinált fogó 
– csavarhúzó 
– dugókulcs 10, 11, 12, 14 és 17 mm-es 

A motort szétszerelés előtt alaposan tisztítsuk meg az olajtól és piszoktól, töröljük szárazra. 
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játék, túlméret (mm) 

beszerelési megnevezés határméret megnevezés határméret 
minimum maximum 

Megengedett 
legnagyobb 

üzemeltetési érték 
1 2 3 4 5 6 7 

Dugattyú (a palást 
átmérője) csoport a 
fenékrészen jelölve 

 Hengercsoport a 
felső bordán jelölve     

А 75,93-75,94 А (vörös) 75,99-76,00 0,05 0,07 
Б 75,94-75,95 Б (sárga) 76,00-76,01 0,05 0,07 
В 75,95-75,96 В (zöld) 76,01-76,02 0,05 0,07 

0,25 

Dugattyúcsapszeg 
csoport festékkel a 
furatban jelölve 

 
Dugattyú csoport, 
csapszegszemen 
festékkel jelölve 

    

I. (vörös) 21,9900-21,9925 I. (vörös) 21,9875-21,9900 0,0000 0,0050 
II. (sárga) 21,9925-21,9950 II. (sárga) 21,9900-21,9925 0,0000 0,0050 
III. (zöld) 21,9950-21,9975 III. (zöld) 21,9925-21,9950 0,0000 0,0050 
IV. (fehér) 21,9975-22,0000 IV. (fehér) 21,9950-21,9975 0,0000 0,0050 

0,050 

Dugattyúgyűrű  Dugattyú     
I.II. sűrítőgyűrű 
magasság 2,185-2,170 I.II: 

dugattyúhorony 
08,0
04,0185,2 +

+  0,040 0,095 0,200 

Olajlehúzó gyűrű --- --- --- --- --- szemrevételezéssel 
Dugattyúgyűrű  Henger  hőmérsékletjáték (mm)  
I.II. sűrítőgyűrű    0,25 0,55 1,80 
Dugattyúcsapszeg 
csoport festékkel a 
furatban jelölve 

 
Hajtórúd 
(fejpersely) csoport 
festékkel jelölve 

    

I. (vörös) 21,9900-21,9925 Vörös 21,9945-21,9970 0,002 0,007 
II. (sárga) 21,9925-21,9950 Sárga 21,9970-21,9995 0,002 0,007 
III. (zöld) 21,9950-21,9975 Zöld 21,9995-22,0020 0,002 0,007 
IV. (fehér) 21,9975-22,0000 Fehér 22,0020-22,0045 0,002 0,007 

0,060 

Főtengely 
(forgattyúcsap) 50-0,015 Hajtórúd 

(lábcsapágy) 
049,0
016,050+

+  0,016 0,064 0,250 
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1 2 3 4 5 6 7 

Főtengely 
(csapágycsap) 55+0,02 

Főtengely mellső 
főcsapágy (belső 
átmérő) 

09,0
07,055+

+  0,050 0,090 0,200 

Főtengely 
(csapágycsap) 55+0,02 

Főtengely középső 
főcsapágy (belső 
átmérő) 

078,0
040,050+

+  0,020 0,078 0,250 

Főtengely 
(csapágycsap) 55+0,02 

Főtengely hátsó 
főcsapágy (belső 
átmérő) 

105,0
085,050+

+  0,065 0,105 0,200 

Szelep, szelepszár 
(átmérő)  

Szelepvezető 
persely (belső 
átmérő) 

    

1. szívószelep 033,0
045,08−

−   020,0
008,08+

−  0,025 0,065 0,150 

2. kipufogószelep 063,0
075,08−

−   020,0
008,08+

−  0,055 0,095 0,200 
Szeleplökő rúd 
(átmérő) 

008,0
0022,021−

−  Forgattyúház 
(lökőrúd furat) 21+0,023 0,008 0,045 0,120 

Vezérműtengely  
Forgattyúház 
(vezérműtengely 
furat) 

    

1. mellső csap 060,0
081,05,54 −

−  1. mellső csapágy 
átmérő 54,5+0,03 0,060 0,111 0,200 

2. középső csap 70,0
091,045−

−  2. középső csapágy 
átmérő 45+0,027 0,070 0,118 0,200 

3. hátsó csap 040,0
061,05,44 −

−  3. hátsó csapágy 
átmérő 44,5+0,027 0,040 0,088 0,250 

Ellensúlytengely  vezérműtengely     
1. mellső csap 
átmérő 

040,0
052,016−

−  Mellső persely 
belső átmérő 16+0,019 0,040 0,071 0,200 

2. hátsó csap 
(ellensúlytengely 
agy) 

040,0
060,030−

−  Ellensúly persely 
belső átmérő 30+0,023 0,040 0,083 0,200 

 



17 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Szelephimba 
tengely (átmérő) 

030,0
042,018−

−  Szelephimba 
(tengelyfurat) 18+0,050 0,030 0,092 0,150 

Főtengely 
támcsapágy (külső 
átmérő) 

 Forgattyúház tám 
(csapágyfurat)     

1. elöl 07,0
04,0143+

+  1. elöl 143+0,03 0,010 0,070 0,100 

2. középen 07,0
04,05,142 +

+  2. középen 142,5+0,04 0,000 0,070 0,100 
Hátsó 
csapágycsésze 
(külső átmérő) 

055,0
035,065+

+  
Forgattyúház 
(cssapágycsésze 
furat) 

65+0,025 0,010 0,055 0,100 

gyújtáselosztó 12-0,012 
Gyújtáselosztó 
hajtóház 
(tengelyfurat) 

040,0
016,012+

+  0,016 0,052 0,100 

 
 
 
 

hengerszín dugattyúcsoport dugattyúátmérő hengerátmérő játék 
vörös А 75,93-75,94 75,99-76,00 0,05-0,07 
sárga Б 75,94-75,95 76,00-76,01 0,05-0,07 
zöld В 75,95-75,96 76,01-76,02 0,05-0,07 
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Megnevezés méret 
A keverőkamra átmérője, mm 32 
A levegőtorok átmérője, mm  

kicsi 8 
nagy 22 

Kiegyenlítő cső  
hossza, mm 60 
átmérője, mm 1,5 

Fúvóka átáramlás cm3/perc  
fő üzemanyag fúvóka 240±3 
alapjárati üzemanyag fúvóka 55±1,5 

Fúvóka átmérők, mm  
fő levegőfúvóka 1,2+0,06 
alapjárati levegőfúvóka 1,4+0,08 
gyorsítószivattyú fecskendezőcső 0,45+0,06 
takarékfúvóka 0,8 

Távolság a takarékfúvóka hajtórúdnál, a lap és az anya között, mm 3,0±0,5 
Üzemanyagszint az úszóházban (az úszóház felső felületétől mérve), mm 20±2 
Az úszó tömege, g 13,3±0,7 

 
 
A motor üzemzavarai 
 

I. Üzemzavar 
A motor rosszul, vagy egyáltalán nem indul, a gyújtás rendben van. 

II. Ok 
1. Az üzemanyag vezeték a karburátornál eldugult. 
2. A levegőszűrő elszennyeződött vagy a mosásnál víz került bele. 
3. A keverék túl dús, a gázpedállal sok üzemanyagot adagoltunk, vagy meleg motornál a 

levegőretesz el van zárva. 
4. A karburátor túlfolyik. 
5. A szelephézag túl kicsi. 

III. Elhárítás 
1. A karburátornál levesszük az üzemanyag vezetéket, a kézi szivattyúzással megvizsgáljuk, 

hogy az üzemanyag szabadon áramlik-e. 
2. A levegőszűrőt átöblítjük, és friss olajjal töltjük fel. 
3. A hengert átfúvatjuk. A motort 5-10 másodpercen keresztül az indítómotorral átforgatjuk, a 

fojtószelep és a levegőretesz teljesen nyitva van. 
4. A tűszelepet és az úszót tömítettség szempontjából megvizsgáljuk. 
5. A szelephézagot beállítjuk. 

 
I. Üzemzavar 

A motor nem indul, az üzemanyag berendezés rendben van. 
II. Ok 

1. Rossz az érintkezés vagy a szigetelés megsérült a gyújtótekercs és a gyújtáselosztó közötti 
magasfeszültségű kábelnél. 

2. Rossz az érintkezés az alacsony feszültségű áramkör csatlakozásainál. 
3. A gyújtótekercs szekunder szigetelése átüt, vagy szakadás van az előtét-ellenállás 

áramkörénél. 
4. Nincs megfelelő érintkezés a gyújtáselosztó megszakító érintkezőnél. (piszkos) 
5. A kondenzátor átüt, a szikrák gyengék és vörösek. 
6. A megszakító alacsony feszültségű áramkörénél (a megszakító kalapács rugónál) zárlat van. 
7. Az elosztópipa piszkos, vagy a fedél repedt. 
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III. Elhárítás 
1. A kábel állapotát megvizsgáljuk, szükség esetén kicseréljük, a kifogástalan érintkezést 

biztosítjuk. 
2. A rossz érintkezési helyeket megállapítjuk, és a zavart megszüntetjük. 
3. A gyújtótekercset kicseréljük. 
4. A megszakító érintkezőket megtisztítjuk, a hézagot helyesen beállítjuk. 
5. A kondenzátort kicseréljük. 
6. A zárlatot megszüntetjük. 
7. Az elosztópipát és a fedelet megtisztítjuk, repedés esetén kicseréljük. 

 
I. Üzemzavar 

Rendszeres kihagyás egy, vagy több hengernél. (meleg motornál) 
II. Ok 

1. A magasfeszültségű kábel szigetelése megsérült. 
2. A gyújtótekercs és a gyújtáselosztó közötti alacsony feszültségű kábel érintkezése rossz. 
3. A megszakítók olajosak, beégtek vagy a hézag nem megfelelő. 
4. A gyújtógyertya meghibásodott: 

– erősen kormos 
– az elektródaköz túl nagy 
– a szigetelés megsérült 

5. A gyújtógyertya zavarszűrő ellenállása tönkrement. 
6. A kondenzátor meghibásodott: 

– a motor terhelésnél nem éri el a megfelelő fordulatszámot 
– megszakításokkal működik 
– a megszakító érintkezők beégtek 

7. Túl dús, vagy túl szegény keverék. 
8. A gyújtáselosztó meghibásodott: 

– a tengelyperselyek kopottak 
– az elosztóbütyök egyenetlenül kopott 
– a rögzített érintkező kopott, vagy a textilpárna kopott 
– nincs testérintkezés 

III. Elhárítás 
1. a sérült kábelt kicseréljük. 
2. Az érintkezőanyákat meghúzzuk. 
3. Az érintkezőket megtisztítjuk, a hézagot beállítjuk. A gyújtásbeállítást megvizsgáljuk. 
4. A gyújtógyertyát megtisztítjuk, az elktródaközt beállítjuk, szükség esetén a gyújtógyertyát 

kicseréljük. 
5. A zavarszűrő ellenállást kicseréljük. 
6. A kondenzátort kicseréljük. 
7. Az alapjáratot, és az üzemanyagszintet beállítjuk. 
8. A kopott részeket kicseréljük, a hézagot beállítjuk, a gyújtásbeállítást megvizsgáljuk. A 

vezetékeket a szükséges helyen megforrasztjuk. 
 
Megjegyzés: 
Alapjárati fordulatszámnál kihagyások az üzemanyag elosztása miatt megengedettek. 
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I. Üzemzavar 
A motor túlmelegszik. 

II. Ok 
1. A ventilátor ékszíj laza. 
2. Az önműködő hőmérséklet-szabályzó hibás. (a motor melegen futásakor a retesz nem teszi 

szabaddá a kiáramló nyílást) 
3. A henger és a hengerfej bordák elszennyeződtek. 
4. Túl korai vagy túl késői gyújtás. 
5. A keverék szegény, mert a motor a szívócsőperem csatlakozásánál hamis levegőt szív. 
6. Szegény a keverék a karburátor hibája miatt. 
7. Olajkoksz képződés az égési térben, rossz hőelvezetés. 
8. Az üzemanyaganyag nem megfelelő minőségű. 
9. Légterelő lemezek illeszkedése nem megfelelő. 

II. Elhárítás 
1. Az ékszíjat utánfeszítjük. 
2. Az önműködő hőmérséklet-szabályzót üzemeltetés közben megvizsgáljuk, szükség esetén a 

termosztátot kicseréljük. 
3. A henger- és hengerfejbordákat megtisztítjuk. 
4. A gyújtást az üzemanyagnak megfelelően beállítjuk. 
5. A szívócsőperem tömítettségét megvizsgáljuk, a hibát megszüntetjük. 
6. A karburátor csatornákat és fúvókákat átöblítjük és átfúvatjuk. 
7. Az olajkokszot eltávolítjuk. 
8. Megfelelő minőségű üzemanyagot alkalmazunk. 
9. A tömítetlenség okát megszüntetjük. 

 
I. Üzemzavar 

A motor nem éri el a teljes teljesítményét. 
II. Ok 

1. A gázpedál lenyomásakor a fojtószelep nem nyit teljesen. 
2. A levegőszűrő elszennyeződött. 
3. Nincs szelephézag. 
4. A gyújtásbeállítás nem felel meg az alkalmazott üzemanyag oktánszámának. 
5. A centrifugális szabályzó röpsúlyok szorulnak. 
6. Az üzemagyag szivattyú lökőrúd szorul, vagy nem eléggé nyúlik ki. A szivattyú membrán 

átereszt, vagy a szelepek nem zárnak. 
7. Az üzemanyag keverék összetétele nem jó. 
8. Túlzottan sok olajkoksz rakódott le az égéstérben, a szelepfejeknél, a dugattyúfenéken, 

miután a gépkocsit rendszeresen alacsony sebességgel üzemeltetik, vagy olaj jutott az égési 
térbe. 

9. A motorhengerek sűrítése nem elegendő. 
III. Elhárítás 

1. A fojtószelep-működtető rudazatot utánállítjuk és megkenjük. 
2. A levegőszűrőt átöblítjük, és friss olajjal töltjük fel. 
3. A szelephézagot beállítjuk. 
4. A gyújtást az alkalmazott üzemanyagnak megfelelően állítjuk be. 
5. A gyújtáselosztót szétszereljük és a röpsúlyok szorulásának okát megszüntetjük. 
6. Az üzemanyag szivattyút leszereljük, az üzemzavar okát megszüntetjük. 
7. A karburátor fúvókákat és csatornákat átöblítjük és átfúvatjuk. 
8. Az olajkokszot eltávolítjuk, olajbeáramlás esetén az okot megszüntetjük. 
9. A hengereket leszereljük, az okot megállapítjuk és megszüntetjük. 
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I. Üzemzavar 
Olajveszteség a tömítéseknél. 

II. Ok 
1. Szivárgás a főtengely mellső tömítésénél. A tömítés vagy a rugó tönkrement, szivárgás a 

vezérmű-fedélnél. 
2. A centrifugafedél tömítettsége rossz. 
3. Szivárgás a lökőrúdfedél tömítéseknél, a leeresztőcsőnél, vagy az olajhűtőnél. 
4. Szivárgás a hengerfej-fedél alatt lévő hengerfej rögzítőanyáknál. 
5. Szivárgás a főtengely hátsó tömítésénél. A tömítés vagy a rugó tönkrement; ilyenkor a 

tengelykapcsoló csúszik. 
III. Elhárítás 

1. A fedelet és a centrifugálházat, valamint a tömítést kiszereljük. A rugót és a tömítőélt 
megvizsgáljuk. Szükség esetén a rugót kicseréljük, vagy 3-4 mm-el megrövidítjük. 

2. A centrifuga fedelet levesszük, a tömítőbetétet kicseréljük. 
3. A ventilátort a töltődinamóval együtt leszereljük, a szivárgás helyét megállapítjuk, a 

tömítést kicseréljük. 
4. A dugók, anyák és alátétek állapotát megvizsgáljuk, a felfekvési felületeket megtisztítjuk, az 

anyát szükség esetén kicseréljük. 
5. A motort a gépkocsiból kiszereljük. A lendkereket leszereljük, és a tömítést kicseréljük. 

 
I. Üzemzavar 

Nagy olajfogyasztás (több mint 200 g/100 km) 
II. Ok 

1. A dugattyúgyűrűknél vagy a gyűrűhornyokban olajkoksz lerakódás van. 
2. A dugattyúgyűrű hasítékok összeesnek. 
3. A dugattyúgyűrűk kopottak, a hasítékok távolsága több mint 2 mm. 
4. Mechanikus sérülés miatt a szelepvezető persely megrepedt. 
5. Olajszivárgás a motortömítéseknél. 

III. Elhárítás 
1. A motort részlegesen szétszereljük. Az olajlehúzó gyűrűket kivesszük, megtisztítjuk, vagy 

kicseréljük. Az olajlehúzó gyűrű hornyokat a dugattyúban megtisztítjuk. 
2. A gyűrű hasítékokat helyesen osztjuk el a kerületen. 
3. A dugattyúgyűrűket kicseréljük. 
4. A hengerfejet leszereljük. A szelepmechanizmust szétszereljük, és a meghibásodott részeket 

kicseréljük. 
5. A szivárgást a tömítéseknél megszüntetjük. 

 
I. Üzemzavar 

Az olajnyomás jelzőlámpa 40 km/h sebesség fölött is világít. 
II. Ok 

1. Az olajnyomás jelző meghibásodott. 
2. A centrifuga elszennyeződött és a centrifugaház rögzítőcsavarok furatai eldugultak. 
3. Az olajszűrő szita piszkos. 
4. A forgattyú- és főcsapágyak játéka túl nagy. 
5. Az olajnyomás vezeték csatlakozó tömítettsége rossz a hengerállványon. (hamis levegőt 

szív) 
6. A mellső főtengelycsap illeszkedő felületénél a felfekvés nem megfelelő. 

III. Elhárítás 
1. Az olajnyomás ellenőrző nyomásmérővel megvizsgáljuk, a rossz jeladót kicseréljük. 
2. A centrifugát szétszereljük, átöblítjük és megtisztítjuk. 
3. Az olajteknőt levesszük és az olajszűrő szitát megtisztítjuk. 
4. A kopott részeket kicseréljük. 
5. Az olajteknőt levesszük, és a tömítetlenséget megszüntetjük. 
6. A rovátkákat és beverődési helyeket megszüntetjük. 
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I. Üzemzavar 
Nagy olajveszteség az üzemanyag szivattyú légzőfuratánál. 

II. Ok 
1. Az üzemagyag szivattyú hajtószerkezet-rúd kopott. 
2. A dugattyúgyűrűk nem megfelelő módon működnek. 

III. Elhárítás 
1. A lökőrudat kicseréljük. 
2. A dugattyúgyűrűket megvizsgáljuk, és szükség esetén kicseréljük. 

 
A motor szétszerelése 
A motor szétszerelését a következő sorrendben végezzük el: 

1. A karburátor levegővezeték-csonk rögzítőbilincset szabaddá tesszük. A levegőszűrőt 
levesszük. 

2. A gyújtótekercs kábelt leválasztjuk. A csavarokat kicsavarozzuk, és a gyújtótekercset 
levesszük. 

3. A mellső ágyazás kereszttartó négy rögzítőanyáját kicsavarjuk. A szórólemez kengyelt és a 
kereszttartót levesszük. 

4. A motornál a tengelykapcsoló ház hat rögzítőanyáját lecsavarozzuk. A sebességváltóművet 
a motorról leválasztjuk. 

5. A kipufogórendszer feszítőbilincsek anyáit meglazítjuk. A közbenső csövet levesszük. 
6. A fedél 12 rögzítőcsavarját kicsavarozzuk. A fedelet levesszük. 
7. A termosztát négy rögzítőcsavarját kicsavarozzuk. A termosztátot levesszük. 
8. A kipufogócső 8 peremrögzítő anyáját lecsavarozzuk. A kipufogócsövet a hangtompítóval 

levesszük. 
9. A légterelő lemez 16 rögzítőcsavarját kicsavarozzuk, és a fedelet levesszük. 
10. Az olajteknőnél a szórólemez négy rögzítőcsavarját kicsavarozzuk. A szórólemezt 

levesszük. 
11. A motort az állványra helyezzük. (10. ábra) 
12. Az üzemanyag szivattyú és a karburátor közötti 

üzemanyag vezetéket levesszük. 
13. A gyújtáselosztó és a karburátor közötti vákumcsövet 

levesszük. 
14. A magasfeszültségű kábel tartó rögzítőanyáit 

lecsavarozzuk. A kábelt levesszük. A kábeleket a 
gyújtáselosztó fedélről kihúzzuk. 

15. A karburátor két rögzítőanyáját megoldjuk. A 
karburátort és a karburátor közbetét darabot levesszük. 

16. A gyújtáselosztó rögzítőanyát lecsavarozzuk. A 
gyújtáselosztó bilincs feszítőcsavarjait meglazítjuk és 
az elosztóházban lévő illeszkedésükből kivesszük. 

17. (Csak csere esetén.) A gyújtáselosztó csaprészről a 
gumitömítést lehúzzuk. 

18. A felső fedél négy rögzítőcsavarját kicsavarozzuk és a teljes fedelet levesszük. 
19. A szívócső 8 rögzítőanyáját lecsavarozzuk. A szívócsövet levesszük. 
20. A ventilátor négy rögzítőanyáját lecsavarozzuk. A ventillátort a töltődinamóval együtt 

levesszük. 
21. A gyújtáselosztó meghajtóház rögzítőanyát a forgattyúházból kicsavarozzuk. A hajtóházat 

levesszük. 

10. ábra 
Motorrögzítő szerkezet a szét- 

és összeszereléshez 
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22. Az olajhűtő három rögzítőanyáját lecsavarozzuk. Az 
olajhűtőt levesszük. (11. ábra) Leszereljük: 

– a közbetét darabot 
– az olajhűtő fedelet 
– a gumi tömítőgyűrűt 

Az olajhűtő leszerelésekor különös figyelemmel kell 
ügyelni a gumi tömítőgyűrűknek az olajhűtő csöveknél 
való elhelyezésére. Vigyázni kell a tömítés pontos 
behelyezésére és arra, hogy a csonkban a furatokat ne 
fedjük el. A tömítettség biztosítása érdekében az anyákat 
jól húzzuk meg. (12. ábra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. A hengerfejeket szereljük ki. A hengerfejeket a motor kiszerelése nélkül is ki- vagy 
beszerelhetjük, a 31. oldalon, „A hengerfejek ki- és beszerelése” cím alatt leírt módon. 

24. A lökőrudat egy Ø 2 mm végén meghajlított dróttal húzzuk ki a forgattyúház furatból. A 
meghajlított drótvéget a lökőrúd felső furatába helyezzük. A lökőrudat a nem használt 
homlokoldalon jelöljük meg, hogy így az összeszerelésnél ismét az előző helyére kerüljön 
vissza. 

 
Megjegyzés: 
A kipufogószelep lökőrúdnak az első és második hengernél (első 
pár a ventilátor oldalon) négy furata van a hengerfelületnél, éspedig 
egy felül a lökőrúd kihúzásához, a második az olajhoronyban a 
lökőrúdhoz vezető fővezetékben, és két furat szolgál az olaj 
levezetésére, mely a fejekből a rúdfedélnél folyik. (lásd a 13. ábrát) 
Az összeszerelésnél ügyeljünk arra, hogy az olajvezető hornyok a 
külső kerületen az 1. és 2. henger kipufogószelep lökőrudakon 
vannak elhelyezve. E lökőrudakon a külső átmérőn vannak 
elhelyezve azok az olajvezető hornyok, amelyek az olajat a 
lökőrúdtól a hengerfejbe, a szelephimbákhoz vezetik. A többi 
lökőrúdon olajvezető körhorony nincs. 

11. ábra 
Az olajhűtő 
kiszerelése 

12. ábra 
A tömítés behelyezése az 
olajhűtőbe

13. ábra
Az olaj le- és hozzáfolyása a 

lökőrúd által

a: olaj lefolyás

b: olaj hozzáfolyás 
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25. A hengereket biztosítsuk, 

nehogy a főtengely 
átforgatásakor a dugattyúk 
azokat megemeljék. E célra a 
hengerfej rögzítő középső 
tőcsavarra záródarabot 
helyezzünk és azt anyával 
fogassuk le. (lásd 14. ábrát) 

26. A vezérműház fedelet 
levesszük. A munkafolyamat 
részletes leírása a 35. oldalon, 
„A vezérműkerék fedél ki- és 
beszerelése” cím alatt 
található (1-9 pontok) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
27. A motort 180°-al elfordítjuk. 

(15. ábra) Az olajteknő többi 16 
rögzítőcsavarját kicsavarozzuk 
és az olajteknőt elővigyázatosan 
levesszük. Ügyeljünk arra, hogy 
a tömítést ne tegyük tönkre. 

 
 
 
 

 
Megjegyzés: 
A motor elfordításakor az olajszivattyú hajtórész közbenső tengelyét vegyük ki. 
 

28. Az olajhőmérséklet jeladót az olajteknőből csavarozzuk ki. (dugókulccsal) 
29. Az olajszivattyút a forgattyúházhoz felelrősítő két anyát lecsavarozzuk. Az olajszivattyú és 

az olajszivattyú hajtórész közbenső tengely perselyt kivesszük. 
30. Az olajszivattyú szívófej rögzítőcsavart kicsavarozzuk. A szívófejet és a gumi tömítőgyűrűt 

leszereljük. 
31. A hengert és a dugattyút a hajtórúddal együtt levesszük. A munkafolyamat leírása a 39. 

oldalon, „A henger, a dugattyú a hajtórúddal ki- és beszerelése” cím alatt található. 

14. ábra
Készülék a henger rögzítéséhez

1. hengerfej rögzítőcsavar 
2. M 10x1,5-ös anya 
3. készülék 
4. henger 

15. ábra
Motor a billenőszerkezetben, a 

szét- és összeszerelésnél
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32. A lendkerék reteszelőt (16. 
ábra) felhelyezzük. A 
tengelykapcsoló ház hat 
rögzítőcsavarját 
kicsavarozzuk. A teljes 
tengelykapcsolót 
kiszereljük. A kiszerelés 
előtt megvizsgáljuk, hogy a 
tengely kapcsolóházon és a 
lendkeréken levő jelzés jól 
látható-e. 

 
1. lendkerék rögzítő 
2. lendkerék 

 
 
 

33. A lendkerék rögzítőanyát kicsavarozzuk, és az alátétet levesszük. A ház és a lendkerék közé 
tüskét helyezünk. A lendkereket a tüskékkel eltoljuk, és ezáltal a főtengelyről lehúzzuk. 
Ügyeljünk arra, hogy a lendkerék tehermentesítő csapok illeszkedjenek. 

34. A vezérműtengelyt és az ellensúlytengelyt kiszereljük. (A munkafolyamat leírása a 37. 
oldalon található.) 

35. A főtengelycsapágy tárcsákat eltávolítjuk. 
36. A mellső csapágy négy rögzítőanyáját lecsavarozzuk. 
37. A középcsapágy két rögzítőcsavarját kicsavarozzuk, és a csapágyat kivesszük. (17. ábra) 
38. A forgattyúházat a 

sajtolóasztalra helyezzük. A 
sajtoló orsóját egy lágy 
fémbetét alkalmazásával a 
főtengely homlokfelületére 
(de nem a csapokra) 
helyezzük a lendkerék felőli 
oldalon. A főtengelyt a 
csapágyakkal együtt a 
forgattyúházból kisajtoljuk. 

 
 
 
 
 
 
 

39. A főtengely mellső csapágyat levesszük. 
40. A középső csapágyfeleket összefogó két csavart kicsavarozzuk. A középső csapágyat a 

csészékkel kivesszük. 
41. A főtengely tömítőgyűrű alá csavarhúzót helyezünk. A tömítőgyűrűt nyomással kiszereljük. 

Az olajterelő lemezt kivesszük. (Ha a tömítőgyűrű továbbra is felhasználható és nem 
szükséges kicserélni, kiszerelni nem kell.) 

42. A hátsó főtengelycsapágyat kisajtoljuk. Ehhez a zárótárcsa nyelvet felhajlítjuk, a csavart 
kicsavarozzuk és a zárórészt eltávolítjuk. 

43. Az olajnyomás jeladót kicsavarozzuk. 
44. Az olajszint mérőpálca csövet kicsavarozzuk. 

16. ábra 
A lendkerék rögzítése elfordulás ellen 

17. ábra 
A középső csapágyazás rögzítése 

1. középső csapágyazás 
rögzítőcsavarok 

2. középső csapágyazás 
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A motor teljes szétszerelése után az alkatrészeket alaposan megmossuk, megvizsgáljuk, és az 
illeszkedő részeket megmérjük. A szükséges javítás és a cserék meghatározása után kezdjük meg a 
motor összeszerelését. Az összeszerelést a főtengely behelyezésével kezdjük. A főtengely beszerelését 
és a motor összeszerelését a szétszerelés fordított sorrendjében végezzük. Eközben a következőkre 
ügyelünk: 
 

1. A forgattyúház főtengelycsapágyak illeszkedési felületét gondosan tisztára töröljük. 
2. A közép csapágyfeleket úgy helyezzük a főtengelyre, hogy a középső főcsapágy csaphoz 

vezető olajfurat a baloldalra kerüljön. A középső csapágy rögzítő csavarjainak menetes furata 
alulra kerüljön. 

3. A forgattyúház belső közbenső falán a középső 
csapágy rögzítőfuratainak tengelyét megjelöljük. (lásd 
a 18. ábrát) 

4. A középső csapágy homlokfelületénél a csapágy 
rögzítő furatainak tengelyét megjelöljük. 

5. Ha a forgattyúházból a főtengely tömítőgyűrűt nem 
vettük ki, a kisebb átmérőjű olajterelő lemezt úgy 
irányítjuk, hogy a főtengely behelyezésekor a 
lendkerék illesztőcsaphoz kerüljön. Vizsgáljuk meg, 
hogy a főtengely tömítőgyűrű anyája a helyén van-e. 

6. A forgattyúházat sajtoló asztalra helyezzük, 
homlokfelületével a lendkerék oldalhoz. A főtengelyt 
a középső csapággyal együtt a forgattyúházba 
helyezzük. A forgattyúház és a középső csapágy 
jelzései egymáshoz kerüljenek. Egy közbetét darabot 
a főtengely homlokfelületéhez helyezünk. (a csap 
lapított része felé) A csapágyakat a forgattyúházba 
sajtoljuk. 

7. A főtengely mellső csapágyát a forgattyúház 
csavarokra helyezzük. A csapágyat besajtoljuk 
és anyákkal rögzítjük. 

18. ábra 
Jelzések a középső csapágyazás 

behelyezéséhez 

19. ábra 
A főtengely besajtolása 

1. tüske 
2. középső csapágyazás 
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8. A középső csapágy két rögzítőcsavarját behelyezzük és 16,7-19,6 Nm nyomatékkal 

meghúzzuk. Megvizsgáljuk, hogy a főtengely a főcsapágyakban könnyen forog-e. A 
főtengelynek kézzel könnyen elforgathatónak kell lennie. (20. ábra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

9. A vezérműtengelyt és az ellensúly tengelyt behelyezzük. 
10. Az olajterelő lemezeket behelyezzük. A főtengely tömítőgyűrűt behelyezzük. (21. ábra) 

amennyiben a tömítőgyűrűt előzőleg kiszereltük, a 22. ábra szerinti készüléket alkalmazzuk. 

 
 
 
A tüske tartozéka a két cserélhető orsó. A lendkerék tömítés behelyezéséhez a (3) orsót (menet M 
27x1,5) és a centrifugál olajszűrőház tömítés behelyezéséhez az (1) orsót (menet M 18x1,5) 
alkalmazzuk. 

21. ábra 
A főtengely tömítés felsajtolása a lendkerék 

oldalon 

20. ábra 
Forgattyúház a behelyezett főtengellyel 

22. ábra 
Tüske a főtengely tömítés behelyezéséhez 

1. orsó 
2. anya 
3. orsó 
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11. A főtengelycsap lendkerék felőli 
homlokfelületére, 0,1 mm vastagságú 
papírbetétet helyezünk. A lendkereket 
behelyezzük. A lendkerék csavart 
becsavarozzuk és 313,8±29,4 Nm 
nyomatékkal meghúzzuk. (23. ábra) A 
lendkerék csavar behajtása előtt a 
csapágy belső terébe 2-3 g hőálló 
csapágyzsírt töltünk. 

 
Megjegyzés: 
A lendkerék beszerelésénél ügyeljünk arra, hogy a tehermentesítő csapok asszimetrikusan vannak 
elhelyezve. 
 

12. A főtengely mellső végére a támcsapágy tárcsát behelyezzük. Betesszük a: 
− rugós alátétet 
− a vezérmű kereket 
− az ellensúly hajtókereket 
− az olajterelőt 
− a centrifugális olajszűrő fedelet 

A centrifugál olajszűrő fedél csavarjait becsavarozzuk, és 117,7±19,6 Nm nyomatékkal 
meghúzzuk. 

13. A főtengelyt tengelyirányú játék 
szempontjából megvizsgáljuk úgy, 
hogy a mellső csapágyperem és a 
főtengelyperem közé, előrenyomott 
főtengelynél, hézagmérőt 
helyezünk. (24. ábra) A főtengely 
tengelyirányú játékának 0,11-0,21 
mm tartományban kell maradnia. 
Ekkor a csapágyak helyes 
illeszkedését megvizsgáljuk. Ha a 
főtengelyt helyesen szereltük be, 
kisebb tengelyirányú játék 
előfordulhat. Ha a tengelyirányú 

játék értéke nagyobb a 
megengedettnél, úgy annak oka a 
mellső főcsapágy-perem kopás, vagy a 
csapágyülés keverődése. 

14. Az olaj rátétszűrő cső behelyezésekor a gumi tömítőgyűrű gondos beszerelésére ügyeljünk. 
15. az olajteknőt felhelyezzük A forgattyúház felfekvési felületének az olajteknő felületénél 0,1-

0,3 mm-el túl kell nyúlnia. 

23. ábra
A lendkerék csavar meghúzása

24. ábra 
A főtengely tengelyirányú játékának ellenőrzése 
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16. A lendkerék tengelyirányú ütését 

ellenőrző készüléket a forgattyúház 
tőcsavarokra helyezzük. (25. ábra) A 
lendkerék tengelyirányú ütését 
megvizsgáljuk. Az ütés a nagyobb 
átmérőn a 0,3 mm-t nem haladhatja meg. 
(26. ábra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Miután meggyőződtünk arról, hogy a főtengely 
beszerelése helyes, a centrifugál olajszűrő 
csavarjait kicsavarozzuk és a szűrőházat 
levesszük. 

18. A motor további összeszerelését a szétszerelés 
fordított sorrendjében végezzük. 

19. A gyújtáselosztó hajtóházat beszereljük. Ehhez 
a következők szükségesek: 

− A főtengelyt az 1. henger felső 
holtpontjába hozzuk. 

− Az ütközőtárcsát a forgattyúháznak az 
olajszivattyú hajtórész közbetét-tengely 
kivágásába helyezzük. 

25. ábra
A lendkerék axiális ütésének ellenőrzése

26. ábra 
Készülék a lendkerék körkörös futásának és a kinyomó gyűrű 

illeszkedésének ellenőrzéséhez

1. a kinyomó gyűrű 
ellenőrzőtámja 

2. híd a mérőórával 
3. lendkerék homlok-

felület 
ellenőrzőtám 

4. feszítőanya 
5. betétlap 

27. ábra
Gyújtáselosztó hajtószerkezet behelyezése

(x-x a főtengely tengelyvonala)

1. gyújtáselosztó 
hajtószerkezet 

2. betét 
3. gyújtáselosztó 

hajtórész fogaskerék 
4. alátét 
5. olajszivattyú hajtás 

közbetét tengely 
6. olajszivattyú közbetét 

hüvely 
7. olajszivattyú 
8. olajhűtő 



30 

 
− Az elosztó hajtórész menesztőjét 

elforgatjuk úgy, hogy az 
elosztócsap kiugró részének 
szolgáló illesztőrész 
homlokfelületénél a főtengely 
tengelyéhez 55°±11°-al irányuljon 
és a hajtórész menesztő szegmens 
az elosztó hajtóház rögzítő 
tőcsavarok oldalára kerüljön. 

 
 

− A gyújtáselosztó hajtókereket és a 
vezérműtengely kereket 
összekapcsoljuk. A fogjáték a 
kapcsolódásnál 0,05-0,24 mm kell 
legyen, ami a tengelynél 11’-1° szögjátéknak felel meg. A fogjátékot egy készülékkel 
is megmérhetjük. A játékmérő sugarának függvényében a holtjáték (0,003675-
0,01764) R kell legyen, ahol R a mérőeszköz sugara. (28. ábra) 

20. Beszerelési célra szolgáló használt nyeles 
tengelyt helyezzünk a sebességváltómű 
főtengely csapágyhoz. (29. ábra) A 
lendkerék csapágyfelületet letöröljük és a 
beszerelt tengely ékhornyához helyezzük a 
tengelykapcsoló tárcsát. A teljes 
tengelykapcsolót behelyezzük. A 
jelzéseknek a tengelykapcsoló házon és a 
lendkeréken egybe kell esniük. (30. ábra) 
Ezáltal ezeknek a részeknek a kölcsönös 
helyzetét biztosítjuk, ami a főtengely, a 
lendkerék és a tengelykapcsoló 
kiegyensúlyozását biztosítja és fenntartja. A 
tengelykapcsolót 16,7-19,6 Nm nyomatékkal 
meghúzzuk és a beszerelő tengelyt 
kivesszük. 

 
 
 
 
 
 
 
 

21. A kinyomó gyűrű ütését ellenőrző 
készüléket a forgattyúház tőcsavarokra 
felhelyezzük. (31. ábra) A kinyomó gyűrű 
ütését a lendkerék külső homlokfelületéhez 
viszonyítva beállítjuk. Az ütés a 0,8 mm-t nem haladhatja meg. A kinyomó gyűrű ütését a 
nyomólap három anyájának ki- vagy becsavarásával állítjuk be. Az utánállításnál a nyomólap 
karnak a nyomólap előreugró részénél a középtől az ütközésig véghelyzetbe kell jutnia. (29. 
ábra) A kinyomó gyűrű ütésének beállítása után az állítóanyákat lebiztosítjuk. Ehhez az anya 
peremét a nyomólap csapszeg homlokfelületének hosszirányú hasítékába nyomjuk. (31. ábra) 

22. A motor összeszerelése után megvizsgáljuk a szerelés teljességét és a főtengely könnyű 
forgathatóságát. 

28. ábra 
A gyújtáselosztó hajtó fogaskerék 

fogjátékának ellenőrzése mérőórával 

1. tengelykapcsoló tárcsa 
2. beszerelő tengely 
3. tengelykapcsoló tengely csapágy 
4. nyomólap 

29. ábra 
Tengelykapcsoló tárcsa behelyezése, 

beszerelő tengely segítségével 
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A hengerfejek ki- és beszerelése 
Szerszámok és készülékek: 

– nyomatékkulcs 17 mm-es fejjel (a fej külső átmérője legalább 23 mm legyen) 
– csillagkulcs 12 mm-es fejjel, a fej külső átmérője 19 mm, a hossz legfeljebb 100 mm 
– horogkulcs 10, 12 és 14 mm 
– csavarhúzó 

A hengerfejeket a motor kiszerelése nélkül is ki- és beszerelhetjük. Ekkor a következő műveleteket 
kell elvégezni: 

1. A kipufogórendszer feszítőbilincsek anyáit meglazítjuk. 
2. A közbenső csövet levesszük 
3. A vezetőfedél 12 rögzítőcsavarját kicsavarozzuk. A fedelet levesszük. 
4. A termosztát négy rögzítőcsavarját kicsavarozzuk. A termosztátot levesszük. 
5. A kipufogócső 8 peremrögzítő anyáját lecsavarozzuk. A kipufogócsövet a hangtompítóval 

levesszük. 
6. A légterelő lemez 16 rögzítőcsavarját kicsavarozzuk, és a fedelet levesszük. 
7. Az üzemanyag szivattyú és a karburátor közti üzemanyag vezetéket levesszük. 
8. A gyújtáselosztó és a karburátor közötti vákumcsövet levesszük. 
9. A magasfeszültségű kábeltartó rögzítő anyáit lecsavarozzuk. a kábelt levesszük. A kábelsarut 

a gyújtáselosztó fedélről levesszük. 
10. A karburátor két rögzítőanyáját feloldjuk. A karburátort és a karburátor közbetét darabot 

levesszük. 
11. A gyújtáselosztó rögzítőanyát lecsavarozzuk. A gyújtáselosztó bilincs feszítőcsavarokat 

meglazítjuk és az elosztóházban levő illeszkedésükből kivesszük. 
12. (Csak csere esetén.) A gyújtáselosztó csaprészről a gumitömítést lehúzzuk. 
13. A felső fedél négy rögzítőcsavarját kicsavarozzuk és a teljes fedelet levesszük. 
14. A szívókönyök 8 rögzítőanyáját lecsavarozzuk. A szívókönyököt levesszük. 
15. A ventilátor négy rőgzítőcsavarját lecsavarozzuk. A ventilátort a töltődinamóval együtt 

levesszük. 
16. A gyújtáselosztó meghajtóház rögzítőanyát a forgattyúháznál kicsavarozzuk. A meghajtóházat 

levesszük. 
17. A hengerfej és hengerpajzsot levesszük. 
18. A hengerfejfedél rögzítőanyákat lecsavarozzuk. A fedelet levesszük. Ügyeljünk arra, hogy a 

tömítőbetét ne sérüljön meg. 

30. ábra 
Beállítási jelzések a tengelykapcsolónál és a 

lendkeréknél 
31. ábra 

Készülék a kinyomó gyűrű beállításához a 
motornál 

1. a nyomólap kart véghelyzetében a 
nyomólap kiugró rész ütközőig toljuk 

2. jelzések a tengelykapcsolón és a 
lendkeréken 
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19. A szelephimba tengely rögzítőanyákat lecsavarozzuk. A tengelyt a szelephimbákkal együtt 
levesszük. 

20. A kipufogószelep végdarabot levesszük. 
21. A hengerfej rözítőanyákat lecsavarozzuk. Az anyák lecsavarozását legfeljebb 23 mm külső 

fejátmérőjű dugókulccsal kell elvégezni. (Nagyobb fejátmérő esetén a szelepvezető persely 
könnyen eltörhet.) A hengerfej anyák lecsavarozásakor az anyákat először fél fordulattal 
meglazítjuk, majd teljesen lecsavarjuk, s az alátéttel együtt levesszük. A körhornyos alátétek 
azon anyák alá kerülnek, amelyek a homlokoldalon fedettek és a hengerfej fedél alá jutnak. 

22. A kipufogócső és a szívócső rögzítőhelyeihez fabetétet helyezünk, és könnyed 
kalapácsütögetéssel a hengerfejeket meglazítjuk, majd levesszük. Nem tanácsos a lökőrudakat 
a hengerfejek kiszerelése előtt kivenni, mert a rugók és tárcsák könnyen kieshetnek. 

23. Levesszük: 
− a hengerfejeket 
− tömítéseket 
− rugókat 
− lökőrudakat 
− a két mellső és hátsó hűtőfedelet 

Megjegyzés: 
A lökőrudakat kiszerelésük során jelöljük meg, hogy ily módon a visszaszerelésnél helyükre 
kerüljenek vissza. Az első és második henger kipufogószelep lökőrudaknak fabetétjük van a 
szelephimbákhoz való olajáramlás megrövidítése érdekében; e lökőrudak recézettek. 
A hengerfejek beszerelése a kiszerelés fordított sorrendjében történik mikoris: 

24. a lökőrúd fedélbe beszereljük: 
− a rugót 
− alátétet 
− gumi tömítőgyűrűt 

25. Az alátéttel ellátott rugókat speciális tüske segítségével összenyomjuk és a beszerelésre 
szolgáló kapocsba behelyezzük. (32. és 33. ábra) 

 
 

 
 
 
 

26. A hengerfejekre felhelyezzük a kipufogócsőnél a tömítőperselyeket. A hengerfejeket a 
helyükre tesszük. A rögzítőcsavarokat becsavarozzuk. A hengerfejek beszerelésekor 
ügyeljünk arra, hogy a lökőrúd fedél a furatokkal a forgattyúházban és a kipufogócső a 
lefolyófurattal a forgattyúházban központosan illeszkedjék, és kifogástalan tömítettséget 
érjünk el. Szükség esetén a fedelet és a csövet egyengessük ki. 

32. ábra 
A rugófedél rugók és tömítések rögzítése 

beszerelő kapoccsal 

32. ábra 
Hengerfej a tömítőkészlettel 

A készletet beszerelő kapocs rögzíti 
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27. A kapcsot a csavarlehúzóval vegyük le. (34. ábra) A hengerfej rögzítőanyákat két fokozatban 
húzzuk meg. A meghúzást az első fokozatban 14,7-19,6 Nm nyomatékkal, majd véglegesen a 
35. ábrán szemléltetett sorrendben, 39,2-44,1 Nm nyomatékkal húzzuk meg. 

 
 
 

28. A szelephimba tengely és a szelephimbák beszerelése után a szelephézagot állítsuk be. 
− Az 1. sz. henger dugattyúját a felső holtpontra visszük. Ehhez a főtengelyt olyan 

helyzetbe forgatjuk, hogy a centrifugális olajszűrő fedélen levő „BMT” jelzés a 
vezérműkerék fedél kiugró bordájával egybeessék (36. ábra) és az első hengerben 
mindkét szelep teljesen zár. E szelepek szelephimbái ekkor sugárirányban szabadon 
kimozdulhatnak. A hengerek számozását a 37. ábra szemlélteti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. ábra 
A hengerfej behelyezése, a beszerelő 

kapocs kiemelése 

35. ábra 
Hengerfej anyák meghúzási sorrendje 

36. ábra 
Beállítási jelzések a 
centrifugál olajszűrő házon és 
fedélen 

37. ábra 
A hengerszámozás sorrendje 

a: kiugrás az olajszűrő házon, az 
első henger felső holtpontjának 
jelzéséhez 
x-x: az eltolt furat tengelye, a 
fedélnek a házba való helyes 
beillesztéséhez 
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− A szelephimba állítócsavar anyáját kicsavarozzuk. A szelephimba orr és a szelepszár 

közé hézagmérőt helyezünk. Az állítóanyát csavarhúzóval forgatjuk és a szükséges 
hézagot beállítjuk. (38. ábra) A szelephézag a szívószelepnél 0,08 mm, a 
kipufogószelepnél 0,1 mm. (Nem szabad elfelejteni, hogy a kipufogószelep a külső, és 
a szívószelep a középső.) Az állítóanya forgatása közben tanácsos a hézagmérőt kissé 
eltolni. A hézagmérőnek „húzósan” kell illeszkednie. A csavart csavarhúzóval 
megtartjuk. Az ellenanyát meghúzzuk. (39. ábra) A szelephézagot ellenőrizzük. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

− A főtengelyt egy félfordulattal tovább forgatjuk, és a szelephézagot a második, 
negyedik, harmadik (a gyújtás sorrendjében) hengernél beállítjuk. 

29. A szelephimba tengelyeket és a szelepek homlokfelületét megolajozzuk. 
30. A hengerfej fedelet felhelyezzük. 

 
A hengerfejek ki- és beszerelése a gépkocsiból kiszerelt motornál ugyanilyen sorrendben történik, 
azzal a különbséggel, hogy a hengerfejeket a szórólemez levétele után szereljük ki. (lásd a „motor 
szét- és összeszerelése” fejezetet) 

39. ábra 
Szelephézag rögzítése 

38. ábra 
A szelephézag beállítása 

40. ábra 
Az olajszűrő kiszerelése 

41. ábra 
Olajszűrő leemelt fedéllel 

1. olajszűrő fedél, 2. olajszűrő ház 3. olajterelő 
4. különleges csavar 
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A vezérműkerék fedél ki- és beszerelése  
(a motor a gépkocsiból kiszerelve) 
 
Szerszámok és készülékek: 

– nyomatékkulcs 24 és 32 mm-es fejjel 
– lendkerék reteszelő 
– dugókulcs 10, 12 és 14 mm 
– csavarhúzó 

A szétszerelést a következő sorrendben végezzük: 
1. A lendkerék reteszelőt (16. ábra) a forgattyúház két tőcsavarjára felhelyezzük. A centrifugál 

olajszűrő fedél rögzítőcsavarokat lecsavarjuk. A fedelet levesszük. A centrifugál olajszűrő 
tisztításakor a szétszerelést e terjedelemben kell elvégezni. 

2. A centrifugál olajszűrő csavarok biztosítólemezeit felhajlítjuk. A csavart kicsavarozzuk. Az 
alátétet és az olajterelőt eltávolítjuk. A centrifugál olajszűrő házat könnyedén ütögetve a 
főtengelyről levesszük. 

3. Az üzemanyag szivattyút a vezérműkerék fedélen rögzítő két anyát lecsavarozzuk. A 
szivattyút leszereljük. Leszereljük még: 

− a tőcsavar betétdarabot 
− a szivattyú hajtórúd-vezetőt 
− a hajtórudat 
− a betéteket 

4. A vezérműkerék fedelet rögzítő csavarokat kicsavarozzuk. A ventilátor rögzítőöntvényt 
ütögetve a vezérműkerék fedelet levesszük. 

5. Az ellensúlytengely csap rögzítőrugót levesszük. 
6. A vezérműkerék fedél tömítőbetétet eltávolítjuk. 
7. Az olajbetöltő csonkot levesszük. 
8. A vezérműkerék fedél furatból az 1301 számú golyóscsapágyat kisajtoljuk (ha csere 

szükséges) 
9. A mellső főtengely tömítőgyűrűt kiütjük. (ha csere szükséges) Az olajterelőt levesszük. 

A vezérműkerék fedél beszerelése és rögzítése a kiszerelés fordított sorrendjében történik, az alábbiak 
szerint. 

10. A főtengelyt az első henger felső holtpontjára állítjuk. Megvizsgáljuk, hogy az ellensúly 
tengely hajtókerekek „0” jelzése a vezérműtengely kerékkel egybeesik-e. 

11. A tömítő betétet a vezetőcsapra húzzuk. A fedelet a forgattyúházra helyezzük. A csavarokat 
meghúzzuk. (42. ábra) 

12. Ha a főtengely tömítőgyűrűt leszereljük, úgy azt speciális szerszámmal (43. ábra) szereljük be, 
az élek megvédése érdekében. 

 
 
 

42. ábra 
Vezérmű fedél behelyezése 

43. ábra 
Főtengely tömítés besajtolása a vezérmű 

fedélbe 
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13. A centrifugál olajszűrő csavart nyomatékkulccsal 117,7±19,6 Nm nyomatékkal meghúzzuk. A 

biztosító lemezt a csavarszegélyre felhajlítjuk. 
14. A centrifugál olajszűrő fedél behelyezésekor ügyeljünk arra, hogy a fedél rögzítőcsavarok 

asszimetrikusan helyezkednek el. 
15. Az üzemanyag szivattyú beszerelésekor 

megvizsgáljuk, hogy a szivattyú hajtórúd 
külső homlokfelülete a ház felfekvési 
felületéhez viszonyítva túlnyúlik és ezt 
szükség esetén a következő módon állítjuk 
be: Az üzemanyag szivattyú hajtókarját 
benyomjuk mindaddig, míg a munkalöket 
meg nem kezdődik. A távolságot a karcsésze 
és a szivattyúház felfekvési felülete között 
megmérjük. A méretnek 0,4-2,2 mm között 
kell lennie. (A számjegyeket általában a 
szivattyúházon megtaláljuk.) Az üzemanyag 
szivattyú hajtórúdját behelyezzük a 
rúdvezetőbe úgy, hogy a lapos rúdvég a 
hajtó excenter felé irányuljon. Ezután a 
rúdvezetőt, a rúddal, a közbetét darabbal és 
a betéttel a tőcsavarokra helyezzük, majd 
rögzítjük. A főtengelyt elforgatjuk annyira, 
hogy a szivattyú hajtórúd túlnyúljék. (44. 
ábra) A rúdnak a betét fölött 1,2-1,8 mm-el jobban kell kinyúlnia annál, mint amikor a 
hajtókar az alapjárat megszüntetésekor lenyomva van. A rúd túlnyúlását a méretnek 
megfelelően betétekkel állítjuk be. Például: 
A nyomókar 1,6 mm-el van lenyomva. Az ennek megfelelő rúd túlnyúlási méret 1,6 mm+(1,2-
1,8 mm)= 2,8-3,4 mm. A rúd túlnyúlási méretet legcélszerűbb célszerszámmal beállítani. (lásd 
a 45. ábrát) 

A vezérműkerék fedél ki- és beszerelése (a motor a gépkocsiból nincs kiszerelve) 
 

1. A ventilátor fedél négy rögzítőcsavarját lecsavarozzuk. A ventilátor terelőszerkezet négy 
rögzítőanyáját lecsavarozzuk. A ventilátort a töltődinamóval együtt leszereljük, a fedél 
levétele nélkül. Előzőleg a töltődinamó kábelét leválasztjuk. 

2. A centrifugál olajszűrő öntvény és a vezérműkerék fedél illesztési helyének előreugrása közé 
tüskét helyezünk. A főtengelyt elfordulás ellen biztosítjuk. A hat csavart kicsavarozzuk. A 
centrifugál olajszűrő fedelét leemeljük. 

3. A munkafolyamat innentől azonos az előző részben tárgyalt munkafolyamat 2. pontjától 
kezdődőekkel. 

44. ábra 
Üzemanyag szivattyú hajtórúd túlnyúlása 

(az üzemanyag szivattyú és a ház felfekvési 
felülete közötti távolság) 

1. perem 
2. végdarab 
3. anya 
4. mérőóra 

45. ábra 
Mérőkészülék az üzemanyag szivattyú hajtórúd túlnyúlásának méréséhez 
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A vezérműtengely és az ellensúly szerkezet ki- és beszerelése 
 
A szerszámok és készülékek azonosak a motor szétszereléséhez szükséges szerszámokkal. A motor 
teljes szétszerelésekor a vezérműtengely és az ellensúly szerkezet kiszerelése a hajtórúd 
dugattyúcsoport kiszerelése után történik. 

1. Ezután leszereljük a lendkereket a következő módon: 
− a lendkerék csavarokat kicsavarozzuk 
− a lendkerék tárcsáját levesszük 
− a ház és a lendkerék közé tüskét helyezünk 
− a lendkereket a tüskékkel elnyomjuk 
− a főtengelyről a lendkereket lehúzzuk (Ügyeljünk arra, hogy a lendkerék csapok a 

helyükön maradjanak.) 
2. Az ellensúlytengely fedél négy 

rögzítőcsavarját kicsavarozzuk. 
A fedelet levesszük. (46. ábra) 

3. A csavar biztosítólemez 
nyelveket felhajlítjuk, és az 
ellensúly szerkezet ellensúly 
csavarokat megoldjuk. 

4. Az ellensúly tárcsát levesszük. 
Az ellensúly tengelyt 
fémtüskével a vezérműkerék 
fedél oldala felől kiütjük. Az 
ellensúlyt és az ellensúly 
tengelyt a fogaskerékkel együtt 
levesszük. 

5. Az ellensúly tengely 
hajtókereket a főtengelycsapról 
lehúzzuk. 

6. Az üzemanyag szivattyú hajtókörmöt lefordítjuk. A tárcsát levesszük. A vezérműtengely 
kerék és a ház közé két tüskét helyezünk. A vezérműtengelyről a fogaskereket a tüskék 
rázogatásával lehúzzuk. A vezérműtengelyt szintén rázogatva a lendkerékhez húzzuk. Ekkor 
ügyeljünk arra, hogy a vezérműtengely csapágy felülete a bütyök szegélyétől meg ne sérüljön. 

7. A vezérműtengely ütközőperem két rögzítőcsavarját kicsavarozzuk. Az ütközőperemet 
levesszük. 

8. A vezérműtengely hajtókereket a főtengelyről lehúzzuk. 
A vezérműtengely és az ellensúly tengely összeszerelése a szétszerelés fordított sorrendjében 
történik: 
9. A vezérműtengelynek a házba való behelyezése előtt a tengelycsapot és a perselyt olajozzuk 

meg. 
10. A vezérműtengely kereket a vezérműtengely csapra sajtoljuk. (47. ábra) 

46. ábra 
Az ellensúly nézete a lendkerék oldalának leemelt 

fedelénél

47. ábra 
Vezérműtengely-perem sajtolótüske 

1. vezérműtengely 
2. vezérműtengely-

perem 
3. vezérműtengely 

kerék 
4. tüske 
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11. A vezérmű kereket a főtengelynél és a vezérműtengelynél úgy helyezzük be, hogy a jelzések a 

homlok felületén egybeessenek. (48. ábra) A fogaskerék-pár legkisebb fogjátékát átforgatással 
biztosítjuk. A fogaskerék-pár legnagyobb fogjátéka a kerület három pontján mérve, új 
fogaskerekeknél legfeljebb 0,75 mm lehet. Ugyanez a játék, a már üzemeltetett fogaskerék-
párnál legfeljebb 0,2 mm lehet. A fogjáték különbség egy fogaskerék-párnál a 0,05 mm-t nem 
haladhatja meg. 

12. Az ellensúly tengelyt és hajtókerekeit a homlokfelületen lévő jelzéseknek megfelelően 
helyezzük be. (49. ábra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. A fogaskerék-pár fogjátéka a kerület három egyenletesen elosztott pontján mérve 0,12-0,25 

mm között kell legyen. A fogjáték különbség egy fogaskerék-párnál legfeljebb 0,05 mm lehet. 
14. Az ellensúly tengely tengelyirányú játékát a vezérműtengelyen megvizsgáljuk. A játék 0,45 

mm-nél nagyobb nem lehet. 
 
A vezérműtengely és az ellensúly szerkezet ki- és beszerelése (a motor teljes szétszerelése nélkül) 
 
A munka elvégezhető a hengerfej leszerelése és a hajtórúd-dugattyú csoport kiszerelése nélkül is. 
Ekkor a következőképpen járunk el: 

1. A vezérműkerék fedelet levesszük. 
2. A lendkerék reteszelőt (16. ábra) felhelyezzük. A tengelykapcsoló ház hat rögzítőcsavarját 

kicsavarozzuk. A teljes tengelykapcsolót kiszereljük. A kiszerelés előtt megvizsgáljuk, hogy a 
tengely kapcsolóházon és a lendkeréken levő jelzés jól látható-e. A lendkerék rögzítőanyát 
kicsavarozzuk és az alátétet levesszük. A ház és a lendkerék közé tüskét helyezünk. A 
lendkereket a tüskékkel eltoljuk, és ezáltal a főtengelyről lehúzzuk. Ügyeljünk arra, hogy a 
lendkerék csapok tartsanak. 

3. A hengerfejfedél rögzítőanyákat lecsavarozzuk. A fedelet levesszük. Ügyeljünk arra, hogy a 
tömítőbetét ne sérüljön meg. A szelephimba tengely rögzítőanyákat lecsavarozzuk. A tengelyt 
a szelephimbákkal együtt levesszük. A kipufogószelep végdarabot levesszük. 

4. A lökőrudakat kivesszük. 
5. A motort az olajteknővel felfelé állítjuk, nehogy a lökőrudak a vezérműtengely kiszerelésekor 

a forgattyúházba essenek. 
6. A munkafolyamat innentől azonos az előző részben tárgyalt munkafolyamat 2. pontjától 

kezdődőekkel. 

48. ábra 
A vezérmű kerekek 
beállítási jelzései 

49. ábra
Az ellensúly tengely 

hajtókerekek 
beállítási jelzései



39 

 
A henger, a dugattyú a hajtórúddal ki- és beszerelése 
(a motor a gépkocsiból ki van szerelve) 
 

1. Az olajteknőt leszereljük. (50. ábra) 
2. A hengereket a motorról leszereljük. 
3. A hajtúród csavaranyák sasszegeit 

kivesszük. Az anyákat 14-es 
dugókulccsal kicsavarozzuk. 

4. A hajtórúdfedél levétele előtt 
megvizsgáljuk, hogy a beállítási 
jelzések megtalálhatók-e. A 
beállítási jelzéseket a gyártómű 
elektromos ceruzával viszi fel 
(nevezetesen a hengerszámozást a 
hajtórúd karon és a hajtórúdfedélen) 
Ha ezek a jelzések rosszul láthatók, 
úgy a hajtórúdra és a hajtórúdfedélre 
ismét fel kell vinni a számokat, 
éspedig minden egyes hengerszámot megfelelő mennyiségű csíkkal jelölünk. Az egyik 
hajtórúdfedelet a másikkal összecserélni nem szabad. 

5. A hajtórúdfedelet levesszük. A motort 180°-al elfordítjuk. (a hengerek felül vannak) Az anyát 
kicsavarozzuk. A hengerrögzítő szerkezetet levesszük. A henger felső részére fadarabot 
helyezünk, és kalapácsütögetéssel azt kilazítjuk. A hengert, együttesen a dugattyúval és a 
hajtórúddal kivesszük. A henger és a hajtórúd helyzetét megjelöljük. 

6. Kiszereljük a többi hengert is a dugattyúval. Megfelelő számozással látjuk el és a 
hajtórúdfedelet az anyákkal, helyükre tesszük. 

7. A dugattyút a hajtórúddal, a hengerből kivesszük. 
8. Visszaszerelésnél fordított sorrendben járunk el, a következőkre ügyelve: 
9. A hajtórúd csapágycsészét behelyezés előtt, vagy a csapágycsésze kicserélésekor mindkét 

csészefelet jól mossuk meg, és ellenőrizzük, hogy azokon nincsenek-e éles szegélyek. Szükség 
esetén a szegélyeket törjük le. 

10. A csapágycsészéket úgy helyezzük a hajtórúdláb és a hajtórúdfedél furatba, hogy a 
csapágycsésze kiugró része a megfelelő horonyba kerüljön. Vizsgáljuk meg a hasítékhelyek 
illeszkedését. 

11. Minden egyes dugattyúgyűrűt a dugattyú hornyában átforgatunk, hogy ily módon 
meggyőződjünk szabad mozgathatóságukról. A dugattyúpalástot és a dugattyúgyűrűket 
motorolajjal megkenjük. 

12. A dugattyúgyűrű hasítékokat az 51. ábrán szemléltetett módon elosztjuk. 
 
 
 
 

 
1. felső sűrítőgyűrű (krómozott) 
2. alsó sűrítőgyűrű (horganyzott) 
3. felső olajlehúzó gyűrű 
4. tengelyirányú feszítőrugó 
5. sugárirányú feszítőrugó 
6. alsó olajlehúzó gyűrű 
7. a gyűrűk hasítéka erre a szakaszra nem eshet 
 

I-VI: a sűrítőgyűrű hasítékának, az olajlehúzó gyűrű tárcsák és feszítőgyűrűk helyzete 

50. ábra 
A motor leszerelt olajteknővel 

51. ábra 
Dugattyúgyűrűk helyzete a dugattyún 



40 

 
13. A hengerfelületeket megolajozzuk. Speciális tüske segítségével a hajtórúd-dugattyú készletet a 

dugattyúgyűrűkkel a hengerbe helyezzük. (lásd az 52. ábrát) Ügyeljünk a behelyezés irányára; 
a dugattyú fenekén levő nyíl és a számozás a hajtórúd száron a motor mellső része felé 
mutasson. (53. ábra) A hengereket úgy igazítjuk be, hogy az 1. és 2. henger bordázata, lapos 
oldalukkal a vezérmű fedél, és a 3. és 4. hengeré a lendkerék felé irányuljon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. tüske 
2. teljes dugattyú, a dugattyúgyűrűkkel és a hajtórúddal 
3. henger 
 

14. Minden egyes henger alá 0,3±0,03 mm vastag papírtömítést helyezünk. A tömítés külső 
átmérője 95±0,25 mm, a belső átmérője 85±0,3 mm. 

15. A hajtórúdfedelet a csapágycsészékkel leemeljük. Egyik hengert a dugattyúval és a 
hajtórúddal a forgattyúházra felhelyezzük. A hengert a rögzítő szerkezettel rögzítjük. 

16. A főtengelyt úgy forgatjuk el, hogy a forgattyúcsap az alsó holtpontra kerüljön. A hajtórúd 
csapágycsészéket és a tengelycsapokat motorolajjal megkenjük. A hajtórudat a 
főtengelycsaphoz húzzuk, és a csapágyat összeszereljük. Ekkor ügyeljünk arra, hogy a 
hajtórúd és a hajtórúdfedél jelzései egybeessenek. A hajtórúdcsavar anyákat egyenletesen, de 
nem véglegesen 14,7-19,6 Nm nyomatékkal meghúzzuk. 

52. ábra 
Tüske, a 
dugattyúknak a 
hengerbe való 
behelyezéséhez 

53. ábra 
Henger a behelyezett 

dugattyúval, hajtórúddal 
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17. A dugattyút és a hajtórudat beszereljük a többi hengerbe is. (54. ábra) A hajtórúdcsavar 

anyákat végérvényesen 44,1-51 Nm nyomatékkal húzzuk meg, mégpedig egymás után 
húzósan, állandóan növelve a húzóerőt. (55. ábra) 

 
 
 

 
 
 
 

18. A főtengely könnyen forgathatóságát megvizsgáljuk. A hajtórúdcsavar anyákba sasszeget 
helyezünk. Ha az anyák hasítékai nem esnek egybe a csavarok furatával, megengedhető az 
anyák utánhúzása 63,7 Nm nyomatékkal. Az anyák meglazítása a sasszegek behelyezése 
érdekében nem engedhető meg. A sasszegeket gondosan szét kell hajlítani. Az anya 
hasítékoknál jól illeszkedjenek, a sasszegek nem mozoghatnak a helyükön. 

 
Ha az üzemeltetés közben felmerül a henger, a dugattyúgyűrű, a dugattyú vagy a hajtórúd 
csapágycsésze kiszerelésének szükségessége, úgy azt végrehajthatjuk anélkül, hogy a motort a 
gépkocsiból kiszerelnénk, és teljesen szétszerelnénk. 
 
A dugattyúgyűrűk ki- és behelyezése 
 

1. A hengerfejet a motorból kiszereljük. A főtengelyt átforgatjuk úgy, hogy a kiszerelésre váró 
hengerben a dugattyú a felső holtponton legyen. A henger felső részére fadarabot helyezünk és 
könnyed kalapácsütéssel a hengert meglazítjuk és kivesszük. 

2. A dugattyúgyűrűket kivesszük, majd megtisztítjuk és megvizsgáljuk. A dugattyúgyűrűt akkor 
kell kiszerelni, ha a gyűrű hasíték a hengerbe helyezett dugattyúgyűrűnél több mint 1,8-2 mm. 
A kopott dugattyúgyűrűk kicseréléséhez a gyártómű alapméretű gyűrűket szállít. 

3. A dugattyúgyűrűk cseréje előtt a dugattyú fenékrészét és a gyűrűhornyokat az olajkoksztól 
megtisztítjuk. Az olajlehúzó gyűrűk hornyában levő olajvezető furatokat is tisztítsuk meg. A 
hornyokból a lerakódott olajkokszot legkönnyebben egy régi, rossz dugattyúgyűrűvel 
távolítjuk el. Ekkor ügyeljünk arra, hogy a hornyot ne sértsük meg. 

4. Az új dugattyúgyűrűket jól mossuk meg. Minden egyes dugattyúgyűrűt vizsgáljunk meg, majd 
készletenként és hengerenként válogassuk szét. 

5. A dugattyúgyűrűk hasítékának játékát ellenőrizzük. Ekkor minden egyes dugattyúgyűrűt a 
hengernek megfelelően a dugattyúfenék segítségével tolunk fel a működési helyére. A 
játéknak 0,25-0,55 mm kell lennie. Szükség esetén a dugattyúgyűrű-hasíték felületét a 
játéknak megfelelően reszeljük le és illesszük be. 

55. ábra 
A hajtórúd csavarok meghúzása nyomatékkulccsal 

54. ábra 
A henger felhelyezése a dugattyúval 
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6. A dugattyúgyűrűket a célszerszám segítségével (56. ábra) felhúzzuk a dugattyúra. Ezt a 
műveletet az alsó olajlehúzó gyűrűvel kezdjük és elővigyázatosan végezzük, nehogy 
megsérüljenek vagy deformálódjanak. (57. ábra) Az alsó két horonyba radiális és axiális 
feszítőrugóval ellátott olajlehúzó gyűrűt helyezünk. A felső sűrítőgyűrű krómozott és lecsapott 
szegélyű, míg az alsó horganyzott, és szegélye éles. A sűrítőgyűrűk belső felületén üreg van, 
ami beszerelésnél felfelé mutat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. dugattyú 
2. tüske 

 
 
 

7. A dugattyút és a dugattyúgyűrűket olajozzuk meg. A dugattyúgyűrűk szabad mozgását 
ellenőrizzük. A gyűrűk hasítékát az 51. ábrán szemléltetett módon osszuk el a kerületen. 

8. A hengert jól tisztítsuk meg, és olajozzuk be. A dugattyúgyűrűket egy szerszám segítségével 
(58. és 59. ábra) fogjuk össze. 

56. ábra 
Tüske a 
dugattyúgyűrűknek a 
dugattyúra való 
felhúzásához 

57. ábra 
A dugattyúgyűrűk behelyezése 

58. ábra 
Bilincs a dugattyúgyűrűk 
összenyomásához 

59. ábra 
A bilinccsel átfogott dugattyúgyűrűk (a henger 

felhelyezése előtt) 
3. dugattyú a gyűrűkkel 

2. bilincs 

1. henger 
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9. A hengert a dugattyúra helyezzük és betesszük. (60. ábra) 
10. A hajtórúdfedél levétele előtt 

megvizsgáljuk, hogy a beállítási jelzések 
megtalálhatók-e. A beállítási jelzéseket 
a gyártómű elektromos ceruzával viszi 
fel (nevezetesen a hengerszámozást a 
hajtórúd karon és a hajtórúdfedélen) Ha 
ezek a jelzések rosszul láthatók, úgy a 
hajtórúdra és a hajtórúdfedélre ismét fel 
kell vinni a számokat, éspedig minden 
egyes hengerszámot megfelelő 
mennyiségű csíkkal jelölünk. Az egyik 
hajtórúdfedelet a másikkal összecserélni 
nem szabad. 

 
A dugattyú ki- és beszerelése 
 

1. A hengerfejet a motorból kiszereljük. A főtengelyt átforgatjuk úgy, hogy a kiszerelésre váró 
hengerben a dugattyú a felső holtponton legyen. A henger felső részére fadarabot helyezünk és 
könnyed kalapácsütéssel a hengert meglazítjuk és kivesszük. 

2. A dugattyúcsapszeg biztosító gyűrűjét a dugattyúszemből kivesszük. 
3. A dugattyúcsapszeg kisajtoló készülék (61. ábra) orsóját a dugattyúcsapszeg furatba 

helyezzük. A végdarabot becsavarozzuk. A készülék anyáját becsavarva a dugattyúcsapszeget 
kisajtoljuk. A dugattyút levesszük. (62. ábra) 

 
1. anya 
2. tüske 
3. végdarab 

 
 
 
 

60. ábra 
A henger felhelyezése (a dugattyúgyűrűket a 

bilincs fogja át) 

61. ábra 
Készülék a dugattyúcsapszeg kisajtolásához 

62. ábra 
A dugattyúcsapszeg 

besajtolása a motoron 
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4. A dugattyú és a henger kiszerelésekor figyelembe kell 

venni, hogy gyártómű a dugattyúkat és a hengereket 
alapméretben, három csoportba osztva szereli és 
alkatrészként is így szállítja. (méreteket lásd a 
táblázatban) 

5. A dugattyúcsapszegeket a dugattyúszem és a 
dugattyúcsapszeg belső felületének színjelzése szerint 
kell kiválasztani. A szükséges túlméretet biztosítani kell. 
Az új dugattyúcsapszegnek a hajtórúd perselybe való 
illesztésekor tudni kell, hogy a jól letörölt 
dugattyúcsapszegeknek hüvelykujj nyomásra érezhető 
játék nélkül kell a tisztára törölt hajtórúd perselybe 
illeszkednie. (lásd a 63. ábrát) 

6. A dugattyúcsapszeg biztosító gyűrűjét a dugattyúszembe 
úgy helyezzük be, hogy a biztosító gyűrű hasítéka az orr 
alatt kifelé legyen és a biztosító gyűrű a horonyban  játék 
nélkül illeszkedjék. 

7. A dugattyút 80-85°C-os forró vízben melegítsük fel, és a 
hajtórúddal összeillesztjük. A dugattyú fenekén levő nyíl 
a vezérmű kerék felé mutasson. A dugattyúcsapszeget 
motorolajjal kenjük meg és toljuk be a dugattyúszem és 
a hajtórúd fejpersely furatába. A felmelegített 
dugattyúba a csapszeg kézzel benyomható. Ha a 
dugattyúcsapszeg ütközik a feszítőgyűrűnél, úgy a 
második biztosító gyűrűt hasítékával lefelé és orrával 
kifelé tegyük be. A dugattyú lehűlése után a 
dugattyúcsapszegnek a dugattyúszemben szorosan, a 
hajtórúd fejperselyben lazán kell illeszkednie. Az 
illeszkedést ellenőrizzük. 

8. A dugattyúgyűrűket behelyezzük. A munkafolyamat 
innentől azonos az előző részben tárgyalt munkafolyamat 
3. pontjától kezdődőekkel. 

 
A hajtórúd csapágycsészék ki- és beszerelése 
 

1. Az olajleeresztő csavart kicsavarozzuk, az olajat leeresztjük. A szórólemezt és az olajteknőt 
leszereljük. 

2. A kipufogórendszer feszítőbilincsek anyáit meglazítjuk. A közbenső csövet levesszük. 
3. A fedél 12 rögzítőcsavarját kicsavarozzuk. A fedelet levesszük. 
4. A termosztát négy rögzítőcsavarját kicsavarozzuk. A termosztátot levesszük. 
5. A kipufogócső 8 peremrögzítő anyáját lecsavarozzuk. A kipufogócsövet a hangtompítóval 

levesszük. 
6. A légterelő lemez 16 rögzítőcsavarját kicsavarozzuk, és a fedelet levesszük. 
7. Az olajteknőnél a szórólemez négy rögzítőcsavarját kicsavarozzuk. A szórólemezt levesszük. 
8. Az olajszivattyút leszereljük. Az olajszivattyú hajtószerkezet közbenső tengelyét kivesszük. 
9. A főtengelyt elforgatjuk úgy, hogy egyik dugattyú az alsó holtpontra jusson. A hajtórúd 

csavarokból a sasszeget kivesszük. A hajtórúd fedelet levesszük. 
10. A csapágycsésze fedelet egy fémlappal a kiütjük a hajtórúdból. 
11. Az új csapágycsésze fedelet a hajtórúd lábrészébe helyezzük. A munkafolyamat innentől 

azonos „A henger, a dugattyú a hajtórúddal ki- és beszerelése” című rész 16. pontjától 
tárgyaltakkal. 

 
 

63. ábra 
A dugattyúcsapszeg 

ellenőrzése a hajtórúdfej 
perselyhez kiválasztva 
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A forgattyúház javítása 
 
A forgattyúház a motor alaprészét képezi. Általában 120000 km-ig nem igényel javítást. (64. ábra) 
Üzemeltetés közben a legjelentősebb meghibásodás a henger és a hengerfej rögzítőcsavarok 
leszakadása. (64. ábra, 11) 

 
 
 

1. forgattyúház 
2. Ø 6 záródugó 
3. olajhűtő tőcsavar 
4. betét 
5. csonk 
6. M 10x40-es tőcsavar 
7. csapágy 
8. csapágyretesz 
9. alátét 
10. M 6x6-os csavar 
11. tőcsavar 
12. csonk, kalibrált furattal 
13. olajszivattyú rögzítőcsavar 
14. Ø 12 záródugó 
15. Ø 8 záródugó 

 

64. ábra 
Forgattyúház (teljes) 
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1. Ezt a hibát úgy szűntetjük meg, hogy az M 12-re növelt 

menetes furatba különleges tőcsavart (65. ábra) csavarunk. 
Előzőleg a hengert kiszereljük. Ügyeljünk arra, hogy a motor 
olajtere ne szennyeződjék be. A kiszakadt csavar menetét 29 
mm mélységben M 12x1,75 menetre vágjuk át. A menet 
tengelyének derékszög mérete a henger felfekvési felületéhez 
viszonyítva legfeljebb 0,4 mm-el térhet el, 100 mm 
hosszúságra számítva. A tőcsavar menetes részét a 
becsavarozás előtt bakelit lakkal kenjük be. (GOSZT 901-56) 
A tőcsavarnak a henger felfekvési felületénél mutatkozó 
kinyúlási méretét a 64. ábra szemlélteti. 

2. A motor teljes szétszerelése során a forgattyúházat alaposan 
mossuk ki; különösen az olajtér kimosására ügyeljünk. A 
mosás után vizsgáljuk meg a felfekvési és munkafelületeket 
beverődés, karcolódás stb. szempontjából. Szükség esetén a 
felületeket gondosan tisztítsuk meg. 

 
 
 
 
 
A forgattyús mechanizmus javítása 
A henger állapotvizsgálata 
 

1. A hengert a motorról való leszerelése és lemosása után, 
mindenek előtt a bordák repedése, karcolódás és rovátkák 
szempontjából vizsgáljuk meg. Szükség esetén a 
karcolódásokat finom csiszolóvászonnal távolítsuk el. A 
tisztítás során a hengert alaposan mossuk meg, nehogy a 
csiszolópor visszamaradjon. Kisebb karcolódásokat, amelyek a 
további üzemeltetést nem zavarják, nem kell feltétlenül 
eltávolítani. Ha a henger felületén, a felső részén lerakódás van 
(a felső sűrítőgyűrű futási határánál), úgy azt „sauberrel” vagy 
speciális köszörűszerszámmal távolítsuk el. Ezt a munkát igen 
gondosan kell elvégezni, nehogy a lerakódás alatti fémből is 
lecsiszoljunk. 

2. A henger további üzemeltetési képességét a geometriai 
méretek meghatározásával döntjük el azáltal, hogy az adott 
felületeket (67. ábra) mérőórával (66. ábra) megmérjük. A 
henger kopására az I. öv alatti (67. ábra) kopottsági érték a 
jellemző. (a négy irányban végzett mérések középértéke) a 
kopottság ezen a felületen a legjelentősebb, ezen kívül ez a 
méret a felső sűrítőgyűrű hasítékának játékától is függ. A 
dugattyúpalást és a henger közötti játék megállapításához a IV. 
és V. övön négy irányban végzett mérések középátmérőjét 
vesszük. 

65. ábra
Javító méretű, hengerfej rögzítő tőcsavar

66. ábra
Hengerfurat mérése mérőórával
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3. A dugattyú szemrevételezésekor mindenek előtt azt állapítjuk meg, hogy a dugattyúfenéken 

nincs-e repedés. Ha igen; a dugattyút ki kell cserélni. A dugattyúgyűrű hornyokat egy törött 
dugattyúgyűrűvel jól megtisztíthatjuk Az olajlehúzó gyűrűk olajvezető furatait megtisztítjuk 
és átfúvatjuk. 

4. Tanácsos a dugattyúpalást átmérőjét a 68. ábrán adott vázlat szerint mérni. A dugattyúpalást 
és a henger közötti játék megállapításához a II: öv méretét vegyük az A-A metszetnél 

5. A dugattyúszem belső átmérőjét (a dugattyúcsapszeg részére) általában két irányban mérjük; a 
dugattyú tengelyirányában és arra merőlegesen. Minden egyes dugattyúszemet két helyen 
mérünk. A dugattyúgyűrű hornyok magasságát négy, egymásra merőleges ponton mérjük. 

 
A dugattyú és a henger kiválasztása cseréhez 
 

6. A dugattyút a következő esetekben kell 
kicserélni: 
− ha a dugattyúpalást és a henger közötti 

játék több mint 0,2 mm 
− ha az új sűrítőgyűrű és a dugattyúhorony 

közötti játék (69. ábra) több mint 0,2 mm 
− ha a dugattyúcsapszeg furata meghaladja a 

22,025 mm-es átmérőt 
− ha szemrevételezéssel repedéseket, 

rovátkákat, égett helyeket stb. állapítunk 
meg 

67. ábra 
A hengerhüvely mérési vázlata
B-B a főtengely tengelyvonala 

67. ábra 
A dugattyúpalást mérési vázlata 

A II. szakaszon az ellenőrzési méret 
Ø 75,96-0,03 mm 

69. ábra 
A dugattyúgyűrű és a horony közötti 

játék ellenőrzése 
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7. A dugattyúpalást alsó része és a henger közötti beszerelési illesztésének 0,05-0,07 mm 

tartományban való tartása érdekében a gyártómű három méretcsoportot alkalmaz, és szállít 
alkatrészként. A dugattyúfenéken a csoportokat jelző, besajtolt betűket (А, Б, В) találunk. A 
hengereket színnel jelölik. (vörös, sárga, zöld) A dugattyút és a hengert tehát ennek 
megfelelően kell összeválogatni. Ha csak dugattyút cserélünk és a régi hengert továbbra is 
alkalmazzuk, tanácsos a „Б” csoportba tartozó dugattyút felhasználni. Egy motornál a 
dugattyúk közötti súlykülönbség nem lehet 3 g-nál több. 

 
hengerszín dugattyúcsoport dugattyúátmérő hengerátmérő játék 

vörös А 75,93-75,94 75,99-76,00 0,05-0,07 
sárga Б 75,94-75,95 76,00-76,01 0,05-0,07 
zöld В 75,95-75,96 76,01-76,02 0,05-0,07 

 
 
A dugattyúgyűrűk állapotvizsgálata 
 

8. A vizsgálat előtt a dugattyúgyűrűt az olajkoksztól és 
egyé lerakódástól tisztítsuk meg, utána benzinben 
mossuk meg. A vizsgálat abból áll, hogy a hengerbe 
helyezett dugattyúgyűrűk hasítékának játékát 
megmérjük. (hőjáték) Lásd a 70. ábrát. A 
behelyezésnél a dugattyúgyűrűket a dugattyúfenékkel 
toljuk fel a hengerbe. Az illeszkedés a dolgozó 
dugattyúgyűrűnél nem lehet több 1,8-2 mm-nél. 
Ugyanígy vizsgáljuk meg a hengerben a gyűrűk 
kopottságát is. Ha gáz-átáramlási nyomokat találunk, 
akkor a dugattyúgyűrűt ki kell cserélni. 

9. A dugattyúgyűrűket alkatrészként alapméretben és 
túlméretben szállítják. A beépítés előtt a gyűrűről a 
rozsda elleni zsírt távolítsuk el, és alaposan mossuk 
meg. Ezután minden egyes hengerhez kiválasztjuk a 
megfelelő gyűrűket. Egy hengerhez tartozó 
dugattyúgyűrű készlet két sűrítőgyűrűből, és két 
olajlehúzó gyűrűből áll. Az alsó sűrítőgyűrű 
horganyzott és éles szegélye van. A dugattyúgyűrű 
készlet kiválasztása után megvizsgáljuk a hasíték 
játékot. Egy új hengernél a játéknak a sűrítőgyűrűk esetén 0,25-0,55 mm, míg az olajlehúzó 
gyűrűknél 0,9-1,5 mm között kell lennie. Szükség esetén a gyűrűket a hengerekbe illesztjük. 
Ha régi hengerbe új gyűrűket helyezünk, akkor a játék 1,2-1,5 mm. 

10. Mielőtt betennénk a dugattyúgyűrűket a 
hengerbe, a 71. ábrán szemléltetett módon 
vizsgáljuk meg a gyűrű akadálytalan 
mozgását a horonyban. Előtte a hornyokat 
vizsgáljuk meg, hogy tiszták-e, nincsenek-e 
beverődési helyek stb. 

11. A dugattyúgyűrűket elővigyázatosan húzzuk 
a dugattyúra, nehogy megsérüljenek vagy 
deformálódjanak. Tanácsos különleges 
tüskét alkalmazni. (56. ábra) A 
dugattyúgyűrűk szabad mozgását a 
dugattyún is megvizsgáljuk. 

 
 

70. ábra 
A dugattyúgyűrű 
hasíték 
hőtágulásának 
mérése 

71. ábra 
A dugattyúgyűrű mozgásának 

ellenőrzése a horonyban 
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A dugattyúcsapszeg kiválasztása és kiszerelése 
 

12. A dugattyúcsapszeget önmagában igen ritkán cseréljük ki, miután csekély mértékben kopik; 
inkább csak a dugattyúval együtt. Ebből kiindulva a dugattyúcsapszeget a dugattyúval 
készletben szállítják. Ezek a dugattyúszem színjelölése szerint összeválogatottak. A készlethez 
tartozik a biztosítógyűrű is. A jelölések négy méretcsoportot jelentenek, mikoris a csoportok 
egymástól 0,00255 mm-el térnek el. A dugattyúcsapszegek és dugattyúszemek méreteit az 
előzőekben már táblázatban megadtuk. Nem engedhető meg más méretcsoportba tartozó 
dugattyúcsapszeg behelyezése új dugattyúba, mert deformálódás és berágódás keletkezik. Ha 
régi dugattyúba új csapszeget helyezünk (a csapszeget alkatrészként külön is szállítják), akkor 
a méretét a dugattyúszemhez úgy válasszuk meg, hogy 0,005 mm túlfedés mutatkozzék. 

13. A dugattyúhoz kiválasztott dugattyúcsapszeget a hajtórúd fejperselyhez viszonyítva is 
megvizsgáljuk. Tanácsos új alkatrészeknél 0,002-0,007 mm, használt alkatrészeknél 0,025 
mm játékot biztosítani. A legnagyobb megengedett játék 0,06 mm. Az új dugattyúcsapszeget 
és az új hajtórúd fejperselyt ugyancsak színnel jelölt négy méretcsoportból választjuk ki. A 
színjelzés a hajtórúd fejnél található. Az új csapszeget megvizsgáljuk a hajtórúd perselyhez 
való illeszkedés szempontjából. Ekkor a dugattyúcsapszeget jól megtöröljük, és a szárazra 
törölt hajtórúd fejperselybe hüvelykujjal betoljuk. (63. ábra) Játékot észlelni nem szabad. Az 
ilyen illesztés elérése érdekében megengedett egymás melletti méretcsoportokból való 
kiválasztás. 

 
A hajtórúd állapotvizsgálata és cseréje 
 

14. A hajtórudat szemrevételezéssel megvizsgáljuk repedés, 
benyomódás, beverődés szempontjából. Megvizsgáljuk: 
– a hajtórúdláb csapágy felületének állapotát és méretét 
– a hajtórúdfej csapágy felületének állapotát és méretét 
– a hajtórúdláb és a hajtórúdfej tengelyének 

párhuzamosságát 
15. Ha lényegesebb mechanikai sérülést nem észlelünk, a 

kisebb benyomódásokat, beverődéseket eltávolítjuk és a 
hajtórúd továbbra is alkalmazható. Ha azonban a sérülés 
nagyobb mértékű, vagy repedésről van szó, akkor a 
hajtórudat ki kell cserélni. 

16. A hajtórúd csavaroknál sérülési nyomok nem lehetnek. A 
csavar teljes hengerfelület méretének azonosnak kell 
lennie. A hajtórúd csavarok menetén sérülés vagy benyomódás nem engedhető meg. Még a 
legkisebb sérüléssel rendelkező hajtórúd csavart sem szabad ismételten felhasználni, mert a 
hajtórúd csavarszakadás komoly meghibásodást okozhat. 

17. A hajtórúd csapágycsészéken durva rovátkák, bemaródások, idegen fémtestek bedolgozódásai 
nem lehetnek. A hajtórúd csapágycsészék játéka a főtengely csaphoz viszonyítva legfeljebb 
0,016-0,064 mm lehet. A legnagyobb megengedett játék 0,25 mm. (A hajtórúdlábat a 
csapágycsészék beszerelésekor mérőórával mérjük.) Szükség esetén a hajtórúdláb 
csapágycsészéket kicseréljük. Alkatrészként alapméretű csapágycsészéket szállítanak. 

18. A hajtórúdfej csapágy 1 mm falvastagságú bronzpersely. Kopási szilárdsága általában igen 
magas, és kicserélni még nagyjavítás során sem kell. Mindazon által bemaródás, vagy 
rovátkák esetén a perselyt kisajtoljuk és újat helyezünk be. Pótalkatrészként csőalakban 
szállítják és a hajtórúd fejbe való besajtolás után megfelelő szerszámmal 21,355-21-865 mm-
re kell kitágítani. A persely hasítékának jobb oldalon kell lennie, a hajtórúdszár mellső 
oldalán, ott ahol az alkatrész számozása látható. Ezt követően Ø 4 mm-es olajvezető furatot 
kell elhelyezni és a perselyt 22 045,0

0055,0
+
−  mm méretre fúrjuk fel. Az ovalitás mértéke legfeljebb 

0,0025 mm, az eltérés a középpontosságtól legfeljebb 0,2 mm lehet. A persely homlokoldalát 
1x45°-ban kell megmunkálni. 

72. ábra 
Hajtórúd 
(teljes) 
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19. A hajtórúdláb és a hajtórúdfej 
tengelyének párhuzamosságát 
leghelyesebb az erre a célra szolgáló 
készülékben megvizsgálni. (73. ábra) 
Az említett tengelyek eltérése a 
párhuzamostól legfeljebb 0,04 mm 
lehet 100 mm hosszúsághoz 
viszonyítva. A tengelyek 
elcsavarodása 100 mm hosszúságon 
0,04 mm-ig megengedett. Szükség 
esetén a hajtórudat a célszerszámmal 
kiegyengethetjük. 

20. A hajtórudakat cseréjük esetén úgy 
válogatjuk össze, hogy az egyes 
hajtórudak egymás közötti súlyeltérése 
egy motoron belül 10 g-nál több nem 
lehet. 

 
A főtengely állapotvizsgálata 
 

21. A motorból kiszerelt főtengelyt jól megmossuk. Különös gonddal végezzük el a belső 
olajvezetők mosását. Ezt követően megvizsgáljuk a főtengely és a főtengelycsapok külső 
állapotát, rovátka, durva karcolódás, bemaródás, túlzott mérvű kopás szempontjából. 
Ugyanígy megvizsgáljuk a lendkerék rögzítőcsap állapotát is, amelyen deformálódás nem 
lehet. Vizsgáljuk meg, hogy a főtengely homlokoldalánál nincs-e repedés. Vizsgáljuk továbbá, 
hogy a lendkerék csavarok és a centrifugál olajszűrő ház rögzítőcsavarjainak menetei jól 
tartanak-e. Ha szemrevételezéssel kirívó sérülést nem állapítunk meg, a főtengely további 
alkalmazási lehetőségét a fő- és forgattyúcsapok mérési vizsgálata dönti el. 

22. A főtengely csapokat két ponton 1,5-2 mm távolságra mérjük. A kapott méreteket összevetjük 
a fő- és forgattyúcsapok alapméretével. Ha a játék a főcsapágynál 0,06-0,1 mm-el kevesebb a 
megengedettnél és a csapok kúpossága és ovalitása a 0,02 mm-t nem haladja meg (új 
főtengelynél a kúposság és ovalitás legfeljebb 0,01 mm), úgy a főtengelyt továbbra is a régi 
csapágyakkal üzemeltethetjük. A hajtórúd csapágycsészék cseréjét az előző részben 
tárgyaltuk. 

23. Ha a főcsapágyak játék értékei a megengedetthez közel esnek és a főcsap mérete legkevesebb 
54,92 mm (kopás 0,07-0,08 mm között), úgy a főtengelyt már csak új főcsapágyakkal szabad 
üzemeltetni. 

24. A főtengelyt ki kell cserélni, ha a főcsapágyak kopása 54,92 mm alá kerül és a főtengely 
csapok kopása 49,88 mm alá, vagy ha szemrevételezéssel jelentős meghibásodást állapítottunk 
meg. 

 
A főtengely és a főcsapágyak cseréje 
 

25. Tanácsos valamennyi főcsapágyat egyidejűleg cserélni. Ily módon elkerülhetjük a főtengely 
párhuzam tengelyének elhajlását. A főcsapágy csészéket garnitúrában szállítják. 

26. A főcsapágyak cseréjekor maximális tisztaságot kell biztosítani. Ügyelni kell a 
csapágycsészék pontos behelyezésére, a kenőfuratok egybeesésére stb. 

27. A főtengelyt pótalkatrészként a lendkerékkel és a centrifugál olajszűrő házzal együtt, 
kiegyensúlyozva szállítják. (Legnagyobb megengedett kiegyensúlyozatlanság 15 gcm???) A 
korrózió elleni védőbevonat eltávolítása, a mosás és az olajvezetékek átfúvatása után a 
főtengelyt a motorba beszereljük az előzőekben már leírt módon. 

73. ábra 
Hajtórúd ellenőrző és egyengető készülék 

1. tüske 
2. alátét 
3. szorítófogantyú 

4. alátámasztás 
5. sablon 
6. vezetőpersely 
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A motorvezérlés és az ellensúly szerkezet javítása 
 
A motorvezérlés és az ellensúly szerkezet javítása akkor válik szükségessé, ha azok működésében 
zavarokat tapasztalunk (a lehetséges üzemzavarokat az előzőekben már tárgyaltuk) és ha a motor teljes 
szétszerelésekor túlzott mértékű kopást, beégést, törést állapítunk meg. 
 
A szelepek ki- és beszerelése 
 

1. A szelepek kiszerelése előtt a hengerfejeket (jobb- és baloldal), valamint a szelepeket jelöljük 
meg. A gyújtógyertyákat, a sérülésük elkerülése végett, tanácsos kicsavarozni. 

2. A szeleprugókat összenyomjuk, a szelep kúpdarabot kivesszük, és a rugókat kissé elengedjük. 
Kivesszük: 
– a szeleprugó tányért 
– a rugólapot 
– a rugót 
– az alátétet 
A szeleprugó kiszerelésekor egy kengyelt alkalmazunk. (74. ábra). Ha gyakran végzünk ilyen 
munkát, akkor célszerű egy célszerszámot alkalmazni. (75. ábra) A 76. és 77. ábrán 
bemutatjuk a szelepmechanizmus szétszerelését a készülékben, és szelep ékek kivételét. 

 
 

74. ábra 
Kengyel a két szeleprugó egyidejű összenyomásához 

1. kengyel 
2. nyomólap 
3. orsó 

75. ábra 
Készülék a szelepek ki- és beszereléséhez 

76. ábra 
A szelepszerkezet szétszerelése készülék 

segítségével 
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3. Vizsgáljuk meg, hogy a szelepszáron, a 

szelepék hornyában nincs-e sorja. Ekkor 
ugyanis nehezen tudjuk kivenni a 
szelepvezető perselyből. Szükség esetén a 
sorját reszelővel távolítsuk el. A szelepet a 
szelepvezetőből vegyük ki, majd ugyanígy 
tegyünk a többi szeleppel is. 

4. A szelepekről eltávolítjuk az olajkoksz és 
gyanta lerakódás, majd megmossuk 
azokat. Ezen túlmenően megmossuk: 
– a szelepüléseket 
– a szívócsatornákat 
– a kipufogó csatornákat 
– a szelepvezetőket 

5. Megvizsgáljuk: 
– a szelepek 
– a szelepülések 
– a vezetőperselyek 
– a szeleprugók 
állapotát. Elvégezzük a szükséges javításokat. A szelepeket a kiszereléssel ellentétes 
sorrendben szereljük vissza. 

 
A szelepszárak és szelepvezetők állapotvizsgálata 
 

6. Ha a vizsgálat alapján a szelepek cseréje nem szükséges, úgy a szelepszárakat három helyen, a 
78. ábra szerint megmérjük, a kopás megállapítása céljából. Az új kipufogószelep 
szárátmérője 7,953-7,967 mm. A szár egyenetlensége a hengeres rész hosszán legfeljebb 0,01 
mm lehet. Ha a szelepszár átmérője 7,9 mm-nél kevesebb, nincs értelme új szelepvezető 
alkalmazásával továbbra is felhasználni, mert a játék a határérték közelében áll. A szelepet 
ilyenkor tanácsos kicserélni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Ha a szelepvezető perselyen beégési és törési helyek nincsenek, megmérjük a szelepvezető 
furatát. További alkalmazását a kopási érték függvényében ítéljük meg. A mérési vázlatot a 
79. ábra szemlélteti. Két irányban mérünk: párhuzamosan, és merőlegesen a főtengely 
vonalára. Az új szelepvezető persely furata 7,992-8,020 mm. Ha a kopás mértéke nagyobb 
mint 0,08 mm (a furat 8,1 mm fölött van), akkor a szelepvezetőt ki kell cserélni. 

8. Előfordulhat, hogy a szelepet is ki kell cserélni, a szelepszár és a szelepvezető persely túl nagy 
illeszkedési játéka miatt. A játékot méréssel állapítjuk meg, ami szívószelepnél legfeljebb 0,1 
mm, kipufogó szelepnél legfeljebb 0,15 mm lehet. Ennek megfelelően a legnagyobb üzem 
közbeni megengedett játék 0,15 és 0,2 mm. 

77. ábra 
A szelep kúpdarab kivétele 

79. ábra 
A szelepvezető persely mérési vázlata 

78. ábra 
A szeleptányér 
mérési vázlata 
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A szelepvezető persely cseréje 
 

9. Az elhasználódott szelepvezető perselyt tüske és kalapács segítségével kiütjük, vagy sajtolóval 
kisajtoljuk. 

10. A hengerfejet 150-200°C-ra felmelegítjük. A hengerfej 
furatba javítási méretű, új szelepvezetőt sajtolunk be, 
mégpedig a külső átmérőben 0,015-0,27 mm-el 
erősebbet. Pótalkatrészként ilyen vezetőperselyt 
szállítanak. (megrendelési száma: 968-1007032-R) 
Belső átmérője végleges méretű, így használt szelep 
behelyezésekor nem kell felfúrni. Új szelep 
beszerelésekor ellenőrizzük az illeszkedését. Szükség 
esetén a perselyt 8 02,0

008,0
+
−  mm-re dörzsöljük fel. 

Megengedhető a besajtolt persely kalibrálása 8,026-
8,002 mm átmérőjű golyóval. 

 
1. tüske 
2. vezetőcsap 
3. vezető persely 

 
11. Besajtolás előtt a perselyt mártsuk motorolajba. A besajtolás során tartsuk meg a persely 

homlokfelülete és a hengerfej felület közötti 15±0,1 mm-es méretét. Erre a célra különleges 
tüskét alkalmazunk. (80. ábra) 

12. A persely furatát egytengelyűség szempontjából 7,977+0,002 mm átmérőjű tüskével 
vizsgáljuk meg. A tüskének a persely teljes hosszában szabadon kell áthaladnia. A furatnak 
fényes, karcolás nélküli felületnek kell lennie. 

80. ábra 
Szelepvezető persely sajtoló tüske 
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A szelepfej kúp csiszolása 
 

13. Ha a szelepfej kúpon jelentősebb kopást, beégési helyeket vagy más olyan sérülést észlelünk, 
ami kihat a szelepülés tömítettségére, akkor a kúpfelületet csiszolni kell. a pontszerű 
kúpfelület erózió nem teszi szükségessé a szelep csiszolását, ha az egyébként jó tömítettséget 
biztosít. 

14. A szelep kúpfelületének csiszolása speciális köszörűgépen történik, vagy egymotoros 
köszörűgépen egy „szupport” köszörű segítségével. A kúpfelületet 45°-os szögben 
köszörüljük. 

15. A köszörülésnél lehetőleg kevés anyagot vegyünk le; csupán annyit, ami a hiba 
megszüntetéséhez szükséges. A szelepfej hengeres peremének magasságát megmérjük. Ha ez 
a magasság a kúpfelület köszörülése után kevesebb 0,3 mm-nél, akkor a szelepet cseréljük ki. 
Ha a szelepszár görbe, ugyancsak csere szükséges. 

16. A szelepek kúpfelületének, a szelepszárhoz mért központosságát megvizsgáljuk. A mérést egy 
mérőóra fejjel ellátott készülékkel végezzük. (81. ábra) A kúpfelület ütése a szelepszárhoz 
viszonyítva legfeljebb 0,03 mm lehet. Ha ilyen készülék nem áll rendelkezésünkre, akkor 
megelégedhetünk azzal, hogy a kúpfelületet a szelepülésen „tuséreljárással” ellenőrizzük. 
Ekkor a szelepülést vékony rétegben festékkel vonjuk be. A szelepet a szelepvezetőjébe 
helyezzük. A szelepet a szelepülésre nyomjuk és közben forgatjuk. A szelepfelületen a 
hordképnek középen kell lennie. A hordkép szélességének 1,4-2 mm között kell lennie. Ha 
ezeknek a követelményeknek a szelep nem felel meg, akkor a szelepülésen kiegészítő 
köszörülést kell végezni. (82. ábra) 

 
1. lap 
2. prizma 
3. tartó 
4. golyó 
5. állvány 
6. mérőóra 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

81. ábra 
A szelep ellenőrzése a fej és a szár 
központossága szempontjából 

82. ábra 
Szelepülés csiszolási szög 
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A szelepülés kúp köszörülése 
 

17. A szívó- és kipufogó szelepek ülései igen kemény, 
különleges acélöntvényből készülnek. Ezért 
megmunkálásuk csak gördülő (pneumatikus vagy 
villamos meghajtású) köszörűgéppel történhet. (lásd a 
83. ábrát) A szelepülés kúpfelületének a szelepvezető 
perselyhez viszonyított központosságának biztosítása 
érdekében a köszörűkövet egy tüskére erősítjük, ami a 
szelepvezető furat átmérőjének felel meg. A 
köszörűkövet 89°±30’ szögre állítjuk be, amint ezt a 
84. ábra szemlélteti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. A szelepülést annyira kell leköszörülni, hogy a köszörűkő a teljes kerületen levegye az 
anyagot. Fölöslegesen ne vegyünk le anyagot. 

19. A köszörült szelepülés kúp központosságát és a szelepvezető persely tengelyét egy mérőóra 
fejjel ellátott készülékkel mérjük. (85. ábra) A megengedett legnagyobb ütés 0,05 mm. Ha ez a 
készülés nem áll rendelkezésünkre, akkor a 16. pont alatt leírtak szerint végezhetjük el a 
vizsgálatot. 

 
1. gömbfej 
2. forgóhüvely 
3. tartó 
4. tüske 
5. mérőfej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83. ábra 
A szelepülés csiszolása 

84. ábra 
Csiszolókő szelepüléshez 

85. ábra
Készülék a szelepülés 

kúpfelületének, a vezetőpersely 
tengelyvonalához viszonyított 

központosság méréséhez
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A szelepülés kiszerelése 
 

20. Ha a szelepülésnél számottevő lazulást, repedést vagy jelentős beégést tapasztalunk, akkor a 
szelepülést ki kell cserélni. A szelepülés kiszerelése részletekben való kitöréssel vagy gépi 
kivágással történik. Az új szelepülés behelyezése előtt az ülés illeszkedő felületét tisztítsuk 
meg és a beverődéseket távolítsuk el. 

21. A szelepülést speciális tüske segítségével sajtoljuk be. (86. ábra) A vezető rész átmérője 29,9-
0,045 mm a szívószelep ülésénél és 27,7-0,045 mm a kipufogó szelep ülésénél. Ügyeljünk a 
szelepülés tömítő felfekvésére. A szelepülés besajtolása után a széleket tüskével lapítsuk el. 

22. A szelepülés kúpfelületét az előzőekben leírtak szerint köszörüljük. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. tüske 
2. szelepülés 
3. alátét darab 
a. szívószelep üléséhez 
b. kipufogó szelep üléséhez 

 
 

 d d1 
a 35 29,9-0,045 
b 33,5 27,7-0,045 

1. ház 
2. csap 
3. betét 
4. alátét darab 
a. szívószelep üléséhez 
b. kipufogó szelep üléséhez 

 
 d d1 

a 35±0,1 29,9 
b 36±0,1 27,9 

 

86. ábra 
Szelepülés sajtolótüske 

87. ábra
Szelepülés lazítótüske
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A szelepek becsiszolása a szelepülésekben 
 

23. A szelepeket a szelepülésekben becsiszoljuk. E művelet célja az, hogy a kúpfelület 
köszörülése után a tömítettséget biztosítsuk, ha előzőleg a szelepet, szelepülést vagy 
szelepvezető perselyt cseréltünk. Ugyanez az eljárás akkor is, ha a szelepfejek kopása nem 
számottevő. 

24. A szelepfej kúpfelületére vékony rétegben csiszolópasztát viszünk fel. A csiszolópaszta finom 
csiszolópor és motorolaj keveréke. A szelepszárat megkenjük orsóolajjal. A szelepet a 
szelepvezetőbe helyezzük. A szelepet egy különleges befogószerkezet segítségével befogjuk a 
készülékbe. (88. ábra) Egymás után mindkét oldalt forgatjuk, miközben a szelepet a 
szelepülésre nyomjuk. (lásd a 89. ábrát) 

 
1. feszítő 
2. tüske 
3. szelep 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. A szelepeket igen gondosan csiszoljuk be. Feleslegesen sok anyagot sem a szelepkúpról, sem 
a szelepülésekről ne vegyünk le, mert akkor a javítási lehetőség kevesebb lesz és a teljes 
élettartam is csökken. A becsiszolás vége felé csökkentsük a csiszolópaszta tartalmat, és 
amikor a csiszolt felület sima, a becsiszolást már csak motorolajjal folytassuk. A kielégítő 
becsiszolás külső jele az, amikor szürke, matt színben, zárt körfelület jön létre a szelepkúpon 
és a szelepülésen. A körfelület szélességének a szívó- és kipufogó szelepnél 1,4-2 mm között 
kell lennie. 

26. A becsiszolás után a szelepet és a szelepülést jól mossuk meg, nehogy csiszolópaszta nyomok 
maradjanak vissza. Ügyeljünk arra is, nehogy csiszolópaszta kerüljön a szelepvezető persely 
munkafelületére, mert ez intenzív kopást okoz a szelepszárnál és szelepvezetőben. 

27. Ellenőrizzük a szelepek tömítettségét. Ehhez a szelepmechanizmust összeszereljük, a szívó- és 
kipufogó térbe a hengerfejnél petróleumot töltünk. Három perces áztatás közben a szelepnél 
nem lehet szivárgás. Amennyiben mégis előfordul; a becsiszolást meg kell ismételni. 

89. ábra 
A szelep becsiszolása 

88. ábra 
Szelepcsiszoló készülék 
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A szeleprugók állapotvizsgálata 
 

28. A rugó hosszát kiszerelt állapotban, összenyomás nélkül mérjük. Új rugónál a nagy (külső) 
hossz 50±1 mm, a kicsi (belső) hossz 47±1 mm. Ha a rugó hossza 10%-al rövidebb, akkor ki 
kell cserélni. 

29. A rugó tengelyének a felfekvő menethez viszonyított merőlegességét megvizsgáljuk. Egy 
szögvasat egy lapra teszünk, majd a rugót a felfekvési felületre helyezzük. A felső menetnek a 
szögvastól mért legnagyobb távolsága nem lehet több 1 mm-nél. 

30. A rugó rugalmasságát speciális mérlegen mérjük. Az új kis rugó 38 mm-re való 
összenyomásához 95,1-114,7 N; 29 mm-re történő összenyomásához 197,1-222,6 N erő 
szükséges. Az új nagy rugó 41 mm-re való összenyomásához 142,2-161,8 N; míg 32 mm-re 
pedig 284,4-323,6 N kell. (90. ábra) Ha a szelepszár, a szelep és a szelepülés köszörülése után 
annyira előreáll, hogy a behelyezett rugó hosszúsága zárt szelepnél több mint 42,5 mm, akkor 
egy kisegítő alátétet kell a rugóba helyezni. (91. ábra) Ily módon a rugó hosszúságának az 
összeszerelt szelepmechanizmussal 41-43,5 mm-nek kell lennie. Ezzel az üzemeltetéshez 
szükséges rugalmasságot helyreállítottuk. A rugó zárt szelepnél számított hosszúsága 39,64-
41,71 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. kis rugó 
2. nagy rugó 

 
 
 
 
 
 

1. szelep 
2. közbetét tárcsa 
3. szeleprugó alátét 
4. nagy rugó 
5. kis rugó 
6. gumitömítés 
7. szelep kúprész 
8. szeleptányér 

 

90. ábra 
A szeleprugók rugalmassága 

91. ábra 
A szeleprugó visszanyerése, 

közbetét behelyezésével 
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A szelep tömítő tárcsájának állapotvizsgálata 
 

31. Járó motornál a felső szívószelep tányérnál beszivárgó olaj bekeni a gyújtógyertyát és 
füstölést okoz a kipufogónál. 

32. A túlzottan sok olaj hengerbe jutásának megakadályozása érdekében a szívószelep 
rugótányérjaiba (91. ábra) 7±0,25 mm belső átmérőjű tömítő tárcsát helyezünk. Ez nem teszi 
rosszabbá a szelepszárak kenési viszonyait a szelepvezetőkben, mert a motor járásakor 
elegendő mennyiségű olajpára jut a szelepszárra (a tömítő tárcsa alatt; 91. ábra 6.), ami a 
hengerfej fedél alatt keletkezik. Ezen kívül a szelepszárak vezető perselyei olajjal vannak 
átitatva. 

33. a tömítőgyűrűk állapotvizsgálatánál megállapítjuk, hogy pontosan helyezkednek-e a 
szeleptányér kivágásába és, hogy a gyűrűk tömítetten illeszkednek-e a szelepszárnál. E célból 
a szelepszárra a tömítőgyűrűvel együtt ráhúzzuk a szeleptányért. Ekkor bizonyos mértékű 
ellenállást kell érezni. Ha a tömítőgyűrű lazán tart a rugótányéron vagy nem hoz létre 
megfelelő súrlódó kapcsolatot, akkor a szelepszárat ki kell cserélni. 

34. A szeleprugó tányérjának gumitömítését végérvényesen a hengerfej összeszerelése után 
vizsgáljuk meg. Ekkor a rugótányérba benzint öntünk. Ha a benzin hosszú ideig a tányéron 
marad, akkor a tömítettség rendben van. Ha azonban a benzin gyorsan eltűnik, akkor a 
szelepszárnál a gumi tömítőgyűrűt cseréljük ki. 

 
A szelepszár végdarab állapotvizsgálata 
 

35. A szelepszár végdarabja acélból készült. A kipufogó szelep homlokfelületének kopás elleni 
védelmére szolgál, mert az nem edzhető hőálló acélból készül. A szétszerelés után a 
szelepszár végdarabját a kipufogó szelepszárnál túlzott mérvű kopás, repedés és megfelelő 
illeszkedés szempontjából megvizsgáljuk. 

36. Ha meghibásodást tapasztalunk a végdarab felfekvési felületénél, a szelephimba csapnál, vagy 
a végdarab fenékrésze 1,2 mm-nél kevesebb, akkor a végdarabot ki kell cserélni. Az új 
végdarab beépítésénél ügyeljünk arra, hogy a homlokoldal teljes felületén illeszkedjék a 
kipufogó szelepszárnál. 
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A szelephimbák és a szelephimba tengelyek állapotvizsgálata 
 

37. A szelephimbákat a kiszerelésnél jelöljük meg, hogy összeszerelésnél ismét a helyükre 
kerüljenek vissza. A sasszeget a tengelyvégen levő körhoronyból kivesszük. Levesszük: 
− az alátétet 
− a szelephimbát 
− a perselyt 
− a rugót (92. ábra) 

 
1. szelephimba tengely 
2. baloldali szelephimba 
3. persely 
4. feszítőrugó 
5. állítócsavar 
6. anya 
7. sasszeg 
8. alátét 
9. jobboldali szelephimba 
10. távtartó hüvely 

 
 

38. Az alkatrészeket megmossuk és megtöröljük. A munkafelületek tisztaságát megvizsgáljuk a 
kisebb dörzsöléseket eltávolítjuk. A szelephimba orr munkafelületén jelentkező nyomokat 
nem tanácsos eltávolítani. Az olajvezető furatokat a tengelynél és a szelephimbáknál 
átfúvatjuk. 

39. A szelephimbák illeszkedését a tengelyen megvizsgáljuk. Ha feltételezzük, hogy a játék túl 
nagy, akkor a szelephimbában és a tengelyen megmérjük a szelephimba furat átmérőjét. (Az 
új alkatrész méretét és legnagyobb játékát a vonatkozó táblázat mutatja.) 

40. Kopás szempontjából vizsgáljuk meg az állítócsavarokat a golyóscsapágy felületénél, és a 
csavarkötéseket lazulás szempontjából a szelephimbáknál. Szükség esetén cseréljük ki a 
kopott alkatrészeket. 

41. Pontos illeszkedés szempontjából megvizsgáljuk a szelephimba tengely homlokoldali 
csatlakozását is. Tömítetlenség esetén a csatlakozást egy tüskére mért kalapácsütögetéssel 
megnyomatjuk. 

42. A munkafelületet kenjük meg motorolajjal. A szelephimbákat szereljük össze a tengellyel, 
ügyelve azok pontos helyzetére. 

 
A szelepemelők és lökőrudak állapotvizsgálata 
 

43. Amikor a szelepemelőket a forgattyúházból kivesszük, jelöljük meg a helyüket, hogy a 
visszaszerelésnél ugyanoda kerüljenek vissza. A kiszerelt szelepemelőket megmossuk és 
alaposan megvizsgáljuk. Ha a kiszerelt szelepemelőkön a vezérműtengely bütyökkel érintkező 
homlokfelületén sugárirányú karcolódást, kopást vagy bemélyedést észlelünk, akkor a 
szelepemelőt cseréljük ki, mert csak így akadályozhatjuk meg a vezérműtengely bütykeinek 
nagymérvű kopását. Ha az egyenletesen kopott szelepemelő homlokfelületén nem találunk 
bemélyedést, akkor azt nem szükséges cserélni. 

44. Vizsgáljuk meg a szelepemelő betétnek, a rúdfejek gömbfelületéhez csatlakozó gömbfelületét. 
Egyenletesen kopott felületen nem lehet karcolódás. A használhatatlan szelepemelőket 
cseréljük ki. 

45. A lökőrudak egyenességét és a rúdfejek gömbfelületét megvizsgáljuk. 
46. A szelepemelők és lökőrudak vizsgálata, a hiányosságok megszüntetése és a használhatatlan 

alkatrészek cseréje után, a kiszerelés kezdetén alkalmazott jelzések szerint végezzük a 
visszaszerelést. 

92. ábra 
Szelephimba tengely (teljes) 
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A vezérmű- és az ellensúly tengely állapotvizsgálata 
 

47. A jól lemosott és szárazra törölt vezérműtengelyen a csapágycsapok és bütykök állapotát 
megvizsgáljuk. A csapokat megmérjük, a játékot megállapítjuk és a táblázatban megadott 
értékekkel összevetjük. 

48. A vezérműtengely bütyköket megmérjük, a legnagyobb és legkisebb profil szempontjából. Ha 
a legkisebb és legnagyobb méretnél akár csak egyetlen bütyöknél is 5,9 mm-nél kevesebb, 
akkor a tengelyt ki kell cserélni. Pótalkatrészként a vezérműtengelyt az ellensúly persellyel 
együtt szállítják. Új vezérműtengely vagy új hajtott kerék beszerelésekor a kapcsolási játékot 
az elosztó hajtókeréknél a „A vezérműtengely és az ellensúly szerkezet ki- és beszerelése” c. 
fejezet 11-14 pontjainak előírásai szerint vizsgáljuk meg (lásd 38. oldal). 

49. Vizsgáljuk meg a hátsó vezérműtengely csappal összefüggő elosztó hajtókerék fogazatát. Ha a 
fogazatnál jelentősebb kopást vagy bemélyedést észlelünk, akkor a vezérműtengelyt ki kell 
cserélni. 

50. A hátsó és mellső ellensúly tengely perselyénél mutatkozó nagymérvű kopás esetén a 
beszerelési méretet új perselyek beszerelésével biztosítjuk. (93. ábra) Ekkor a régi perselyt ki-, 
majd az újat besajtoljuk. A mellső perselyt 16-16,019 mm-re, a hátsót pedig 30-30,023 mm-re 
felfúrjuk. 

51. Ütés szempontjából vizsgáljuk meg a mellső és hátsó ellensúly tengely perselyének felületét, a 
vezérműtengely csapágycsap vonatkozásában. A П és П1 felület ütése a 0,03 mm-t, a Т 
felületé pedig a 0,5 mm-t nem haladhatja meg. (93. ábra) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ellensúly tengely persely 
2. vezérműtengely 
3. ellensúly persely 

 
52. Vizsgáljuk meg mind a használt, mind az új vezérműtengely kerék fogazatát. A fogakon 

keletkező jelentéktelennek tűnő sorja vagy beütődés erős zajt okoz a fogak kapcsolódásakor. 
A megállapított sorját vagy beütődést finom reszelővel távolítjuk el. 

53. Az ellensúly szerkezet alkatrészeit megvizsgáljuk. (94. ábra) A futófelületeken nem lehetnek 
rovátkák vagy bemaródások. Kapcsolódás szempontjából megvizsgáljuk a hajtókereket és az 
ellensúly tengelyt. 

54. Az ellensúly szerkezet részeit a 94. ábrán szemléltetett készletben 0,25 gcm pontossággal 
statikusan kiegyensúlyozzák. Bármely alkatrész cseréjekor (a csavar és a közbetét darab 
kivételével) a teljes készletet cserélni kell. Ezt a készletet 968-1006260 megrendelési számon 
szállítják. 

93. ábra 
Vezérműtengely (teljes) 

94. ábra 
Ellensúly szerkezet (teljes) 

1. ellensúlytengely kerék 
2. ellensúlytengely 
3. ellensúly 
4. rugós alátét 
5. ellensúlytengely tárcsa 
6. biztosító tárcsa 
7. M 6x16-os csavar 
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A kenőberendezés javítása 
 
A kenőberendezés javítása, a motor teljes szétszerelése során, a szerkezeti részek állapotvizsgálatán 
túl, főleg a szivárgás és elfolyás megszüntetéséből, és a nyomáscsökkenés okának megállapításából és 
megszüntetéséből áll. A 95. ábra a motor kenőberendezését mutatja be. 
 
1. centrifugál olajszűrő 
2. olajbetöltő csonk 
3. ellensúly tengely 
4. vezérműtengely 
5. hengerfej 
6. szelephimba tengely 
7. olajbetöltő cső 
8. hengerfej 
9. fúvóka 
10. olajhűtő 
11. nyomáscsökkentő szelep 
12. olajszivattyú 
13. olajszivattyú szívófej 
14. olajszintmérő pálca 
15. olajnyomás jeladó 
 
 
 
 
 
 
A szivárgás megszüntetése 
 

1. A szivárgási helyeken elfolyó olaj a hűtő végáramba kerül és a levezető fedélhez jut, majd a 
levezető fedél belső falára és a motor mellső részére fecskendeződik. Ha ilyen 
fecskendeződést észlelünk, akkor az annak a jele, hogy rúdfedélnél, az olajleeresztő csőnél 
vagy a hűtőnél tömítetlen helyek vannak. 

2. A szivárgás helyét csak úgy tudjuk megállapítani, ha a ventillátort a töltődinamóval együtt 
leszereljük és fentiekben említett helyeket tömítettség szempontjából megvizsgáljuk. A 
ventillátort a töltődinamóval együtt, a ventilátorfedél leszerelése nélkül is kiszerelhetjük: 

– a töltődinamóhoz vezető 
kábelt a 
feszültségszabályzónál és az 
egyenirányítónál lecsatoljuk 

– a fojtószelep visszahúzó 
rugóját a ventilátorfedél 
tartóbakjáról levesszük 

– a ventilátorfedél két 
rőgzítőcsavarját elöl 
kicsavarozzuk 

– a ventilátor ékszíjtárcsa 
rögzítőanyáját meglazítjuk 
és ezzel a hajtó ékszíj 
feszességét megszüntetjük 

– az ékszíjat levesszük 
– a ventilátor négy rögzítőanyáját lecsavarozzuk 
– a vezérműkerék fedél és a ventilátor közé egy tüskét helyezünk 
– a ventillátort és a töltődinamót megemeljük, majd levesszük (96. ábra) 

A ventilátor és a töltődinamó visszaszerelése fordított sorrendben történik. 

95. ábra 
A motor kenési vázlata 

96. ábra 
A ventilátor kiszerelése 
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3. A szivárgást megszüntetjük. Ehhez a tömítéseket kicseréljük. A rúdfedél és az olajlefolyó cső 
tömítéseket a következő módon cseréljük ki: 

– a gumitömítő perselyt a hengerfej levezető csőbe helyezzük 
– a hengerfejeket a helyükre tesszük 
– a hengerfej rögzítőcsavarokat becsavarozzuk 

A hengerfejek beszerelésénél a kifogástalan tömítettség érdekében ügyeljünk arra, hogy a 
rúdfedél a forgattyúházban levő furatokkal és a levezető cső a forgattyúházban levő lefolyó 
furattal központosan illeszkedjék. Az olajhűtő tömítésének cseréjét leíró munkafolyamat, a 
karburátor levegővezeték csonkjának rögzítő bilincseinek szabaddá tétele után, megegyezik a 
22. oldalon „A motor szétszerelése” c fejezetben ismertetett munkafolyamat 12-22 pontjaival. 

4. A szivárgás a főtengely mellső tömítőgyűrűjénél, a vezérműkerék fedélnél (a centrifugál 
olajszűrő ház mögött) észlelhető. 

5. A centrifugál olajszűrő fedélnél a szivárgást a vezérműkerék fedélnél jelentkező 
fecskendeződésből vehetjük észre. A szivárgást a tömítőgyűrű cseréjével szüntetjük meg. 

6. A főtengely hátsó tömítőgyűrűjénél levő olajfolyást általában a tengelykapcsoló csúszásából 
állapíthatjuk meg. Ennek a tömítésnek a cseréjéhez a motort és a sebességváltóművet a 
gépkocsiból ki kell szerelni. A sebességváltóművet leválasztjuk, a lendkereket levesszük és a 
tömítést kicseréljük. 

 
A kenőberendezés nyomáscsökkenésének oka, megállapítása és megszüntetése 
 

7. Ha az olajnyomás jelzőlámpa menet közben 40 km/h sebességen felül, közvetlen fokozatban 
(a motor fordulata 1600 ford/perc fölött) 70-80°C olajhőmérsékletnél nem alszik el, akkor a 
kenési rendszer olajnyomása a megengedett legkisebb érték (392,3-686,5 kPa) alá esett. A 
nyomáscsökkenés okait az üzemzavarok leírásánál megadtuk. Ugyanitt találjuk a 
megszüntetés módját is. 

8. A nyomás csökkenésének okai közül csak akkor gyanakodjunk a főtengelycsapágyak 
megnövekedett játékára, ha meggyőződtünk róla, hogy más ok nem lehetséges. Ezen kívül 
győződjünk meg arról is, hogy az olajszivattyúban a nyomáscsökkentő szelep kifogástalan 
állapotban van-e. 

 
Az olajszivattyú szét- és összeszerelése 
 

9. Üzemeltetés közben általában nem merül fel az olajszivattyú ellenőrzésének szükségessége. 
Csupán hosszú üzemeltetés után, a motor szétszerelése alkalmával célszerű az olajszivattyút 
állapotvizsgálat és tisztítás céljából szétszerelni. 

10. Az olajteknőt és az olajszivattyút kiszereljük. A munkafolyamatot hasonlóképpen kezdjük, 
mint a 31. oldalon ismertetett „A hengerfejek ki- és beszerelése” c fejezetben tárgyaltuk: 

− A kipufogórendszer feszítőbilincsek anyáit meglazítjuk. 
− A közbenső csövet levesszük 
− A vezetőfedél 12 rögzítőcsavarját kicsavarozzuk. A fedelet levesszük. 
− A termosztát négy rögzítőcsavarját kicsavarozzuk. A termosztátot levesszük. 
− A kipufogócső 8 peremrögzítő anyáját lecsavarozzuk. A kipufogócsövet a 

hangtompítóval levesszük. 
− A légterelő lemez 16 rögzítőcsavarját kicsavarozzuk, és a fedelet levesszük. 
− Az olajteknőnél a szórólemez négy rögzítőcsavarját kicsavarozzuk. A szórólemezt 

levesszük. 
− Az olajszivattyút és az olajszivattyú hajtórész közbenső tengelyének perselyét 

kivesszük. 
− Az olajszivattyú szívófejének rögzítőcsavarját kicsavarozzuk. 
− A szívófejet és a gumi tömítőgyűrűt leszereljük. 

11. Az olajszivattyú hajtószerkezet közbenső tengelyét kivesszük. Az olajszivattyú hajtótengely 
zárógyűrűt kivesszük. Az olajszivattyú fedél öt rögzítőcsavarját kicsavarozzuk. A fedelet és a 
tömítő betétet kivesszük. (lásd a 97. ábrát) 
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1. olajszivattyú ház 
2. olajszivattyú fedél 
3. rugós alátét 
4. csavar 
5. hajtott fogaskerék 
6. hajtott fogaskerék tengely 
7. olajszivattyú fedél tömítőbetét 
8. zárógyűrű 
9. olajszivattyú hajtótengely 
10. tárcsarugó 
11. hajtott fogaskerék 
12. nyomáscsökkentő szelepgolyó 
13. nyomáscsökkentő szeleprugó 
14. zárócsavar alátét 
15. zárócsavar 

 
 
 
 
 

12. Az olajszivattyú fogaskerekek fogjátékát megvizsgáljuk. A játéknak 0,05-0,22 mm között kell 
lennie. Megvizsgáljuk az átmérő játékot a fogaskerék és a ház között. (az olajszivattyú ház 
furata) A játéknak 0,075-0,125 mm között kell lennie. 

13. A hajtott fogaskereket kivesszük. A hajtott fogaskerék az olajszivattyú tengelyére ékkel van 
felerősítve. A hajtott fogaskerék tengelyeit szilárd illeszkedés szempontjából megvizsgáljuk. 

14. Az olajszivattyú egyes részeit és a belső teret megmossuk és átöblítjük. A munkafelületeket 
repedés és bemaródás szempontjából megvizsgáljuk. 

15. Az olajszivattyút a szétszerelés fordított sorrendjében szereljük össze. Az olajszivattyú 
fogaskereket úgy tegyük be, hogy a homlokfelület a foglalattal irányuljon a házhoz. Szükség 
esetén helyezzünk be egy 0,05 004,0

003,0
+
−  mm vastagságú papírtömítést. A fogaskerekek 

homlokfelülete és a fedél közötti játéknak 0,0497-0,124 mm között kell lennie. Túl nagy játék 
esetén az olajszivattyú szállítási teljesítménye erősen lecsökken. Vizsgáljuk meg az 
olajszivattyú hajtótengely akadálytalan forgását. 

16. Az összeszerelés után próbapadon vizsgáljuk meg az olajszivattyú nyomását. A nyomásnak, a 
hajtott tengely 2000 ford/perc fordulatnál 75% orsóolaj és 25% petróleum keverékének 
alkalmazása esetén 4,4 MPa értéken kell lennie úgy, hogy a keveréket egy 4 mm átmérőjű, 30 
mm hosszú furaton átnyomja. 

 
A nyomáscsökkentő szelep állapotvizsgálata 
 

17. A nyomáscsökkentő szelep zárócsavarját (97. ábra) kicsavarozzuk. Kivesszük még a tömítő 
betétet, a rugót és a golyót. 

18. Az alkatrészeket és az olajszivattyú ház olajcsatornáit kimossuk és átöblítjük. 
19. Győződjünk meg arról, hogy a golyó az illeszkedési helyen jól fekszik-e. 
20. A nyomáscsökkentő szelep rugójának rugalmasságát és dörzsölési helyek szempontjából a 

meneteket megvizsgáljuk. 
21. A nyomáscsökkentő szelepet a szétszerelés fordított sorrendjében szereljük össze. A 

nyomáscsökkentő szelepen, üzemeltetés közben utánállítást nem eszközlünk. Próbapadi 
vizsgálatnál a nyomáscsökkentő szelep beállítása legfeljebb 3,9-5,9 MPa legyen. (Az olaj a 
forgattyúházon átáramlik.) 

97. ábra
Olajszivattyú
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Az olajhűtő állapotvizsgálata 
 

22. Hosszabb üzemeltetés után az olajhűtőt (98. ábra) az olajmaradványok eltömítik. Az olajhűtőt 
ezért a motor szétszerelése alkalmával öblítsük át és a hűtő olajterét, sűrített levegővel 
fúvassuk át. 

 
 

1. fedél 
2. hűtőcella 
3. örvényeltető 
4. primer hűtőcella 
5. betét 
6. olajhűtő tömítőgyűrű 

 
 
 

23. A ventilátor fedelét és az olajhűtőt szereljük le a motorról. A munkafolyamat, a karburátor 
levegővezeték csonkjának rögzítő bilincseinek szabaddá tétele és a légszűrő levétele után, 
megegyezik a 22 oldalon „A motor szétszerelése” c fejezetben ismertetett munkafolyamat 12-
22 pontjaival. 

24. Az olajhűtőt kívül tisztítsuk meg. Az olajteret átöblítjük és sűrített levegővel átfúvatjuk. 
Szükség esetén bakelit ragasztóval új nemezbetétet ragasztunk fel. 

25. Ellenőrizzük az olajhűtő tömítettségét. Ennek vizsgálata sűrített levegővel történik; lúgoldat 
felhasználásával, 3,9-5,4 MPa nyomás mellett, 20 másodpercen keresztül. Levegőbuborékok 
megjelenése nem engedhető meg. Az olajhűtő esetleges tömítetlenségét lágyforrasztással 
szüntetjük meg. 

26. Ha az olajhűtőt nem fúvatjuk át, akkor 18 órán keresztül áztassuk egy olyan oldatba, amely 
25% acetonból és 75% benzinből áll. Utána a keverékből kivesszük, átfúvatjuk és 
szobahőmérsékleten megszárítjuk. 

27. Ha az olajteret nem sikerül a leírt eljárással megtisztítani, vagy a tömítetlenséget 
megszüntetni, akkor az olajhűtőt cseréljük ki. 

28. Az olajhűtőt a kiszerelés fordított sorrendjében szereljük vissza. A beszereléskor a 
kifogástalan tömítettség érdekében, ügyeljünk a gumi tömítőgyűrű pontos behelyezésére és az 
anyák egyenletes meghúzására. 

 
A centrifugál olajszűrő állapotvizsgálata 
 

29. A centrifugál olajszűrőt a rendszeres karbantartás során át kell öblíteni. Javítás alkalmával a 
centrifugál olajszűrő fedelét kopás, repedés és törés szempontjából vizsgáljuk meg. Ha a 
kopás olyan mértékű, hogy az ékszíj az ékszíjtárcsát a belső felületen már érinti, akkor a 
fedelet cseréljük ki. A centrifugál olajszűrő házát repedés szempontjából megvizsgáljuk. Ha 
repedési vagy törési helyeket találunk; a házat kicseréljük. 

30. A centrifugál olajszűrő szétszerelésének munkafolyamata megegyezik a 35. oldalon 
ismertetett; „A vezérműkerék fedél ki- és beszerelése” munkafolyamat 1-2 pontjával. 

31. A centrifugál olajszűrő házának cseréjekor figyelembe kell venni, hogy a főtengellyel, a 
lendkerékkel és a tengelykapcsolóval együtt dinamikusan kiegyensúlyozott. A legnagyobb 
megengedett kiegyensúlyozatlanság 15 gcm. Ha a kiegyensúlyozás nem lehetséges, mert a 
törési helyet nem a kiszerelt motornál észleltük, és a főtengely kiszerelése túl korai lenne, 
megoldhatjuk a kiegyensúlyozást úgy, hogy a fémdarabot az új házra ugyanúgy és ugyanoda 
helyezzük, ahol a régi házon volt. Ezt követően ellenőrizzük a súlyt. Legnagyobb megengedett 
súlykülönbség ±3 g. 

32. Az összeszerelés a szétszerelés fordított sorrendjében történik. A munkafolyamat megegyezik; 
„A vezérműkerék fedél ki- és beszerelése” munkafolyamat 13-14 pontjával (lásd 36. oldal) 

98. ábra 
Olajhűtő 
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A hűtési rendszer javítása 
 
A motor léghűtéses rendszerű. Ebből következően a karbantartás a folyadékos hűtőkhöz viszonyítva 
lényegesen könnyebb és egyszerűbb. A javítási folyamat az alábbi lépeseket tartalmazza: 

– a ventilátor állapotvizsgálata 
– a ventilátor hajtószerkezetének állapotvizsgálata 
– a fedél és a pajzs rögzítettségének ellenőrzése 
– a bordás felület tisztítása 
– a motorba szerelt hőmérséklet szabályzó ellenőrzése 

 
 
 

1. terelő szerkezet 
2. dinamó (teljes) 
3. hátsó ékszíjtárcsa él 
4. mellső ékszíjtárcsa él 
5. állítócsavar 
6. rugós alátét 
7. anya 
8. 4x6,3 illesztőrugó 
9. nyomófedél 
10. ventilátor kerék 
11. M 6x18-as csavar 
12. ventilátor agy 
13. M 6x50-es csavar 
14. M 5x10-es csavar 
15. kábel rögzítőkapocs 
16. kábel a töltődinamótól a feszültségszabályzóhoz és egyenirányítókhoz 

 

99. ábra 
Légterelő a töltődinamóval
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A ventilátor állapotvizsgálata 
 

1. A ventilátort a töltődinamóval együtt a motorról leszereljük. A munkafolyamat, megegyezik a 
22. oldalon „A motor szétszerelése” c. fejezetben ismertetett munkafolyamat 2, 13-18, 20 
pontjaival. A ventilátor leszerelhető a fedél leszerelése nélkül is. Ezt a munkafolyamatot a 62. 
oldalon találjuk „A szivárgás megszüntetése” című rész 2. pontjának felsorolásánál. 

2. A ventilátort a váltóáramú töltődinamóval együtt szétszereljük. A ventilátor kerék és az 
ékszíjtárcsa rögzítőanyáit kicsavarozzuk. A ventilátor futókerekét és az ékszíjtárcsát lehúzó 
készülékkel húzzuk le a töltődinamó tengelyéről. (100. ábra) 

 
1. M 12x60-as csavar 
2. lehúzó készülék 
3. M 8x15-ös csavar 
4. ventilátor agy 

 
 
 
 
 

3. A kábelkapocs négy csavarját kicsavarozzuk. A kábelt a kapocsról leválasztjuk és levesszük. 
A töltődinamó rögzítőcsavarjait (3) kicsavarozzuk. A töltődinamót a ventilátor terelőből 
kivesszük. 

4. A ventilátor kereket és a terelő szerkezetet beverődés szempontjából megvizsgáljuk. A 
beverődési helyeket megszüntetjük. Egyidejűleg tanácsos a futókerék lapátokat és a terelő 
lapátokat érdes helyek szempontjából megvizsgálni és a lapátokat lesimítani. 

5. A ventilátort a szétszerelés fordított sorrendjében szereljük össze. Amikor a futókereket 
szereljük be, biztosítsuk az ütközést a töltődinamó tengelynél, nehogy a tengelyirányú 
eltolódás és a forgórész tekercsek sérülése következzék be. A futókerék és a terelőszerkezet 
közötti játéknak 0,4-0,54 mm között kell lennie. 

6. A ventilátort a töltődinamóval együtt felszereljük a motorra. A ventilátor ékszíjának 
feszességét beállítjuk. 

 
A ventilátor ékszíj feszességének beállítása 
 

7. Az ékszíjat úgy húzzuk meg, hogy ha az állítótárcsa készletből (13 db 0,5 mm vastag tárcsa) a 
mellső ékszíjtárcsa fél belső oldaláról a külső oldalra helyezzük át a tárcsákat. A hornyok 
szögcsúcsa így megváltozik, a horony munkaátmérője áthelyeződik, és az ékszíj 
meghúzottsága erősebb lesz. 

8. A ventilátor ékszíjtárcsa rögzítését kicsavarozzuk. A fedelet levesszük. 
A mellső ékszíjtárcsa felet és a szükséges darabszámú tárcsát 
levesszük. (101. ábra) Ha a belső oldalról a külső oldalra helyezünk át 
egy tárcsát, akkor az ékszíj mintegy 2,6 mm-el lesz hosszabb. A 
mellső ékszíjtárcsa felet, az állítótárcsákat és a fedelet feltesszük. A 
főtengelyt átforgatjuk, hogy ilyen módon megakadályozzuk az ékszíj 
összecsavarodását a hornyokban. Az anyát meghúzzuk. 

9. Az ékszíj megfelelő feszességét akkor érjük el, ha az ékszíjtárcsák 
között az ékszíjat (102. ábra) 39 N erővel 10-15 mm-re tudjuk 
benyomni. 

1. töltődinamó tengely 
2. illesztőrugó 
3. anya 
4. alátét 
5. nyomófedél 
6. állító tárcsa 
7. levehető ékszíjtárcsa fél 
8. ékszíj 
9. ékszíjtárcsa fél az aggyal 

100. ábra
Készülék a ventilátor kerekének a 

töltődinamó tengelyről való 
lehúzásához

101. ábra 
Ventilátor 

ékszíjfeszítő 
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A gyújtáselosztó hajtószerkezet javítása 
 

10. A gyújtáselosztó hajtószerkezetének kiszerelési munkafolyamata megegyezik a 22. oldalon „A 
motor szétszerelése” c fejezetben ismertetett munkafolyamat 16-20 pontjával. 

11. A hajtókerék fogazatának állapotát megvizsgáljuk. 
12. Az elosztó hajtókerék rögzítőcsapját a hajtótengelynél (csak ha a fogaskerék vagy a tengely 

cseréje szükséges) kifúrjuk, és a fogaskereket levesszük. (103. ábra) 
13. Az elosztó hajtótengely és a ház közötti játékot ellenőrizzük. Ha ez a játék 0,02-0,03 mm-el 

kisebb a megengedettnél, akkor a ház és a tengely továbbra is használható. Ha a játék közel 
esik a legnagyobb megengedett mértékhez, akkor a kopott részeket cseréljük ki. 

14. A hajtószerkezet összeszerelésekor biztosítsunk 1,25-3,03 mm távolságot a ház és az 
ütközőtárcsa között. Szükség esetén két ütközőtárcsát helyezzünk be. Az elosztó 
hajtószerkezet házának összeszerelése után, a fogaskerék kézi mozgatása esetén, szorulás 
nélkül kell forognia. 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. gyújtáselosztó tengely hajtóház 
2. gyújtáselosztó hajtótengely 
3. gyújtáselosztó hajtókerék 
4. csap 
5. ütközőtárcsa 
6. gyújtáselosztó menesztő 
7. tőcsavar 

103. ábra 
Gyújtáselosztó hajtószerkezet 

102. ábra 
Ventilátor ékszíj feszességének ellenőrzése 
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Az üzemanyag ellátó rendszer javítása 
 
Az üzemanyagtartály 
 
Az üzemanyagtartály (104. ábra) a hátsó ülés alá van beszerelve. A tartály betöltő csonkja a 
kocsiszekrény hátsó részén, a baloldalon található, ami egy fedéllel légmentesen zárható. Ugyanakkor, 
üzem közben egy szelep biztosítja a levegő beáramlását. Az üzemanyagtartályban kapott helyet az 
üzemanyagkészlet jeladója, és az üzemanyag kivételi cső. A jeladó és a cső, a rögzítésnél gumi 
tömítéssel van ellátva. A tartály bilincsekkel és csavarokkal van a kocsiszekrényre erősítve. A tartály 
és a kocsiszekrény, valamint a tartály és a bilincsek között betétek vannak elhelyezve. 
 
 
 
 

1. csavar 
2. bilincs 
3. üzemanyag tartály 
4. fedél 
5. felső tömítés 
6. bilincs 
7. alsó tömítés 
8. lap 
9. csavar 
10. csőtömítés 
11. leeresztő csavar tömítés 

 
 
 

1. Időszakonként a tartályt a kocsiszekrényről leszereljük és átöblítjük. A tartály leszerelésekor a 
bilincset a kivételi csőnél megoldjuk és a gumitömlőt a csőről lehúzzuk. 

2. Az üzemanyag bevételi cső és a jeladó leszereléséhez a rögzítőcsavarokat lecsavarozzuk. 
Ezeket a szerkezeti részeket az üzemanyagtartályból kivesszük. A tartály javítására akkor 
kerül sor, ha túlságosan elszennyeződött, vagy mechanikai sérülés érte. 

3. Az üzemanyagtartályt a javítás alkalmával 5%-os szódaoldattal mossuk át, majd egymás után 
háromszor forró vízzel átöblítjük. 

4. A rozsdásodást 10%-os sósavoldattal távolítjuk el. Ezt követően a tartályt savtalanítás céljából 
mossuk át 20%-os szódaoldattal, és öblítsük át forró vízzel. 

5. A tartály tömítetlenségét egy kád vízben, 196 kPa nyomás alatt, három percen keresztül 
vizsgáljuk. 

6. A repedéseket és egyéb kisebb sérüléseket legegyszerűbben epoxit pasztával javíthatjuk meg. 
Az üzemanyagtartály összeszerelése és beszerelése a gépkocsiba, fordított sorrendben 
történik. 

104. ábra 
Üzemanyagtartály, 
és felerősítése a 
kocsiszekrényhez 
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Az üzemanyag vezeték 
 
A fő üzemanyag vezeték négy, vörösrézzel bevont, Ø 6 mm-es acélcsőből és két gumitömlőből áll. A 
T-darabnál, az üzemanyag szivattyúnál és a karburátornál, az üzemanyag vezetéket csonkanyákkal 
rögzítjük. A felerősítést az üzemanyag levételi csőnél és az üzemanyag szivattyú csonknál 
gumitömlővel és bilincsek segítségével oldják meg. A csöveknek a kocsiszekrényen való átvezetésénél 
gumi tömítéseket alkalmaznak. Az üzemanyag szivárgásának megakadályozása érdekében a csonk 
csatlakozásait időnként meg kell húzni. 
1. cső 
2. T-darab 
3. cső 
4. tömlő 
5. bilincs 
6. üzemanyag szivattyú 
7. cső 
8. karburátor 
9. tömlő 
10. bilincs 
11. tömítés 
12. felvevő cső 
13. --- 
14. tartály 
15. tömítés 
 

7. Az utánhúzást elővigyázatosan végezzük, mert túlhúzás esetén a menet megsérül. Ha az 
anya utánhúzásával nem tudjuk megszüntetni a szivárgást, akkor szereljük szét a 
csatlakozásokat. 

8. Szükség esetén a csőkúpot erősebben bordázzuk fel, vagy a megfelelő rögzítő részeket 
cseréljük ki. 

9. Az üzemanyagcsövek sérülését (benyomódás, törés, stb.) úgy szüntetjük meg, hogy a sérült 
részt kivágjuk és a csatlakozást karmantyúval vagy átlapolással állítjuk helyre. A tömítettség 
biztosítása érdekében forrasszuk meg a csatlakozási helyeket. 

10. A csővezeték szétszerelésekor a bilincseket megoldjuk, és a tömlőket levesszük. 
11. A csővezeték csatlakozó csonkját levesszük. A rögzítőkapcsokat felhajlítjuk, és a 

csővezetéket szabaddá tesszük. Az összeszerelést a szétszerelés fordított sorrendjében 
végezzük el. 

 

105. ábra 
Csővezetékek 
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Az üzemanyag szivattyú szét- és összeszerelése, vizsgálata 
 

12. Zárjuk le az üzemanyag kiáramlást a tartályból. Az üzemanyag szivattyú csonkjáról 
leválasztjuk az üzemanyag vezetékeket. 

13. A szivattyúház, a közbetét darab és a vezérmű kerék fedélnél, a vezetőrúd rögzítőanyákat 
lecsavarozzuk. Levesszük: 
− az üzemanyag szivattyút (106. ábra) 
− a közbetét darabokat 
− a vezetőrudat 
− a szivattyúbetétet 

A közbetét darab és a hajtórúd állapotát megvizsgáljuk. 
 

1. membránrúd tömítés 
2. alátét 
3. rugós alátét 
4. M 5x14-es csavar 
5. szűrőszita 
6. M 6x22-es csavar 
7. fejfedél 
8. tömítő betét 
9. szivattyúfej 
10. membránrúd 
11. membránrugó 
12. betétek 
13. szivattyú közbetét 
14. rúdvezető 
15. hajtórúd 
16. hajtókar 
17. hajtókar rugó 
18. membránrúd kar 
19. kézi hajtótengely tömítés 
20. kézi szivattyú tengelykar 
21. szivattyúház 

 
14. Az üzemanyag szivattyú fejének öt rögzatőanyáját megoldjuk. A szivattyúfejet levesszük. A 

háznál előzőleg jelöljük meg a szivattyúfej helyzetét. 
15. A szivattyúfej fedelénél a rögzítőcsavart lecsavarozzuk. Levesszük: 

− a csavarbetétet 
− a fedelet 
− a fedélbetétet 
− a szűrőszitát 

A fedelet és a szitát mossuk meg, majd vizsgáljuk meg nincs-e repedés a szitán. 
16. Kicsavarozzuk a nyomószelep ülését a szivattyúfejnél rögzítő két csavart. (107. ábra) 

Kivesszük: 
− a szelepülést a betéttel 
− a szelepfedelet 
− a rugót 

1. szeleprugó 
2. M 4x6-os csavar 
3. nyomószelep ülés 
4. szivattyúfej 
5. nyomószelep ülés tömítő betét 
6. szelep zárórész 
7. zárócsonk 
8. csavarcsonk 

106. ábra 
Üzemanyag szivattyú (teljes) 

107. ábra 
Üzemanyag szivattyúfej (teljes) 
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17. A szeleprugónak szabad állapotában 5,5 mm hosszúnak kell lennie. Ha a rugó leült; 
szerszámmal széthúzzuk. 

18. A szivattyúmembránt megnyomjuk és elforgatjuk, hogy ily módon a membránrúd a 
karhoronyból kivezetődjék. Levesszük: 
− a membránt a rúddal (108. ábra) 
− a rúdtömítést 
− az ütközőtárcsát 
− a membránrugót 

 
1. alátét 
2. alsó membrántárcsa 
3. M 5-ös anya 
4. membránrúd 
5. rugós alátét 
6. felső membrántárcsa 
7. membrán a kapoccsal 

 
A membrán három réteg lakkszövetből készül, melyeket kapocs fog át. Vizsgáljuk meg, 
hogy nincs-e a membránon repedés, törés vagy más sérülés. Meghibásodás esetén cseréljük 
ki! Megvizsgáljuk a membrán tömített csatlakozását a rúdnál. Szükség esetén húzzuk meg a 
membránrúd anyát. A membránrugó hossza szabad állapotban 40 mm, 21,6-29,4 N 
terhelésnél 14 mm. 

19. A membránrúd gumi tömítését megvizsgáljuk. Megállapítjuk, hogy a tömítés a 
membránrúdon szilárdan illeszkedik-e. Ha a tömítést eltoljuk a rúdon, akkor bizonyos 
mértékű ellenállást kell észlelni. A tömítő illeszkedés ellenőrzése céljából a membránrúd és 
a tömítés közé öntsünk üzemanyagot. Ha az üzemanyag nem szivárog el, akkor a tömítés 
rendben van; ha gyorsan elfolyik, akkor a membránrúd hosszában a tömítést cseréljük ki. 

20. Az üzemanyag szivattyú szétszerelését tovább folytatjuk, ha a tengelynél szivárgást 
észleltünk vagy a kézi hajtószerkezet hibásan működik. A hajtókar tengelyt a 
szivattyúházból, tüske segítségével kiütjük. Levesszük: 
− a teljes hajtókart 
− az alátétet 
− a karrugót 

A tengelynek a házban szilárdan kell illeszkednie és azon észrevehető kopás nem lehet. 
Szükség esetén az alkatrészeket kicseréljük. A hajtókar rugó hossza szabad állapotban 21 
mm, 5,8-7,4 N terhelésnél 9,5 mm. 

21. A kézi hajtókar tengelyének rugóját a szivattyúháznál, és a tengelyben levő furatból 
kivezetjük és levesszük. A feszítőgyűrűt, majd a tengelyt kivesszük. Eltávolítjuk a tengely 
gumitömítését. (109. ábra) Az alkatrészek állapotát vizsgáljuk meg, és szükség esetén 
cseréljük ki azokat. Vizsgáljuk meg a kézi szivattyú tengelyének gumitömítését is. A 
tömítések vizsgálatakor győződjünk meg arról, hogy szilárdan illeszkednek-e. Ha a tömítést 
eltoljuk a tengelyen, akkor bizonyos mértékű ellenállást kell észlelni. Ha a tömítés csak 
lazán illeszkedik vagy nem érzékeltünk kielégítő súrlódást, akkor cseréljük ki. 

 
1. hajtótengely 
2. kézi hajtótengely rugó 
3. zárógyűrű 
4. szivattyúház 
5. kézi hajtótengely tömítés 
6. tárcsa 
7. kézi szivattyútengely kar 

 
 

108. ábra 
Üzemanyag szivattyú 

membrán, a rúddal 

109. ábra
Üzemanyag szivattyú ház
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22. Az üzemanyag szivattyú a szétszerelés fordított sorrendjében szereljük össze. Ekkor a 
következőket tartsuk szem előtt: 

23. Ügyeljünk az alkatrészek tisztaságára és vigyázzunk, nehogy szennyeződés kerüljön a belső 
térbe. Amikor a szivattyúfejet a házra rögzítő csavarokat meghúzzuk, a membránt teljesen 
húzzuk le, hogy így érjük el a membrán legnagyobb emelését. 

24. A kézi hajtószerkezet tengelyének és karjának összeszerelése után ellenőrizzük a működést. 
Rángatás és szorulás nem fordulhat elő. A kézi hajtószerkezet kartengelyének 50-60°-os 
elhúzása esetén, a rugó révén, a kiindulási helyzetébe kell visszatérnie. 

25. Az üzemanyag szivattyú csonknál lecsatoljuk azt a csövet, amelyik 850 mm-el az 
üzemanyag szivattyú benzinszintje alatt van. A szivattyú hajtását abba a helyzetbe hozzuk, 
amely a membrán felső helyzetének felel meg. A szivattyút addig működtetjük a kézi 
szivattyúval, amíg az üzemanyag szállítás meg nem indul. Ennek, a kézi hajtótengely 30 
teljes mozgatása után meg kell kezdődnie. A benzin sem a tömítési helyeknél, sem az 
öntvénypórusain nem szivároghat. 

26. A szivattyú bütykös excenterének megfelelő meghajtásakor (eltérés a központosságtól 
1,5±0,3 mm), és ha az üzemanyagot egy Ø 4 mm csővel 850 mm magasra kívánjuk szívatni, 
akkor a szivattyúnak az alábbi követelményeket kell teljesítenie: 
− Az üzemanyag szállításnak, a hajtótengely 120±30 ford/perc fordulatszáma mellett, a 

szivattyú üzem indulását követő 20 másodpercen belül, meg kell indulnia. 
− Az üzemanyag szivattyú hajtókar 1,2 mm-es hasznos löketénél, a hajtókar 250-300 

ford/perc fordulatszáma mellett, a szivattyú szállítási teljesítményének el kell érnie a 
12 l/óra mennyiséget. Ekkor szivattyúnak legalább 196,1 kPa túlnyomást és 872,8 kPa 
vákuumot kell létrehoznia. 

− A szivattyú üzemének végeztével, az előzőekben megadott értékekhez viszonyított, 
53,9 kPa túlnyomás csökkenésnek és 926,7 kPa vákuumcsökkenésnek legfeljebb 10 
másodperc múlva szabad bekövetkeznie. 

27. A hasznos löket kezdetekor, az üzemanyag szivattyú hajtókarnak, a ház felfekvési 
felületéhez viszonyított holtjátékát mérjük meg. Ennek 0,4-2,2 mm között kell lennie. A 
mért értéket jegyezzük fel, hogy a közbetét darabok kiválasztásánál figyelembe tudjuk 
venni. 

28. Az üzemanyag szivattyú beszerelését „A vezérműkerék fedél ki- és beszerelése” c 
fejezetben részletesen tárgyaltuk. Lásd a fejezet 15. pontját a 36. oldalon. 

 
A levegőszűrő ki- és beszerelése, szemrevételezése 
 

29. A levegőszűrő bilincsét meglazítjuk, a csonkról a szűrőt leválasztjuk. A szűrő 
feszítőpántjának csappantyúját felcsapjuk, majd a levegőszűrőt (110. ábra) levesszük. 

 
1. teljes ház 
2. tömítőbetét 
3. szelepülés 
4. szelep 
5. olajteknő 

 
 
 

110. ábra
Levegőszűrő
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30. A kapcsokat szabaddá tesszük, 

ezután levesszük az olajteknőt a 
membránnal, a rugót és a 
membránhüvelyt. (111. ábra) Az 
olajteknőből vegyük ki a 
tömítőgyűrűt és az alátétet a 
rugóval. 

31. Az elszennyeződött olajat 
leengedjük. Az olajteknőt 
petróleummal vagy benzinnel 
kimossuk, a szűrőrészeket 
megvizsgáljuk. 

 
 

32. Ritkán bár, de előfordulhat, hogy a levegőszűrő normál üzemeltetési körülmények között, a 
túlzott mérvű lerakódások miatt, meghibásodik. A levegőszűrő betét 0,3 mm átmérőjű 
kapronszálakból áll. Ezek egyenletesen helyezkednek el és a felületen benzinálló 
ragasztóval vannak beragasztva. A szűrőbetét tömege 90-95 g. A szűrőházat a betéttel 
együtt 5-6 órán keresztül benzinnel töltött edénybe helyezzük, és a mosás után megszárítjuk. 

33. Az olajteknőbe, az olajleválasztó nyílásig 175 cm3 friss motorolajat töltünk. A szűrőt 
összeszereljük. Az összeszerelésnél ügyeljünk a tömítőgyűrűk állapotára és a szelepek 
behelyezésére (a rugóval együtt). 

34. A levegőszűrőt helyezzük a tartóba és a feszítőpánttal szorítsuk le. Csatlakoztatjuk a 
levezető csövet, a bilincseket meghúzzuk. Ellenőrizzük a csatlakoztatások tömítettségét, 
hogy elejét vegyük a nem szűrt levegő beszívásának. 

111. ábra 
A levegőszűrő szétszerelése 
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A К-125Б típusú karburátor 
 
A motor К-125Б típusú karburátorral van felszerelve, amely álló helyzetű, esőáramlású karburátor; 
melléklevegő torokkal. A nyomáskiegyenlítő úszóház a levegőcsonkon és a levegőszűrőn keresztül 
csatlakozik a külső levegőhöz. A karburátort vázlatosan a 112. ábra szemlélteti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. gyorsító szivattyú 
2. úszóház fedél 
3. kiegyenlítő cső 
4. gyorsító szivattyú fecskendező cső 
5. levegőretesz 
6. kis levegőtorok a fecskendező csővel 
7. zárócsavar 
8. levegőfúvóka 
9. alapjárati levegőfúvóka 
10. szűrőszita 
11. üzemanyag szelep 
12. úszó 

13. főfúvóka 
14. alapjárati üzemanyag fúvóka 
15. alapjárati állítócsavar 
16. keverőcső 
17. fojtóretesz 
18. levegőtorok 
19. keverőkamra ház 
20. nyomószelep 
21. visszacsapó szelep 
22. takarékfúvóka 
23. úszóház 

 
A karburátor ki- és beszerelése 
 

35. A csonkról leválasztjuk az üzemanyag szivattyú csövét. 
36. A karburátorról a vákuumcsövet levesszük. 
37. A karburátor anyáknál a levezető cső rögzítőbilincsét meglazítjuk és a csövet levesszük. 
38. A levegő- és fojtószelep hajtást levesszük. 
39. A karburátor rögzítőanyákat lecsavarozzuk és az alátéteket levesszük. 
40. Levesszük a karburátort, a tömítő betétet és a közbetét darabot. A karburátor beszerelése a 

kiszereléssel fordított sorrendben történik. Ekkor ügyeljünk a tömítő betétek kifogástalan 
állapotára és a teljes tömítettségre. 

41. A beszerelés után ellenőrizzük, és szükség esetén helyesbítjük: 
− a fojtó- és levegőszelep beállítását 
− a motor alapjáratát (üzemmeleg állapotban) 

112. ábra 
A karburátor vázlata 
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A karburátor szét- és összeszerelése, vizsgálata 
 

42. A szűrőszita zárócsavarját kicsavarozzuk és a szűrőt levesszük. 
43. Az úszóháznál, a fedelet rögzítő hat csavart kicsavarozzuk és az alátéteket levesszük. (113. 

ábra) A fedelet megemeljük és óvatosan az alacsony fordulatszám-rúd (levegőretesz kar 
összekötőrúd és alacsony fordulatszám-kar) felé fordítjuk. Az úszóházból vegyük ki a 
fedelet az úszóval. Egyidejűleg az alacsony fordulatszám-rudat a levegőretesz-karról 
leválasztjuk. A tömítő betétet kivesszük. (114. ábra) 

 
 
 
1. keverékállító csavar 
2. keverékmennyiség állítócsavar 
3. fojtóretesz tengelykar 
4. alapjárati üzemanyag fúvóka, zárócsavar 
5. levegőretesz működtető huzal rögzítőcsavar 
6. levegőfúvóka zárócsavar 
7. levegőretesz hajtóhuzal tartó 
8. szűrő zárócsavar 
9. alapjárati levegőfúvóka 
10. gyorsítószivattyú fecskendező cső 
11. gyújtáselosztó vákumállító csőcsonk 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. üzemanyag szivattyú vezetékcső 
2. szennyeződés leeresztő 
3. főfúvóka zárócsavar 
a. üzemanyagszint 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

44. Az úszótengelyt kihúzzuk, és az úszót levesszük. A tűszelepet a gumi tömítéssel együtt 
kivesszük. 

45. A szelepházat kicsavarozzuk. 
46. Az alapjárati levegőfúvókát kicsavarozzuk. 
47. A gyorsítószivattyú fecskendező csövet kicsavarozzuk. 
48. Az összes alkatrészt benzinben mossuk meg! Ha az alkatrészeken nagyobb mértékű 

gyantalerakódást figyelünk mag, akkor azokat acetonban vagy nitrohigítóban mossuk meg. 
A fúvókák tisztításához kihegyezett fadarabkát használjunk, amit oldószerbe mártunk be. A 
megmosott alkatrészeket és a karburátor csatornákat sűrített levegővel fúvassuk át. 

 
Megjegyzés: 
Nem engedhető meg a szelepek vízzel, acetonnal vagy más oldószerrel való átöblítése. 
Semmi esetre se használjunk a fúvókák tisztításához, még egészen puha drótot se! 

113. ábra
Karburátor (mellső nézet)

114. ábra 
Karburátor (hátulnézet) 
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49. Mozgathatóság szempontjából, vizsgáljuk meg a levegőretesz szelepet, mert szorulás nem 
engedhető meg. 

50. Az úszót tömítettség szempontjából megvizsgáljuk. Ha szükségessé válik az úszó 
forrasztása, akkor megfelelő elővigyázatossági rendszabályokat kell foganatosítani, a 
benzingőzök robbanásának megakadályozása érdekében. A forrasztás után az úszó 
tömegének 13,3±0,7 grammnak kell lennie. 

51. Az üzemanyag szelep (115. ábra) tömítettségét megvizsgáljuk. Szükség esetén cseréljük ki a 
különleges gumiból készült tömítő tárcsát vagy a teljes szelepet. 

 
1. úszó 
2. üzemanyagszint állítónyelv 
3. úszóút határoló 
4. úszótengely 
5. üzemanyag szelepülés 
6. úszóház fedél 
7. üzemanyag tűszelep 
8. gumitömítés 
 
 
 
 
 

52. Az úszóház fedelet a szétszerelés fordított sorrendjében szereljük össze, ekkor a 
következőket tartsuk szem előtt: 
− Az alapjárati levegőfúvókát és a gyorsítószivattyú fecskendező csövezkis erővel 

csavarjuk be és ellenőrizzük a fiberalátét állapotát. 
− Ha az úszószerkezetben alkatrészt cserélünk, vagy üzemeltetés közben a karburátornál 

túlfolyást tapasztalunk, akkor ellenőrizzük a tűszelep pontos helyzetét. Ez a helyzet az 
úszóház üzemanyag szintjének felel meg. Beállítását a 115. ábra szerinti módon; a 
nyelv hajlításával végezzük el, és értékének 39 mm-nek kell lennie. 

Megjegyzés: 
Az üzemanyagszint beállításakor az úszóval a tűszelepre nem szabad nyomást gyakorolni, mert gumi 
tömítő tárcsa megsérülhet. 

− A levegőretesz és a fedéltest közötti tér legfeljebb 0,25 mm lehet. 
53. Az úszóházat a keverőkamra háznál rögzítő két csavart kicsavarozzuk. A keverőkamra házat 

szabaddá tesszük. Egyidejűleg a gyorsítószivattyú hajtólapra nyomást gyakorlunk. A 
gyorsítószivattyú hajtórúd pántot, amely ezt a rudat a fojtóretesz tengely emeltyűjével köti 
össze; levesszük. 

54. A gyorsítószivattyú hajtórudat a lappal és a dugattyúval együtt kivesszük. A visszahúzó 
rugót eltávolítjuk. A visszacsapó szelep biztosítógyűrűt a gyorsítószivattyú hengerből 
kivesszük. Az úszóházat megdöntjük és a visszacsapó szelepet (Ø 4 mm golyó) eltávolítjuk. 
A gyorsítószivattyú visszacsapó szelepét csak szükség esetén vegyük ki. 

55. Az alapjárati üzemanyag fúvóka zárócsavarokat, a levegőfúvókát és a főfúvókát 
kicsavarozzuk. Ehhez a művelethez jól illeszkedő csavarhúzót használjunk, nehogy 
megsértsük a hasítékokat. 

56. A zárócsavart kicsavarozzuk és a keverőcsövet kivesszük, majd a szelepszárat levesszük. 
Szükség esetén kivesszük a gyorsítószivattyú nyomószelepét is. A takarékfúvóka szelepet 
kicsavarozzuk és a fiberalátétet levesszük. 

57. A keverőkamra házból az alapjárati csavart kicsavarozzuk, és a rugót kivesszük. A 
csavarcsúcs és a kúpos felület állapotát megvizsgáljuk. Ha sérülést észlelünk a felületen, 
akkor a csavart cseréljük ki. 

58. Ellenőrizzük a tengelynek és a fojtóretesz rögzítő csavarjainak a meghúzottságát. 
Megvizsgáljuk, hogy a fojtóretesz a keverőkamra háznál jól felfekszik-e. A kerületen a 
közbenső tér legfeljebb 0,06 mm lehet. 

59. Valamennyi alkatrész a 48. pontban leírt módon megmosunk és sűrített levegővel 
átfúvatunk. 

115. ábra 
Úszó az üzemanyag szeleppel 
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60. Megvizsgáljuk a gyorsítószivattyú dugattyújának a hengerben való mozgathatóságát. A 
dugattyúnak a hengerben szorulás nélkül kell mozognia. 

61. Tömítettség szempontjából megvizsgáljuk a gyorsítószivattyú nyomószelepét és a 
takarékfúvóka szelepet. 

62. A tömítő betéteket megvizsgáljuk, a sérülteket kicseréljük. 
63. Az úszóházat a keverőkamra házzal, a szétszerelés fordított sorrendjében összeszereljük. 

Ekkor tartsuk szem előtt a következőket: 
− A fúvókákat nem szabad nagy erővel becsavarni. 
− A tömítő betétek által biztosítani kell a kifogástalan tömítettséget. 
− Teljesen nyitott fojtóretesznél az állítóanyák és a meghajtólap közötti távolságot 

ellenőrizzük. Ennek a távolságnak a gyorsítószivattyú dugattyúrúd és a szelep 
hajtórúdja között 3±0,5 mm-nek kell lennie. Az állítóanyák helyzetét a biztosítólemez 
felhajlításával biztosítjuk. 

64. Behelyezzük az úszóház fedelet. Az alacsony fordulatszám-rudat csatlakoztatjuk. 
65. Megvizsgáljuk a fojtó- és levegőretesz kölcsönös helyzetét. Teljesen zárt levegőretesznél a 

keverőkamra fal és a fojtóretesz közötti távolságnak 2-2,2 mm-nek kell lennie. (Szükség 
esetén az alacsony fordulatszám-rúd hajlításával helyesbítsünk!) 

66. Az úszóházban megvizsgáljuk az üzemanyag szintet. Az úszóházban az üzemanyag 
tükörnek, 196,1 kPa túlnyomásnál, az úszóház felső felületétől mérve 20±2 mm-re kell 
lennie. Ha a vizsgálat elvégzéséhez nem áll rendelkezésünkre próbapad, akkor az ellenőrzést 
kisebb pontossággal, a motoron is elvégezhetjük. 

67. A karburátort a motorra felszereljük. Az úszóházban megvizsgáljuk az üzemanyag szintet, 
és az alapjáratot beállítjuk. 

 
Az üzemanyagszint ellenőrzése az úszóházban 
 

68. Üvegcsőből egy csonkot készítünk, amint azt a 116. ábra mutatja. 
 
 

1. mérőpálca 
2. üvegcső 
3. csonk 
4. tömítő betét 
5. karburátor 

 
 
 
 
 
 
 

69. A főfúvóka zárócsavarját kicsavarozzuk és helyére a különleges csonkot úgy csavarozzuk 
be, hogy az üvegcső függőlegesen álljon. 

70. Az üzemanyag szivattyú kézikarral feltöltjük az úszóházat üzemanyaggal. 
71. Egy fém mérőrúddal megmérjük a távolságot az úszóház felső felületétől az üzemanyag 

szintig. 

116. ábra
Üzemanyag szint ellenőrzése 

az úszóházban
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A motor alapjárati fordulatszámának beállítása a karburátoron (járó motornál) 
 

72. A motor takarékos üzemeltetése nagymértékben a motor alapjárati fordulatszámának 
beállításától függ. Ezt a beállítást teljesen meleg motornál 60-70°C olajhőmérséklet mellett 
kell elvégezni 

73. A keverékmennyiség állítócsavart becsavarjuk. Figyeljük meg azt a pontot, amikor a csavar 
a nyelvet érinti. Ebben a helyzetben 1,5-2 fordulattal becsavarjuk. (113. ábra) 

74. A keverékminőség állítócsavart teljesen, de nem túlságosan szorosan becsavarjuk, majd a 
csavart 1,5-2 fordulattal kicsavarjuk. 

75. A motort beindítjuk és a keverékmennyiség állítócsavart becsavarjuk annyira, hogy a motor 
az alacsony fordulatszámon, kihagyva működjön. Ezt követően a magasabb fordulatszám 
elérése érdekében a keverékminőség állítócsavart kicsavarjuk. Ezt az eljárást addig 
ismételjük, amíg a motor az alapjárati fordulatszámon kihagyás nélkül működik. 

76. A beállítást váltakozó üzemi viszonyok között ellenőrizzük. Ekkor a gázpedált erőteljesen 
lenyomjuk, majd gyorsan felengedjük. A motornak ekkor megszakítás nélkül kell a 
fordulatszám növekedést elérnie, és a gázpedál gyors felengedésekor az alapjárati 
fordulatszámra lecsökkennie anélkül, hogy a motor lefulladna. Ha mégis leáll a motor, akkor 
a fordulatszám növelése érdekében a keverékmennyiség szabályzó csavart kissé 
kicsavarozzuk. A motor legalacsonyabb alapjárati fordulatszáma 600-700 ford/perc értéknél 
nem lehet magasabb. 
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A karburátor hajtószerkezete 
 
A karburátor fojtóretesznek mechanikus kötélhajtó szerkezete van, amely a pedálból, a kötélből, a 
rúdból és a kiegyenlítő rugóból áll. 
A gázpedál (117. ábra) a csomagtartótér mellső falánál, csuklósan van felerősítve tengely és sasszeg 
segítségével. A gázpedálnál felhegesztett tartóbakhoz a fojtóretesz működtető huzalja csuklósan 
csatlakozik. 
A huzal először a gázpedáltól egy fémcsövön halad át, majd egy hajlékony hüvelybe jut. A hüvely 
egyik végével beleütközik a fémcsőbe és másik végével abba a tartóbakba, amelyik a motorháztetőnél 
van felhegesztve. A huzalhüvelyt a motor hátsó falánál vezetik a kocsiszekrény fenékrészén át, ahol 
gumitömítő perselyekkel tömítik. 
A karburátornál a fojtóretesz működtető huzalja egy rúddal és egy kiegészítő rugóval csatlakozik és 
csavarral van rögzítve. A rugó biztosítja a fojtóretesz helyzetét zárt állapotban. 
A karburátor levegőreteszt a fenékrészen elhelyezett fogantyú működteti, amely a levegőretesz rúdhoz 
csatlakozik. A levegőretesz rudat hüvely védi. A levegőretesz rúd hüvelyének tömítése a hátsó 
fenékrésznél és a motor hátsó falánál ugyanaz, mint a fojtóretesz huzal hüvelye. A rúdhüvely, egyik 
végével mereven a levegőretesz tartónál; a másikkal pedig a karburátor tartóbaknál, csavarokkal van 
felerősítve. 
A karburátor retesz hajtószerkezetek karbantartása abból áll, hogy ellenőrizzük a felerősítések 
pontosságát és kifogástalan működését. Ha a hajtószerkezet berágódik, vagy a huzal elszakad, akkor a 
hajtószerkezetet szétszereljük. A hüvelyt benzinben megmossuk és a huzalt, a rudat és a csuklós 
csatlakozásokat grafitos zsírral bekenjük. Könnyebb sérülés esetén a hüvelyt és a huzalt kicseréljük. 

 
1. gázpedál 
2. levegőretesz működtetőgomb tartó 
3. tartó rögzítőcsavar 
4. alátét 
5. kapocs 
6. hüvely rögzítőcsavar 
7. karburátor 
8. levegőretesz rúd rögzítőcsvar 
9. tartó 
10. rugó 
11. gázpedálrúd rögzítőcsavar 

12. fojtóretesz-kar rúd 
13. levegőretesz-rúd hüvely 
14. tömítő persely 
15. gázpedál hüvely 
16. --- 
17. fenékcsatorna cső 
18. csavar 
19. levegőretesz rúd 
20. fogantyú 
21. gázpedálrúd 
22. alátét 

23. tengely 
24. sasszeg 
25. pedáltartó 
26. tengely 
27. különleges sasszeg 

117. ábra
A karburátor fojtóretesz 

működtetése
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A karburátor hajtószerkezetének ki- és beszerelése 
 
A fojtóretesz működtető rudak, a huzal és a hüvely kiszereléséhez a következők szükségesek: 

77. A huzal rögzítőcsavart a karburátor rúdnál kicsavarozzuk és a huzalt szabaddá tesszük. 
78. A tengelyből kivesszük a sasszeget. A huzalt a gázpedálnál szabaddá tesszük és a csőből 

végig kihúzzuk. 
79. A hüvelyt rögzítő kapcsot a motortartó baknál felhajlítjuk. A hüvelyt a gumi tömítésekből 

kihúzzuk. 
A beszerelés fordított sorrendben történik. A levegőretesz rúd és a hüvely gépkocsiból kiszerelése a 
következő módon történik: 

80. A rudat és a hüvelyt a csavarok kicsavarozásával a karburátorról leszereljük. 
81. A fogantyúnál a levegőretesz hajtórudat teljesen kihúzzuk a hüvelyből. 
82. A sebességváltó szerkezetet szabaddá tesszük és a fenék alagútban levő hüvelyrögzítő 

kapcsot felhajlítjuk. 
83. A tartót rögzítő csavarokat kicsavarozzuk és a tartót a hüvellyel együtt kivesszük. 
84. A hüvelyt rögzítő csavart kicsavarozzuk és a hüvelyt a tartóról leválasztjuk. 

A levegőretesz hajtószerkezet összeszerelése és beállítása fordított sorrendben történik. 
 
A karburátor retesz működtetésének beállítása 
 
A karburátor reteszt működtető szerkezet ki- és beszerelése után megfelelő beállítást kell elvégezni. A 
fojtóretesz működtetésének beállítása a következő módon történik: 

85. A huzal rögzítőcsavarját megoldjuk és egy laposfogóval a huzal végét meghúzzuk annyira, 
hogy a gázpedál a felső helyzetbe kerüljön. 

86. A huzalt ebben a helyzetben rögzítjük. Ha a fojtóretesz működtetésének beállítása helyes, 
akkor a fojtóretesznek felengedett gázpedálnál teljesen zárva, ütközésig lenyomott pedálnál 
pedig teljesen nyitva kell lennie. 

A levegőretesz működtetés beállítása a következő módon történik: 
87. A rúd rögzítő csavarját a karburátor levegőretesz csuklós hüvelyénél megoldjuk. 
88. a levegőretesz működtetés fogantyúját az alsó helyzetbe visszük. 
89. A rúd eltolása nélkül a levegőreteszt teljesen kinyitjuk és ebben a helyzetben csavarral 

rögzítjük. A rúdhüvelyt a csavarral teljesen meg kell húzni, a hüvely nem lóghat túl a tartón. 
 
A javított motor bejáratása 
 
A javítás után, különösen akkor ha a motor forgattyús mechanizmusában alkatrészcsere történt, 
bejáratás szükséges. A gondosan végrehajtott bejáratás nagymértékben kihat a kifogástalan 
üzemeltetésre és a motor élettartamára. A bejáratási folyamat két szakaszból áll. 
I. szakasz: bejáratás üresjáratban 40 percen keresztül az alábbi fordulatszámokon: 
 800-1000 ford/perc 10 perc 
 1800-2000 ford/perc 10 perc 
 2800-3200 ford/perc 10 perc 
 3400-3600 ford/perc 10 perc 
A bejáratásnál megfelelő minőségű olajat kell használni. A karburátor levegőreteszt teljesen nyitva 
tartjuk. A bejáratás első szakaszában ellenőrizzük a kenőberendezés tömítettségét és nyomását. Az 
alapjárati fordulatszámot beállítjuk. A főtengely 2000 ford/perc fordulatszámánál, 80°C 
olajhőmérsékletnél az olajnyomásnak legalább 2,45 MPa-nak kell lennie. 
A bejáratás alatt a jelentkező meghibásodásokat megszüntetjük és olajcserét hajtunk végre. A bejáratás 
első szakaszát legjobb próbapadon végezni, azonban ha ilyen nem áll rendelkezésre, a gépkocsin is 
elvégezhetjük. 
II. szakasz: bejáratás a gépkocsiban 2000 km-en keresztül. 
Ebben az időszakban az új gépkocsikra vonatkozó bejáratási előírásokat tartsuk szem előtt. 
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Tengelykapcsoló 
 
A gépkocsinál egytárcsás száraz tengelykapcsolót alkalmaznak, forgásrezgés csillapítóval, hidraulikus 
működtetéssel. A tengelykapcsoló ház magnéziumötvözetű öntvényből készült. A tengelykapcsoló ház 
a sebességváltóhoz és a forgattyúházhoz csavarokkal csatlakozik. (118. ábra) 
A tengelykapcsoló ház illeszkedő helyeit a sebességváltó házzal együtt munkálják meg, ezért a 
tengelykapcsoló ház egyben nem cserélhető. A tengelykapcsolót az összeszerelés során 
kiegyensúlyozzák. A szerkezet egymáshoz való kölcsönös helyzetét jelzésekkel rögzítik. A 
tengelykapcsoló kiegyensúlyozása után, –összeszerelve a főtengellyel és a lendkerékkel– a 
lendkerékre is jelzés kerül. (118. ábra) 
 
1. biztosító lemez 
2. tengelykapcsoló rögzítőcsavar 
3. tengelykapcsoló tárcsa 
4. nyomólap 
5. lendkerék csavar 
6. kinyomó 
7. tömítés 
8. tengelykapcsoló ház 
9. tengelykapcsoló tengely 
10. 134902 sz. gördülőcsapágy 
11. csapágytömítés 
12. vakfedél 
 
 
 
 
 
 
 
A szétszerelés során és az azt követő összeszerelésnél ügyelni kell arra, hogy az egyes részek a régi 
jelzések szerint kerüljenek összeszerelésre. Ezt a helyzetet a gyártóműnél az összeszerelés alkalmával, 
vagy a javítási munkák során mindig rögzíteni kell. 

118. ábra 
Tengelykapcsoló 
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A tengelykapcsoló javítása 
 
A tengelykapcsoló üzemzavarai 
 

I. Üzemzavar 
A tengelykapcsoló csúszik 

II. Ok 
1. A tengelykapcsoló pedálnál nincs holtjáték. (nincs hézag a kinyomókar kinyomógyűrű és a 

kinyomó között) 
2. A tengelykapcsoló betétek olajosak vagy nagyon kopottak. 
3. Túlhevülés következtében a nyomórugók ereje csökkent. 
4. A nyomólap részek szorulnak. 
5. A tengelykapcsoló főhenger kiegyenlítő furata eldugult, vagy túlfedés van a belső 

karmantyú szegélye révén. 
6. A főhenger és a munkahenger karmantyúi, a nem megfelelő minőségű hidraulika folyadék 

alkalmazása miatt tönkrementek, vagy a folyadékba benzin, petróleum vagy ásványolaj 
jutott. 

III. Elhárítás 
1. A holtjátékot a tengelykapcsoló kinyomóvilla külső végén beállítjuk. 
2. A tengelykapcsolót kiszereljük, majd a tengelykapcsoló tárcsát kivesszük. A 

tengelykapcsoló benzinben jól lemossuk és szárazra töröljük. A túlságosan olajos vagy 
kopott tengelykapcsoló tárcsát kicseréljük, vagy új betétet szegecselünk fel. A 
tengelykapcsoló összeszerelése előtt a lendkerék felületét és a nyomólapot benzinnel 
lemossuk és szárazra töröljük. 

3. A nyomórugókat és a hőszigetelő tárcsákat kicseréljük. (egy készlet) 
4. A tengelykapcsolót kiszereljük. A csúszórészeknél a sorját eltávolítjuk és a kopott 

alkatrészeket kicseréljük. 
5. A főhenger töltőedény fedelét lecsavarozzuk és a szitát kivesszük. A kiegyenlítő furatot Ø 

0,6 mm-es lágy dróttal megtisztítjuk. Ha karmantyú túlfedést tapasztalunk, akkor a 
főhengert levesszük, szétszereljük, és valamennyi alkatrészt megmosunk fékfolyadékban 
vagy spirituszban. Az összeszerelés után győződjünk meg arról, hogy a dugattyú erőteljesen 
tér-e vissza az ütközésig. Puha dróttal vizsgáljuk meg, hogy a kiegyenlítő furat szabad-e. Ha 
a drót a karmantyúba ütközik, akkor a hengert ismét szétszereljük és a karmantyút 
kicseréljük. A karmantyút éles szerszámmal annyira levághatjuk, hogy az előírt magasságot 
elérje. 

6. A hidraulika folyadékot leengedjük. A teljes hidraulikus berendezést spiritusszal vagy 
fékfolyadékkal átmossuk, a sérült részeket kicseréljük. A berendezést az előírt összetételű és 
minőségű hidraulika folyadékkal töltjük fel. 

 
I. Üzemzavar 

A tengelykapcsoló kiemelése nem teljes. (a tengelykapcsoló súrlódik) 
II. Ok 

1. Túl nagy a holtjáték a kinyomóvilla külső végein. 
2. A tengelykapcsoló tárcsa üt. (a betéttel együtt) 
3. A lendkerék vagy a nyomólap felületén rovátkák keletkeztek. 
4. A tengelykapcsoló tárcsa agy szorul a sebességváltó tengelykapcsoló tengely ékhoronynál. 
5. A tengelykapcsoló pedál teljes útja kisebb a szükségesnél. 
6. Levegő jutott a hidraulikus berendezésbe. A folyadék szivárog. 
7. A tengelykapcsoló főhengernél tömítetlenség van, a belső karmantyú sérülése miatt, vagy 

szennyeződés van az alkatrészeknél. 
III. Elhárítás 

1. A holtjátékot a tengelykapcsoló kinyomóvilla külső végén beállítjuk. 
2. A tengelykapcsolót kiszereljük, majd a tengelykapcsoló tárcsát kivesszük. Ha a 

tengelyirányú ütés 0,75 mm-nél nagyobb, akkor a tárcsát kicseréljük. 
3. A tengelykapcsolót kiszereljük, és a lendkereket a főtengelyről leszereljük. A 

csúszófelületet megköszörüljük vagy a sérült részeket kicseréljük. 
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4. A tengelykapcsoló tárcsát kicseréljük. Lényeges kopás esetén vagy ha a sebességváltó 
tengelykapcsoló tengely ékhoronynál benyomódási helyek vannak, a tengelyt is kicseréljük. 

5. Beállítjuk a tengelykapcsoló pedál helyes összjátékát. 
6. A teljes hidraulikus berendezést légtelenítjük. A tengelykapcsoló főhengert feltöltjük 

folyadékkal. A tengelykapcsoló pedált teljesen lenyomjuk, a csővezetéket, a 
csőcsatlakozásokat és a munkahengert tömítettség szempontjából megvizsgáljuk. 
Tömítetlenség esetén a csatlakozásokat jól meghúzzuk, a hibás részeket kicseréljük. Ha 
szivárgást tapasztalunk a munkahengernél, akkor azt szétszereljük és az alkatrészeket 
fékfolyadékban vagy spirituszban megmossuk. Összeszerelés előtt a henger felületét és a 
karmantyúk állapotát ismét megvizsgáljuk és összeszerelés után tömítettség szempontjából 
ellenőrizzük. Ha a karmantyúk sérültek vagy a henger felületén zárványok, karcolódások 
találhatók, akkor a hibás részeket cseréljük ki. 

7. A tengelykapcsoló főhengert a gépkocsiból kiszereljük, majd szétszereljük. Az összes 
alkatrészt friss fékfolyadékban vagy spirituszban megmossuk. A főhengert a gépkocsiba 
beszereljük; feltéve, hogy a henger felületén nincsenek zárványok, karcolódások, 
bemaródások és a karmantyú is hibátlan. Szükség esetén a hibás részeket vagy a teljes 
főhengert kicseréljük. 

 
I. Üzemzavar 

A gépkocsi ugrálva indul, annak ellenére, hogy a tengelykapcsoló folyamatosan kiemel. A 
gépkocsi erőátviteli berendezésében rángatás jelentkezik annak ellenéra, hogy a 
tengelykapcsoló folyamatosan kiemel. 

II. Ok 
1. A tengelykapcsoló tárcsa rugólapok nem elég rugalmasak. 
2. Kopás a rezgéscsillapító rugóknál, a tengelykapcsoló tárcsában, az agyban és a csillapító 

lapoknál. A rezgéscsillapító rugók leültek vagy töröttek. 
3. Rovátkák vannak a lendkerék, a nyomólap, vagy a tengelykapcsoló tárcsabetét felületén. 

III. Elhárítás 
1. A teljes tengelykapcsoló tárcsát kicseréljük. 
2. A teljes tengelykapcsoló tárcsát kicseréljük. 
3. A lendkerék és a nyomólap munkafelületét megköszörüljük vagy a tárcsabetétet kicseréljük. 

 
I. Üzemzavar 

Zörej a tengelykapcsolónál, a kiemelés folyamán. 
II. Ok 

1. A rezgéscsillapító alkatrészei kopottak. 
2. A kinyomógyűrű ütése túl nagy. 
3. A tengelykapcsoló tárcsa üt. 
4. A grafitgyűrű kopása miatt, a kinyomó foglalat súrlódik a kinyomógyűrűnél. 

III. Elhárítás 
1. A teljes tengelykapcsoló tárcsát kicseréljük. 
2. A tengelykapcsolót kiszereljük. Egy készülék segítségével; a gyűrű helyzetének 

helyesbítésével, megszüntetjük a tengelykapcsoló kinyomógyűrű ütését. 
3. A tengelykapcsolót kiszereljük. A tengelykapcsoló tárcsát levesszük, kiegyengetjük, vagy 

kicseréljük. 
4. A grafit kinyomógyűrűt kicseréljük. 

 
I. Üzemzavar 

A tengelykapcsoló pedál, felengedés után nem tér vissza a kiindulási helyzetébe. 
II. Ok 

A tengelykapcsoló pedál, visszahúzó rugója kifáradt, vagy törött. 
III. Elhárítás 

A visszahúzó rugót kicseréljük. 



85 

 
I. Üzemzavar 

Fokozott erő kell a tengelykapcsoló kiemeléséhez. 
II. Ok 

Szorulnak a csuklós csatlakozások a tengelykapcsoló szerkezet és a kiemelő szerkezet 
között. 

III. Elhárítás 
A szorulást megszüntetjük, vagy a kopott alkatrészeket kicseréljük. 

 
I. Üzemzavar 

A pedál ugrál a kiemelés kezdetekor. 
II. Ok 

A megengedettnél nagyobb a kinyomógyűrű ütése. 
III. Elhárítás 

A tengelykapcsolót kiszereljük. Az ütést, a kinyomógyűrű helyzetének helyesbítésével 
megszüntetjük. 

 
A tengelykapcsoló szét- és összeszerelése 
 
A tengelykapcsoló kiszerelésekor a gépkocsiról le kell szerelni a motort és a sebességváltóművet. A 
sebességváltót lecsatoljuk, a lendkereket zárral rögzítjük, a tengelykapcsolót rögzítő csavarokat 
kicsavarozzuk és a tengelykapcsolót levesszük. 
A tengelykapcsoló beszerelése fordított sorrendben történik, amikor a jelzéseket figyelembe kell 
venni. 
Szerszámok, készülékek, felszerelések: 

– készülék (119. ábra) 
– tűzőkulcs 14 és 17-es fejjel 
– 14-es horgaskulcs 
– csavarhúzó (legfeljebb 6 mm széles) 
– kombinált fogó 
– kézi fémfűrész 

 
 
 

1. alaplap 
2. támaszték 
3. M 8x1,25-ös csavar 
4. feszítőbak 
5. feszítő fogantyú 
6. orsó 
7. ütköző 
8. feszítőcsavar 

 
 
 
 
 119. ábra

Készülék a tengelykapcsoló
szét- és összeszereléséhez
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A tengelykapcsolóról szétszerelés előtt a szennyeződést eltávolítjuk, és szárazra töröljük. 
Munkafolyamat: 
 

1. A tengelykapcsoló házat a nyomólappal együtt (120. ábra) a szét- és összeszerelő 
készülékbe tesszük. A csapszeghoronyba nyomott állítóanya peremet leszereljük. (4) 

2. Kulcs és csavarhúzó segítségével a következő alkatrészeket csavarozzuk ki és vesszük le: 
− állítóanya (4) 
− csapágytárcsa (3) 
− kinyomőgyűrű (7) 
− kar (6) 
− rugók (11) 

3. A készülék fogantyúját elforgatjuk és levesszük a: 
− készülék kengyelét 
− tengelykapcsoló házat (1) 
− nyomórugó csészét (8) 
− nyomórugókat (9) 
− hőszigetelő betéteket (10) 

 
 
 
 
1. tengelykapcsoló kosár (teljes) 
2. nyomólap 
3. tengelykapcsoló állítóanya alátét 
4. állítóanya 
5. nyomólap csapszeg 
6. nyomólap kar 
 
 
 
 

7. kar kinyomógyűrű 
8. tengelykapcsoló nyomórugó csésze 
9. nyomórugó 
10. rugó alátét 
11. lenyomógyűrű rugó (teljes) 
 
 
 
 

120. ábra 
Tengelykapcsoló nyomólap, a tengelykapcsoló kosárral 
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4. A 121. ábra szerint levesszük: 
− a zárógyűrűt (8) 
− a villatengely csapágytárcsát (7) 

5. Az M 10x1x32-es csavart (11) kicsavarozzuk, majd levesszük: 
− az alátétet (12) 
− a tengelykapcsoló ház csapágy villatengelyt (4) 
− a tengelykapcsoló kinyomóvillát az agy furatából 
− a kinyomóvilla rugót (5) 
− a tömítőgyűrűt (3) és a tömítést (2) 
− a két összekötő tagot (10) 
− a tengelykapcsoló kinyomót (9) 

 
 
 
1. tengelykapcsoló ház 
2. villatengely tömítés 
3. villatengely tömítőgyűrű ház 
4. villatengely (teljes) a karral 
5. kinyomóvilla visszahúzó rugó 
6. kinyomóvilla 
7. támalátét 
8. zárógyűrű 
9. kinyomószerkezet 
10. összekötő lap 
11. M 10x1x32 csavar 
12. rugós alátét 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. A tömítőperem és a tengelykapcsoló ház közé két csavarhúzót helyezünk és a tömítést (7) 
kisajtoljuk. (lásd a 118. ábrát) 

A tengelykapcsoló összeszerelése a kiszerelés fordított sorrendjében történik. Ekkor a következőket 
tartsuk szem előtt: 

7. A tengelykapcsoló ház tömítésének behelyezésekor a külső átmérőt és a tömítő szegélyt 
kenjük meg motorolajjal és ellenőrizzük a tömítés rugójának helyes behelyezését. 

8. A kinyomószerkezet csapot kenjük meg grafittal, és a kinyomóvillát a kinyomószerkezettel 
összeillesztjük. 

9. Ellenőrizzük a tengely, tengelyirányú játékát, aminek 0,1-0,5 mm között kell lennie. Ezt a 
tárcsával (7) állíthatjuk. 

10. A tengelyt a rugóval és a kinyomóvillával összeszereljük. A csavart (11) becsavarozzuk. A 
kinyomó helyzetét a villáéval együtt beállítjuk. Ekkor a következő méretek betartására 
ügyeljünk: 
− 80±0,3 mm, a ház homlokfelületétől a grafitgyűrűig 
− 110±0,3 mm, a mellső tartóbak rögzítő felülete és a külső kar közepe között 
− a csavart (11) nyomatékkulccsal, 53,9-68,6 Nm nyomatékkal húzzuk meg 

11. A tengelykapcsoló összeszerelését a kiszerelés fordított sorrendjében végezzük. Az 
összeszerelés előtt a csapok és csapszegek ágyazási helyét grafitos zsírral kenjük meg. 

Megjegyzés: 
A motorra szerelve elvégezzük a végleges beállítást. 

121. ábra 
Tengelykapcsoló 

kinyomószerkezet 
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12. A tengelykapcsoló házat és a nyomólapot a jelzéseknek megfelelően összeillesztjük. 
Megjegyzés: 
A nyomólap behelyezésekor, a nyomórugók alá acéltárcsát tegyünk, amelynek vastagsága ugyanannyi, 
mint a nyomólapról leköszörült réteg. 

13. A kinyomószerkezetet előzetesen 52 mm-re állítjuk be. Az állítócsavarok anyáit ne 
biztosítsuk. (118. ábra) 

14. Az összeszerelésnél a tengelykapcsolót a készülékből kivesszük és „rángatjuk”, miközben 
karos vagy ollós sajtolóval a kinyomóra nyomást gyakorlunk. A kinyomó útjának ekkor 8-
11 mm-nek kell lennie; a rángatás száma legalább 20. 

15. A nyomólap cseréjekor a teljes tengelykapcsoló szerkezetet statikusan ki kell egyensúlyozni. 
(megengedett kiegyensúlyozatlanság 20 gcm) A kiegyensúlyozás során a fémet a nyomólap 
külső átmérőjén elhelyezett Ø 7mm és 6 mm mély furatokkal vegyük le. 

16. A motornál előkészítjük a készüléket, a kinyomószerkezet végleges beállításához. (26. ábra) 
A mérőórát felállítjuk az ellenőrző állványra. A készüléket a támokkal (1 és 3) a 
beállítólapra helyezzük. A mérőóra mutatóját nullára állítjuk és 0,5-1 mm előfeszítést 
hozunk létre. 

 
Az alkatrészek állapotvizsgálata 
 
A tengelykapcsoló alkatrészeinek ellenőrzése általában a tengelykapcsoló betétek és a grafit 
kinyomógyűrű kopásának szempontjából szükséges. A többi alkatrész csak jelentéktelen mértékben 
kopik és nincs kihatással a tengelykapcsoló üzemképességére. A szétszerelt tengelykapcsoló 
vizsgálatakor a következő részeket kell ellenőrizni (tengelykapcsoló tárcsa, nyomólap, nyomórugók; 
kiemelő szerkezet; 122. ábra): 
 
 
1. tengelykapcsoló betét 
2. 4x6-os csőszegecs 
3. kiegyenlítő súly 
4. tengelykapcsoló tárcsa (teljes) 
5. csillapító rugó 
6. agy 
7. állítógyűrű 
8. csillapítólap 
9. feszítőcsap 
10. kiegyenlítő súly betét 
11. statikus kiegyensúlyozásnál, a 

megadott helyen 2 mm mélységű 
anyag levétele megengedett 

 
 
 
 
 
 

122. ábra
Tengelykapcsoló tárcsa (teljes)
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17. Győződjünk meg arról, hogy a tárcsa agy könnyen mozog-e a tengelykapcsoló tengely 

ékhornyokon. Ha nagyobb mérvű kopást észlelünk az agy vagy a tengely ékhornyokon, 
akkor a kopott részeket cseréljük ki. A tengelykapcsoló betétek nem lehetnek olajosak, 
égettek, vagy a szegecsfejekig kopottak. Az említett hiányosságok esetén a betéteket 
cseréljük ki, mert a hibák következtében a súrlódási tényező a nyomó és tengelykapcsoló 
részek között kisebb mértékű, és ez a tengelykapcsoló csúszását okozza indulásnál vagy 
növekvő menetellenállásnál. 

18. Új tengelykapcsoló betétek felszegecselésekor ügyeljünk arra, hogy minden második furat a 
felfekvésnél áthalad és a szegecsek átvezetése olyan, hogy mindkét felfekvő rész, egyesével 
a lap minden második furatával szegecselődik. A tengelykapcsoló betétek felszegecselése 
után, a teljes tengelykapcsoló tárcsa ütését a betétek munkafelületénél az agytengelyre 
viszonyítva megvizsgáljuk. (speciális tüskével vagy a tengelykapcsoló tengelyen) Az ütés 
nem lehet több, mint 0,5 mm. 

19. A teljes tárcsa vastagságát szabad állapotban vizsgáljuk meg. Ennek értéke 8,1-8,7 mm. 
20. Megvizsgáljuk a nyomólap munkafelületének egyenetlenségét. A legnagyobb megengedett 

egyenetlenség 0,05 mm. Ha a munkafelületen kör alakú berágódást észlelünk, akkor a lapot 
megköszörüljük. A három előreugró rész oldalfelületén legfeljebb 0,2 mm kopás 
mutatkozhat. A nyomókaroknál és a munkafelületeknél, az ágyazásnál a kinyomógyűrűnél, 
valamint a nyomólap előre ugró részénél a kopás legfeljebb 0,2 mm lehet. 

21. A nyomórugók rugalmasságát megvizsgáljuk. A rugók 31,5 mm-re történő 
összenyomásához 490-539 N erő szükséges. A rugókészlet egyes rugókra vonatkoztatott 
rugalmassága legfeljebb 14,7 N-al térhet el. Ha a rugók ereje különböző, akkor a 
kiemelésnél rángatás keletkezik. 

22. A kiemelő grafitgyűrű kopása megnövekszik, ha üzemeltetés közben nem ügyelünk a pedál 
holtjátékára, vagy amikor helytelen vezetési módot alkalmazva, a lábunkat feleslegesen a 
pedálon tartjuk. A grafitgyűrű felületének a külső gyűrűhöz viszonyítva 1 mm-el túl kell 
nyúlnia. Ha ez a méret kevesebb, akkor a kiemelő szerkezetet kicseréljük. 

23. A tengelykapcsoló tengely egy mellső tűgörgős csapágyon nyugszik. A görgők szabad 
forgását a csapszeggel együtt megvizsgáljuk. A mozgásnak szabadon, szorulásmentesen kell 
végbemennie. A csapágyat mossuk meg, és 2-3 g hőálló zsírral kenjük meg. A zsírt a 
csapszeg menet oldalán tegyük be. 
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A tengelykapcsoló kiemelő szerkezet 
 
A gépkocsiban pedálos, hidraulikus kiemelő szerkezet működik, amit a csomagtérben elhelyezett 
tartóbakon rögzítenek. (123. ábra) A tengelykapcsoló pedál egy tengelyen függeszkedik, amire egy 
plasztik perselyt húztak. A por és hideg levegő beáramlása ellen a pedálon gumi réstömítést 
alkalmaznak. A pedált felső helyzetében visszahúzó rugó tartja meg. A főhenger a tartóbaknál két 
csavarral rögzített. A pedál a főhengerhez csapszeg által csatlakozik. A pedál és a lökőrúdszem falak 
között állítótárcsák; a főhenger pereme és a tartóbakok között állítóbetétek találhatók. A 
folyadéktartályt a főhenger fölött, két csavar rögzíti a belső falnál. A főhenger és munkahenger 
egymáshoz két acélcsővel csatlakozik. Az egyik a fenékalagút hosszában helyezkedik el. A csővezeték 
a kocsiszekrényen csatlakozó hüvely segítségével halad át. A vezeték hosszkiegyenlítése és lengése 
céljából, a csatlakozó hüvely és a tengelykapcsoló ház között, középen egy spirál találunk. A 
munkahenger a tengelykapcsoló házhoz két tőcsavarral csatlakozik. A tengelykapcsoló kinyomóvilla 
kar egy visszahúzó rugó segítségével a dugattyúrudat állandóan nyomja a dugattyúra és tolja azt 
mellső helyzetbe. 
 
1. betét 
2. terelő 
3. zárórész 
4. csavar 
5. edény 
6. tartó 
7. cső 
8. állítóbetét 
9. tartóbak 
10. rugó 
11. tőcsavar 
12. munkahenger 
13. tengelykapcsoló pedál 
14. cső 
15. csatlakozó hüvely 
16. cső 
17. tömítésház 
18. tömítés 
19. rugó 
20. távtartó hüvely 
21. persely 
22. csap 
23. alátét 
24. csavar 
25. tömítés 
26. csavar 
27. rúd 
28. főhenger 
29. betét 
30. nyílásfedél 
 
 123. ábra 

Tengelykapcsoló kinyomószerkezet hidraulikus meghajtása 
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Kiemelő szerkezet főhenger 
 
A főhenger felépítése megegyezik a főfékhengerével, azzal a különbséggel, hogy nincs a hengerben 
visszacsapó szelep, és a külső megkülönböztetés érdekében, a csonknál egy perem helyezkedik el. A 
szerkezet szét és összeszerelését a 161. oldalon ismertetjük A főfékhenger szét- és összeszerelése c. 
fejezetben. A kiemelő szerkezet fő- és munkahengerét a 124. ábra szemlélteti. 
 
1. védősapka 
2. szelep 
3. henger 
4. rugó 
5. csonk 
6. tárcsa 
7. főhenger 
8. zárócsavar 
9. tárcsa 
10. lökőrúd 
11. védősapka 
12. dugattyú 
13. külső karmantyú 
14. ütközőtárcsa 
15. zárógyűrű 
16. szelep 
17. belső karmantyú 
18. védősapka 
19. zárógyűrű 
20. dugattyú 
21. tömítő karmantyú 
22. állítóanya 
23. ellenanya 
24. feszítőgomba 
25. lökőrúd 
26. rugó 
 
A tengelykapcsoló kiemelő szerkezet szét- és összeszerelése, utánállítása 
 
A szétszerelés munkafolyamatában megadott alkatrész-számozások a 123. ábrára vonatkoznak. Az 
ettől eltérő ábraszámot külön jelöljük. 

24. A munkahenger szelepének védősapkáját levesszük, majd a tömlőt a szelepfejre húzzuk. Az 
egyik tömlővéget egy 0,5 l-es üvegedénybe tesszük. Ezután a levegő kibocsátó szelepet 1-2 
fordulattal kicsavarjuk, a pedált lenyomjuk és ezáltal a folyadékot a rendszerből teljesen 
kiszivattyúzzuk. 

25. A pedált a főhengerhez csatlakoztató csapból a sasszeget kivesszük. A visszahúzó rugókat 
(10 és 19) kivesszük. 

26. A két anyát lecsavarozzuk és a tömítésházat (17) a tömítéssel (18) a pedálnál leengedjük. 
Ezt követően a tartóbaknál (9) kicsavarozzuk a pedál rögzítőanyáit. A csavart (24) 
kicsavarozzuk és a pedált a tartóbaknál levesszük. A pedálból mindkét perselyt (20 és 21) 
kisajtoljuk. 

27. A csőcsatlakozó anyákat (7, 14 és 16) lecsavarozzuk és a csöveket levesszük. 
28. A főhenger és a munkahenger rögzítő csavarjait (28 és 12) kicsavarozzuk. A hengereket a 

gépkocsiból kiszereljük. 
29. A két csavart (4) megoldjuk és a folyadéktartályt (5) a tartóval (6) együtt levesszük. 
30. A 124. ábra szerint, a munkahengernél a (3) a védősapkát (18) levesszük. A hengerből 

kivesszük a feszítőgyűrűt (19) és az összes további alkatrészt. A főhenger szétszerelését a 
161. oldalon a „A főfékhenger szét- és összeszerelése” c. fejezetben írjuk le. 

124. ábra 
Tengelykapcsoló kinyomószerkezet fő- és munkahenger 
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A kiemelő szerkezet szétszerelt alkatrészeit jól megmossuk, megvizsgáljuk és döntünk a további 
használhatóságukról. A fő- és munkahenger alkatrészeit spirituszban vagy fékfolyadékban mossuk 
meg. A kiemelő szerkezet összeszerelése a kiszerelés fordított sorrendjében történik, a következők 
szerint: 

31. Az összeszerelés előtt a fő- és munkahenger valamennyi alkatrészét, valamint a hengerek 
belső felületét ricinusolajjal vagy friss fékfolyadékkal kenjük meg. 

32. Amikor a pedált a dugattyúrúd villához (27) csatlakoztatjuk, az állító lemezeket (23) úgy 
helyezzük a pedál és a villa közé, hogy a dugattyúrúd a hengerrel egytengelyű legyen. 

33. A főhenger dugattyúrúdhoz csatlakoztatott pedál teljes útjának legalább 150 mm-nek kell 
lennie. (út a felső helyzettől az ütközésig) Ha ez kisebb 150 mm-nél, akkor helyezzünk 
kiegészítő betétet a tartóbak (9) és a főhenger ágyazási pereme (28) közé. Ha a pedálút 
lényegesen kisebb, mint 150 mm, akkor a betéteket elvesszük. 

34. A pedál holtjátékot a 125 ábra szerint beállítjuk. (34-46 mm) A pedál holtjátékát, a 
pedálfelület közepén, mérőrúddal mérjük. Ekkor hüvelykujjal a pedálfelületre nyomást 
gyakorlunk mindaddig, amíg érezhető ellenállást nem tapasztalunk. A holtjáték 
utánállításához a visszahúzó rugót (10) levesszük. A kart (9) elfordítjuk annyira, hogy a 
kinyomó csapágy (7) a kinyomó gyűrűnél (8) ütközzék. Ekkor a kar útjának végén (a 
munkahenger dugattyúrúd mellett), legalább 5-6 mm-nek kell lennie, ami a kinyomó gyűrű 
és a kinyomó közötti 3-4 mm-es távolságnak felel meg. Ha a megadott méret kisebb, akkor a 
lökőrudat (4) kulccsal megtartjuk, az ellenanyákat (5) megoldjuk, az állítóanyát (6) a 
dugattyú lökőrúd (4) felé forgatjuk. A játékot ellenőrizzük a karnál és a holtjátékot az 5-6 
mm-es tartományban beállítjuk, majd az állítóanyát biztosítjuk. A visszahúzó rugót (10) 
felhúzzuk. 

 
 
 

1. védősapka 
2. szelep 
3. henger 
4. lökőrúd 
5. ellenanya 
6. állítóanya 
7. kinyomó csapágy 
8. kar kinyomó gyűrű 
9. villakar 
10. rugó 
11. cső 

 
 
 
 
 
 
 
 

125. ábra
A holtjáték utánállítása
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A berendezés feltöltése folyadékkal és légtelenítés 
 
A tengelykapcsoló hidraulikus rendszeréhez ugyanazt a fékfolyadékot használjuk, mint a 
fékberendezéshez. Szigorúan tilos a rendszert ásványolajjal, benzinnel, petróleummal, vagy azok 
keverékeivel feltölteni, vagy azokból akár a legcsekélyebb mértékben is utántölteni. Nem engedhető 
meg különböző márkájú és minőségű fékfolyadékok vegyítése sem. A feltöltés és a légtelenítés a 
következő sorrendben történik: 

1. Egy tiszta és átlátszó kb. 0,5 l űrtartalmú edényt ⅓-½ részig töltsünk fel fékfolyadékkal. 
2. A folyadéktartály betöltő csonkjának zárófedelét levesszük és a tartályt az előírt szintig 

feltöltjük. (lásd a „A fékrendszer feltöltése fékfolyadékkal, és a légtelenítés” c. fejezetet a 
163. oldalon) 

3. a munkahengernél a levegő kibocsátó szelepet a szennyeződéstől megtisztítjuk. A 
gumisapkát a szelepről levesszük és a gumitömlőt a szelepfejre húzzuk. A szabad 
tömlővéget az edényben levő folyadékba mártjuk. 

4. A tengelykapcsoló pedált a erőteljesen, egymás után 2-3 alkalommal (1-2 másodperc 
szünettel) lenyomjuk, és mialatt lenyomva tartjuk, a levegő kibocsátószelepet ½-1 
fordulattal elfordítjuk. 

Ezt a munkafolyamatot tanácsos másodmagunkkal elvégezni. A pedál erőteljes lenyomásával és lassú 
felengedésével a rendszert átszivattyúzzuk mindaddig, amíg a tömlő végén levegőbuborék már nem 
jelenik meg. A légtelenítés során a folyadéktartályban a folyadékszintet folyamatosan figyeljük és 
szükség szerint kiegészítjük, mert az előírt érték ⅔-ánál jobban nem szabad lesüllyednie. 
Amikor a tömlő végén levegőbuborék már nem jelenik meg, a pedált lenyomott állapotban megtartjuk 
és a levegő kibocsátó szelepet egészen becsavarjuk. A tömlőt a szelepről levesszük, a védősapkát a 
szelepfejre felhúzzuk. A tartályban a folyadékot az előírt mennyiségig kiegészítjük feltesszük a 
fedelét. A légtelenítés után munkahenger dugattyújának holtjátékát a pedál teljes útjának megfelelően 
ellenőrizzük. 
150 mm-es pedálút mellett a dugattyú útjának 22 mm-nek kell lennie. Megengedett a dugattyú útjának 
19 mm-re csökkentése, ha jó kiemelést nyerünk a kar végének 5 mm-es játékával. A 19 mm-nél 
rövidebb út nem biztosít normál működést, és levegő jelenlétére utal, ami légtelenítést kíván. A 
megfelelően légtelenített hidraulikus tengelykapcsoló berendezés biztosítja a rángatás mentes 
kapcsolást az I. sebességi fokozatba. 
Ha a teljesen lenyomott tengelykapcsoló pedál esetén (megfelelően beállított és légtelenített 
berendezés mellett) az I. sebességfokozat bekapcsoláskor rángatás jelentkezik, akkor meg kell 
vizsgálni a tengelykapcsoló szerkezet állapotát. A tengelykapcsoló esetleges üzemzavarait az 
előbbiekben tárgyaltuk. 
 
Sebességváltó és hátsókerék hajtás a differenciálművel 
 
A sebességváltó egy mechanikus, kéttengelyes szerkezet, négy előremeneti és egy hátrameneti 
fokozattal, ami a hátsókerék hajtással közös házban helyezkedik el. (126. ábra) A hátrameneti 
fogaskerekeket kivéve, a sebességváltó valamennyi fogaskereke tartós kapcsolódású, ferde fogazású. 
A hátrameneti hajtó- és hajtott fogaskerekek egyenes fogazásúak. Az I, II, III. és IV. előremeneti 
fokozatok szinkronizáltak. 
A sebességváltó és a differenciálmű szerkezetét egy magnéziumötvözetű házba építik. A megnövelt 
szilárdság érdekében a sebességváltó fogaskerekek tere egy közbetét fallal –amelyben a fő hajtókúp-
fogaskerék csapágy és a közbetét-tengely csapágy furatai helyezkednek el– két részre osztott. A 
mellső és középső fal között találjuk az I. és II, valamint a hátrameneti fokozatot. A középső és a hátsó 
fal között pedig a III. és IV. fokozatot, valamint a sebességmérő hajtószerkezetet. A sebességváltó a 
mellső részével csatlakozik a tengelykapcsolóhoz, a váltó szekrényének hátsó oldalát a hátsó fedél 
zárja le. A hátsó fedél belső terében helyezkedik el a sebességkapcsoló szerkezet. 
A hátsó fedél homlokoldalának megmunkált felülete a tartóbak felerősítésére szolgál, amely mint 
hátsó felfüggesztő pont szerepel a szerkezet felfüggesztésében. 
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1. hátsó fedél 
2. tartóbak rögzítőcsavar 
3. fedél rögzítőcsavar 
4. M 8-as anya 
5. rugós alátét 
6. hátsó tengely hajtó-fogaskerék csapágy 
7. IV. sebesség hajtott kerék 
8. sebességmérő hajtókerék 
9. III. sebesség hajtott kerék 
10. II. sebesség hajtott kerék 
11. szinkronzáró kerék 
12. szinkron közbetét 
13. szinkronrugó 
14. hátramenet hajtott kerék 
15. ütközőtárcsa 
16. I. sebesség hajtott kerék 
17. állítótárcsa 

18. hátsó tengely hajtókerék axiális csapágy 
19. állítótárcsa 
20. --- 
21. olajfurat zárócsavar 
22. zárócsavar betét 
23. differenciálmű (teljes) 
24. tengelykapcsoló ház 
25. hátsó tengely fogaskerék 
26. I. és II. sebesség fogaskerék távtartó hüvely 
27. zárógyűrű 
28. főtengely hátsó csapágyfedél 
29. főtengely hátsó csapágy 
30. főtengely 
31. felső fedél 
32. III. és IV. sebesség fogaskerék távtartó hüvely 
33. fogaskerék ütközőtárcsa 
34. közbetét tengely csapágy 

126. ábra 
A sebességváltó 
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35. III. sebesség hajtókerék 
36. tűgörgős csapágy 
37. III. és IV. sebesség kapcsolóhüvely 
38. IV. sebesség hajtókerék 
39. közbetét tengely 
40. felső fedél betét 
41. hátsó fedél betét 
42. tolórúd, mellső persely 
43. tolórúd, hátsó persely 
44. hátramenet kapcsolórúd 
45. III. és IV. sebesség kapcsolórúd 
46. III. és IV. sebesség kapcsolórúd 

47. sebességkapcsoló rudazat 
48. zárótárcsa 
49. tengelyrögzítő anyák 
50. sebességmérő hajtás (teljes) 
51. rugós alátét 
52. M 6x18-as csavar 
53. tömítőgyűrű 
54. biztosító huzal 
55. M 8x25-ös csavar 
56. M 8x22-es csavar 
57. éktengely 

 
A sebességfokozatok kapcsolása hüvelyek, villák, és három mozgó rúd segítségével történik. Ez 
utóbbiak egymással párhuzamosak és sorban helyezkednek el. (127. ábra) 
 

 
 
 
 
1. sebességváltó 
2. hátramenet kapcsolószerkezet tartóbak 
3. M 8x18-as csavar 
4. hátramenet kapcsolókar 
5. hátramenet kapcsolókar menesztő 
6. rugós alátét 
7. M 8x1-es anya 
8. rögzítés fedél 
9. rögzítés fedél betét 
10. rögzítés fedél betét 
11. rögzítő golyó 
12. III. és IV. sebesség kapcsolóvilla 
13. hátramenet kapcsolórúd 
14. I. és II. sebesség kapcsolórúd 
15. alsó rudak zárja 
16. zár lökőrúd 
17. III. és IV. sebesség kapcsolórúd 
18. felső rudak zárja 
19. sebességkapcsoló tolórúd 
20. tolórúd 

21. tolórúd hüvely 
22. tolórúd hüvely bilincs 
23. szellőztető 
24. közbetét tengely 
25. biztosító tárcsa 
26. sebességmérő hajtó alátét 
27. hátramenet közbetét kerék (hajtott) 
28. hátramenet kapcsolóvilla 
29. hátramenet hajtó közbetét kerék 
30. hátramenet 
31. ékelt tengely persely 
32. ékelt tengely 
33. ütközőtárcsa 
34. zárócsavar betét 
35. olajszint mérőpálca 
36. rugós alátét 
37. M 6x18-as csavar 
38. hátramenet kar távtartó hüvely 
39. felső fedél 

127. ábra 
A sebességváltó (felülnézet) 
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A rudak a sebességváltó szekrény hátsó és középső falában elhelyezett furatokban mozognak, és a 
hátsó fedélben hornyokkal rendelkeznek. A rúdhornyokba kapcsolódik az átkapcsoló tolattyú, amely a 
szóban levő sebességfokozat kapcsolórúdját húzza vagy tolja. A rudak pontos illeszkedését, a felületen 
bemart mélyedések szolgálják. E bemaródásokba kapcsolódnak a rögzítő golyók, amelyekre rugóerő 
hat. A rugók, a sebességváltó szekrénybe sajtolt, és közös fedéllel fedett perselyekben helyezkednek 
el. 
Két sebességfokozat egyidejű bekapcsolódásának megakadályozására egy zárszerkezet szolgál, ami 
egy felső és egy alsó zárból, valamint egy lökőrúdból áll. 
A hátsó-tengelyhajtás két spirálfogazású kúpkerékből áll. A hátsó tengelyt hajtó fogaskerék a 
sebességváltó hajtott tengelyével egy darabot képez és három helyen csapágyazott. A mellső csapágy 
egy kétsoros axiális görgőscsapágy; középen és hátul golyóscsapágyakat találunk. A hátsó tengely 
hajtás tengelyirányú és sugárirányú terhelését a mellső csapágy veszi fel. A hajtó fogaskerék 
helyzetének „B” beszerelési mérethez viszonyított meghatározásához, a mellső csapágy pereme és a 
sebességváltó szekrényének mellső fala közé állítótárcsákat szereltek be. (131. ábra) 
A hátsó tengely hajtás hajtott kereke a differenciálmű háznál, –együttesen a differenciálmű fedéllel– 
csavarokkal és rugós alátétekkel van felerősítve. (128. ábra) 
 

1. tengelykerék 
2. csapágy 
3. differenciálmű ház fedél 
4. M 10x1,5-ös csavar 
5. rugós alátét 
6. differenciálmű ház 
7. hajtott kerék 
8. zárógyűrű 
9. kiegyenlítő kerék csapszeg 
10. kiegyenlítő kerék 
11. tengelykerék csapágytárcsa 

 
 
 
 
 
 
A hajtott kerék, a temperöntvény csapágyházában elhelyezett két kúpgörgős csapágyon, együtt fut a 
differenciálmű házzal és a fedéllel. (129. ábra) 
 
 
 
 
 

1. sebességváltó 
2. állítóanya zár 
3. állítóanya 
4. tömítő gyűrű 
5. differenciálmű csapágyház 
6. differenciálmű 

128. ábra
A differenciálmű

129. ábra
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A csapágyház a sebességváltó oldalsó furataihoz kerül és ahhoz 6-6 csavarral kapcsolódik. A hajtott 
kerék kúpgörgős csapágyait állítóanyák nyomják, amelyek a hátsó-tengelyhajtás kerékpárnál 0,1-0,22 
mm-es fogjátékra vannak beállítva. Az állítóanyákat zár reteszeli, amely belső nyelvével az 
anyahoronyba, külső nyelvével a differenciálmű csapágyház homlokfelületén levő horonyba 
csatlakozik. 
A hátsó-tengely hajtás zörejmentes és kifogástalan üzemeltetése érdekében a kúpfogaskereket és a 
hajtott tányérkereket párosával összeválogatják. A kiválasztás után a kúpkerekekre elektromos 
ceruzával felírják azok számát és a helyesbítési értéket. (ezt a későbbiek során külön tárgyaljuk) A 
hátsó-tengely hajtás fogaskerekeit csak párban szabad kicserélni. Ezen a fogaskerekek fogazatának 
helyes kapcsolódását a jó kiválasztás és a fogazat hordképe határozza meg. (130. ábra) 
 

Elöl (húzásra) Hátul (tolásra) 

  
Megengedhetetlen hordkép helyzet a hátsó tengely hajtott kerék fogazatánál 

A hordkép a külső fogfélen van. 
 

A hordkép a fog külső 
homlokterületéig nyúlik. 

 

A hordkép kettőzött. 

 

A hordkép a felső fogszélig ér. 

 

A hordkép a foglábnál van. 

 
Ha hordkép nincs, akkor ez a fog kiverődöttségének következménye. 
 

130. ábra 
A hátsó tengely hajtás fogaskerekek hordképeinek helyzete 



98 

 
A hátsó-tengely hajtás fogaskerekeinek kiválasztását egy ellenőrző géppel végezzük, amely a normál 
kapcsolódáshoz szükséges „A” beszerelési méretre van beállítva. (131. ábra) 

 
 
 
 
1. sebességváltó 
2. hátsó tengely hajtó kúpfogaskerék 
3. I. sebességfokozat hajtott kerék ütközőtárcsa 
4. hátrameneti hajtott kerék 
5. szinkron közbetét darab 
6. II. sebességfokozat hajtott kerék 
7. kúpfogaskerék anya 
8. záró alátét 
9. hátsó csapágy 
10. IV. sebességfokozat hajtott kerék 
11. sebességmérő hajtó fogaskerék 
12. III. sebességfokozat hajtó kerék ütközőtárcsa 

13. --- 
14. tűgörgős csapágy 
15. II. sebességfokozat távtartó hüvely 
16. szinkron reteszelő gyűrű 
17. szinkron rugó 
18. I. sebességfokozat hajtott kerék 
19. állítóbetét 
20. mellső axiális csapágy 
21. állítótárcsa 
22. csapágyfedél 
23. M 10x25-ös csavar 
24. állítótárcsa vastagság ellenőrző készülék 

 
Ezt a méretet nehéz közvetlenül mérni, ezért a „B”, 2 mm-es mérettel dolgozzunk. A helyesbítési érték 
a hajtó kúpfogaskerék tényleges fejmagasságának függvénye. A „B” ellenőrzési méret helyességét az 
összeszerelt sebességváltó szekrénynél határozzuk meg, miután a tengelyen levő részeket 98-127 Nm 
nyomatékkal meghúzott anyával rögzítettük. A „B” ellenőrzési méretnél ±0,04 mm eltérés engedhető 
meg. 

131. ábra 
Hátsó-tengelyhajtó fogaskerék 
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A sebességváltó üzemzavarai 
 

I. Üzemzavar 
Zörej a sebességváltó házban, kapcsolókar semleges helyzetében 

II. Ok 
1. A hajtótengely csapágy kopott. 
2. A tűgörgős csapágy perselye kopott. 
3. Kopás a III. és IV. sebességfokozat hajtókerekek és az I. és II. sebességfokozat hajtott 

kerekek furatainál. 
4. Kopás a fogaskerekek fogazatán. 
5. Kopás a hátramenet ékelt tengely perselyénél. 

III. Elhárítás 
1. A csapágyat kicseréljük. 
2. A kopott perselyt kicseréljük. 
3. A kopott fogaskerekeket kicseréljük. 
4. A kopott fogaskerekeket kicseréljük. 
5. Az ékelt tengely perselyét kicseréljük. 

 
I. Üzemzavar 

Erős kopogás a sebességváltó terhelt és gyengébb zaj terheletlen állapotában 
II. Ok 

A fogaskerekek egy vagy több foga törött. 
III. Elhárítás 

A sérült fogaskerekeket kicseréljük. 
 

I. Üzemzavar 
Rossz, vagy egyáltalán nincs szinkronizálás, ezáltal kopogás a sebességek kapcsolásakor. 

II. Ok 
1. A szinkron zárógyűrű kúpfelületén levő menet kopott. 
2. Kopás a fogaskoszorú kúpfelületén. 

III. Elhárítás 
1. A kopott zárógyűrűt kicseréljük. 
2. A fogaskerekeket a kopott koszorúval együtt kicseréljük. 

 
I. Üzemzavar 

Az I, II, III. és IV. sebességfokozat akaratlanul bekapcsol 
II. Ok 

1. Kopás a szinkronhüvely fogazatának homlokfelületén, és a hátramenet hajtott kerék belső 
fogazatán. 

2. Kopás az egyes fogaskerék koszorú homlokfelületén. 
3. Nagy játék a szinkronhüvely illeszkedésénél, vagy a hátramenet hajtott keréknél az agyon. 
4. A sebesség nem kapcsolódik teljesen. (a fogazat nem a koszorú teljes hosszán kapcsolódik) 
5. A fogaskerék tűgörgős csapágyon való illeszkedésénél túl nagy a játék. 
6. A sebességkapcsoló zár rugói kifáradtak. 

III. Elhárítás 
1. A szinkronhüvelyt vagy a hátrameneti hajtott kereket kicseréljük. 
2. A hibás fogaskereket kicseréljük. 
3. A kopott illeszkedő részeket kicseréljük. 
4. A rudak és a villák méretét ellenőrizzük. Deformálódás vagy nagy mérvű kopás esetén 

cserét hajtunk végre. 
5. A kopott illeszkedő részeket kicseréljük. 
6. A rugókat kicseréljük. 
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I. Üzemzavar 
A hátramenet akaratlanul bekapcsol 

II. Ok 
1. A kapcsolt fogaskerekek fogazatának homlok és felső felületén kopás van. 
2. A fokozatok nem teljesen kapcsolnak. (a kapcsolódás nem a fogazat teljes hosszán történik) 
3. A sebességkapcsoló zár rugója túl gyenge. 
4. Nagy a játék az agy illeszkedésénél, és a hátrameneti hajtott keréknél. 
5. A hátrameneti kapcsolóvillánál jelentós játék. 

III. Elhárítás 
1. A kopott fogaskereket kicseréljük. 
2. Ellenőrizzük a rúd és a menesztő, valamint a hátrameneti villa helyzetét. Deformálódás vagy 

nagy mérvű kopás esetén cserét hajtunk végre. 
3. A zárrugót kicseréljük. 
4. A kopott illeszkedő részeket kicseréljük. 
5. A teljes hátrameneti kapcsolóvillát kicseréljük. 

 
I. Üzemzavar 

Valamennyi előremeneti fokozat kapcsolása nehéz. 
II. Ok 

1. Sorja van a szinkronhüvely fogazat belső felületén, vagy a hátrameneti hajtott kerék 
fogazatán. 

2. A tolattyú szorul a perselyben. 
III. Elhárítás 

1. A szinkronhüvely fogazat belső felületéről, vagy a hátrameneti hajtott kerék fogazatáról a 
sorját eltávolítjuk. 

2. A sérült perselyt kijavítjuk, vagy kicseréljük. 
 

I. Üzemzavar 
Egy sebességi fokozat nem kapcsolható. 

II. Ok 
1. Kopás vagy törés a szóban forgó sebességfokozat kapcsolóvilla körménél. 
2. A hüvely szorul vagy berágódott, vagy ugyanígy a hátrameneti hajtott kerék az agyon. 

III. Elhárítás 
1. A villát kicseréljük. 
2. A vezető felületet kiigazítjuk. 

 
I. Üzemzavar 

A hátramenet kapcsolása nehéz. 
II. Ok 

Szorulás vagy berágódás van a hátrameneti hajtott kerék ékhoronynál. 
III. Elhárítás 

Az ékelt tengely ékhornyot és a fogaskereket kiigazítjuk. 
 

I. Üzemzavar 
Két sebességfokozat egyidejűleg kapcsolódik be. 

II. Ok 
Kopás a zár lökőrúdnál vagy a rúdzárnál. 

III. Elhárítás 
A kopott részeket kicseréljük. 
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A differenciálmű üzemzavarai 
 

I. Üzemzavar 
Nagy zörej a hátsó-tengelyhajtásnál. 

II. Ok 
1. A hátsó-tengelyhajtás kúpfogaskeréknél a csapágy kopott vagy törött. 
2. A differenciálmű csapágy kopott vagy törött. 
3. A kapcsolási játék helytelen, vagy a „B”=2 mm-es méretet nem vették figyelembe. 

III. Elhárítás 
1. A kopott vagy törött részeket kicseréljük. 
2. A csapágyat kicseréljük. 
3. A kapcsolási méretet helyesbítjük a „B” méret figyelembe vételével. 

 
I. Üzemzavar 

Kopogás a differenciálműben. 
II. Ok 

1. Kopás a differenciálmű kerekek fogazatánál. 
2. Kopás a csapágyfelületnél, a differenciálmű a fogaskeréknél a differenciálmű házban. 
3. Kopás a közbetét darab csapágy felületénél, a tengelykerék alakhornyában. 
4. A csavarok meglazultak a hátsó tengely hajtókeréknek a differenciálmű házhoz való 

felerősítésénél. 
III. Elhárítás 

1. A kopott részeket kicseréljük. 
2. A kopott részeket kicseréljük. A tengelykerék tengelyirányú játékát beállítjuk. 
3. A tengelykerekeket kicseréljük és a tengelyirányú játékot beállítjuk. 
4. A sebességváltó házat és a tengelykapcsoló házat leszereljük és a differenciálművet 

kivesszük. Ellenőrizzük a csavarok meghúzottságát és a biztosítást. 
 
A sebességváltó és a differenciálmű javítása 
 
A sebességváltó és a differenciálmű szét- és összeszerelése 
 
Szerszámok, készülékek, felszerelések: 

– sebességváltó állvány (132. ábra) 
– tüskék 
– differenciálmű csapágy lehúzó 
– dugókulcs 10, 12 és 14-es fejjel 
– nyomatékkulcs 17 és 36 mm-es fejjel 
– kombinált fogó 
– csavarhúzó 
– kiütő 
– hátrameneti ékelt tengely lehúzó 
– ellenőrző és beállító készülék a hátsó-tengely 

hajtás fogaskerekekhez (141. és 148. ábra) 
 
 
 
 
A sebességváltó szétszereléséhez a teljes hajtómű berendezést ki kell szerelni a gépkocsiból. A 
sebességváltó kiszerelése előtt az olajat engedjük le, majd tisztítsuk meg a szennyeződéstől és olajtól. 

132. ábra 
Állvány a sebességváltó 

szét- és összeszereléséhez 
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A szétszerelés munkafolyamata: 
1. A sebességváltót a motorról leválasztjuk. 
2. A sebességváltót az állványra helyezzük és a hét anyát (133. ábra) lecsavarozzuk. A hátsó 

fedelet kopogtatással levesszük. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. A felső fedél anyáit lecsavarozzuk, és a fedelet levesszük. 
4. A differenciálmű csapágyházat kiütő segítségével kivesszük. A differenciálmű csapágyházról 

az anyákat lecsavarozzuk. (ekkor tanácsos a tengelykapcsoló ház rögzítőcsavarokat 
megoldani) 

5. A differenciálmű csapágyházból az állítóanyákat kicsavarozzuk. A kúpgörgős csapágy külső 
gyűrűjét kisajtoljuk. 

6. A nyolc anyát lecsavarozzuk, és a tengelykapcsoló házat ütögetéssel segítve levesszük. A 
teljes differenciálművet kivesszük. (134. ábra) 

7. Szükség esetén a tengelykapcsoló kinyomó szerkezetet is leszereljük. Levesszük (121. ábra): 
– a zárógyűrűt (8) 
– a villatengely csapágytárcsát (7) 
– az M 10x1x32-es csavart 
– az alátétet (12) 
– a teljes villatengelyt (4) 
– a kinyomóvillát az agy furatából 
– a kinyomóvilla rugót (5) 
– a tömítőgyűrűt (3) 
– a tömítést (2) 
– a két összekötő tagot (10) 
– a tengelykapcsoló kinyomót (9) 

 
 
 
 
 

8. A sebességváltó hajtótengely tömítését kisajtoljuk. (csak csere esetén) 
9. A két anyát kicsavarozzuk, majd a rugózár fedelet és a golyókat kivesszük. (127. ábra) 
10. A menesztő rögzítőcsavart a hátrameneti kapcsolókarról lecsavarozzuk. A hátrameneti 

kapcsolórudat kissé elforgatjuk és kivesszük a sebességváltóból. 
11. Két csavart kicsavarozunk és a hátrameneti kapcsoló tartóbakot a menesztőből és villából 

kivesszük. 
12. A rúddal együtt kivesszük a sebességkapcsoló tolattyút. 
13. A tolattyú rögzítőcsavart a rúdnál megoldjuk és a tolattyút a rúdról levesszük. 
14. A tartóbak tengely zárógyűrűt és a karmenesztőt a villával együtt levesszük 
15. A hajtó és hajtott tengelyen a biztosító lemezt felhajlítjuk. A második sebességfokozatot 

bekapcsoljuk. A hátrameneti fogaskerék tömböt kézzel kapcsolódásba hozzuk. A közbetét 
tengely és a hajtott tengely anyákat lecsavarozzuk. 

133. ábra 
A hátsó fedél leemelése 

134. ábra 
A differenciálmű 

összeszerelt állapotban 
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16. Két csavart megoldunk és a mellső csapágyfedelet a sebességváltó hajtótengelyről leemeljük. 
17. A sebességváltó hajtótengelyt a csapággyal együtt, óvatosan ütögetve kiütjük. 
18. A hajtótengelyről szükség esetén lehúzzuk a zárógyűrűt. A hajtótengely csapágyat lesajtoljuk 

és a zárógyűrűt levesszük. 
19. A III. és IV. sebességfokozat villa rögzítőcsavarját kicsavarozzuk. A III. és IV. fokozat 

kapcsolórudat és villát kivesszük. 
20. Az I. és II. sebességfokozat villa rögzítőcsavarját kicsavarozzuk. Az I. és II. fokozat 

kapcsolórudat, a villát, és a rúdházat levesszük. 
21. Lehúzó segítségével kisajtoljuk a hátrameneti tengelyt. A közbenső kerekekkel együtt 

kivesszük a hátrameneti tengelyt. (135. ábra) 
 

1. közbetét kerék éktengely 
2. sebességváltó ház 
3. tengelylehúzó szerkezet 

 
 
 
 
 
 

22. A mellső csapágyfedél csavarok biztosító huzalját kivesszük, a négy csavart kicsavarozzuk, és 
a fedelet leemeljük. 

23. A differenciálművet egy puha kiütővel kopogtatva, kivesszük a hajtó kúpfogaskereket. (136. 
ábra) Ezután kivesszük: 

– az I. és II. fokozat kereket 
– az agyat 
– a kapcsolóhüvelyt 
– a hátrameneti hajtókereket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: 
A fogaskerék perselyeket, a tűgörgős csapágyat és a szinkrongyűrűt jelöljük meg! Nem szabad 
összecserélni! 

24. Szükség esetén, célszerszám segítségével lehúzzuk a hajtott tengelyről a kúpgörgős csapágyat. 
25. Könnyűfém kiütővel, a hátsó fedél oldalánál kiütjük a közbetét tengelyt. Kivesszük: 

– a III. és IV. fokozat fogaskerekeket 
– az agyat 
– a kapcsolóhüvelyt 

26. A közbetét tengely hátsó csapágyát a házból kisajtoljuk és a zárógyűrűt a csapágyról lehúzzuk. 
27. A III. és IV. fokozat hajtott kereket és a sebességmérő áttételi hajtókereket kivesszük. 
28. Két csavart kicsavarozunk és a sebességmérő áttételi művet kiszereljük. 

135. ábra 
Éktengely lehúzó készülék 

136. ábra
A kúpfogaskerék kiszerelése
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29. A teljes differenciálmű házat satuba befogjuk. Célszerszám segítségével a kúpgörgős csapágy 
belső gyűrűjét lehúzzuk. (137. ábra) A forgatókarral (5) az orsót (4) az óramutató járásával 
megegyező módon elforgatjuk. Az ütközőt (1) megemeljük úgy, hogy a körmök (2) a 
csapágyház alá, a kimélyítésbe kerüljenek. Ezután a kézi keréknél a perselyt (3) az óramutató 
járásával megegyező módon elforgatjuk. A körmöket összehúzzuk és a forgatókar (5) 
forgatásával a csapágy belső gyűrűjét lehúzzuk. 

 
 
 

1. ütköző 
2. köröm 
3. persely a kézikerékkel 
4. orsó 
5. orsó forgatókar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Nyolc csavart kicsavarozunk. Könnyed ütögetéssel segítve, levesszük a hátsó tengely hajtott 
kereket. Kivesszük még a differenciálmű fedelet, a tengelykereket és az állító alátétet. 

31. A differenciálkerék csapszegről a zárógyűrűt lehúzzuk, és a csapszeget kisajtoljuk. Kivesszük 
még a kiegyenlítő kerekeket, a második tengelykereket és a csapágytárcsát is. 

32. A többi csapágyat a sebességváltóból kisajtoljuk. 
33. Az alkatrészeket megmossuk, majd megvizsgáljuk. 

A sebességváltó összeszerelése a szétszerelés fordított sorrendjében történik, ügyelve a következőkre: 
34. Kenjük meg motorolajjal az alkatrészek futófelületét. 
35. A tengelykerék csapágytárcsát a differenciálmű házba tesszük. A tengelykereket és a 

kiegyenlítő kereket betesszük. A differenciálmű kerékcsapszeget besajtoljuk úgy, hogy a 
csapszeg lapított része a tengelykerék irányába kerüljön. A besajtolás után ellenőrizzük a 
tengelykerék tengelyirányú játékát. A játéknak 0,08-0,35 mm közé kell esnie, amit megfelelő 
vastagságú hézagoló lemezzel állítunk be. (128. ábra) 

36. A hátsó-tengelyhajtás hajtott kerekeket a differenciálmű házhoz húzzuk. A hézagoló lemezt és 
a második tengelykereket a differenciálmű fedélbe helyezzük. A fedelet négy csavarral és 
rugós alátéttel rögzítjük. Mérőórával megmérjük a tengelykerék tengelyirányú játékát, aminek 
0,08-0,35 mm közé kell esnie. Szükség esetén a játékot hézagoló lemezzel állítjuk be. 

37. A többi négy csavart zárótárcsákkal helyezzük be. Mind a nyolc csavart 53,9-68,6 Nm 
nyomatékkal véglegesen meghúzzuk. 

38. A zárógyűrűt a differenciálmű kerékcsapszegre felhúzzuk. A kúpgörgős csapágy belső 
gyűrűjét a differenciálmű házra és a fedélre sajtoljuk. 

39. A perselyeknél megvizsgáljuk az I, II, III. és IV. sebességfokozat fogaskerekeinek 
tengelyirányú játékát. A játéknak 0,255-0,35 mm közé kell esnie. 

Megjegyzés: 
A II. és IV. sebességfokozat fogaskerekeit a vastag falú perselyekre helyezzük. Ezek a homlokoldali 
horonnyal a szinkron berendezés felé irányulnak. 
 

40. A tűgörgős csapágyat megkenjük, majd összeszereljük: 
– az I. és II. fokozat hajtott kerekeket 
– a III. és IV. fokozat hajtókerekeket 
– az előzőleg összeillesztett perselyeket 

137. ábra
Differenciálmű 

csapágylehúzó készülék
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41. Összeállítjuk az ütközőtárcsából, a III. és a IV. fokozat szinkrongyűrűvel szerelt 
hajtókerekéből, és a III-IV. fokozat szinkronhüvely agyból álló készletet. (138. ábra) 

42. Összeállítjuk az ütközőtárcsából, az I. és a II. fokozat szinkrongyűrűvel szerelt hajtott 
kerekéből, a hátrameneti hajtott kerékből és az I-II. fokozat szinkronhüvely agyból álló 
készletet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43. Valamennyit betesszük a sebességváltóba. (az I. fokozat fogaskerekeket utoljára) 
Megjegyzés: 
Az I, II, III. és IV. sebességfokozat szinkrongyűrűinek behelyezésekor ügyeljünk arra, hogy a 
szinkronhüvely közbetét darab a szinkrongyűrű hasítékába kerüljön. 

44. Az axiális kúpgörgős csapágyat a hajtó kúpfogaskerékre sajtoljuk. Az állítótárcsát és az 
ütközőtárcsát betesszük. Ekkor a 49,9-50 mm-es méretet meg kell tartani. (131. ábra) Az 
állítótárcsákat a csapágy belső gyűrűje és az ütközőtárcsa közé tesszük. 

45. A sebességváltóban egy tüskére (140. ábra) feltesszük a III. és IV. fokozat hajtott kerekeket és 
a sebességmérő hajtókerekeket. 

 
 
1. tüske 
2. III. sebességfokozat hajtott kerék 
3. sebességmérő hajtó fogaskerék 
4. IV. sebességfokozat hajtott kerék 
 
 
 
 
 

46. Az I. és II. fogaskerekekből álló készletet a sebességváltóba tesszük. (139. ábra) Ekkor a hajtó 
kúpfogaskereket kissé ütögetve, a kerekeket beigazítjuk. A tengely ékhornyot az agy 
ékhornyával összeillesztjük. A tengelyt a golyóscsapágy belső gyűrűjébe vezetjük, ezután a 
tüskét kiütjük. A tengely ékhornyát a III. és IV. fokozat hajtott kerék, valamint a 
sebességmérő hajtókerék ékhornyával összeillesztjük. A hajtott tengelyt a csapággyal 
besajtoljuk. 

47. Az axiális csapágy fedelét feltesszük. A négy csavart 34,2-39,2 Nm, a hátsó-tengely hajtás 
tengelyanyáját 147-166,7 Nm nyomatékkal meghúzzuk. 

138. ábra 
III-IV. szinkronhüvely agy a 

szinkronkapcsoló hüvellyel és a 
fogaskerekekkel 

(a sebességváltóba való beszerelés előtt) 

139. ábra 
I-II. szinkronhüvely agy a 

szinkronkapcsoló hüvellyel és a 
fogaskerekekkel 

(a sebességváltóba való beszerelés előtt) 

140. ábra
Fogaskerék tartó tüske
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48. A „B”=2±0,04 mm ellenőrzési méretet megvizsgáljuk. A méréshez speciális ellenőrző 
készüléket használunk (141. ábra) A mérőórát beállítjuk a „B” méretre és megmérjük a hajtó 
kúpfogaskerék homlokfelülete és a differenciálmű ház henger palástvonala közötti távolságot. 
A „B” méretnek megfelelően választjuk ki a hézagoló lemezt. (132. ábra) 

 
 
 

1. ház 
2. fogantyú 
3. mérőóra 
4. alaplap 

 
 
 
 
 
Például: 
Ha a kúpfogaskeréken „-0,1” számot találunk, ez azt jelenti, hogy a fogaskerék fejmagassága 0,1 mm-
el nagyobb a névleges magasságnál. Ebben az esetben a „B” ellenőrzési méretnek ténylegesen 0,1 
mm-el kisebbnek kell lennie. 2-0,1=1,9 mm. 
Ha a kúpfogaskeréken „+” jelzést találunk, akkor a méretnek nagyobbnak, vagyis 2+0,1= 2,1 mm-nek 
kell lennie. (131. ábra) 

49. A hátsó-tengelyhajtás tengelyanyát lecsavarozzuk. Az axiális csapágy fedelének négy 
csavarját megoldjuk. Könnyűfém kiütővel kissé ütögetve a hátsó-tengely hajtás 
kúpfogaskereket kivesszük. 

50. A IV. fokozat csapágyat a közbetét tengelyre sajtoljuk. Feltesszük az ütközőtárcsát, a 
fogaskerék perselyt és a tűgörgős csapágyat. 

51. A III-IV. fokozat hajtókerekekből álló készletet (138. ábra) és a közbetét tengelyt a 
sebességváltóba tesszük. (142. ábra) 

52. A sebességváltóban egy tüskére feltesszük a III-IV. fokozat hajtott kerekeket és a 
sebességmérő hajtókeretet. Az I. és II. fogaskerekekből álló készletet a sebességváltóba 
tesszük. (139. ábra) Ekkor a hajtó kúpfogaskereket kissé ütögetve, a kerekeket beigazítjuk. A 
tengely ékhornyot az agy ékhornyával összeillesztjük. A tengelyt a golyóscsapágy belső 
gyűrűjébe vezetjük, ezután a tüskét kiütjük. A tengely ékhornyát a III. és IV. fokozat hajtott 
kerék, valamint a sebességmérő hajtókerék ékhornyával összeillesztjük. A hajtott tengelyt a 
csapággyal besajtoljuk. Az axiális csapágyat a lapított végével a tengelycsapágyhoz 
besajtoljuk. 

53. A II. és III. sebességfokozatot kézzel kapcsoljuk be. A közbetét tengely és a hajtott tengely 
anyáit 147-166,7 Nm nyomatékkal meghúzzuk. Ellenőrizzük a fogaskerekek és a tengely 
könnyű forgathatóságát. 

54. Biztosítsuk valamennyi anyát, a két szegélyén, 
biztosítólemezzel. (143. ábra) 

141. ábra
Állítótárcsák vastagságát 

ellenőrző készülék

142. ábra 
Közbetét tengely behelyezése 

143. ábra
A közbetét és 

hajtott tengely 
anyáinak 

biztosítása
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55. A kúpgörgős csapágy ütközőfedél rögzítőcsavarjainak meghúzottságát 34,2-39,2 Nm 

nyomatékkal ellenőrizzük. Minden második csavart huzallal biztosítunk. (144. ábra) 
 
 
 
 

56. Az ékelt tengelyt, a hátrameneti közbenső kerekekkel, a 
sebességváltóba tesszük. A hézagoló lemezt betesszük. 
Ekkor meg kell tartani a sebességváltó belső válaszfala és a 
tengely homlokfelülete között a 0,3-0,5 mm-es távolságot. 
(127. ábra) A közbetét tengelyt besajtoljuk. A horony a 
hajtótengely oldala felé irányuljon. 

57. Az I, II, III. és IV. fokozat villát a kapcsolóhüvely megfelelő 
hornyába helyezzük. Az I, II, III. és IV. fokozat kapcsoló 
rudakat betesszük és a villákkal összeillesztjük. A csavarokat 
9,8-11,7 Nm nyomatékkal húzzuk meg. 

Megjegyzés: 
A III. és IV. fokozat kapcsolórúd behelyezésekor ügyeljünk az alsó 
rúd zárra és a lökőrúdra. (127. ábra) 
 

58. A hajtótengelyt a csapággyal beszereljük. A hátsó hajtótengely csapágy fedelét feltesszük és a 
csavarokat 15,7-19,6 Nm nyomatékkal meghúzzuk. 

59. A hátrameneti kapcsolómű tartóbakot betesszük, és a csavarokat 15,7-19,6 Nm nyomatékkal 
meghúzzuk. 

60. A sebességkapcsoló tolattyút a rúddal együtt betesszük. Tegyük be még a tolattyú csapot az I. 
fokozat villahornyába és a hátrameneti kapcsoló rudat. Feltesszük a hátrameneti karmenesztőt 
a rúdnál. A csavart 9,8-11,7 Nm nyomatékkal meghúzzuk. 

Megjegyzés: 
A hátrameneti rúd behelyezésekor ügyeljünk a rúd felső zárra. (127. ábra) 

61. Betesszük a differenciálművet, a hátsó-tengelyhajtás kerékkel összeszerelve. 
62. A tengelykapcsoló házat a sebességváltóra csatlakoztatjuk. A tömítések szegélyét és a 

hajtótengely csapot beolajozzuk. A választó helyeket kenjük be tömítő pasztával. Az anyákat 
34,3-39,2 Nm nyomatékkal meghúzzuk. (145. ábra) 

Megjegyzés: 
A tömítő szegély védelmére és a rugó kiesése ellen, a tengelykapcsoló tengelyre tüskét teszünk. (146. 
ábra) 

 
 
 
 
1. tüske 
2. tengelykapcsoló ház 
3. sebességváltó főtengely 
 
 

144. ábra
Ütközőfedél csavarok biztosítása

145. ábra 
Tengelykapcsoló ház beszerelése 

146. ábra 
Tüske a tömítő szegély védelmére
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63. A kúpgörgőscsapágy külső gyűrűjét betesszük. Az állítóanyát a differenciálmű csapágyházba 

csavarozzuk, és a tömítőgyűrűt felhúzzuk. A csapágyházat a sebességváltóban levő 
illeszkedési helyre tesszük. Az anyákat 15,7-19,6 Nm nyomatékkal húzzuk meg. 

64. A hátsó-tengelyhajtás hajtókerekeknél a 0,08-0,22 mm-es játékot a következő módon 
beállítjuk: A hajtott kerék oldalánál az állítóanyát egy különleges kulccsal (147. ábra) annyira 
becsavarozzuk, hogy 0,08-0,1 mm-es játékot érjünk el. A játékot ellenőrző készülékben, 
mérőórával mérjük. A szemben levő anya nem érintheti a csapágy külső gyűrűjét, hanem 
annyira csavarozzuk be, hogy 0,12-0,17 mm-es játékot érjünk el. (148. ábra) Ekkor a 
differenciálműnek szabadon kell forognia. A játék változásának, egyik foktól a másikig, 
folyamatosan kell bekövetkeznie. A fogjáték, a két egymás mellett levő fognál legfeljebb 0,05 
mm lehet, és az összértéke a 0,08 mm-t nem haladhatja meg. (149. ábra) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1. fogantyú 
2. mérőóra 
3. anya 
4. kar 
5. ütköző 
6. tartóbak 

 

 
1. sebességváltó 
2. hátsó tengely differenciálmű 
3. készülék 

 
65. A fogjáték beállítása után betesszük az anya biztosítását. Megengedett az anya kis mértékű 

utánhúzása, hogy a biztosítónyelv a hasítékba kerülhessen. 
66. A kapcsoló rudakat az üresjárati helyzetbe nyomjuk és a tolattyút a hátsó fedélbe vezetjük. A 

választó helyeket tömítő pasztával bekenjük, a hátsó fedelet betesszük. 
67. A sebességfokozatok könnyű és pontos kapcsolhatóságát ellenőrizzük. A betétet tömítő 

pasztával bekenjük, a fedelet feltesszük. 
 

147. ábra
Hátsó tengely fogaskerékpár 

játékának utánállítása

148. ábra 
Ellenőrző készülék a hátsó tengely 
hajtókereke játékának 
vizsgálatához 

149. ábra
Hátsó tengely hajtókerekek 

játékának ellenőrzése
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A sebességváltó illeszkedő részeinek névleges mérete 
játék, túlméret (mm) 

beszerelési méret megnevezés 
(tengely) 

névleges 
méretek és 

tűrések 

megnevezés 
(furat) 

névleges 
méretek és 

tűrések minimum maximum 

Megengedett 
legnagyobb 

üzemeltetési érték 
1 2 3 4 5 6 7 

Sebességkapcsoló 
tolattyú       

Hátsó vég 016,0
043,015−

−  Hátsó fedél 15+0,019 0,016 0,062 0,15 

Mellső vég 14-0,043 
Közbetét tengely 
(furat a tolattyúhoz) 

155,0
12,014+

+  0,12 0,198 0,25 

Hátsó-tengelyhajtó 
fogaskerék       

Középső csap 045,0
095,05,4 −

−  I. és II. sebesség 
kapcsolóhüvely 

06,0
03,05,4 +

+  0,075 0,155 0,25 

Csap 01,0
045,06−

−  III. és IV. sebesség 
hajtott fogaskerék 

06,0
03,06+

+  0,4 0,105 0,2 

Csapágy: (305, 
50305, 92206)  Sebességváltó ház     

Külső gyűrű 62-0,013 
Csapágy 
illeszkedési helye 62-0,03 -0,03 +0,013 0,06 

Hátsó-tengelyhajtó 
fogaskerék csapágy 
(697306Y) 

 Sebességváltó ház     

Külső gyűrű 72-0,013 
Csapágy 
illeszkedési helye 

008,0
023,072+

−  -0,023 +0,021 0,04 

Hátsó tengely  Csapágy: 
(305, 50305)     

Középső csap 017,0
002,025+

+  Belső gyűrű 25-0,01 -0,002 -0,27 0,045 

Közbetét tengely  Csapágy: 
(305, 50305)     

Hátsó vég 008,0
022,025−

−  Belső gyűrű 25-0,01 -0,002 0,022 0,045 
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1 2 3 4 5 6 7 

Hátsó-tengelyhajtó 
fogaskerék  Csapágy: 

(697306Y, 92206)     

Közbetét tengely 017,0
002,030+

−  Belső gyűrű 30-0,01 0,03 -0,027  
Tűgörgős csapágy 
(664907) külső 
átmérő 

42+0,027 
I-II sebesség hajtott 
kerekek, 
csapágyátmérő 

42+0,027    

Belső átmérő 37-0,017 
I-II-III-IV sebesség 
távtartó hüvely, 
külső átmérő 

008,0
008,037+

−  0 0,03 0,07 

Hátramenet 
közbetét kerekek 
ékelt tengelye 

 Sebességváltó     

Hátsó vég 16-0,012 
Tengely hátsó 
illeszkedési hely 16-0,019 -0,019 +0,012 0,1 

Menetes rész 
mellső végénél 16,04-0,012 

Mellső illeszkedési 
hely, a 
tengelykapcsoló 
háznál 

16,04-0,019 -0,019 +0,012 0,1 

Hátramenet 
közbetét kerekek 
ékelt tengelye 

16-0,012 

Hátramenet 
közbetét kerekek 
ékelt tengelye 
(persely mérete) 

06,0
03,016+

+  0,03 0,072 0,15 

Hátramenet hajtó 
közbetét kerék  Hátramenet 

kapcsolóvilla     

Villaszélesség 
fölött 

06,0
13,020−

−  Horonyszélesség 28+0,28 0,06 0,41 0,6 

I-II-III-IV sebesség 
kapcsolóvilla  

Hátrameneti hajtott 
kerék III-IV. 
sebesség 
kapcsolóhüvely 

    

Vállvastagság 7-0,15 Horonyszélesség 7,3+0,13 0,3 0,58 0,8 
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1 2 3 4 5 6 7 

Hátramenet 
kapcsolórúd, III-IV. 
sebesség 
kapcsolóvilla rúd 

14-0,035 
Sebességváltó (rúd 
furatok) 

11,0
03,014+

+  0,03 0,145 0,3 

III-IV. sebesség 
hajtókerekek 
távtartó hüvely 

26,8-0,045 
III-IV. sebesség 
hajtókerekek 26,5-0,05 0,255 0,35 --- 

Differenciálmű ház 
és fedél 

03,0
01,075+

+  
Differenciálmű 
csapágy (320079) 
belső gyűrű 

75-0,015 -0,01 -0,045 0 

Hátsó-
tengelykerék, agy 
külső átmérő 

065,0
105,068−

−  Differenciálmű ház 
és fedél 68+0,046 0,065 0,151 0,25 

Differenciálmű 
kerékcsapszeg 16,006+0,018 Differenciálmű ház, 

csapszeg furat 
015,0
035,016−

−  -0,021 -0,059 0 

Differenciálmű 
kerékcsapszeg 16,006+0,018 Differenciálmű 

kiegyenlítő kerék 
13,0
095,016+

+  0,071 0,124 0,25 
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A sebességváltó és differenciálmű alkatrészek állapotvizsgálata 
 
A sebességváltó vizsgálatának szükségét indokolhatják a menet közben hallható zörejek, a nehéz 
kapcsolás és az egyes sebességfokozatok akaratlan bekapcsolódása. A sebességváltó és a 
differenciálmű szétszerelése után az alkatrészek állapotát meg kell vizsgálni. A főbb szerelési 
méreteket és az üzem közben megengedett játékokat a fenti táblázatban adtuk meg. 
A sebesség kapcsolóhüvelyek, a fogaskerekek fogazata és a hátrameneti fogaskerék tömb oldalirányú 
kopása nem mérhető, ezért azok további használhatóságát szemrevételezéssel állapítjuk meg. 

1. Sebességváltó szekrény: Megvizsgáljuk a differenciálmű csapágyház furatait és a kapcsoló 
rudakat. A sebességváltó szekrény tömítési felületein ütési helyek, rovátkák és repedések nem 
lehetnek. Ha repedést találunk, akkor azt meghegesztjük, vagy a szekrényt kicseréljük. 

2. Hátsó sebességváltó fedél: A fedél tömítési felületein ütési helyek és rovátkák nem lehetnek. 
A furat és a tolattyú közötti játék a 0,3 mm-t nem haladhatja meg. Ha ez a játék (kopás) 
nagyobb, akkor a fedél úgy javítható, hogy új perselyt sajtolunk be, majd méretre 
feldörzsöljük. 

3. Csapágyak: A csapágyaknak egyenletesen, zörej nélkül kell futniuk. Nem lehetnek 
bemélyedések a külső és belső futófelületeken, a golyókon és a görgőkön. Ha ezeken a 
helyeken bemélyedést veszünk észre, akkor a csapágyat ki kell cserélni. A csapágyak 
megengedett sugárirányú ütése 0,1 mm, a 699306Y csapágynál a tengelyirányú ütés 0,2 mm 
lehet. 

4. Szinkrongyűrűk: A kúpos menetrészt kopás szempontjából megvizsgáljuk. A fogaskerék 
homlokfelülete és a szinkrongyűrű homlokfelülete közötti távolság legfeljebb 0,6 mm lehet. 
Ha ez a távolság kisebb, akkor a szinkrongyűrűt cserélni kell. A fogaskerék koszorú részén a 
lekerekítésnél nem lehetnek benyomódott szegélyek. 

5. Az I, II, III. és IV. sebességfokozat hajtott kerék perselyt megvizsgáljuk. A perselyek 
futófelületén kör alakú rovátkák és ütési helyek nem mutatkozhatnak. Ha ilyen hibát 
észlelünk, akkor a perselyt ki kell cserélni. 

6. A differenciálmű alkatrészeken rovátkák, bemaródások és ütési helyek nem lehetnek. Az ütési 
helyeket és kisebb bemaródásokat eltávolítjuk. Jelentősebb sérülés esetén az alkatrészeket 
nem javítjuk, hanem kicseréljük. 

7. A fogaskerekek fogazatán kitörések nem lehetnek, és nem engedhető meg a felületen a fém 
felrakódása sem. Ha az adott hiba két fogon a fogfelület 15%-ára kiterjed, akkor a 
fogaskereket ki kell cserélni. 

8. A sebességváltó hüvely és a megfelelő fogaskerék fogazatán a hordkép, nem nyúlhat a hüvely 
fogazatának széléig. Ilyen hiba esetén a hüvelyt és a kapcsolóvillát is ki kell cserélni. 

 
A sebességkapcsoló (150. ábra) 
 
A sebesség kapcsolása a kapcsolókarral (2) történik, amely a kocsiszekrény fenékrészén, az alagútnál 
helyezkedik el. A kapcsolókar alsó vége egy sajtolt házban, golyóscsapágyon ágyazott. A kar 
gömbfelülete csuklós csatlakozást biztosít a tolattyúval. A sebességkapcsoló házat (26) az alagúton 
(24) négy csavar rögzíti (25) és fedéllel (4) és gumisapkával (3) biztosított. A tolattyú (22) a 
kapcsolótengelyhez (6) egy speciális állítócsavarral (5) csatlakozik, melyet rendszeresen utánhúzunk. 
A kapcsolótengely (6) a tolattyúval (11) rugalmas gumikapcsolóval (8) van összekötve, amely a 
kapcsolótengely végdarabjába van becsavarozva és anya biztosítja (9). A másik végén a kapcsoló (8) a 
tolattyúhoz (11) csavarral (10) és sasszeggel biztosított anyával (13) csatlakozik. 
Valamennyi sebességfokozat pontos és könnyű kapcsolásának elengedhetetlen feltétele, hogy a 
zárócsavar (5) kifogástalanul meg legyen húzva. Ehhez szintén jól meg kell húzni a sasszeggel 
biztosított anyát (13) és az ellenanyát (9). A kapcsolókar helyzete, semleges állásban, a fenékalagúthoz 
viszonyítva 90°. A rögzítések lazulása és a természetes kopás következtében, üzemeltetés közben a 
sebességek kapcsolása nehézzé válhat. Üzemzavarok is előfordulhatnak, amelyek okát és elhárítását a 
következőkben ismertetjük. 
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1. kapcsoló fogantyú 
2. kapcsolókar 
3. sapka 
4. fedél 
5. zárócsavar 
6. kapcsolótengely 
7. porvédő sapka 
8. rugalmas hüvely 
9. ellenanya 
10. csavar 
11. sebességváltó tolórúd 
12. alátét 
13. anya 
14. sasszeg 
15. csapágypersely 
16. csapágypersely csésze 
17. anya 
18. sasszeg 
19. alsó csésze 
20. felső csésze 
21. rugó 
22. tolórúd 

23. rugó 
24. alagút fedél 
25. házrögzítő csavar 
26. ház 

 
A sebességkapcsoló üzemzavarai 
 

I. Üzemzavar 
A hátramenetit is beleértve, valamennyi fokozatban nehéz vagy lehetetlen a kapcsolás. 

II. Ok 
1. A hüvelyt a tolattyúval rögzítő csavar meglazult. 
2. A tolattyú és kapcsolótengely zárócsavar meglazult. 
3. A hüvely ellenanya meglazult. 

III. Elhárítás 
1. Az anyából a sasszeget kivesszük és az anyát meghúzzuk, majd új sasszeget teszünk be. 
2. A fedelet levesszük az alagútról, és tűzőkulccsal meghúzzuk a zárócsavart. 
3. A kapcsolókarral a hátramenetet kapcsolási helyzetbe hozzuk, de nem kapcsoljuk be. A 

tolattyút ugyancsak hátrameneti helyzetbe visszük. A tengelyt kulccsal megtartjuk, és az 
ellenanyát meghúzzuk. 

 
I. Üzemzavar 

Az I. és III. fokozatot nem teljesen vagy egyáltalán nem lehet bekapcsolni. 
II. Ok 

A sebességkapcsoló ház hátrafelé eltolódott. 
III. Elhárítás 

A kapcsoló fedelet levesszük és a ház rögzítőcsavart megoldjuk. A házat előre toljuk, majd a 
kapcsoló fedelet visszatesszük. 

 
I. Üzemzavar 

A II. és IV. valamint a hátrameneti fokozatot nem teljesen vagy egyáltalán nem lehet 
bekapcsolni. 

II. Ok 
A sebességkapcsoló ház előre tolódott. 

III. Elhárítás 
A kapcsoló fedelet levesszük és a ház rögzítőcsavart megoldjuk. A házat hátrafelé toljuk, 
majd a kapcsoló fedelet visszatesszük. 

150. ábra
Sebességkapcsoló rúd
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I. Üzemzavar 

Menet közben a sebességfokozatok kiugranak. 
II. Ok 

A sebességkapcsoló ház eltolódott. 
III. Elhárítás 

A kapcsoló házat a kiugró sebességfokozat felé tolva beigazítjuk, és a helyes állásban 
rögzítjük. megoldjuk. Valamennyi fokozat pontos kapcsolását ellenőrizzük. 

 
A sebességkapcsoló szét- és összeszerelése 
 
A sebességkapcsolót a gépkocsiból a következő módon szereljük ki: (lásd a 150. ábrát) 

1. A négy csavart kicsavarozzuk, majd a kapcsolókar fogantyút (1) lecsavarozzuk. A fedelet (4) 
a gumisapkával (3) levesszük. 

2. A ház négy rögzítőcsavarját (25) kicsavarozzuk és a mennyire lehetséges, a házat előre toljuk. 
3. Az állítócsavart (5) kicsavarozzuk. A tolattyút (22) a kapcsolótengelyből (6) kivesszük, a 

sebességkapcsolót az alagútról levesszük. 
4. A kapcsolómű szétszerelésekor a kapcsolókar anyából a sasszeget (18) kivesszük. Az anyát 

lecsavarozzuk és a kapcsolókart levesszük. 
5. Ezután eltávolítjuk a tolattyúrugót (21), a tolattyút (22), a három bronz csapágycsészét (16), és 

a gumiperselyt (15). 
6. A kapcsolót a szétszerelés fordított sorrendjében szereljük össze, majd be a gépkocsiba. 
7. A kopott részeket kicseréljük. Összeszerelés előtt grafitos zsírral megkenjük a tolattyút (22), 

az alsó (20) és felső (16) csapágycsésze csúszófelületét. 
 
A sebességkapcsoló utánállítása 
 
A sebességkapcsolót a gyártás során pontosan beállítják. Az üzemeltetés során azonban előfordulhat 
annak szétszerelése és azt követően utánállítása. A sebességkapcsoló helyes utánállításához 
következők szükségesek: 

1. A tolattyút (11) semleges helyzetbe visszük. 
2. A kapcsolóházat feltesszük az alagútra. A tolattyút (22) a karral, a kapcsolótengelyt (6) a 

zárócsavarral (5) csatlakoztatjuk. 
3. A kapcsoló rögzítőcsavarokat (25) becsavarozzuk, de még nem húzzuk meg. 
4. A porvédő sapkát (7) a vakfedél furatába helyezzük. A hüvelyt (8) a kapcsolótengelybe 

annyira becsavarozzuk, hogy a tengely homlokfelülete és a hüvely felülete közötti távolság 13 
mm legyen. 

5. A hüvely másik végét a tolattyúhoz (11) csatlakoztatjuk. Az anyát (13) egészen meghúzzuk és 
a sasszeget betesszük. 

6. A kapcsolókart (2) hátrameneti helyzetbe tesszük, de nem kapcsoljuk be. 
7. A tolattyút (11) a hüvellyel (8) a hátrameneti helyzetbe visszük. A tolattyút a kapcsolóhüvely 

felől nézve, az óramutató járásával ellentétes irányba forgatjuk el. Ebben a helyzetben a 
tengelyt a kulccsal megtartjuk, és az ellenanyát (9) meghúzzuk. 

8. Megvizsgáljuk a kapcsolókar helyzetét, aminek alaphelyzetben az alagútfelülethez 
viszonyítva, 90°-os helyzetben kell lennie. A kar helyzetét úgy állítjuk be, hogy a 
sebességkapcsoló házat, a ház hosszirányú hornyán eltoljuk. A kapcsolókar beállítása után a 
rögzítőcsavart (25) teljesen meghúzzuk. 

9. A sebességfokozatok pontos, könnyű és teljes kapcsolódását ellenőrizzük. Szükség esetén 
helyesbítünk. 

10. A fedelet és a gumisapkát feltesszük. 
A sebességkapcsoló karbantartása abból áll, hogy a kapcsolókart rendszeresen megvizsgáljuk, a 
csatlakozásokat utánhúzzuk. A kapcsolóművet gyártáskor, az összeszerelés alkalmával megkenik. 
Üzemeltetés közben, az esetleges szétszerelés után ajánlatos a csúszófelületeket grafitos zsírral 
megkenni. 
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Hátsó tengelyek 
 
A hátsó tengelyeket a gépkocsiba, teljesen tehermentesített módon szerelik be. Az egyik végükön a 
differenciálmű tengelykerekek hornyában csúsznak, a másikon a kardáncsukló által csatlakoznak a 
kerékagyhoz. A hátsó tengely csúszóberendezés egy tengelyfejbe sajtolt csapszegből és két, 
csapszegre húzott csúszódarabból tevődik össze. (151. ábra) 

 
 
 
 

1. közbetét darab 
2. hátsó féltengely 
3. baloldali tömítő persely 
4. jobb oldali tömítő persely 
5. tömítés 
6. védőhüvely 
7. fedél 
8. csavar 
9. perem 

10. hajtóvilla 
11. zárógyűrű 
12. csapágy 
13. tömítés 
14. csap 
15. védősapka 
16. zsírzófej 
17. keresztcsukló 
18. hajtóvilla 

 
A kardáncsuklónak, a hátsó tengelynél ékhorony illeszkedése van, amit egy csap biztosít. A 
kardáncsukló két villából (10 és 18) áll. A keresztcsukló tűgörgős csapágyházát, a villaszemek 
furatába sajtolva találjuk. A ház, a villaszem belső oldalán rugós feszítőgyűrűvel rögzített. A 
kardáncsukló négy csapágyának mindegyikében 20-20 db, 3 mm átmérőjű tűgörgő helyezkedik el. A 
csukló keresztcsapjainak felülete, és a ház, a tűgörgők illeszkedési felületén edzett és cementált. A 
kenőanyag tárolására és a csapágyak szennyeződés elleni védelme érdekében, a csukló keresztcsap 
előugró részébe terelőt sajtoltak. A csapágygyűrűkben önállító gumitömítés helyezkedik el. A hátsó-
tengelyhajtás, valamint a hátsó tengely csúszókötésének por elleni védelmére és a kenőanyag házból 
való szivárgása ellen, a hátsó tengelyre gumihüvelyt húztak. Ebben található a tömítés ház és az 
önállító tömítés. A tömítés háznak olaj visszaterelő menete van. A baloldali háznál balmenetet, a jobb 
oldalinál jobbmenetet találunk. Ennek megkülönböztetésére a baloldali ház perselyén egy rovátka 
található. 
 
A hátsó tengelyek ki- és beszerelése 
 
A kiszerelés munkafolyamata: 

1. A hátsó-tengelyhajtás háznál, a differenciálmű védőhüvelyt rögzítő csavarokat, és a csuklós 
villánál a hátsó tengelyt rögzítő csavarokat kicsavarozzuk. 

2. A hátsó tengelyt oldalra vezetjük és a hüvellyel együtt kivesszük. 
3. Ha a hátsó tengelyt csak a csuklóvillánál tesszük szabaddá, akkor azt azonnal toljuk a 

differenciálműbe és kötözzük fel a felfüggesztő karon. Ellenkező esetben a csúszódarabok a 
tengelykerék hornyából kieshetnek, ami a differenciálmű vagy a sebességváltó sérülését 
okozhatja. 

151. ábra 
A hátsó tengely alkatrészei a kardáncsuklóval 
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A hátsó tengelyek visszaszerelése a következő módon történik: 
1. A hátsó tengelyt a csúszódarabokkal együtt a differenciálmű tengelykerekek hornyába 

tesszük. 
2. A tengelyperem villát a csuklós villába vezetjük és a négy rugós alátéttel ellátott csavart 

becsavarozzuk. 
3. A hátsó tengelyeket a villánál rögzítő csavarokat 53,9-58,8 Nm nyomatékkal meghúzzuk. 
4. A hüvely fedelét a differenciálmű védőhüvelyére húzzuk és az alátéttel ellátott anyákat 

meghúzzuk. 
A tengelyek behelyezése előtt meg kell győződni arról, hogy a hátsó tengely hajtott kerék 
állítóanyájának feszítőgyűrűje, a hüvely és a differenciálmű csapágyház között van-e. Meggyőződünk 
arról is, hogy a jobb oldali tengelyt a jobb oldalra, a baloldalit pedig a baloldalra tettük-e. 
 
A hátsó tengelyek és a kardáncsukló szét- és összeszerelése 
 
A hátsó tengely szétszerelése a következő sorrendben történik: (lásd a 152. ábrát) 
 
1. keresztcsukló 
2. csapágy 
3. zárógyűrű 
4. tömítés 
5. védősapka 
6. zsírzófej 
7. tömítés 
8. védőhüvely 
9. tömítés ház 
10. hátsó féltengely 
11. féltengely csapszeg 
12. perem 
13. csap 
14. csavar 
15. alátét 
16. hajtóvilla 
17. hajtott villa 
a. baloldali tömítőtest betét 
 
 

1. Kalapács és lyukasztó segítségével a tengelyperemnél, a csapfurat megpontozott részével 
ellentétes oldalon, kiütjük a zárócsapot. (13) 

2. A tengelyt kézzel megtartjuk, a peremet (12) kalapáccsal ütögetve, a hátsó tengelyről 
leválasztjuk. 

3. A differenciálmű védőhüvelyt a hátsó tengelyről lehúzzuk. A hüvelyből (8) a hátsó tengely 
tömítő házát (9) levesszük. A tömítést (7) a hátsó házból kitoljuk. 

 
A kardáncsukló szétszereléséhez a következők szükségesek: 

1. Csavarhúzó, vagy vékony lyukasztó segítségével, a kardáncsukló csapágy zárógyűrűjét 
levesszük. 

2. A két, egymással szemben (a külső és a belső villában) levő tűgörgős csapágyat, kézi 
sajtolóval kisajtoljuk. 

3. A kívülről kisajtolt csapágyat levesszük, a belülről kisajtoltat pedig ismét kifelé sajtoljuk ki. 
Ugyanezt a munkát végezzük el a másik csapágy-párnál is. 

4. A csapágyakat más módszerrel is kisajtolhatjuk: ekkor a kardáncsukló villát satuba fogjuk, 
majd rézkalapáccsal a villára ütünk. Az egyik csapágyat kisajtoljuk, a villát 180°-al elfordítjuk 
és kisajtoljuk a második, stb. csapágyat is. 

152. ábra 
A hátsó féltengely (teljes) 
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A hátsó tengely szétszerelt alkatrészeit alaposan megmossuk és megvizsgáljuk. A kopott és 
sérültalkatrészeket kicseréljük. A kardáncsukló összeszerelése előtt a tűgörgős csapágyakat és a 
keresztcsukló csatornáit hajtóműolajjal megkenjük. Az összeszerelésnél a keresztcsuklót úgy tesszük a 
villába, hogy a zsírzófej a villa kimélyítése felé nézzen. 
A csészét a csapágyakkal, egymás után, rézkalapács vagy sajtoló segítségével besajtoljuk. 
Az összeszerelt kardáncsuklónál a villát, kézzel bármelyik irányba el kell tudni mozdítani. A sérülések 
elkerülése érdekében, a tömítésnek (3) a védőhüvelyre való felhúzásakor,, a hátsó tengely ékhorony 
végére egy tüskét (1) húzunk. (153. ábra) A zárócsap besajtolása után a villa furatát ellapítjuk. A hátsó 
tengelyek karbantartása abból áll, hogy 16000 km-enként, a kardáncsuklót megkenjük hajtóműolajjal. 
A kardáncsukló csavarjait a tengelyperemnél, 53,9-58,8 Nm nyomatékkal utánhúzzuk. 
 

1. tüske 
2. védőhüvely 
3. tömítés 
4. tömítő test 
5. hátsó féltengely 

153. ábra 
Készülék a féltengely tömítés beszereléséhez 
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A hátsó tengely illeszkedő részeinek névleges mérete 
megengedett 

játék túlméret 
szám és 

megnevezés 
(tengely) 

névleges méretek 
és tűrések 

szám és 
megnevezés 

(furat) 

névleges méretek 
és tűrések min max min max 

966-2403069 
féltengely (teljes) csap 
átmérő 

26-0,045 
966-2403100 tengely 
tömítés, belső átmérő 25,8-0,07 --- --- 0,955 1,7 

966-2403069 
féltengely (teljes) csap 
átmérő 

26-0,045 

966-2403098, 966-
2403099tengej jobb és 
baloldali tömítésház, 
belső átmérő 

013,0
06,0286+

+  0,06 0,175 --- --- 

966-2403100 hátsó 
tengely tömítés, külső 
átmérő 

40,0
15,040+

+  

966-2403098, 966-
2403099tengej jobb és 
baloldali tömítésház, 
belső átmérő 

38+0,05 --- --- 0,1 0,4 

966-2403073 
tengelycsapszeg 
csúszódarab, belső 
átmérő, foszfátozás 
előtt 

8,0
055,016+

+   0,55 0,092  --- --- 
966-2403069 
féltengely (teljes) 
tengelycsapszeg 
átmérő 

16-0,012 

foszfátozás után --- 0,045 0,082 --- --- 
966-2403069 
féltengely (teljes) 
ékhorony átmérő, 
külső 

008,0
0022,025−

−  

966-2403075 
tengelyperem 
ékhorony átmérő, 
külső 

25+0,045 0,008 0,067 --- --- 

belső 20,85-0,14 belső 22+0,14 1,15 1,43 --- --- 
966-2403125, 966-
704702K kardáncsukló 
tűgörgős csapágy, 
külső átmérő 

30-0,009 
966-2403081, 966-
2403082 kardáncsukló 
villa, belső átmérő 

006,0
03,030−

−  --- 0,003 --- 0,03 

966-2403072 
csapszeg, külső átmérő 16-0,012 

966-240370 tengely, 
belső átmérő 

05,0
08,016−

−  --- --- 0,038 0,08 
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Mellső kerékfelfüggesztés 
 
A mellső kerekek egyes felfüggesztésűek, alsó és felső lengőkarokkal, torziós és kiegészítő rugókkal, 
hidraulikus, hüvelyes lengéscsillapítókkal. A két torziós rugóképezi a kerékfelfüggesztés rugalmas 
főegységét. Tengelycsonk csapszeg nincs. 
A kerékfelfüggesztést két, acélcsőből álló tengelybe szerelik, amiket távtartó köt össze. A 
felfüggesztés egyes csöveiben találjuk a torziós rugókat. A lengőkarok a torziós rugóhoz különleges 
csavarokkal csatlakoznak. A tengelycsonk mindegyik oldalon gömbcsuklóval csatlakozik a 
kerékfelfüggesztés lengőkarokhoz. A felső lengőkarhoz a lengéscsillapító alul van felerősítve. A 
lengéscsillapító felső vége a kocsiszekrény lemezhez csatlakozik. A mellső kerékfelfüggesztést hat 
csavar köti a kocsiszekrényhez. 
 
A mellső kerékfelfüggesztés ki- és beszerelése 
 
A mellső kerékfelfüggesztést a következő módon szereljük ki a gépkocsiból: (lásd a 154. ábrát) 

1. A gépkocsi mellső részét felbakoljuk, és a kereket levesszük. 
2. A hidraulikus fékberendezés tömlőit lecsatoljuk, és a kerékfékhenger furatait dugóval 

lezárjuk. 
3. A kormányt és a kormánytengelyt levesszük. 
4. A lengéscsillapító rögzítőanyát (5) a kocsiszekrénynél lecsavarozzuk. 
5. A mellső kerékfelfüggesztést a kocsiszekrényhez rögzítő hat csavart (2 és 40) lecsavarozzuk. 

(kettőt belül a kocsiszekrénynél, és négyet alul) 
6. A kerékfelfüggesztés egységet a talajra leengedjük. 

Az összeszerelt mellső kerékfelfüggesztés egységet a kiszerelés fordított sorrendjében szereljük be a 
gépkocsiba. 
 
A mellső kerékfelfüggesztés üzemzavarai 
 

I. Üzemzavar 
A gumiabroncs futófelülete középen erősen kopik. 

II. Ok 
A gumiabroncs levegőnyomása túl magas. 

III. Elhárítás 
A levegőnyomást helyesbítjük. 

 
I. Üzemzavar 

A gumiabroncs futófelülete a két szélen erősen kopik. 
II. Ok 

A gumiabroncs levegőnyomása túl alacsony. 
III. Elhárítás 

A levegőnyomást helyesbítjük. 
 

I. Üzemzavar 
A gumiabroncsok keresztirányban erősen kopnak. 

II. Ok 
A kerékösszetartás helytelen. 

III. Elhárítás 
A kerékösszetartást beállítjuk. 

 
I. Üzemzavar 

A gumiabroncsok egyoldalasan, hosszirányban kopnak. 
II. Ok 

A felfüggesztés deformálódása miatt a kerékdőlési szög helytelen. 
III. Elhárítás 

A kerékdőlést beállítjuk, és a lengőkart megvizsgáljuk. A deformálódott lengőkart 
kicseréljük. 
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I. Üzemzavar 

A gumiabroncsok egyenetlenül, foltosan kopnak. 
II. Ok 

A keréktárcsa elgörbült. 
III. Elhárítás 

A keréktárcsát kiegyengetjük, ütés szempontjából ellenőrizzük, és szükség esetén cseréljük. 
 

I. Üzemzavar 
A gépkocsi jobbra vagy balra húz. 

II. Ok 
1. A gumiabroncs nyomása nem megfelelő. 
2. Rossz beállítás miatt a kerékdőlési szög helytelen vagy a lengőkar erősen deformálódott. 

III. Elhárítás 
1. A levegőnyomást helyesbítjük. 
2. A kerékdőlést beállítjuk. Ha a lengőkar deformálódott, akkor kicseréljük. 

 
I. Üzemzavar 

A mellső kerekek szitálnak. 
II. Ok 

1. A mellső kerékagy csapágy kopott, vagy megsérült. 
2. Nagy a játék a kormányrúd csuklóknál, vagy a lengőkaroknál. 
3. A kerekek vagy a gumiabroncsok excentrikusan futnak. 
4. Túl nagy a játék a tengelycsonk gömbcsuklóknál. 

III. Elhárítás 
1. A csapágyat kicseréljük. 
2. A kormányrúd csuklónál, vagy a lengőkaroknál megszüntetjük a játékot. 
3. Megvizsgáljuk a gumiabroncsok sugárirányú ütését. A kerékagyaknál gondoskodunk a 

kerekek helyes felfüggesztéséről. 
4. a tengelycsonk gömbcsukló játékát ellenőrizzük és helyesbítjük. Szükség esetén a kopott 

részeket kicseréljük. 
 

I. Üzemzavar 
A gépkocsi mellső része „leül”. 

II. Ok 
A torziós rugólapok, vagy a kerékfelfüggesztés rugói töröttek. 

III. Elhárítás 
A rugókat kicseréljük. 

 
I. Üzemzavar 

A gépkocsi mellső része menet közben erősen kileng. 
II. Ok 

A lengéscsillapítók nem működnek. 
III. Elhárítás 

A folyadék mennyiségét ellenőrizzük, és feltöltjük. A hibás lengéscsillapítókat kicseréljük. 
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A mellső kerék illeszkedő részeinek névleges mérete 
megengedett 

játék túlméret Megnevezés 
(tengely) 

Alkatrész 
száma 

névleges 
méretek és 

tűrések 

Megnevezés 
(furat) 

Alkatrész 
száma 

névleges 
méretek és 

tűrések min max min max 

Lengőkar, persely 
átmérő 

966-290010 
966-290011 
966-290100 
966-290101 

025,0
05,038−

−  
Lengőkar, 
perselyek külső és 
belső átmérője 

966-2904041 
966-2904042 

1,0
032,038−

−  0,057 0,15 --- --- 

Lengőkar, külső 
persely, külső 
átmérő 

966-2904041 085,0
06,05,44 +

+  

Összeszerelt mellső 
tengely, külső 
persely furat 
átmérő 

966-3001010 44,5±0,05 --- --- 0,01 0,135 

Lengőkar, belső 
persely, külső 
átmérő 

966-2904042-E1 085,0
06,05,43 +

+  

Összeszerelt mellső 
tengely, belső 
persely furat 
átmérő 

966-3001010 43,5±0,05 --- --- 0,01 0,135 

Jobb és baloldali 
tengelycsonk, 
csapágygyűrű 
átmérő 

966-3001014-A 
966-3001015-A 

01,0
028,020−

−  

Mellső kerékagy, 
külső csapágy, 
belső gyűrű belső 
átmérője 

966-3103020 
966-7204 20-0,01 --- 0,028 --- --- 

Mellső kerékagy, 
külső csapágy, 
külső gyűrű külső 
átmérője 

966-3103020 
966-7204 47-0,011 

Agy és fékdob, 
külső gyűrű belső 
átmérője 

966-3103012 017,0
042,047−

−  --- --- 0,006 0,042 

Jobb és baloldali 
tengelycsonk, 
csapágygyűrű 
átmérő 

966-3001014-A 
966-3001015-A 

015,0
035,028−

−  

Kerékagy belső 
csapágy, belső 
gyűrű belső 
átmérője 

966-3104025 
966-7706 28-0,01 0,005 0,035 --- --- 

Mellső kerékagy, 
belső csapágy, 
külső gyűrű külső 
átmérője 

966-3104025 
966-7706 58-0,013 

Agy és fékdob, 
külső gyűrű belső 
átmérője 

966-3103012 008,0
04,058−

−  0,005 --- --- 0,04 

Kerékagy tömítés, 
külső átmérő 

966-3103035 55,0
25,058+

−  
Agy és fékdob, 
tömítés belső 
átmérője 

966-3103012 008,0
04,058−

−  --- --- 0,258 0,59 

Jobb és baloldali 
tengelycsonk, 
tömítőgyűrű külső 
átmérője 

966-3001014-A 
966-3001015-A 41,15-0,1 

Kerékagy tömítés 
belső átmérője 

966-3103035 40-0,1 --- --- 1,05 1,25 
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1. alátét 
2. csavar 
3. párna 
4. sapka 
5. anya 
6. foglalat gyűrű 
7. lengéscsillapító 
8. kerék 
9. anya 
10. csavar 
11. dísztárcsa 
12. agy 
13. anyafedél 
14. anya 

15. sasszeg 
16. ütköző alátét 
17. fékpajzs 
18. védőtárcsa 
19. anya 
20. alátét 
21. alsó lengőkar 
22. védőgyűrű 
23. lengőkar persely 
24. torziós rugó 
25. torziós rugópersely 
26. torziós rugó rögzítőcsavar 
27. ellenanya 
28. tengelycsonk 

29. feszítőcsavar 
30. alátét 
31. anya 
32. sasszeg 
33. felső lengőkar 
34. persely 
35. védőhüvely 
36. bilincs 
37. mellső tengely 
38. állítócsavar 
39. ellenanya 
40. csavar 
41. alátét 
42. gumibetét 

 

154. ábra 
Mellső kerékfelfüggesztés 
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A mellső kerékfelfüggesztés szét- és összeszerelése (154. ábra) 
 

1. Az anyát (31) lecsavarozzuk és a lengéscsillapító alsó csuklóit, a persellyel és az alátéttel 
együtt, a kerékfelfüggesztésről leválasztjuk. 

2. A mellső kerékagyat (12) a kerékfelfüggesztésről levesszük. 
3. A tengelycsonknál lecsavarozzuk a mellső kerék fékpajzsát rögzítő három csavart. Ezután 

levesszük a fékpajzsot, a fékpofát, a fékhengert és a rugókat. 
4. Az anyát (19) lecsavarozzuk, majd az alsó és a felső lengőkart összefogó pántcsavarokat 

kicsavarozzuk. A tengelycsonkot (28) a gömbcsuklókkal és a lengőkarokkal együtt levesszük. 
5. A mellső kerékfelfüggesztés csövekről, a lengőkarokat a torziós rugókkal összekötő (két-két 

csavar a tengely mindkét végén) ellenanyát (27) és a csavart (26) megoldjuk. A tengelyből az 
alsó és felső kart kalapácsütésekkel kiütjük. 

6. Egy célszerszámmal a külső és belső lengőkar perselyeit (23) a csőből kisajtoljuk. A lehúzó 
készüléket a 155. ábrán szemléltetett módon betesszük. 

7. A markoló körmöket úgy vezetjük be a csőbe, hogy a belső perselyt megfogjuk. A körmök az 
anya csavarozásával először a belső, aztán a külső perselyt húzzák ki. 

 
 
1. kúpos rézcsavar 
2. anya 
3. középső csavar anyája 
4. házfedél 
5. ház 
6. alátét 

7. csap 
8. mellső tengely 
9. markoló köröm 
10. sasszeg 
11. alátét 
12. kúpos rész 

13. belső persely 
14. külső persely 
15. sasszeg 
16. alátét 
17. alátét

 

155. ábra
Mellső kerékfelfüggesztés lengőkar-

persely lehúzókészülék
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A mellső tengely összeszerelése a szétszerelés fordított sorrendjében történik, az alábbiak figyelembe 
vételével: 

1. Megmérjük a külső és belső perselyek illeszkedési helyét, két egymásra merőleges síkon, a 
persely hosszára vonatkoztatva. 

2. A besajtolásnál az új persely külső átmérőjét, a tényleges túlméretnek megfelelően, 0,02-0,14 
mm tartományban megmunkáljuk. 

3. 39-39,6 mm-es spirál emelkedéssel beesztergálunk egy spirál alakú kenőhornyot. A besajtolt 
és készre megmunkált perselyeknél a hornyoknak 0,5-0,8 mm mélyeknek kell lenniük. 

4. A cső homlokfelületétől számított 100 mm mélyen, egy tüske segítségével (156. ábra) a belső 
perselyt besajtoljuk a cső illeszkedési helyére. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. A külső perselyt ugyanezen tüske segítségével, a cső homlokfelületével egybevágóan 
besajtoljuk. 

6. Egyidejűleg úgy munkáljuk meg a perselyek belső furatát, hogy a lengőkar és a perselyek 
illeszkedési mérete 0,06-0,15 mm legyen. A tengelyek párhuzamosságát 0,2 mm pontossággal 
a végpontokon biztosítjuk. 

7. A torziós rugókat megkenjük, és a két csőbe úgy tesszük be, hogy a világosra festett rugóvég 
kerül a menetirány felé; a baloldalra. A csavarvégeknek feltétlenül egybe kell esniük a torziós 
rugó furataival. 

8. A torziós rugó rögzítőcsavarjait 58,8-68,6 Nm nyomatékkal húzzuk meg és anyával 
biztosítjuk. Ha már használt torziós rugókat szerelünk vissza, akkor azokat gondosan 
vizsgáljuk meg. A rugólapokon repedés vagy törési hely nem engedhető meg. 

 
A gömbcsuklós tengelycsonk szét- és összeszerelése 
(lásd a 157. ábrát) 
 

1. csapszeg 
2. hüvely 
3. alátét 
4. betét 
5. sasszeg 
6. különleges tárcsa 
7. anya 
8. közbetét darab 
9. rugó 
10. anya 
11. tengelycsonk 
12. zsírzófej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

156. ábra 
Mellső 

kerékfelfüggesztés 
lengőkar-persely 

besajtoló tüske 

157. ábra
Tengelycsonk a 
gömbcsuklóval
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1. A tengelycsonkot satuba fogjuk és a gömbcsukló hüvelyt (2) rögzítő sasszeget (5) egy lapos 
fogóval kivesszük. Ezután eltávolítjuk a gumihüvelyt és a gömbcsészét. (3) 

2. Az ellenanyát lecsavarozzuk és gömbcsapszeg rögzítőanyát (10) dugókulccsal kicsavarozzuk. 
3. A tengelycsonkból kivesszük a gömbcsapszeget (1) a betéttel (4) együtt. Ugyanezt a 

munkafolyamatot elvégezzük a másik gömbcsuklónál is. 
4. A szétszerelt alkatrészeket jól megmossuk és felülvizsgáljuk. A kopott részeket szükség esetén 

kicseréljük. 
A gömbcsuklós tengelycsonk összeszerelése a kiszereléssel ellentétes sorrendben történik. 

1. A betétet betesszük a tengelycsonkba és a csapszeg gömbfelületét megkenjük zsírral. A 
csapszeget betesszük a tengelycsonkba. 

2. A rugót és a közbetét darabot a az állítóanyába tesszük, majd az anyát becsavarozzuk. A 
csuklók játékát beállítjuk. 

3. A csuklók játékának beállításához az állítóanyát egészen becsavarozzuk, majd 1/6-od 
fordulattal visszacsavarjuk. A biztosítóanyánál felteszünk egy fogastárcsát és egy különleges 
kulccsal meghúzzuk. 

4. A beállítás ellenőrzéséhez a tengelycsonkot a gömbcsuklóban forgatjuk. Ekkor az erő 
értékének cm-enként 294,2-588,4 N-nak kell lennie. A mérés előtt a tengelycsonkon 
háromszor-négyszer elforgatjuk egyik véghelyzetből a másikba. 

5. A gömbcsészét és a gumihüvelyt a gömbcsapszeg csapjára húzzuk és a tengelycsonk 
gömbfelületének hornyában puha dróttal biztosítjuk. 

 
A mellső kerékfelfüggesztés összeszerelése (lásd a 154. ábrát) 
 

1. A hengerfelület oldalánál a gumi védőgyűrűt (22) feltesszük a lengőkarra. (21) Ezután 
felhúzzuk a gumihüvelyt (35) a lengőkar ellenkező oldalán. A kerékfelfüggesztés jobb és 
baloldalának megfelelően, a jobb és baloldali hüvelyt húzzuk fel. A lengőkar hüvelyre 
feltesszük a bilincset. (36) 

2. A lengőkar hengeres felületét megkenjük. A lengőkarokat egymás után a csövekbe tesszük 
annyira, hogy a torziós rugók kúpos furatai, a lengőkar menetes furataival essenek egybe. 

Megjegyzés: 
Mivel a gumipárna csöve megakadályozza, hogy a felső lengőkar teljesen a torziós rugóra kerüljön, a 
rugó végének bevezetése után a kart egy bizonyos hosszban megemeljük a lengőkar négyszög alakú 
furatában. A torziós rugókat kissé elfordítjuk, ezután az összeszerelést már akadálytalanul 
folytathatjuk. 

3. Egy csavarhúzó segítségével, a hüvelyeket elővigyázatosan megigazítjuk a csöveken. A 
bilincseknek a csövet elfordulás nélkül kell átfognia. A lengőkarokat a csavarral (26) 58,8-
68,6 Nm nyomatékkal rögzítjük és anyával (27) biztosítjuk. 

4. A gumipárnát (42) a tartóra húzzuk, és ezzel egyidejűleg a felső lengőkart kissé megemeljük. 
A felső lengőkar szabad állapotában a gumipárnára fekszik. 

5. A tengelycsonk gömbcsapszeg alsó és felső csapjára (28), belső gömbfelületével az 
irányítókar felé, egy-egy védőtárcsát (18) teszünk fel. Ezután a gömbcsapszeg csapot zsírral 
megkenjük. A tengelycsonkot az alsó és felső lengőkar furataihoz tesszük és a furatokat a 
csavarok behelyezéséhez összeigazítjuk. 

6. Az alsó és felső lengőkar szorítókötésébe, fejével felfelé beteszünk egy-egy csavart. A 
csavarokra fogastárcsát teszünk, és teljesen meghúzzuk. Ugyanezt a munkafolyamatot 
elvégezzük a baloldali tengelycsonknál is. 

7. A tengelycsonk csapra feltesszük a fékpajzsot (17), a kerékfékhengert, a fékpofákat és a 
rugókat. A fékpajzs és a tengelycsonk furataiba a fékpofák oldalán, egymás után két csavart 
teszünk. A csavarokra rugós alátétet teszünk, és két-három menetnyire meghúzzuk. A fékpofa 
ágy csavarjára rugós alátétet teszünk, és a csavart átvezetjük a fékpajzs és a tengelycsonk csap 
furatain. A csavart 58,8-68,6 Nm nyomatékkal meghúzzuk. A fékpajzs anyát a 
tengelycsonknál véglegesen meghúzzuk. 

8. A mellső kerékagy csapjára, a csapággyal együtt tömítést húzunk, és az agyba kenőzsírt 
teszünk. Feltesszük a külső csapágytárcsát (16) és felcsavarozzuk az anyát (14), amit 
sasszeggel biztosítunk. 
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9. Egy kalapács és tüske segítségével a védősapkát, a benne levő kenőanyaggal együtt, beütjük 
az agyba. A kerék dísztárcsáját az agyon három csavarral rögzítjük. Ugyanezt a 
munkafolyamatot a kerékfelfüggesztés másik oldalán is elvégezzük. 

10. A lengéscsillapító alsó csuklójára új gumiperselyt teszünk és lapos tárcsát a persely minkét 
oldalára. A lengéscsillapítót (7) a kerékfelfüggesztés felső gömbcsapszegéhez tesszük. 

11. A csapra az anyát (31) felcsavarozzuk, és sasszeggel biztosítjuk. A 32±0,5 mm-es méretet 
meg kell tartani (163. ábra) 

12. A megjavított kormányrudakat a tengelycsonk irányítókarokhoz csatlakoztatjuk. A lengőkart a 
tartóbaknál két csavarral rögzítjük. 

 
A mellső kerékagy szét- és összeszerelése 
 

1. tömítés 
2. belső csapágy 
3. agy 
4. külső csapágy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az agy (158. ábra) szétszerelése a következő sorrendben történik: 

1. Az agyba egy speciális tüskét helyezünk (159/b. ábra) és óvatos kalapácsütögetésekkel, a 
külső csapágy külső gyűrűjének egy közbetét darabját kisajtoljuk. 

2. Az agyat 180°-al elfordítjuk. Egy másik tüskével (159/a. ábra), ugyanúgy mint az előző 
esetben, a tömítéssel együtt kiütjük a belső csapágy külső gyűrűjét is. 

3. Az agyat jól megmossuk, és a fékdobot megszabadítjuk a szennyeződésektől. A fékdob és az 
agy állapotát megvizsgáljuk. 

Az összeszerelés különleges tüskék segítségével történik (160. 161. 162. ábra) a szétszerelés fordított 
sorrendjében. 

158. ábra 
Mellső kerékagy 

159. ábra
Tüske a mellső 

kerékagycsapágy 
külső gyűrűjének 

kisajtolásához

tüske a belső gyűrűhöz 
tüske a külső gyűrűhöz 

160. ábra 
Tüske a mellső 

kerékagy csapágy 
külső gyűrűjének 

besajtolásához 

161. ábra 
Tüske a mellső 
kerékagy belső csapágy
külső gyűrűjének 
besajtolásához 

162. ábra
Tüske a mellső 

kerékagy tömítésének 
besajtolásához



127 

1. A mellső kerékagy külső csapágyának külső gyűrűjét a tüsketestre tesszük, és a csapágygyűrűt 
könnyed kalapácsütésekkel az agyba ütjük. 

2. A belső csapágy külső gyűrűjét a tüsketestre tesszük, és a csapágygyűrűt könnyed 
kalapácsütésekkel az agyba ütjük. 

3. A tömítést a tüske vezető részére tesszük, és könnyed kalapácsütésekkel az agyba ütjük. Az 
összeszerelés után az agyat kenőzsírral megtöltjük. 

 
A mellső kerekek beállítási szögei 
 
A mellső kerekek beállítási szögeinek beszabályozása, a mellső kerékfelfüggesztés normál működése 
érdekében szükséges. Ha nem tartjuk meg a kerekek előírt szögértékét, akkor a gépkocsi kormányzása 
nehéz lesz, romlik az úttartása, és a gumiabroncsok idő előtt tönkremennek. 
A helytelen kerékdőlési szög a gumiabroncs egyoldalas kopásában nyilvánul meg. Megnövekedett 
kerékdőlési szög estén a gumiabroncs külső oldala gyorsabban kopik, mint a belső. Csökkentett 
kerékdőlés esetén viszont a belső oldaluk kopik gyorsabban. A kerékösszetartási értéktől való eltérés a 
gumiabroncsok intenzív kopásához vezet. Ha a kerékösszetartási érték nagyobb az előírtnál, akkor a 
gumiabroncsok a gépkocsi hossztengelyének irányában, éles szegélyek formájában, lépcsőzetesen 
kopnak. Ha a kerekek széttartanak, akkor a gumiabroncs kopása éles, lépcsőzetes, és a szegélyek 
kifelé irányulnak. Ez különösen azért káros és veszélyes, mert ilyen esetekben a gépkocsi úttartása 
sokkal rosszabbá válik. A mellső kerekek beállítási szögeinek állításához egy speciális állvány, 
szögmérő, hüvelye vonalzó, és kerék befogó készülék szükséges. De ha az állvány nem 
állrendelkezésünkre, akkor a gépkocsit sík talajra állítjuk. 
A kerék beállítási szögeinek ellenőrzése és utánállítása előtt a következő munkafolyamatot kell 
elvégezni: 

1. A mellső kerék csapágyának játékát megvizsgáljuk és utánállítjuk. Megvizsgáljuk a 
kormányrúd csuklók és lengőkarok állapotát. 

2. A tengelycsonk csuklók játékát ellenőrizzük, és szükség esetén utánállítjuk. A gömbcsuklót 
tengelycsonkról, a 125. oldalon „A gömbcsuklós tengelycsonk szét- és összeszerelése” c. 
részben ismertetett módon leszereljük. (lásd a 157. ábrát) 

3. A gumiabroncsok levegőnyomását ellenőrizzük, majd szükség esetén helyesbítjük. 
A csapágyak ellenőrzése és utánállítása, valamint a csuklók játékának megszüntetése után a kerekeket 
egyenesbe hozzuk. A méréshez megkeressük a gumiabroncsok azonos oldalirányú ütését. A 
kerékdőlés mérésénél az ütési pontok a függőleges, míg az összetartás mérésénél a vízszintes irányban 
legyenek. A beállítási szögek utánállítását egy meghatározott sorrendben kell elvégezni, mert a 
kerékdőlési szög változtatásával változik a kerékösszetartás is. Vizsgálati és utánállítási sorrend: 

1. A kerékdőlési szöget megvizsgáljuk és utánállítjuk. 
2. A kerékösszetartást megvizsgáljuk. 
3. A kerekek legnagyobb elfordulási szögét ellenőrizzük és utánállítjuk. 

A mellső kerekek beállítási szögértékeit az alábbi táblázat adja meg: 
 

Beállítási szög Szögérték 
Kerékdőlés 0°40'±20' 
Kerékösszetartás  

hagyományos módszerrel (mm) 1-3 mm 
optikai műszerrel +8’-tól +23’-ig 

Legnagyobb aláfordulási szög 25° 
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A kerékdőlés utánállítása 
 
A mellső kerekek dőlésének ellenőrzése előtt a gépkocsit megemeljük úgy, hogy a kerekek ne érintsék 
a talajt, és az alsó cső a talaj vagy a vizsgáló pad felületéhez képest párhuzamos legyen. Ha a 
vizsgálatot próbapadon végezzük, akkor a kerékdőlési szöget a jobb és baloldali kerekeknél mérjük. 
Az előírt érték: 0°40'±20' Ha nem áll rendelkezésünkre vizsgálóállvány, akkor a kerékdőlési szöget 
függőónnal vagy szögmérővel mérjük. Ehhez a mellső kerekeket egyenesbe hozzuk, hogy a 
keréktárcsa azonos oldalütési pontjai függőleges síkba kerüljenek. Ezután egy függőón zsinórjának 
segítségével, a B-A távolság különbségének maghatározásával, könnyen megmérhetjük a kerékdőlést. 
(163. ábra) 
 
1. torziós rúd csavarkúp 
2. felső csapszeg 
3. anya 
4. alátét 
5. gumipersely 
6. lengéscsillapító 
7. felső lengőkar 
8. anya 
9. feszítőcsavar 
10. védőtárcsa 
11. védőhüvely 
12. gömbtárcsa 
13. tengelycsonk állvány 
14. állítócsavar 
15. rugó 
16. gömbcsésze 
17. záróanya 
18. biztosító fogas alátét 
19. betét 
20. anya 
21. alsó lengőkar kapocs 
22. alsó csapszeg 
23. feszítőcsavar 
24. a hüvely rugós bilincse 
 
A gyakorlatban a kerékdőlés megfelelőnek tekinthető, ha az említett méreteknél a különbség 2-6 mm 
között van. Ha a mérés során megállapítjuk, hogy a B-A méret különbsége lényegesen nagyobb a 
megengedettnél, (vizsgálópadon 0°40'±20', függőónnal mérve 2-6 mm) akkor az utánállítás előtt meg 
kell vizsgálni, hogy a lengőkarok és a torziós rugók rendben vannak-e. 
A jól behelyezett lengőkaroknál, a zárócsavaroknak a kúpos részükkel a torziós rugók bemélyedéséhez 
kel csatlakozniuk. A kar egymással párhuzamos felületű homlokfelülete közötti méretnek 10±2 mm-
nek kell lennie. (163. ábra) A szükség szerinti kerékdőlés utánállításnál a következő munkafolyamat 
szerint járunk el: 

1. A csapszegből a sasszeget kivesszük, és az alsó lengéscsillapító véget rögzítő anyát (3) 
megoldjuk. 

2. Az alsó és felső kar szorítópántjának csavarjait kicsavarozzuk. 
3. A gömbcsapszegek (2 és 22) forgatásával beállítjuk a helyes kerékdőlési szöget. 

Az alsó csapszeget a horgaskulcs, míg a felsőt a torziós rugó csavarjaihoz való kulccsal elforgatjuk. 
Az utánállítás történhet az alsó, a felső, vagy mindkét csapszeg segítségével. 
Ha az alsó csapszeget az óramutató járásával megegyezően, a felsőt pedig ellentétesen forgatjuk (a 
gépkocsi hossztengelyének irányába nézve), akkor a kerékdőlés nagyobb lesz. 
Az utánállítás után a szorítópánt anyáit 53,9-63,7 Nm nyomatékkal meghúzzuk. Ezt követően, ügyelve 
a 32,5±0,5 mm-es méret betartására, meghúzzuk a lengéscsillapító rögzítőanyát is, amit sasszeggel 
biztosítunk. A szorítópántok meghúzása után a kerekek dőlését még egyszer ellenőrizzük és szükség 
esetén helyesbítjük. 

163. ábra 
A mellső kerék kerékdőlésésnek ellenőrzése és utánállítása
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A kerékösszetartás utánállítása 
 
A kerékösszetartás ellenőrzéséhez a gépkocsit sima talajra állítjuk. A mérést tolható hüvelyes vonalzó 
és egy feszítő segítségével végezzük el. A legmegfelelőbb kerékösszetartási érték akkor mutatkozik, 
ha a kerékfelfüggesztés alsó csöve és a felfekvési felület közötti távolság 254 mm, miközben a 
kerekeket hátul 98±4,9 Nm erővel feszítjük. 
A 254 mm-es méret állandó értéken tartása érdekében tanácsos az alsó cső és a kerék felfekvési 
felülete közé 254 mm magas fa vagy fémtuskót helyezni. Ha az alátétek nem érnek a csőig, akkor a 
gépkocsit megterheljük. Ha a beállítás helyes, akkor a B és A méret közötti különbségnek, a talajtól 
számított 180 mm magasan mérve, 1-3 mm-nek kell lennie. A mellső kerékösszetartás ellenőrzése és 
utánállítása a következő módon történik: 
 
 

1. horog 
2. erőmérő 
3. lánc 

 
 
 

 
1. A feszítőkészüléket (164. ábra) 98±4,9 Nm-re állítva, hátul a kerekekre tesszük. A 

kerékfeszítő készülék egy 20-200 N tartományban mérő rugómérőből és lehetőleg apró 
szemekből álló láncból álljon. A lánc végein horgoknak kell lennie, amit a keréktárcsákba 
akasztunk. A feszítőkészülék felhelyezése után, a játék megszüntetése érdekében, a 
kormánykereket 50-60°-al jobbra forgatjuk. Ezután a kormánykereket balra forgatva, a 
kerekeket egyenesbe hozzuk. 

2. Anélkül, hogy a feszítőkészüléket levennénk, a kerékösszetartást megmérjük, és a gépkocsit 
tovább gördítjük. A mérési helyeket jelöljük meg krétával. 

3. A nyomtávrúd ellenanyákat (1 és 2) kicsavarozzuk. (lásd a 186. ábrát) A nyomtávrudat 
elforgatjuk annyira, hogy a szükséges méretet elérjük. A megadott méretkülönbség elérése 
után az ellenanyákat meghúzzuk, miközben a nyomtávrudat megtartjuk. 

4. A mellső kerékösszetartást még egyszer ellenőrizzük. Ha a kerékösszetartást optikai műszerrel 
mérjük, akkor a beállítási szögnek +8’-+23’ között kell lennie. 

 
A kerekek legnagyobb elfordulási szögének beállítása (154. ábra) 
 

1. A legnagyobb elfordulási szöget kerekenként állítjuk be. Ehhez az ellenanyákat, (39) és a 
felső cső tartóbaknál levő határoló csavarokat (38) kicsavarozzuk. 

2. Amikor a kereket jobbra aláhajtjuk, a kormánykar beleütközik a kerékfelfüggesztés 
baloldalán, a kiképzett felületen levő harántoló csavarba. 

3. Ha a kereket balra hajtjuk alá, akkor az irányítókar ütközik a kerékfelfüggesztés jobb oldalán 
kiképzett felület harántoló csavarjába. 

4. a végleges beállítás után az ellenanyákat (39) meghúzzuk. 
5. A legnagyobb aláhajlási szöget a gyakorlatban úgy állítjuk be, hogy a keréktárcsa a 

legnagyobb kerék aláhajlásnál 2-3 mm távolságra maradjon a kormánykartól. 

164. ábra 
A mellső kerékösszetartás 

ellenőrzése 
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A mellső kerékagy csapágyainak utánállítása 
 

1. Megvizsgáljuk, hogy a kerékagy könnyen forog-e. Ha nem így van, (a fékpofák súrlódnak) 
akkor az okot a féknél megszüntetjük. 

2. Az anyát egy 100 mm karhosszúságú kulccsal úgy húzzuk meg, hogy a kerékagyat kézzel 
nehezen tudjuk elforgatni. Az anya meghúzását folyamatosan, és ne ugrásszerűen végezzük. 
Az anya meghúzásával egyidejűleg forgatjuk a kereket is, hogy a görgők helyesen 
illeszkedjenek. 

3. Az anyát visszaengedjük annyira, hogy sugárirányú játékot érzékeljünk. Ezt a játékot úgy 
állapíthatjuk meg a legkönnyebben, ha hüvelykujjunkat egyidejűleg az anyára és az agyfuratra 
tesszük. Ekkor a kerék forgási iránya merőlegesen záródik. (165. ábra) 

4. Az anyát oly módon húzzuk 
meg, hogy a kereket 
mindaddig forgatjuk, amíg a 
sugárirányú játék meg nem 
szűnik; mikoris a meghúzást 
abbahagyjuk. Ezt követően 
az anyát annyira 
felengedjük, hogy 
jelentéktelen mértékű játék 
keletkezzen, azaz csak 
annyira, hogy az anya 
hasítéka és a sasszeg furata 
egybeessék. Az egymásra 
merőleges furatokba 
betesszük a sasszeget, és az 
anyát biztosítjuk. 

5. A sapkába kenőzsírt teszünk, majd az agyra feltesszük. A csapágyat menet közben még 
megvizsgáljuk, hogy a kerékagy nem melegszik-e. A javított gépkocsi bejáratása után a mellső 
kerékagyat még egyszer megvizsgáljuk, és szükség esetén utánállítást végzünk. A csapágy 
utánállításánál a túl szoros illeszkedés veszélyes, de a túl nagy játék sem tanácsos. 

 

165. ábra 
A mellső kerékagy csapágy utánállítása 



131 

Hátsó kerékfelfüggesztés 
 
A gépkocsi hátsó kerekei egyes, rugós, karos felfüggesztésűek. (166. ábra) A spirálrugóval és a 
lengéscsillapítóval összeszerelt kart, a kocsiszekrény tartóbakokra csavarokkal, anyákkal, és a 
karszembe sajtolt fémgumi csapággyal rögzítik. A kerekek felfelé mozgását a karba helyezett 
gumipárna, a lefelé mozgását pedig pánt (21) határolja. A kétfelé ható hüvelyes lengéscsillapító a 
rugóval együtt van beszerelve. A lengéscsillapító felső vége a kocsiszekrényre hegesztett ágyazathoz, 
alsó vége pedig a felfüggesztőre hegesztett tartóbakra van erősítve. 
 

 
 
 
 
1. csavar 
2. rugós alátét 
3. állítótárcsa 
4. belső tartóbak 
5. önbiztosító anya 
6. külső tartóbak 
7. csavar 
8. kar tartók 
9. ütközőtárcsa 

10. lengéscsillapító 
11. alsó párna 
12. felső párna 
13. foglalat gyűrű 
14. távtartó hüvely 
15. anya 
16. alátét 
17. rugós alátét 
18. csavar 

19. csavar 
20. alátét 
21. pánt 
22. tartóbak 
23. felfüggesztő kar 
24. alátét 
25. csavar 

166. ábra 
A hátsó kerékfelfüggesztés 
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A hátsó kerékfelfüggesztés üzemzavarai 
 

I. Üzemzavar 
A kerékfelfüggesztés túl puha. Egyenetlen úton a kerékfelfüggesztés felüt (a gumipárnák a 
kocsiszekrénybe ütköznek). Egyenetlen úton a gépkocsi ugrál. 

II. Ok 
A lengéscsillapítók nem működnek. 

III. Elhárítás 
A folyadék mennyiségét ellenőrizzük, és szükség esetén utántöltjük. A hibás 
lengéscsillapítókat kicseréljük. 

 
I. Üzemzavar 

Fékezésnél kopogás a hátsó kerékfelfüggesztésnél. 
II. Ok 

A hátsó tengelyt, a kardáncsuklóhoz rögzítő csavarok meglazultak.. 
III. Elhárítás 

A csavarokat meghúzzuk. 
 

I. Üzemzavar 
Egyenetlen úton kopogás a hátsó kerékfelfüggesztésnél. 

II. Ok 
1. A lengéscsillapító meghibásodott. 
2. A lengéscsillapító felerősítése meglazult. 
3. A lengéscsillapító gumicsuklója kopott. 

III. Elhárítás 
1. A hibás lengéscsillapítót kicseréljük. 
2. A felerősítést utánhúzzuk. 
3. A gumicsuklót kicseréljük. 

 
I. Üzemzavar 

Erős, keresztirányú kopás a gumiabroncson (a kerékösszetartás rossz). A kerekek 
összetartása a gyári értéken áll. ±15’ 

II. Ok 
1. A fémgumi csapágy kopott. 
2. A felfüggesztő kar deformálódott. 

III. Elhárítás 
1. A fémgumi csapágyat kicseréljük. 
2. A kart kiegyengetjük, vagy kicseréljük. 

 
A hátsó kerékfelfüggesztés ki- és beszerelése 
 
A hátsó kerékfelfüggesztés kiszerelési munkafolyamata a következő: (teljes jobb vagy baloldali 
felfüggesztőkar) 

1. A gépkocsi hátsó részét felbakoljuk, és a kerekeket leszereljük. 
2. A féktömlőket a karcsőről, és a kézifék huzalt a feszítőkarról leválasztjuk. Négy csavart 

kicsavarozunk, és a kardáncsuklóról eltávolítjuk a tengelyperemet. 
3. A kar határolópánt (21) rögzítőcsavarját (19) kicsavarozzuk. 
4. Az alsó és a felső lengéscsillapítók rögzítő anyáit (15) és csavarjait (18) megoldjuk. A kart 

leengedjük, és az alsó lengéscsillapító csuklót, a csapszegből kisajtoljuk. 
5. A kar tartóbakjainak rögzítőcsavarjait (1 és 25) kicsavarozzuk. Ezek közül kettő a 

kocsiszekrényen belül, négy kívül, alul található. 
A kerékfelfüggesztés beszerelése a kiszereléssel fordított sorrendben történik. 
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A beszerelésnél a következő útmutatásokat tartsuk szem előtt: 
1. A kerékfelfüggesztés kar belső tartóbakját (4) a kocsiszekrényhez rögzítjük. A tartóbakok 

rögzítéséhez mind a három csavart összeillesztjük a kocsiszekrényen levő csavarokkal, és 2-3 
fordulattal meghúzzuk. Ezt követően a csavarokat előbb alul, majd belül teljesen meghúzzuk. 

2. A felfüggesztő kart (23) a fékkel és a külső tartóbakkal (6) együtt a kocsiszekrény alá tesszük. 
A belső felfüggesztő kart a belső tartóbakra (4) egy csavar (7) segítségével csatlakoztatjuk. Az 
anyát (5) 2-3 fordulattal húzzuk meg. 

3. A külső felfüggesztő kart a kocsiszekrény alsó részéhez emeljük. A tartóbak (6) furatát egy 
lyukasztó segítségével, a kocsiszekrényen levő furattal összeillesztjük. Mindhárom csavart 2-3 
fordulattal becsavarjuk, ezután először alul, majd belül teljesen meghúzzuk. 

Megjegyzés: 
A fémgumi csapágy rögzítőanyáit (5), a gépkocsi teljes statikus terhelése mellett, húzzuk meg 
végérvényesen, mert a csapágy rendeltetés szerű működését ez a módszer garantálja. 

4. A gumipárnát (11) felhúzzuk a felső lengéscsillapító végre, és a lengéscsillapítót a 
kocsiszekrényen levő csészébe tesszük. 

5. A karcsapszegre egy ütközőtárcsát teszünk, és a lengéscsillapító alsó végét a csapszegre 
sajtoljuk. A csavarra (18) egy rugós és egy lapos alátétet teszünk. A lengéscsillapító alsó 
csuklójának rögzítőcsavarját 2-3 fordulattal becsavarjuk. 

Megjegyzés: 
Ha a lengéscsillapító alsó csuklójának gumiperselyén kopás mutatkozik, akkor ki kell cserélni. 
A perselyek cseréjét acéltüskékkel (167 
ábra) végezzük. Előzőleg a kopott 
gumiperselyt sajtolóval, vagy satuba fogva, 
a lengéscsillapító szemből tüskével (4) 
kisajtoljuk. Fémfűrésszel kettévágjuk a 
perselyt és az acél távtartó hüvelyt, szabaddá 
tesszük. Az új gumiperselyt (3) és a távtartó 
hüvelyt (6) két fokozatban sajtoljuk be a 
lengéscsillapító szembe. Először besajtoljuk 
a gumiperselyt (3) két tüskével (2 és 4) a 
lengéscsillapító szembe („A” helyzet), 
ezután a tüskék (4 és 5) segítségével a 
távtartó hüvelyt (6) a gumihüvelybe („B” 
helyzet). A persely (3) és a távtartó hüvely 
(6) besajtolása előtt az alkatrészek felületét 
és a tüskét szappanoldattal kenjük be. A 
távtartó hüvely (6) besajtolását a 
csapágypersely besajtolása 
után 30-40 mm-re végezzük el, mert 
ellenkező esetben a persely, a távtartó 
hüvely besajtolásakor eltolódhat. A 
besajtolás után a szem, a perselyre 
szimmetrikus. A távtartó hüvelyt, a 
besajtolása után 3-4 órával szabad a 
gépkocsiba beszerelni. 
 
 
 
 
 
 
 

1. lengéscsillapító szem 
2. tüske 
3. gumipersely 
4. tüske 
5. tüske 
6. távtartó hüvely 
a. gömbfelület 
A. a gumipersely besajtolása 
B. a távtartó hüvely besajtolása 

 

167. ábra 
Szerszám a hátsó lengéscsillapító 

gumiperselyének cseréjéhez 
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6. A motor oldalán, (a 166. ábra szerint) a felső lengéscsillapító végre feltesszük a felső 
gumipárnát (12), a foglalat gyűrűt (13), és a fogastárcsát. Az anyát (15) felcsavarozzuk, és az 
alsó lengéscsillapító csuklónál a csavart és az anyát véglegesen meghúzzuk. 

7. A kilengés határoló pántot bevezetjük a kar tartóbakba, és csavarral rögzítjük a 
kocsiszekrényhez. 

8. A felfüggesztő karhoz csatlakoztatjuk a kézifék huzalt, és a lábfék hidraulikus vezetékét. A 
tengelyperemet összekötjük a kardáncsukló villával. A hátsó kerékfelfüggesztés (jobb és 
baloldali kar) beszerelése után a fékberendezést feltöltjük és légtelenítjük. A légtelenítés 
folyamatát a 163. oldalon, a „A fékrendszer feltöltése fékfolyadékkal, és a légtelenítés” 
fejezetben írjuk le. 

 
A hátsó kerékfelfüggesztés szét- és összeszerelése (168. ábra) 
 
 

1. távtartó hüvely 
2. tömítés 
3. tömítés 
4. alátét 
5. sasszeg 
6. anya 
7. agy 
8. csavar 
9. fékdob 
10. csapágyház 
11. fékpajzs 
12. csavar 
13. csapágy 
14. hajtott villa 
15. tömítés 
16. csapágy 

 
 
 
 
 
 

1. A tartóbakot a felfüggesztő karhoz rögzítő önbiztosító anyát (5, a 166. ábra szerint) 
megoldjuk. A csavart a fémgumi ágyból és a tartóbakból kicsavarjuk. Ugyanezt a munkát a 
másik tartóbaknál is elvégezzük. 

2. A fékdobot, az agynál rögzítő hat csavart kicsavarozzuk, és a dobot levesszük. 
3. Az anyából (6) a sasszeget kivesszük, majd az anyát lecsavarozzuk. Közbetét darab és 

rézkalapács segítségével az agyból kiütjük a hajtóvillát (14) a kardáncsuklóval. Az agyat (7) a 
házból (10) kivesszük. 

4. A kerékfelfüggesztő karnál, az agyházat (10) rögzítő négy csavart (12) kicsavarozzuk. A 
karról levesszük: 

− a fékpajzsot 
− a fékpofákat 
− a kerékfékhengert 
− az agyházat 
− a csapágyakat 
− a tömítést 

5. A fémgumi csapágyat a karból, egy tüske segítségével kiütjük. 

168. ábra 
Hátsó kerékagy 
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A hátsó kerékfelfüggesztés összeszerelése a szétszerelés fordított sorrendjében történik. Előzetesen 
minden alkatrészt megvizsgálunk és a kopott, vagy sérülteket kicseréljük. 
 
 

1. tüske 
2. kar persely 
3. fémgumi csapágy külső pereme 

 
 
 
 
 
 

1. A külső oldalnál, a kar furatába, kézi sajtolóval és tüskével (169. ábra) besajtoljuk a fémgumi 
ágyat. A besajtolt fémgumi csapágynak, a külső persellyel, a kar illeszkedési helyében, a külső 
oldalon 1 mm-el süllyesztve kell lennie, ahogy ezt a 169. ábra mutatja. 

2. A külső tartóbakot (6, a 166. ábra szerint) a felfüggesztő karnál csavar, és önbiztosító anya 
segítségével csatlakoztatjuk. Az önbiztosító anyát úgy csavarozzuk be, hogy a tartóbak szabad 
átfordulása biztosított legyen. 

3. Előzőleg a peremek és a ház közé feltesszük a fékpajzsot a kerékfékhengerrel és a fékpofákkal 
együtt. Ezután a felfüggesztő kar pereménél, négy csavar (12) segítségével felerősítjük a 
csapágyházat (10) a csapágyakkal, és a tömítéssel. A csavarokat 49-58,8 Nm nyomatékkal 
meghúzzuk. A féket úgy kell betenni, hogy kerékfékhenger felül legyen. A fékberendezés és a 
csapágyház szét- és összeszerelését  a megfelelő fejezetben tárgyaljuk. 

4. Az agyat (7) betesszük a kerékfelfüggesztés csapágyházába. (10) Ezután az agy ékhornyos 
részébe vezetjük a hajtott tengelyt, (14) a kardáncsuklóval együtt. A hajtott tengelycsavarra 
felhúzzuk a tömítőgyűrűt (3), és a tárcsát (4), majd az anyát (6) felcsavarozzuk. Az anyát úgy 
kell meghúzni, hogy az kézzel forgatható legyen. A hátsó kerékcsapágy utánállítását a 
későbbiekben írjuk le. 

5. A fékdobot az agyra felhúzzuk. A rögzítést hat, rugós alátéttel ellátott csavarral végezzük. 
 
A hátsó kerékagy csapágyház szét- és összeszerelése 
 
A csapágyház szétszerelése (170. ábra) a következő sorrendben történik: 
 
 
 

1. ház 
2. tömítés 
3. csapágy 
4. távtartó hüvely 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

169. ábra
Tüske a fémgumi

csapágy besajtolásához

170. ábra
Hátsó kerékagy csapágyház
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1. A csapágy és a tömítésház közé egy 14-15 mm 
hosszú 90°-ban meghajlított célszerszámot teszünk. 
A szerszámot mozgatjuk, és egyidejűleg a tömítés 
kerületének hosszában egyenletesen vezetjük. A 
külső tömítést így elővigyázatosan kifeszítjük. 

2. A házból kivesszük a külső csapágy belső gyűrűjét, 
a görgőket és a távtartó hüvelyt. 

3. A házba helyezett speciális tüske (171. ábra) 
segítségével, könnyed kalapácsütésekkel, a 
görgőkkel és a tömítéssel együtt kivesszük a belső 
csapágy külső gyűrűjét. 

4. A házat 180°-al elfordítjuk és az előzőekben említett 
tüske segítségével kiütjük a külső csapágy külső 
gyűrűjét is. A belső és külső csapágy külső 
gyűrűjének kisajtolása csak sérülés, vagy kopás 
esetén szükséges. 

5. Az alkatrészeket petróleumban megmossuk, és további használhatóság szempontjából 
megvizsgáljuk. 

A csapágygyűrűkön nem lehet bemaródás vagy karcolódás és nem engedhető meg a futópályán semmi 
más meghibásodás sem. A belső gyűrűkön kör alakú rovátkák vagy karcolódások, a belső átmérőn 
pedig fémnyomok nem lehetnek. Nem lehet; a görgőkön bemaródás vagy karcolódás, a futópályán 
rovátka, a homlokfelületen bemélyedés vagy bemaródás. A kosárnak a görgőket kis mérvű játékkal 
kell tartania. A kosárablak szegélyeinél fémkigyűrődés nem engedhető meg. A görgőkön átnyúló 
kosár a csapágy belső gyűrűjét nem érintheti, a csapágyrészeken elszíneződés nem mutatkozhat. 
A csapágy illeszkedési felületeinek állapotát a hajtott tengelynél és a házban méréssel állapítjuk meg. 
A megengedett játék és tűrési értékeket a 137. oldalon található táblázat tünteti fel. 
A tömítés további felhasználhatóságát a tömítő szegély állapotának és a gumi rugalmasságának 
ellenőrzésével állapítjuk meg. Ha a szegély lelapult vagy a gumi megkeményedett, akkor a tömítést 
kicseréljük. 

1. A csapágyház összeszerelése a csapágy külső gyűrűjének besajtolásával kezdődik. Ha új 
csapágyat használunk, petróleummal mossuk le, és távolítsuk el a rozsdavédő réteget. 

2. A külső gyűrűt speciális tüske (172. és 173. ábra) segítségével sajtoljuk be az agyba. A külső 
gyűrűt sajtolóval vagy a tüskére mért kalapácsütésekkel, folyamatosan a peremig beütjük az 
agyba. 

3. Ezután a csapágy belső gyűrűjének kosarát, –különösen a görgőket körülvevő teret– 
megtöltjük zsírral. 

4. A házba betesszük a külső csapágy belső gyűrűjét, a távtartó hüvelyt, és a belső csapágy belső 
gyűrűjét. Ezekre a gyűrűkre egy réteg zsírt teszünk, majd tüskék segítségével besajtoljuk a 
tömítéseket. 

171. ábra 
Tüske a hátsó kerékagy csapágy 
külső gyűrűjének kisajtolásához 

172. ábra 
Tüske a hátsó kerékagy csapágy 
külső gyűrűjének besajtolásához 

173. ábra 
Tüske a hátsó kerékagy 

tömítésének besajtolásához 
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A hátsó kerékcsapágyak utánállítása 
 
A hátsó kerékcsapágyakat a kerék felszerelése után, a fékdobnál állítjuk be. Az utánállítás 
munkafolyamata a következő: 

1. Megvizsgáljuk, hogy a kerék könnyedén forog-e. (a fékpofák nem súrlódnak-e fékdobon) 
2. Az anyát annyira húzzuk meg, hogy a játék megszűnjön. Az anya meghúzása közben a kereket 

átforgatjuk, hogy ily módon a csapágygörgők befeküdjenek. A játék ellenőrzése érdekében, a 
kereket rázogatjuk munkafolyamat során. 

3. Ha az anya hasítéka az agyfurattal abban a pillanatban esik egybe, amikor a játék megszűnik, 
akkor az utánhúzást megszakítjuk, és az anyát sasszeggel látjuk el. 

4. Ha a hasíték és a furat nem esik egybe, akkor az anyát következő furattal egybeeső hasítékig 
kissé kicsavarjuk, és ezután tesszük be a sasszeget. 

 
 

A hátsó kerékagy illeszkedő részeinek névleges mérete 
megengedett 

játék túlméret 
szám és 

megnevezés 
(tengely) 

névleges 
méretek 

és tűrések 

szám és 
megnevezés 

(furat) 

névleges 
méretek 

és tűrések min max min max 
966-3104020 
966-2007107 
Kerékcsapágy 
külső gyűrű, 
külső átmérője 

62-0,013 

966-3104019 
Agy csapágyház, 
külső átmérője 008,0

04,062−
−  --- 0,005 --- 0,04 

966-3104012 
Hátsó kerékagy, 
külsőátmérője 01,0

027,035−
−  

966-3104020 
966-7007107 
Hátsó kerékagy 
csapágy, belső 
gyűrű belső 
átmérője 

35-0,01 0 0,027 --- --- 

965-3104034 
Tömítés a hátsó 
kerékagyhoz, 
külső átmérő 

45,0
2,062+

+  

966-3104019 
Agy csapágyház, 
tömítés átmérője 

008,0
04,062−

−  --- --- 0,208 0,49 

966-3104012 
Hátsó kerékagy, 
külső átmérője 42-0,1 

965-3104034 
Hátsó 
keréktömítés, 
belső átmérője 

41,8-0,7 --- --- 0,1 0,9 
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Lengéscsillapítók 
 
A mellső és hátsó kerékfelfüggesztésnél szétszerelhető, kétfelé ható, hidraulikus, hüvelyes 
lengéscsillapítót alkalmaznak. (174. ábra) 
 
1. lengéscsillapító szem 
2. szívószelep tányér 
3. szívószelep rugó 
4. ellenanya 
5. dugattyú 
6. tömítőgyűrű 
7. áteresztő szeleptányér 
8. áteresztő szeleprugó 
9. áteresztő szelephatároló tányér 
10. dugattyúrúd 
11. munkahenger 
12. tartályhenger 
13. tömítés 
14. tartályanya 
15. tömítés 
16. tömítés külső gyűrű 
17. dugattyúrúd tömítés 
18. tömítő tárcsa 
19. rugó 
20. dugattyú vezető 
21. alacsony nyomású szelepfojtó alátét 
22. alacsony nyomású szeleprugó 
23. alacsony nyomású szeleptányér 
24. alacsony nyomású szeleprugó 
25. alacsony nyomású szelepanya 
26. nagynyomású szelepház 
27. nagynyomású szeleprugó 
28. nagynyomású szelep 
 
A felerősítés céljára a szerkezetileg teljesen azonos mellső és a hátsó lengéscsillapítóknál, a felső 
részen menetes rudat, az alsó részen szemet találunk. A mellső és hátsó lengéscsillapítók pusztán 
üzemeltetésükben, a nagynyomású szelepek beállítási adataiban térnek el egymástól. 
 
A lengéscsillapítók üzemzavarai 
 

I. Üzemzavar 
A lengéscsillapító tömítetlen, és a folyadék szivárog. 

II. Ok 
1. A tartályanya nincs jól meghúzva. 
2. A rúdtömítés kopott vagy megsérült. 
3. A tartálynál megsérült a tömítés. 
4. A rúd megsérült. Felületén mély rovátkák vagy ütési helyek vannak. 

III. Elhárítás 
1. A tartályanyát meghúzzuk. 
2. A rúd gumitömítését kicseréljük. 
3. A tartálytömítést kicseréljük. 
4. A rudat kicseréljük. 

174. ábra 
Lengéscsillapítók 
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I. Üzemzavar 
A húzó- vagy tolólöket előtt a lengéscsillapító dugattyúrúdnak szabad mozgása van. 
(erőkifejtés nélkül) 

II. Ok 
1. A lengéscsillapítóban kevés a folyadék. 
2. A munkahengerben kevés a folyadék. 

III. Elhárítás 
1. A folyadékmennyiséget megvizsgáljuk, és szükség esetén utántöltjük. 
2. A lengéscsillapítót többszörösen átszivattyúzzuk a dugattyúrúd teljes hosszában. 

 
I. Üzemzavar 

A lengéscsillapítóban nincs elegendő ellenállás a széthúzásnál. 
II. Ok 

1. A dugattyú vagy a henger kopott (berágódás, rovátkák stb.) vagy az alacsony nyomású 
szeleptányér deformálódott. Idegen test (pl. fémforgács) került a lengéscsillapítóba. 

2. Az alacsony nyomású szeleptányér nem eléggé nyomódik össze. 
3. A dugattyú átömlő szelepe tömítetlen. 
4. A köztereknél túl nagy a folyadékszivárgás, vagy a kopott dugattyúban vagy a vezetőben 

mély rovátkák vannak. 
III. Elhárítás 

1. A lengéscsillapítót szétszereljük, és az alkatrészeket megmossuk. A sérült részeket 
kicseréljük. 

2. A szelepet megmossuk, és a dugattyú homlokfelületén a kör alakú zárószegélyt 
megvizsgáljuk. Ha itt kisebb egyenetlenséget találunk, akkor a dugattyú homlokfelületét 
öntöttvas lapon kissé lecsiszoljuk. Jelentősebb egyenetlenség esetén a dugattyút kicseréljük. 

3. A rugót kicseréljük. 
4. A dugattyút vagy a vezetőt kicseréljük. 

 
I. Üzemzavar 

Az összenyomásnál a lengéscsillapítóban nem jön létre elegendő ellenállás. 
II. Ok 

1. Szennyeződés vagy a részeinek sérülése miatt, a nagynyomású szelep tömítetlen. 
2. A nagynyomású szeleptányér nem nyomódik össze eléggé. 
3. A beömlő szelep tömítetlen. 

III. Elhárítás 
1. A nagynyomású szelepet szétszereljük, az alkatrészeket megmossuk, és a sérült részeket 

kicseréljük. 
2. A nagynyomású szelepülés ellenanyát kicsavarozzuk, és a szelepülést csavarhúzóval ½-1 

fordulattal becsavarjuk. 
3. A szelepet átöblítjük. 

 
I. Üzemzavar 

A tolólöket végén túl nagy ellenállás jön létre a lengéscsillapítóban. 
II. Ok 

A lengéscsillapítóban túl sok a folyadék. 
III. Elhárítás 

A felesleges folyadékot leengedjük. 
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I. Üzemzavar 
A dugattyúrúd kopog, és szorulást észlelünk a lengéscsillapítóban. 

II. Ok 
1. A tartályanya meglazult. 
2. A dugattyúanya meglazult. 
3. A folyadék elszennyeződött. 

III. Elhárítás 
1. A tartályanyát meghúzzuk. 
2. A dugattyúanyát meghúzzuk. 
3. A folyadékot kicseréljük. 

 
A lengéscsillapítók szét- és összeszerelése, utánállítása 
 
A lengéscsillapító szerkezete elég összetett. Igen sok benne a nagy pontossággal gyártott és 
összeszerelt alkatrész. Ebből kiindulva csak a valóban szükséges esetekben szereljük szét. 
Használjunk célszerszámokat, és biztosítsunk tökéletes tisztaságot. A gépkocsi hosszabb üzemeltetése 
következtében a lengéscsillapító üzemi adatai megváltozhatnak. Egy speciálisan felszerelt 
javítóműhelyben, a megfelelő próbapadon elvégezhetjük az üzemi adatok utánállítását. A 
lengéscsillapítót a következő módon szereljük szét: (lásd a 174. ábrát) 

1. A lengéscsillapítót a szemrésznél satuba fogjuk. A dugattyúrudat (10) felfelé húzzuk, a 
tartályanyát (14) egy, –a 175/a ábrán bemutatott– különleges kulccsal lecsavarozzuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. A tömítőgyűrűt (16) a dugattyúrúdnál (10) felfelé toljuk, majd kivesszük a gumitömítést (13) 
és az anyát (14). 

3. A dugattyúrudat a munkahengerrel (11) együtt kihúzzuk. 
4. A dugattyút (5) a dugattyúrúddal (10) együtt kihúzzuk a munkahengerből, és a folyadékot 

kitöltjük egy edénybe. 
5. A teljes dugattyúrudat (10) rögzítjük a felső, beszerelési végén. 
6. Az alacsony nyomású szelepanyát (25) tűzőkulcs segítségével kicsavarozzuk. 

Megjegyzés: 
Az alacsony nyomású szelepanya kicsavarozása előtt, jelöljük meg az anyának a dugattyúrúd menetes 
részének homlokfelületéhez viszonyított helyzetét, hogy elkerüljük a húzóerő megváltoztatását. 

7. Ezt követően levesszük: 
– a dugattyút (5) 
– az alacsony nyomású szelep valamennyi részét 
– a dugattyú vezetőt (20) 
– a rugót (19) 
– a tömítőgyűrűt (16) 
– a tartályanyát (14) 
– a dugattyúrudat (10) 

8. A dugattyúrúd tömítést (17) a nagy tömítőgyűrűből, és a nemeztömítést (16) a kis 
tömítőgyűrűből (15) kivesszük. 

9. A nagynyomású szelepházat (26) a munkahengerből (11) kisajtoljuk. 
10. Az ellenanyát (4) lecsavarozzuk a nagynyomású szelepházról (26). 
11. A nagynyomású szelepházról levesszük a tányért, a rugót, és a nagynyomású szelepet. 

175a. ábra
Kulcs a lengéscsillapító

szétszereléséhez
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A lengéscsillapító összeszerelése fordított sorrendben történik. Ekkor az alábbiakat tartsuk szem előtt: 
1. Az összeszerelés előtt a lengéscsillapító valamennyi alkarészét óvatosan és alaposan mossuk 

meg benzinben. Az összes alkatrészt ellenőrizzük. Az alkatrészek cseréjét az alábbi 
meghibásodások teszik indokolttá: 

– ütési helyek 
– rovátkák 
– kopásnyomok a dugattyúrúd polírozott felületén 
– repedés 
– deformálódás a magas- és az alacsony nyomású szeleptárcsánál 
– folyás a dugattyúrúdnál (10), vagy a tartálynál 
– bemélyedések a dugattyún. 

2. A gumitömítés (7) tömítőgyűrűbe helyezése előtt a körhornyot kenjük meg zsírral. 
3. A tömítőgyűrűbe úgy tegyük be a dugattyúrúd tömítést (17), hogy a rajta levő orosz nyelvű 

felirat alulra kerüljön. 
4. A nemeztömítést (15) benzinben megmossuk, majd forró motorolajba mártjuk. 
5. A gumitömítés sérülésének elkerülése érdekében, a dugattyúra való felhúzásakor egy speciális 

beszerelődarabot (175/b. ábra) használjunk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. A lengéscsillapító normál üzemi körülményeinek biztosításához és a törés elkerülése 
érdekében, a hidraulika folyadék feltöltési értékeit pontosan be kell tartani. Ezek az alábbiak: 

– mellső lengéscsillapító 185±5 cm3 
– hátsó lengéscsillapító 230±5 cm3 

7. A lengéscsillapító feltöltésekor a munkahengert (11) a behelyezett nagynyomású szelepházzal 
(26) összeszerelve, a tartályba (12) tesszük. A folyadékot egy mérőedényből a munkahenger 
felső szegélyéig feltöltjük. A maradékot a tartályba töltjük. 

8. A dugattyúrudakat a dugattyúval együtt a munkahengerbe tesszük, majd a hengert a 
rúdvezetővel lezárjuk. 

9. A tartálytömítést óvatosan a vezetőre toljuk, és a tartályanyát becsavarozzuk. 
10. A feltöltés és összeszerelés után a lengéscsillapítót, a munkahenger légtelenítése céljából, a 

dugattyúrúdnál többszörösen kézzel megnyomjuk. 
11. A tömítettség ellenőrzése céljából a lengéscsillapítót 12 órán át vízszintes helyzetben tartjuk. 

Az átszivattyúzás után a dugattyúrúd felületén egy olajfilm megjelenése megengedett. 
12. A lengéscsillapító vizsgálata és utánállítása speciális próbapadon történik. A próbapad a 

lengéscsillapító üzemi adatait 100 löket/perc, 75 mm-es dugattyú-út és 15-20°C 
folyadékhőmérséklet mellett jegyzi. 

Az üzemeltetési adatokat az alábbi táblázat jegyzi: 
 

Erő a dugattyúrúdnál (N) LÖKET Mellső lengéscsillapító Hátsó lengéscsillapító 
Húzó 588,4-833,5 833,5-1176,8 
Nyomó 147,1-294,2 245,2-441,3 

 

175b. ábra
Szerelési végdarab a

gumitömítés felhúzásához
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Kerekek és gumiabroncsok 
 
A gépkocsi kerekei sajtolt keréktárcsából és hegesztett kerékpántból állnak. A kerékpántok 
illeszkedési átmérője 13” (330 mm). A kerekeket a mellső kerékagyon és a hátsó kerékdobon négy 
tőcsavar és kúpfelületű anya rögzíti. A gépkocsin tömlős és tömlő nélküli gumiabroncsokat 
alkalmaznak. Méretük: 155-330 (a profilszélesség 155 mm, az illeszkedési átmérő 330 mm). 
Üzemeltetési levegőnyomás: 
Mellső kerék 1,3-1,5 kPa 
Hátsó kerék 1,7-1,9 kPa 
 

1. tömlő nélküli gumiabroncs 
2. kerék 
3. kerékrögzítő anya 
4. szelepsapka szelepkulcs 
5. szeleptű 
6. szelepház 
7. anya 
8. tárcsa 
9. tömítő alátét 
10. tömítő hüvely 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tömlő nélküli gumiabroncsoknál (176. ábra) a kerékpántban a légmentes illeszkedést úgy érjük el, 
hogy a gumiabroncs peremén egy speciális gumiból készült tömítőréteg található. Ez a réteg a belső 
levegőnyomás hatására, a kerékpántnál annyira nyomódik, hogy a tömlős gumiabroncsokkal 
összehasonlítva is szilárd illeszkedésűek. A gumiabroncs szelepe (6) közvetlenül a kerékpánt 
kimélyített középrészében helyezkedik el. A szelepet két gumitárcsa (9 és 10) tömíti, amelyeket a 
szeleplap és anyag (7) nyom le. 
A tömlő nélküli gumiabroncs szerelése előtt a kerékpántot alaposan vizsgáljuk meg. A kerékpánton 
nem lehetnek horpadások, karcolódások, rozsdanyomok, szennyeződések és rétegrakódás a hegesztési 
varratoknál. A kerékpánt festésének kifogástalannak kell lennie. A kerékpánt agynak és kerékpánt 
szegélynek különösen az a része legyen tiszta, amelyik a gumiabroncs peremével érintkezik. A 
kerékpántról a rozsdát és egyéb egyenetlenséget finom csiszolóvászonnal távolítsuk el, lehetőség 
szerint úgy, hogy a festést ne sértsük meg. A megsérült festékréteget úgy javítsuk ki, hogy a festéket 
vékony, egyenletes rétegekben vigyük fel a kerékpántra. 
A szelep (6) beszerelése előtt a kerékpántban a furatot alaposan tisztítsuk le, és mossuk meg. Ezután 
vegyük le a szelepsapkát (4), az anyát (7) és a tömítő tárcsákat (8 és 9). A lépcsőzetes gumitárcsával 
ellátott szelepet a kerékpánt belső oldaláról tegyük a szelepfuratba. A külső oldalon egy gumi- és egy 
fémtárcsát tegyünk fel. Ezt követően az anyát húzzuk meg, de a tömítettség biztosítása érdekében 
ügyeljünk arra, hogy a gumitárcsákat ne sértsük meg. 

176. ábra
Kerék és gumiabroncs



143 

A gumiabroncsok szerelése 
 
A szerelés kezdete előtt kenjük meg szappannal a gumiabroncs peremét, a pántágyat és a pántszegélyt. 
A tömlő nélküli gumiabroncsot a hagyományos módon kell felszerelni, de különös gondot kell 
fordítani arra, hogy az illeszkedési felületnél ne sértsük meg a speciális gumiréteget. A gumiabroncs 
szereléséhez legömbölyített szegélyű, tiszta és sima szerelővasat kell alkalmazni. A gumiabroncsot 
először a szeleppel ellentétes oldalon kell a kerékpántba illeszteni, és utána mindkét irányba 
egyenletesen tovább folytatni. A munkafolyamat során állandóan nedvesen tartott szerelővasat, csak 
kis távolságokra, 100-150 mm hosszan toljuk tovább. 
 
A tömlő nélküli gumiabroncsok felfúvatása 
 

1. A gumiabroncsok felfúvatásának kezdete előtt, biztosítsuk a gumiabroncs peremének tökéletes 
illeszkedését a kerékpánt agyban. 

2. A felfúvatáshoz kereket levesszük, felemeljük és néhányszor a földre ütögetjük. 
3. Ezután a szelepbetétet a szelepből kivesszük, és a gumiabroncsot felfúvatjuk. Nem mindig 

sikerül a felszerelt tömlő nélküli gumiabroncsot kézi pumpával felfújni, mert a 
gumiabroncsban már jelentős mennyiségű levegőnek kell lennie, ami a tömítettség érdekében, 
gumiabroncs peremét a pántszegélyhez nyomja. 

4. A felfúvatás közben ügyeljünk a gumiabroncs peremének a kerékpánt agyban való 
felfekvésére. 

5. Ha a perem nem fekszik fel tökéletesen, akkor a felfújást szakítsuk félbe, majd a kereket 
emeljük meg és néhányszor ütögessük a földre. 

6. A gumiabroncsot 1,9-2,4 kPa nyomásra fúvassuk fel, és utána a kerék vízbe mártásával 
győződjünk meg a helyes tömítettségről. 

7. A tömítettség ellenőrzése után a levegőnyomást csökkentsük az előírt értékre. Ha azonban 
nem sikerült a kívánt tömítettséget elérnünk, akkor a következő módon járjunk el: 

8. A gumiabroncsot a középrészen vékony, erős zsinórral, több sorban áttekercseljük, és ezzel 
deformáljuk azt. 

9. A zsinórt forgatóvas segítségével jól megfeszítjük. Ekkor a deformáció következtében a 
perem, a középső részen kifeszül, és a pántszegélybe nyomódik. 

10. A felfúvatás kezdetekor a zsinórt levesszük az abroncsról. 
 
A tömlő nélküli gumiabroncsok leszerelése 
 

1. A tömlő nélküli gumiabroncs a kerékpántba tapad, ezért a leszerelésnél mindkét peremet 
szabaddá kell tenni a kocsiemelő segítségével. 

2. Ekkor a kocsiemelőt a gumiabroncson a kerékpánt mellett, a szeleppel ellentétes oldalra 
illesztjük, egy fadarabot aláteszünk, és a gépkocsit megemeljük. 

3. A gépkocsi enyhe emelésének hatására a gumiabroncs könnyedén elválik a kerékpánttól. 
4. A kereket megforgatjuk és ugyanezt a műveletet megismételjük a másik oldalon is. 
5. Ezután az abroncsperem agyrészét, a szeleppel ellentétes oldalon a pántba illesztjük, és 

szerelővasat teszünk alá. 
6. A kerékpánt középső részének kimélyítése kizárólag a gumiabroncs le- és felszerelésére 

szolgál. 
7. Ha a gumiabroncs peremét nem tudjuk a pánt mélyedésébe vinni, akkor az abroncsot nem 

lehet le- vagy felszerelni. 
A gumiabroncsok leszerelésekor legömbölyített szegélyű, sima szerelővasat alkalmazzunk. A 
munkafolyamat megkönnyítése érdekében szappanozzuk be az abroncsperemeket, pántágyat, és a 
pántszegélyeket. 
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A kerekek kiegyensúlyozása 
 
A gépkocsira szerelés előtt a kerekeket, a 
gumiabroncsokkal együtt statikusan ki kell 
egyensúlyozni. A kiegyensúlyozatlan kerék 
(különösen a mellső) menet közben, nem kívánatos 
lengést és rossz úttartást eredményez, és a 
gumiabroncs egyenetlen kopását (foltos kopás) 
okozza. Üzemeltetés közben a 
kiegyensúlyozatlanság bekövetkezhet az 
egyenetlenül kopott gumiabroncsok, kerékcsere 
vagy a kiegyenlítő súlyok elvesztése miatt. Ilyen 
esetekben a kereket újból ki kell egyensúlyozni. 
Nagy mértékű kopás különösen akkor jelentkezik, ha 
egy vagy több kiegyenlítő súlyt elvesztettünk. 
Kisebb problémát okozhat az is, ha a kerékpántra vagy a keréktárcsára belülről sok szennyeződés (sár) 
tapad. 
A kerekek kiegyensúlyozására súlyokat használunk, amelyeket rugós tartóval erősítünk a kerékpánt és 
a gumiabroncs közé. (178/a. ábra) Ha üzemeltetés közben nem lehetséges gépen kiegyensúlyozni a 
kerekeket, akkor azt a gépkocsi mellső kerekén kell elvégezni: 

1. A kerékagynak könnyen, erőltetés nélkül 
kell forognia. 

2. Szükség esetén az anyából kivesszük a 
sasszeget, és az anyát fél fordulattal 
visszacsavarjuk. 

3. A kiegyensúlyozandó kereket az agyra 
tesszük, és az anyákkal rögzítjük, majd a 
gépkocsit megemeljük annyira, hogy a 
kerék akadálytalanul forogjon. 

4. A kereket különböző irányba forgatjuk, és 
megfigyeljük, hogy egyensúlyban marad-
e. Az ellenőrzésnél a szelepsapkának fenn 
kell lennie. 

5. Ha a kerék kiegyensúlyozatlan, akkor a 
kereket az óramutató járásával ellentétes 
irányba forgatva, felül egy függőleges „I” 
jellel ellátjuk azt a ponton, ahol a kerék 
megállt. Ez a jelölés megmutatja, hol van 
az óramutató járásával ellentétes 
forgatással, a kerék legkönnyebb pontja. 

6. Megismételjük az előző műveletet úgy, hogy most a kereket az óramutató járásával 
megegyező irányba forgatjuk. A legkönnyebb helyen ekkor „II” jelölést használunk. 

7. A két jelzés közti távolságot megfelezzük amit egy „III” jellel látunk el, mert ez a kerék 
valóságos legkönnyebb helye. (178/b. ábra) Az „I” és „II” jelet letöröljük. 

8. A jelzéshez, a kerékpánt külső részére kiegyenlítő súlyt erősítünk és a kereket megforgatjuk. 
9. Ha a kerék úgy áll meg, hogy a jelölés nincs kitüntetett helyzetben (alul vagy felül), akkor az 

egyensúlyt elértük. Ha úgy áll meg, hogy a jelölés és a súly továbbra is fent van, akkor a súly 
kevés. Ha pedig úgy, hogy a jelölés és a súly a legalsó ponton, akkor túl sok. 

10. Ha az egyensúlyt nem sikerült elérni egy súllyal, akkor kettőt kell alkalmazni, a jelzés mindkét 
oldalán. (178/c. ábra) 

11. Az egyensúly meglétét az előzőekben ismertetett módon ellenőrizzük, és ha továbbra is 
kevésnek bizonyulnak, akkor nagyobb súlyokat kell alkalmaznunk. 

12. A kiválasztott súlyokat, a középső jelzéstől mindkét oldalon egyenlő távolságra erősítjük a 
kerékpántra. (178/d. ábra) 

13. A súlyok felerősítését megvizsgáljuk, majd a levegőnyomást az előírt értékre állítjuk. 
14. A csapágy játékát beállítjuk és az anyába sasszeget teszünk. 

177. ábra 
A kerekek egymás közti cseréje 

178. ábra 
A kerekek statikus kiegyensúlyozása 
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Kormányszerkezet 
 
A gépkocsi olyan kormányszerkezetet alkalmaznak, amely egy kormányrudazatból és egy 
kormányműből (179. ábra) áll. A kormánymű áttételi viszonya 17 (globoid csiga, kettős görgővel). A 
kormányrúd csuklók szétszedhetők és műanyag betéttel vannak ellátva. A kormánymű házat a 
kocsiszekrényhez három csavar (3 és 40) rögzíti. A kormánymű ház és a szórólemez között hézagoló 
lemezeket találunk. A kormányorsó a kocsiszekrényhez rögzített tartóbakban levő perselyben 
ágyazott. Az anyával rögzített kormánykerék a kormányorsó kis kúpos hasítékában helyezkedik el. 

 
 
 

1. kormányház 
2. házfedél 
3. kormányház rögzítőcsavar 
4. alátét 
5. csigatengely 
6. tömítés 
7. tartóbak 
8. hosszabbító darab 
9. kormánykerék rögzítő anya 
10. gomb 
11. kormánykerék 
12. szigetelő hüvely 
13. érintkező hüvely 
14. érintkező lap 
15. alátét 
16. alátét 
17. anya 
18. csavar 
19. persely 
20. zárócsavar 
21. állítótárcsa 

 
 

22. állítócsavar 
23. ellenanya 
24. rögzítőcsavar 
25. --- 
26. --- 
27. csigacsapágy 
28. ellenanya 
29. állítócsavar 
30. tömítés 
31. persely 
32. tömítés 
33. alátét 
34. anya 
35. kormánykar tengely 
36. görgőtengely 
37. görgő 
38. állítótárcsa 
39. alátét 
40. csavar 
41. alátét 

 

179. ábra 
A kormányszerkezet 
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A kormánykerék ki- és beszerelése 
 
A kormánykerék kiszerelése a következő módon történik: 

1. A díszgomb foglalat alá csavarhúzót teszünk (e célra, a foglalatnál egy kivágást találunk), 
majd a foglalatot, a kormányaggyal együtt elővigyázatosan levesszük. 

2. A kormánykerék rögzítőanyát kicsavarozzuk, és a kormányorsóról lehúzzuk a kormánykereket 
egy lehúzó készülék (180. ábra) segítségével. 

Mielőtt a kormánykereket a kormányorsóról lehúznánk, 
jelöljük össze, hogy visszaszerelésnél azonos helyzetbe 
kerüljön vissza. Nem tanácsos a kormánykereket a 
kormányorsón a jobb és baloldali aláhajtás megkövetelte 
középállásba tenni, mert ilyenkor a kormánykerék küllők a 
műszerfalhoz képest asszimetrikusak lesznek. 
A kormánykerék visszaszerelése fordított sorrendben történik. 
A kormánykerék anyát 29,4-39,2 Nm nyomatékkal húzzuk 
meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kormánymű üzemzavarai 
 

I. Üzemzavar 
Túl nagy a kormánykerék játéka. 

II. Ok 
1. Túl nagy a játék a kormányrudazaton és a mellső kerékfelfüggesztés csuklóknál. 
2. A csiga és a görgő között túl nagy a fogjáték vagy túl nagy a kopás a görgőfésű és a 

csigamenet között. 
3. A csigacsapágy nincs előírás szerint meghúzva, vagy a csapágy és a csigakúp kopott. 
4. A kormánytengely túlságosan eltolódott. (nem állítható) 
5. A kormánykart rögzítő anya meglazult. 
6. A kormánytengely perselye kopott. 
7. A kormánymű rögzítése meglazult. 

III. Elhárítás 
1. A kopott részeket kicseréljük. 
2. A fogjátékot beállítjuk, vagy a kopott részeket kicseréljük. 
3. A csigacsapágyat előírás szerint meghúzzuk, vagy a kopott részeket kicseréljük. 
4. Az állítócsavar kopott részeit kicseréljük. 
5. Az állítócsavar kopott részeit kicseréljük. 
6. A perselyt kicseréljük. 
7. A csavarokat meghúzzuk. 

 
I. Üzemzavar 

A kormánykeréknek játéka van a kormányorsón. 
II. Ok 

A kormánykerék anyája meglazult. 
III. Elhárítás 

Az anyát meghúzzuk. 

180. ábra
Kormánykerék 

lehúzó készülék

1. köröm 
2. persely
3. orsó 
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I. Üzemzavar 
A kormánykeréknél érzékelhető a csiga sugárirányú eltolódása. 

II. Ok 
A csigacsapágy nem az előírások szerint van meghúzva. 

III. Elhárítás 
A csapágyat az előírás szerint meghúzzuk. 

 
I. Üzemzavar 

A kormánymű szorul. 
II. Ok 

1. A csiga és a görgő között a fogjáték helytelen, vagy a csigacsapágy nincs jól meghúzva. 
2. Kopott a csiga vagy a görgő. 

III. Elhárítás 
1. A kormányművet beállítjuk. 
2. A görgőt vagy a csigát kicseréljük. 

 
I. Üzemzavar 

Csikorgás vagy kopogás a kormányműben, a csigahajtás kapcsolódásakor. 
II. Ok 

1. Nincs kenés. 
2. Megsérült a görgő vagy a csiga futófelülete. 

III. Elhárítás 
1. A kormánytengely tömítettségét ellenőrizzük, és a kormánymű házba olajat töltünk. 
2. A kopott részeket kicseréljük. 

 
I. Üzemzavar 

A kormánymű házból szivárog az olaj. 
II. Ok 

A kormánytengely tömítése kopott vagy a tömítő felülete megsérült. 
III. Elhárítás 

A kormánytengely tömítést kicseréljük. 
 

I. Üzemzavar 
Csikorgás a kormánytengely felső ágyazásánál. 

II. Ok 
A kormánytengely súrlódik a kapronperselyen. 

III. Elhárítás 
A csúszórészekre néhány csepp olajat cseppentünk. 

 
A kormánymű ki- és beszerelése 
 
A kormánymű kiszerelése a következő sorrendben történik (lásd a 179. ábrát): 

1. A kormányorsóról levesszük a hosszabbító darabot. (8) 
2. A kormánykart a kormánykar tengelynél rögzítő anyát (34) kicsavarozzuk. 
3. A kocsiszekrény és a kormánykar közé villa alakú éket (181. ábra) teszünk, és könnyed 

kalapácsütésekkel kiütjük a kormánykart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

181. ábra
Kormánykar 

kiszerelő készülék
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4. Ha a kerékfelfüggesztés ki van szerelve, de a kormányrudazat nincs megoldva, akkor a 
kormánykar kiszereléséhez lehúzó készüléket alkalmazhatunk. (182. ábra) A kormánykar 
kiszereléséhez a lehúzó készülék markolóját a kormánykar homlokfelülete alá tesszük, és az 
orsót forgatva lehúzzuk a kormánykart. 

 
 

1. orsó 
2. markoló 
3. kormánytengely 
4. kormánykar 

 
 
 
 
 
 

(akkor kell használni, amikor a mellső 
kerékfelfüggesztés ki van szerelve) 

 
 
 
 

5. A kormánymű házat a kocsiszekrényhez rögzítő három csavart (3 és 40) kicsavarozzuk. e 
csavarok közül kettő a csomagtartó fedélnél, egy pedig a mellső sárvédő alatt helyezkedik el. 
Először a két csavarral rögzített védőfedelet vesszük le a csomagtartó terében. 

6. A kormányorsó tartóbakot (7) a kocsiszekrénynél rögzítő csavar anyáját lecsavarozzuk, és a 
csavart (18) kivesszük. 

7. A kormányművet a kormányháznál megemeljük, majd a kormánytengelyt kiemeljük a 
kocsiszekrényben levő nyílásból. 

8. A kormányorsót rögzítő tartóbakot (7) meghúzzuk, és a szabaddá váló kormányművet 
kivesszük a gépkocsiból. 

Az új vagy javított kormánymű beszerelése a gépkocsiba a következő szempontok figyelembe 
vételével történik: 

1. Vizsgáljuk meg, hogy megvan-e a tartóbak tömítés, (30) majd tegyük helyére a 
kormányművet. 

2. A kormányorsót a kocsiszekrényhez rögzítő tartóbakot (7) meghúzzuk. A tartóbakot a 
műszerfal merevítőnél egy csavarral csatlakoztatjuk, és a biztosító anyát felcsavarozzuk. 

3. A kormánymű házat, a kocsiszekrénynél a csomagtartó térhez rögzítő két csavart 
becsavarozzuk. A kormánymű ház szem és a tartóbak között keletkező tér hézagoló lemezeit, 
a szórólemezen áthaladó furatba helyezett csavarral (40) húzzuk meg. 

4. Végérvényesen meghúzzuk a kormányorsót a tartóbakhoz rögzítő anyát és a kormánymű házat 
a szórólemeznél rögzítő csavart. 

5. A hosszabbító darabot (8) és a kormánykereket feltesszük a kormányorsóra. (a kormánykerék 
beszerelésének munkafolyamatát az előzőekben már leírtuk) 

6. A kormánykart csatlakoztatjuk a kormánytengelyhez, ügyelve arra, hogy a kormánytengelyen 
levő hasíték egybeessék a kormánykaron levő kiugró résszel. 

7. A kormánykar rögzítőanyát, ellenőrzésképpen először 157-186 Nm nyomatékkal, majd 
véglegesen meghúzzuk. 

 

182. ábra
Kormánykar lehúzó készülék
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A kormánymű illeszkedő részeinek névleges mérete 
megengedett 

játék túlméret 
szám és 

megnevezés 
(tengely) 

névleges 
méretek 

és tűrések 

szám és 
megnevezés 

(furat) 

névleges 
méretek 

és tűrések min max min max 
965-3401076 
Kormánytengely 
persely, 
külső átmérő 

125,0
085,026+

+  

965-3401015 
Kormányház, 
belső átmérő 26+0,33 --- --- 0,052 0,125

965-3401060-B 
Kormánytengely, 
külső átmérő 23-0,031 

965-3401076 
Kormánytengely 
persely, 
belső átmérő 

05,0
02,023+

+  0,02 0,081 --- --- 

965-34030100 
Kormánytengely 
és kormányorsó 
tömítés, 
külső átmérő 

4,0
15,035+

+  

965-3401015 
Kormányház, 
belső átmérő 35+0,039 --- --- 0,111 0,4 

965-3401063 
Tengelygörgő 
tengely, 
külső átmérő 

10-0,008 

965-3401065-2 
Kormánykar 
tengely, 
furat átmérő 

05,0
014,010+

−  --- 0,013 --- 0,014

965-3401063 
Tengelygörgő 
tengely, 
külső átmérő 

10-0,008 

965-3401062 
Tengelygörgő, 
belső átmérő 10-0,01 --- 0,008 --- 0,01 

965-3401045 
965-977906K 
Csigacsapágy a 
kormányorsónál, 
külső átmérő 

44,477-0,025 

965-3401015 
Kormányház, 
gyűrű furat 44,452+0,05 --- 0,05 --- 0,025

 
 
A kormánymű szét- és összeszerelése, utánállítása 
 
A kormánymű szétszerelése a következő sorrendben történik (lásd a 179. ábrát): 

1. Az olajbetöltő nyílás zárócsavarját (20) kicsavarozzuk, és az olajat leengedjük. 
2. A kürtpersely érintkező lapját (14) felhajlítjuk, és a kábeleket szabaddá tesszük. A 

kormányorsót szappanos oldattal bekenjük, majd leválasztjuk róla a szigetelő hüvelyt (12) és 
az érintkező hüvelyt. (13) 

3. A kormánymű ház fedelének rögzítőcsavarjait (24) megoldjuk, –és vigyázva a tömítésre– a 
fedelet óvatosan levesszük. A kormánytengelyt (35) a fedéllel (2) együtt óvatosan levesszük. 

4. Az állítócsavar (22) hasítékéba csavarhúzót teszünk, és a záróanyát (23) kulccsal 
lecsavarozzuk. 

5. Az állítcsavart (22) a fedéllel (2) együtt kicsavarozzuk, majd a kormánytengelyt (35) 
leválasztjuk az állítócsavarról. Ezután levesszük az állítócsavar alátétet (21) és a kormánymű 
ház tömítő betétjét. 

6. A csigaágy állítóanya (29) ellenanyáját (28) lecsavarozzuk és az állítóanyát a kormánymű 
házról lecsavarozzuk. Kivesszük még a csigát, a külső csapágygyűrűt, az alsó és felső 
csapágykosarat. 

7. A kormánymű házból kisajtoljuk a felső csigacsapágy külső gyűrűjét. 
8. Kivesszük a kormánykar tömítést (32), és a csigatengelyt. 
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9. Egy 26 mm átmérőjű tüske segítségével (183. ábra) a kormányházból kisajtoljuk a 
kormánytengely perselyt. (31) Lehúzó készülék segítségével vagy esztergapadon, a fedélből 
(2) kivesszük a kormánytengelyt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Ha kopott a kormánytengely görgő (37), akkor a görgőtengely egyik végén, Ø 9 mm-es 
fúróval, 4-5 mm mélyen befúrunk. A furatba Ø 7-8 mm-es tüskét tesszünk és a görgőtengelyt 
kiütjük. 

11. Egy kerékrudat emelőként használva, a kormánykar horonyból kivesszük a görgőt. 
A kormánymű összeszerelése a szétszerelés fordított sorrendjében történik, az alábbiak szerint: 

1. A perselyek (19 és 31) cseréjekor az új perselyeket 06,0
02,023+

+  mm-re dörzsöljük fel. A 
kormánymű ház tömítéseit tüske (184. ábra) segítségével sajtoljuk be. 

 
 
 
 
 
 

2. A csigacsapágy (27) meghúzottságát az összeszerelés és a kormánytengely beszerelése előtt a 
kormánymű ház görgőjével szabályozzuk úgy, hogy az állítócsavart (29) teljesen meghúzzuk. 
Ezután annyira visszaengedjük, hogy a kormányorsó szabadon, sugárirányú játék nélkül 
forogjon a csapágyban. 

3. Az ellenanyát (28) az állítóanyára csavarozzuk, és meghúzzuk. Meggyőződünk arról, hogy a 
beállítás nem változott-e meg. 

4. A csapágy meghúzottságát ellenőrizzük és megmérjük a kormányorsó átforgatási nyomatékát. 
Ennek értéke 2,94-4,9 Nm közé kell esnie. 

5. Azt állítócsavar (22) és a kormánytengely (35) fejének „I” hornyában levő hézagoló lemez 
közötti előírásos játék (legfeljebb 0,05 mm) elérése érdekében, a csavart (22) és a lemezt (21) 
válogassuk össze. A „T” horony fala és a csavarfej (22) között nem lehet érzékelhető hézag, 
de kézzel forgatva könnyen kell mozognia. Ha a csavarnál, vagy a kormánytengely hornyánál 
jelentősebb kopás mutatkozik, akkor vastagabb, edzett lemezt (HRC= 45-50) teszünk be. 

6. A kormánytengelyt a kormánymű ház fedéllel az alábbiak szerint szereljük össze: A 
csapágytárcsát az állítócsavarra húzzuk, majd a csavart a fedél (2) menetes furatába annyira 
becsavarjuk, hogy a felhúzott kormánytengely csavarhúzóval kicsavarható legyen. 

7. Ezután a csavarfejet (22) a tárcsával (21) betesszük a kormánytengely T-hornyába. (35) és a 
kormánytengelyt kissé megkenjük olajjal. A csavart csavarhúzóval forgatjuk, ezáltal a 
kormánytengely (35) hengeres végét a fedél perselyfuratába (19) ütközésig bevezetjük. Az 
anyát 5-6 menetnyire az állítócsavarra csavarjuk. 

183. ábra
Tüske a kormánykar 

persely kisajtolásához

184. ábra
Tüske a kormánytengely tömítésének 
és a hátsó kerékagybelső tömítésének 

besajtolásához
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8. Ügyelni kell arra, hogy a kormánytengely tömítő hüvelyének (32) szegélyét, a tengelyhornyok 
ne sértsék meg. Ennek érdekében, beszerelés előtt a tömítő hüvely szegélyét egy készülék 
(185. ábra) segítségével nyomjuk le. 

 
 

1. készülék 
2. kormánykar tömítés 
3. kormányház 
4. kormánytengely 

 
 
 
 
 
 
 

9. A kormánytengelyt középhelyzetbe visszük, és az állítóanya (22) forgatásával megszüntetjük 
a csiga és görgő kapcsolódás játékát. A csiga és a görgő játékmentes kapcsolódásának, a csiga 
jobb és baloldali forgási szögében, a középhelyzettől számított 45°-ot kell eredményeznie, ami 
a kormánykar középső helyzetének felel meg. Ezt úgy érhetjük el, hogy a csigahajtás 
kapcsolódásánál a fogjátékot az említett állítócsavarral biztosítjuk. Az elért helyzetet 
ellenanyával rögzítjük. 

Megjegyzés: 
A csigacsapágyat nem szabad túl szorosra húzni, és a csiga-görgő kapcsolódásnál kevés játékot 
hagyni, mert ez idő előtti kopást eredményez, és a futófelületük tönkremegy. Ezen túlmenően, a túl 
szoros kormánymű ellenállást jelent a mellső kerék stabilitása szempontjából, miáltal romlik a 
gépkocsi útfekvése és az irány nem tartható. 

10. Ha az összeszerelést és kormánymű beállítását helyesen végeztük, akkor a kormánykerék 
forgatásához szükséges nyomaték a 19,6 Nm-t nem haladhatja meg. 

185. ábra
Készülék a kormánykar 

tömítésének lenyomásához
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A kormány hajtócsuklók szét- és összeszerelése 
 
 

1. nyomtávrúd ellenanya 
2. nyomtávrúd ellenanya (balmenetes) 
3. nyomtávrúd 
4. lengőkar 
5. anya 
6. védőhüvely 
7. ütközőtárcsa 
8. huzal 
9. rúdfej 
10. vakfedél 
11. feszítőgyűrű 
12. rugó 
13. nyomócsésze 
14. csésze 
15. csapszeg 
16. tengelycsonk 
17. baloldali kormánytoló rúd 
18. aláfordulást határoló 
19. kormánykar 
20. furat a rúd forgatásához 

(kerékösszetartás utánállítása során) 
 
A kormány hajtócsuklók szétszerelése a következő sorrendben történik (lásd a 186. ábrát): 

1. A gömbcsapszeg rögzítőanyájából a sasszeget kivesszük, és az anyát lecsavarozzuk. 
2. A gömbcsapszeget lehúzó készülék segítségével meglazítjuk. Ha ilyen nem áll 

rendelkezésünkre, akkor kormánykar és lengőkar fejeket, kalapáccsal erőteljesen 
megütögetjük. Ezután, szükség esetén a csapszeg homlokfelületén vörösréz vagy alumínium 
rúddal, kalapáccsal kiütögetjük a kúpos furatból. 

3. A kormányrudazat a lengőkarral és a kormánykarral együtt kiszerelhető. Ehhez, az előbb 
ismertetett módon levesszük a gömbcsapszeget a lengőkar fejekről. 

4. A két csavart kicsavarozzuk, a tartóbakot a segédirányító karról levesszük, majd az anyát 
lecsavarozzuk, és a kormánykart lehúzzuk. 

5. A huzalt (8) letekerjük, és levesszük a gömbcsapszegről a védőhüvelyt és az ütközőtárcsát. (7) 
6. A vakfedélből egy csavarhúzó segítségével eltávolítjuk a tömítő masszát, és a feszítőgyűrűt 

(11) összenyomjuk. Levesszük: 
– a vakfedelet (10) 
– a rugót (12) 
– a nyomócsészét (13) 
– a gömbcsapszeget (15) 
– a csapágycsészéket (14) 

A kormány hajtócsuklók összeszerelése fordított sorrendben történik. 
1. Összeszerelés előtt az alkatrészeket megmossuk, és állapotukat megvizsgáljuk. Ha a 

gömbcsukló fejen nincs kopás vagy mély rozsdanyom, akkor továbbra is felhasználható. A 
kisebb rozsdanyomokat csiszolóvászonnal vagy olajjal eltávolíthatjuk. 

2. Ha új csészéket (14) teszünk be a csapszegekhez (15), akkor ellenőrizzük a sugárirányú 
játékot. A csészék közötti játéknak 1,5-2 mm közé kell esnie. Az összeszerelésnél a csészéket 
megkenjük, és a feszítőgyűrű hornyok játékát megvizsgáljuk. 

3. Az összeszerelés után a vakfedél és a ház közötti részt töltsük ki tömítő masszával, nehogy víz 
jusson a csuklóhoz, vagy az olaj kiszivárogjon. 

4. A gumi védőhüvely állapotát megvizsgáljuk. (Ez nagyon fontos, mert ennek kifogástalan és 
sértetlen állapotától függ a csuklók további működése.) 

186. ábra
Kormányrudazat



153 

A lengőkar (segédirányító) szét- és összeszerelése 
 
A lengőkar szétszerelése a következő sorrendben történik (lásd a 187. ábrát): 
 

1. sasszeg 
2. anya 
3. alátét 
4. alátét 
5. persely 
6. tartóbak 
7. lengőkar 
8. csap 
9. alátét 
10. tengely 
11. csavar 
12. tartóbak 
13. csavar 
14. ellenanya 

 
1. A lengőkart a kerékfelfüggesztésnél rögzítő két csavart (11) kicsavarozzuk, és a tartóbakkal 

együtt leválasztjuk. 
2. Kalapács és lyukasztó segítségével, az ellentétes oldal felől kiütjük a lengőkarból (7) a 

zárócsapot. (8) 
3. A tengelyfejet (10) kulccsal megtartjuk, az anyából (2) a sasszeget kivesszük, és az anyát 

lecsavarozzuk. 
4. Levesszük a tengelyt (10), a gumiperselyeket (5), az alátétet, és a lengőkart a tartóbakokról. 

Az összeszerelést megelőzően, mielőtt az új perselyeket betennénk, a tengelyekről csiszolóvászonnal 
távolítsuk el a szennyeződést, a rozsdát és a ráégett gumit. Az összeszerelés sorrendje a következő: 

1. Felhúzzuk az alátétet és a gumiperselyeket. 
2. A lengőkart a tartóbakra tesszük, és a tengelyt beszereljük a tartóbak furatába. Ügyeljünk arra, 

hogy a tengely a furattal egybeessék. 
3. A tengely felső végére feltesszük a gumiperselyt, a csapágylemezt és a zárótárcsát. 

Meghúzzuk az anyát és beteszzük a sasszeget. Az anyát annyira kell meghúzni, hogy a 
tengelyfejre ható 9,8-19,6 Nm forgatónyomaték hatására, a tengely, tetszés szerinti oldalon 
30°-al elfordulhasson. 

4. Miután a furatokat összeillesztettük, a csapot a tengelybe sajtoljuk. A furatot a besajtolás 
oldalán három helyen bepontozzuk. A csap besajtolásánál a lengőkart úgy állítjuk be, hogy a 
felső karfelület és a tartóbak között legalább 2 mm hézag legyen. 

 
Fékberendezés 
 
A gépkocsit dobfékekkel szerelik, úszó, önbeálló fékpofákkal és önműködő beállító szerkezettel. A 
gépkocsi két független fékszerkezettel rendelkezik. A hidraulikus összkerék féket a fékpedállal; a 
mechanikus kéziféket, –ami csak a hátsó kerekekre hat– kézifék karral működtetjük. A mellső kerék 
fékberendezése (188. ábra) sajtolt acélpajzsba szerelt, amit a tengelycsonkon három csavar rögzít. 
A fékdobok temperöntvényből készülnek, és a kerékaggyal közös egységet képeznek. Dobonként két-
két, Ø 22 mm furatú kerékfékhengert találunk, melyek mindegyike egy-egy fékpofát működtet. A 
fékbetétek azbeszt-kaucsuk masszából készülnek, amit a fékpofákra különleges ragasztóval 
rögzítenek, majd hőkezelik. A fékpofákat két rugó húzza össze. A rugó segítségével a fékpajzsra 
hegesztett csapágytámokra nyomódnak a fékpofák. 
A kerékfékhengerben hasított ütközőgyűrű helyezkedik el, amelyeket a hengerbe legalább 343 N 
erővel sajtolnak be. (A gyűrű hasítékát a fékpajzzsal párhuzamosan kell beállítani.) A gyűrűkben a 
dugattyú meneténél szélesebb menetmélységű, derékszögű belső menet van, és ebbe csavarodik a 
dugattyú a tömítő hüvellyel. A dugattyút, a gyűrűhöz viszonyítva 2 mm-nyire, szabadon el lehet tolni. 
A dugattyúban levő acélcsap hornyába kapcsolódik a fékpofa vége (fékpofa fej). A henger belsejét 
gumihüvely védi a por és víz beáramlása ellen. 

187. ábra
Lengőkar
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1. nyomórugó 
2. húzórugó 
3. fékpajzs 
4. fékpofa 
5. kerékfékhenger 
6. cső 
7. henger rögzítőcsavar 
8. alátét 
9. csavar 
10. alátét 
11. anya 
12. csavar 
13. alátét 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. kerékfékhenger 
2. fékpajzs 
3. fékpofa 
4. nyomórugó 
5. tömítés 
6. anya 
7. csavar 
8. feszítőkar 
9. feszítőlap 
10. sasszeg 
11. henger rögzítőcsavar 
12. alátét 
13. csővezeték anya 

a. bevágás az új fékpofák 
beszereléséhez 

b. bevágás a fékpofák eltolásához 
a fékbetétek 50%-os kopása 
esetén 

 
A hátsó kerék fékberendezése (189. ábra) sajtolt acélpajzsban helyezkedik el, és a hátsó 
kerékfelfüggesztés karoknál négy csavarral csatlakozik a csapágyházhoz. 
A kerékfékhengerek furata Ø 19 mm, és ezek mindegyike egy-egy pofát mozgat. A hátsó fékdobok 
anyaga, az elsőkével megegyezően, temperöntvény, és az agyra hat csavarral vannak felerősítve. A 
kerékfékhengert a fékpajzshoz két csavar rögzíti. A hengerek belső terében két-két dugattyú 
helyezkedik el, hüvelyekkel és rugós gyűrűkkel. Ezek megjelenése ugyanaz, mint a mellső kerekeknél, 
a különbség csak az átmérőben nyilvánul meg. A fékpofák, a húzó- és nyomórugók teljesen azonosak. 
A hidraulikus fékrendszer működtetése fékpedállal (190. ábra) történik, amely a tartóbakon, egy 
műanyag perselyű tengelyen, helyezkedik el. A fékpedál tengellyel, egy nem állítható lökőrúdon 
keresztül csatlakozik a főfékhengerhez. A pedált az alaphelyzetébe egy visszahúzó rugó állítja. A 
lükőrúd villa és a fékpedál között állítótárcsákat találunk. Ezek egyenlítik ki az esetleges 
tengelyiránytól való eltérését, a főfékhenger és a lökőrúd tengelye között. A főfékhengert két csavarral 
erősítik a kocsiszekrény mellső részére hegesztett tartóbakra. 

188. ábra
Mellső kerékfék

189. ábra
Hátsó kerékfék



155 

1. folyadéktartály 
2. zárócsavar 
3. csavar 
4. anya 
5. fékpedál 
6. alátét 
7. csapszeg 
8. sasszeg 
9. csavar 
10. anya 
11. visszahúzó rugó 
12. csavar 
13. alátét 
14. főfékhenger 
15. tömítés 
a. folyadékszint a tartályban 

 
 

1. rugó 
2. szelepgyűrű 
3. szelep 
4. ütközőgyűrű 
5. tömítés 
6. tám 
7. tömítő betét 
8. hengerház 
9. csap 
10. csavar 
11. főfékhenger 
12. cső 
13. alátét 
14. bilincs 
15. betét 
16. levezető 
17. zárócsavar 
18. csavar 
19. folyadéktartály 
20. pedálgumi 
21. fékpedál 
22. visszahúzó rugó 
23. persely 
24. távtartó hüvely 
25. csavar 
26. tám 
27. tömítő betét 
28. védősapka 
29. lökőrúd 
30. ütközőtárcsa 
31. zárógyűrű 
32. belső karmantyú 
33. dugattyú 
34. dugattyú szelep 
35. gumi karmantyú 

190. ábra 
A hidraulikus fék működtető szerkezete 

191. ábra 
A hidraulikus fékrendszer egyes részei 
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A főfékhenger (191. ábra), a tömítettséget biztosító gumihüvellyel ellátott, horganyötvözetből készült 
dugattyúból áll. A dugattyúfejben hat átmenő furat helyezkedik el, amelyeket vékony szelepacél gyűrű 
és gumihüvely fed. A rugó a hüvelyt a dugattyúra nyomja, a dugattyút pedig az ütközőtárcsára. A 
dugattyút a hengerben egy zárógyűrű tartja. A rugó másik vége a gumi ütközőgyűrűre nyomja. a külső 
gyűrűt, amin belül a kiömlő szelepet találjuk. A főfékhenger hátsó részét egy tömítő betéttel ellátott 
menetes csonk zárja le. A hengert a por és a szennyeződés ellen egy gumihüvely védi, aminek hátsó 
része a henger hornyába csatlakozik, míg a mellső rész a dugattyúrudat fogja át. 
A dugattyú belső részébe kapcsolódik a lökőrúd, amit a másik végén a fékpedállal összekötött villa 
tart. A főfékhenger furatátmérője 19 mm. A lökőrúd és a dugattyú között 0,6-1,4 mm hézag van, ami a 
fékpedál 3-6 mm-es holtjátékának felel meg. A lökőrúd állandó hosszúsága egyszerűvé teszi a 
fékberendezés karbantartását. 
A féknél jelentkező pedálút 90-95 mm-nek felel meg. A fékpofák és dobok kopásának folytán, a 
kerékfékhenger dugattyúlökete, és ennek következtében a pedálút megnövekszik. A normál pedálút 
gyors helyreállítása érdekében előremenetben sík, száraz úton 30 km/h sebességnél 5-6 alakalommal 
erőteljesen fékezzünk és ezt követően hátramenetben is. 
A fékberendezés folyadék készletét egy tartály tárolja, amely a főfékhengerhez csövön keresztül 
csatlakozik. 

 
1. kar rögzítőcsavar 
2. kézifék működtető tartóbak 
3. csapszeg 
4. kar 
5. kiegyenlítő görgő 
6. padlórész fedél 

7. vonóhuzal 
8. feszítőkar 
9. feszítőlap 
10. visszahúzó rugó 
11. huzalhüvely rögzítőkapocs 
12. csavar 

A. állítófurat 
B. bevágás a fékpofák 

eltolásához, 50%-os 
kopás esetén 

 
A kézifék szerkezet (192. ábra), amely csak a hátsó kerekekre hat az alábbi részekből áll: 

– kézifékkar 
– csappantyú 
– csapszeg 
– gomb 
– rugó 
– görgő. 

A kart, a fenékalagútra négy csavarral felerősített tartóbakra rögzítik. A fékerő a karon, a görgőn, a 
vonóhuzalon, a feszítőkaron és a távtartó lapon keresztül hat a hátsó kerekekre. A vonóhuzalt 
védőhüvely óvja a portól és a szennyeződéstől, a feszítőkar pedig gumitömítéssel tömített a 
fékpajzson. A tartóbakon, a fék utánállítására hosszfuratok szolgálnak. (a furatok végén a vonóhuzal 
meghúzása) A kar külső gyűrűjében egy kiegészítő furat helyezkedik el, a görgő áthelyezéséhez, a 
vonóhuzal megfeszítéséhez. A távtartó lapon egy csekély mélységű hasítékot találunk. A fékbetétek 
50-60%-os kopásának következtében tanácsos a távtartó lapot a nagyobb méretre áthelyezni. 

192. ábra 
Kézifék 
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A fékberendezés műszaki állapotának meghatározása 
 
A fékbetétek viszonylag gyorsan kopnak. Élettartamuk átlagosan 30-50000 km, de ez nagymértékben 
függ a gépkocsivezető gyakorlatától és az adott körülményektől. A fékdobok munkafelülete 
lényegesen lassabb ütemben kopik, mint a fékbetétek. A fékbetéteket már többször cserélni kell addig, 
míg a fékdobon olyan mérvű kopás jelentkezik, ami jelentősen kihat az üzemeltetésre. A fékdobokat 
általában csak a nagyjavítás során kell esztergapadon felszabályozni, vagy kicserélni. 
A kerékfékhengerek és a főfékhenger futófelületének kopásai jelentéktelenek, és nincsenek hatással a 
fékberendezés üzemére. Ezt azért is hangsúlyozni kell, mert ezeknél az alkatrészeknél, a dugattyú és a 
henger közti teret, a gumihüvelyek hengerre való felfekvése szabja meg. Ezeket a hüvelyeket igen 
jelentős húzással szerelik a hengerbe, ezért a csúszó részek kopását a gumihüvelyek rugalmassága 
kiegyenlíti. 
Ha üzemeltetés közben a hidraulikus fékrendszerbe nem kerül por vagy szennyeződés, és kizárólag az 
előírt fékfolyadékot alkalmazzuk, akkor a rendszer kifogástalanul működik és nem igényel javítást. 
 
A mellső és hátsó fékdobok kiszerelése 
 

1. Az aggyal egy darabból gyártott, mellső kerék fékdobjának kiszereléséhez a kereket 
leszereljük. Ezután a három csavart kicsavarozzuk, és a dísztárcsát levesszük. 

2. Csavarhúzó és kalapács segítségével az agysapkát lehúzzuk, majd az agy rögzítő anyájából a 
sasszeget kivesszük, és az anyát lecsavarozzuk. 

3. Az agyat kissé rázogatva, a tengelyre merőlegesen, a fékdobot lehúzzuk a fékpofákról. 
4. Ha a fékdob nagymértékben kopott, vagy lerakódás van rajta, akkor általában nehéz a dobot 

lehúzni. Ebben az esetben a dobot tengelyirányban lehetőleg jól kitoljuk, majd mindkét 
fékpofát kalapáccsal ütögetve, a fékdob külső átmérőjére helyezett fadarab segítségével 
leütjük azt. A mellső fékdobot függőleges, a hátsókat vízszintes irányban ütögessük. 

5. A hátsó kerék fékdobjainak leszereléséhez a kerékről a dísztárcsát levesszük. 
6. A dobot az agynál rögzítő hat csavart kicsavarozzuk, és lehúzzuk a fékpofákról. Ha a 

kiszerelés a fentiekben már említett okok miatt nehéz, akkor a fékdob peremét kalapáccsal 
ütögetve ugyanúgy húzhatjuk le, mint a mellső keréknél. 

 
A fékpofák ki- és beszerelése 
 

1. Speciális fogó, vagy egy Ø 4 mm kihegyezett acélcsap segítségével a fékpofák mindkét 
feszítőrugóját kivesszük. 

2. A nyomórugó végét megemeljük, és a fékpofát kivesszük. 
3. A hátsó kerék fékpofáinak kiszereléséhez a feszítőkarból és a távtartó lapból kivesszük a 

sasszeget. 
4. Kivesszük a feszítőkart és a távtartó lapot. 
5. A kiszerelt fékpofákat a portól és szennyeződéstől megtisztítjuk. A kopott fékbetéteket 

kicseréljük. 
A fékpofák beszerelése a kiszerelés fordított sorrendjében történik. 
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A fékbetétek cseréje 
 

1. Ha nem áll rendelkezésünkre új, felbetétezett fékpofa, akkor az új fékbetétet 
felszegecselhetjük, vagy felragaszthatjuk a régi fékpofákra. 

2. Az új fékbetétek felszegecselése előtt a régi betétet vésővel levágjuk a fékpofáról, majd a 
felületet reszelővel átdolgozzuk. Eltávolíthatjuk a fékbetétet úgy is, hogy a fékpofát 300-
350°C hőmérsékletre felmelegítjük. 

3. A fékpofa felületén, egyenletesen elosztva 8 db. Ø 4,4 mm-es lyukat fúrunk. (193. ábra) A 
fékbetétek kifúrásához a fékpofát, mint fúrási mesterdarabot használjuk. 

4. A furatokat a külső felületen kisüllyesztjük. A sárgaréz üreges szegecsek méreteit a 194. ábrán 
adjuk meg. A sárgaréz helyett alkalmazhatunk alumínium, vagy vörösréz szegecseket is, de 
ezek szára nem lehet üreges. 

 
 
 
 
 

a. fékpofák (teljes) 
b. fékbetét 
A 2,5 és a 99,8±0,1 
méretek a csiszolás utáni 
állapotra vonatkoznak. 

 
 
 
 
 

a. szegecsfurat a fékbetétben 
b. szegecs 

 
5. A felragasztott fékbetétek vastagságuk 80-

90%-ig elhasználhatók. Magát a ragasztást 
azonban csak speciális berendezéssel és 
ragasztóanyaggal végezhetjük el. 
Felragasztás előtt a fékpofa felületét 
speciális géppel, durva szemcsés 
köszörűtárcsával, megtisztítjuk a 
zsírtalanítás és az érdes felület kialakítása 
céljából. Felragasztás előtt a fékbetéteket is 
zsírtalanítani kell. 

6. A fékpofák és betétek felületét háromszor kenjük meg ragasztóval úgy, hogy minden egyes 
felkenés után száradni hagyjuk. 

7. A fékbetéteket a fékpofákra illesztjük és a speciális gépen, a pántbilincsekkel és 
feszítőorsóval, erőteljesen összenyomjuk. 

8. Ebben az állapotban, a ragasztott fékpofákat egy órán keresztül 180-220°C hőmérsékleten 
tartjuk. 

A ragasztott fékbetétek nyíró szilárdsága 2-3-szor nagyobb, mint a szegecselteké. 

193. ábra
A fékbetétek rögzítése 

szegecsekkel

194. ábra 
A szegecsek, és a 
szegecs furatainak 
mérete a fékbetétben 

195. ábra 
Tüske a fékbetét 
szegecsek 
elszegecseléséhez 
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A fékek üzemzavarai 
 

I. Üzemzavar 
A fékdobok felfekszenek, vagy szorulnak. 

II. Ok 
1. A fékhenger dugattyúja teljesen, az ütközőgyűrűig csavarodik. 
2. A fékpofák feszítőrugói leszakadtak. 
3. A fékbetétek leszakadtak. 

III. Elhárítás 
1. A dugattyút egy fél fordulattal visszacsavarjuk. 
2. A rugókat kicseréljük. 
3. A fékpofákat kicseréljük, új fékbetéteket szegecselünk fel. 

 
I. Üzemzavar 

A féklámpák fékezés nélkül is világítanak. 
II. Ok 

1. A főfékhengerben eldugult a kiegyenlítő furat, vagy túlfedés miatt tönkrement a belső 
karmantyú. 

2. A főfékhengerben és/vagy kerékfékhengerben tönkrement a karmantyú. (A fékfolyadék nem 
megfelelő minőségű, vagy ásványolaj, benzin stb. keveredett bele.) 

III. Elhárítás 
1. A főfékhengert kiszereljük, és az összes alkatrészt megmossuk, a furatokat kitisztítjuk, a 

karmantyúkat kicseréljük. 
2. A fékfolyadékot leengedjük, és a teljes rendszert átmossuk, majd átfúvatjuk, és valamennyi 

karmantyút kicseréljük. Az összeszerelés után a rendszert feltöltjük fékfolyadékkal, ezután 
légtelenítünk. 

 
I. Üzemzavar 

A fékfolyadék szivárog a főfékhengernél és/vagy a kerékfékhengernél. 
II. Ok 

1. A karmantyúk sérültek vagy kopottak. 
2. A fékfolyadékba por, homok, stb. került. 

III. Elhárítás 
1. A karmantyúkat kicseréljük. 
2. A fékfolyadékot leengedjük, és a teljes rendszert átmossuk, majd átfúvatjuk. Szükség esetén 

a karmantyúkat vagy a sérült alkatrészeket kicseréljük. 
 

I. Üzemzavar 
Fékezésnél nincs ellenállása a fékpedálnak. 

II. Ok 
Levegő került a hidraulikus fékrendszerbe. 

III. Elhárítás 
A rendszert légtelenítjük. 

 
I. Üzemzavar 

Fékezésnél a gépkocsi oldalra húz 
II. Ok 

1. Egyik féknél olajos a fékpofa. 
2. A levegőnyomás nem egyforma a jobb- és baloldali kerekekben. 

III. Elhárítás 
1. Az olajszennyeződés okát megkeressük, és megszüntetjük, ezután a fékbetétet és a dobot 

megtisztítjuk. 
2. A levegőnyomást az előírt értékre állítjuk. 
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I. Üzemzavar 
A fékezés után nem alszanak ki a féklámpák. 

II. Ok 
1. A főfékhenger karmantyúja tönkrement. 
2. Szorul a főfékhenger dugattyúja. 

III. Elhárítás 
1. A karmantyút kicseréljük. 
2. A dugattyú szorulásának okát megszüntetjük. 

 
I. Üzemzavar 

A fékek csikorognak. 
II. Ok 

Kezd tönkremenni a fékbetét ragasztása, mert a betét már a ragasztásig kopott. 
III. Elhárítás 

A fékpofákat kicseréljük. 
 

I. Üzemzavar 
Csak a pedálút végén alakul ki fékhatás. 

II. Ok 
A fékdob és a fékpofák között túl nagy a játék. 

III. Elhárítás 
Előremenetben 30 km/h sebesség mellett 5-6-szor erőteljesen fékezünk, majd ezt 
hátramenetben is megismételjük. 

 
I. Üzemzavar 

A fékezés kezdetekor kopogás hallatszik a fékdob felől. 
II. Ok 

A fékpofa bordája a fékpofa ágyazás hornyos falának ütközik, mert a fékpofa nem áll 
merőlegesen a kerékpántra. 

III. Elhárítás 
A fékpofa bordát kiegyengetjük, vagy a fékpofát kicseréljük. 

 
I. Üzemzavar 

Egyik keréknél sincs fékhatás. 
II. Ok 

1. A fékfolyadék vezetőfuratot elfedi az ütközőgyűrű. 
2. Nincs elegendő fékfolyadék a rendszerben. 

III. Elhárítás 
1. A fékdobot és a fékpofákat leszereljük, majd a dugattyút egy Ø 14 mm-es tüskével és 

kalapáccsal kiütjük. Ezután a dugattyút a gyűrűvel együtt eltoljuk, és a vezetőfuratot 
szabaddá tesszük. 

2. A fékfolyadék szintjét az előírásnak megfelelő szintig utántöltjük. 
 

I. Üzemzavar 
A kézifék hatásfoka túl gyenge. 

II. Ok 
1. A vonóhuzal megnyúlt vagy meglazult. 
2. A hátsó kerekeknél a fékbetétek 50%-nál nagyobb mértékben kopottak. 
3. Kikopott a feszítőkar furat, a csapszegkar vagy a távtartó lap valamelyike. 

III. Elhárítás 
1. A vonóhuzal feszességét beállítjuk. 
2. A távtartó lapot a nagyobb méretre állítjuk át, vagy új fékbetétet teszünk be. 
3. Kicseréljük a távtartó lapot és/vagy a kart. 
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I. Üzemzavar 
A kerekeknél egyenetlen a fékhatás. 

II. Ok 
1. A huzal leugrott a görgőről és megszorult a görgő és a karváll között. 
2. A huzal összetekeredett. 

III. Elhárítás 
1. A huzalt a görgőre tesszük. 
2. A huzal tekeredését megszüntetjük. 

 
I. Üzemzavar 

A feszítőkar csörög a fékpajzson. 
II. Ok 

1. A fékpajzsnál elkopott a tömítés. 
2. A visszahúzó rugó törött. 

III. Elhárítás 
1. A tömítést kicseréljük. 
2. A rugót kicseréljük. 

 
I. Üzemzavar 

A kar, fékezési helyzetben kiakad. 
II. Ok 

A zárókilincs fogazata tönkrement, a kilincs csúszik a fogas szegmensen. 
III. Elhárítás 

A zárókilincset vagy a teljes kart kicseréljük. 
 
A főfékhenger szét- és összeszerelése 
 
A főfékhenger szétszerelését az alábbi sorrendben végezzük, a 190. ábra alapján: 

1. A jobb mellső fékhengernél a levegő kibocsátó szelepet a portól és piszoktól megtisztítjuk. A 
gumi védőhüvelyt levesszük és a légtelenítő tömlőt a szelepfejre húzzuk. A tömlő szabad 
végét üvegedénybe mártjuk, majd a fékfolyadék tartály zárócsavarját levesszük, ezután a 
fékfolyadékot kiengedjük. 

2. A főfékhengerről leválasztjuk a középső csatlakozáshoz és a folyadéktartályhoz vezető csövet. 
A főfékhenger csonkról levesszük a gumitömítést. (15) 

3. A fékpedál csapszegből (7) kivesszük a sasszeget, majd a lökőrúd villát a fékpedálnál 
leválasztjuk. Az anyát lecsavarozzuk, és levesszük a fékpedál rögzítőcsavart (9), a távtartó 
hüvelyt, a műanyag perselyt, a rugót (11) és magát a fékpedált. 

4. A főfékhengert a tartóbakon rögzítő két csavart (12) kivesszük, és a főfékhengert levesszük. 
Ezután satuba fogjuk vagy célszerszámba tesszük, hogy megkezdhessük a szétszerelését. 

5. A védősapkát lehúzzuk a hengerről és kivesszük belőle a zárógyűrűt, az ütközőtárcsát és a 
dugattyú lökőrudat. 

6. Lecsavarozzuk a főfékhenger csonkot és fakiütő segítségével a hengerből sorban kivesszük: 
– a dugattyút 
– a külső karmantyút 
– a dugattyú szelepet 
– a belső karmantyút 
– a visszahúzó rugót 
– a szelepet a külső gyűrűvel 
– a szelep zárógyűrűt. 

A henger szétszerelése után az összes alkatrészt és a hengerházat friss fékfolyadékban vagy 
spirituszban megmossuk. Az összes alkatrészt megvizsgáljuk, és a kopottakat kicseréljük. A 
főfékhenger összeszerelése a szétszerelés fordított sorrendjében történik. 
Az összeszerelés előtt a főfékhenger valamennyi alkatrészét és a belső teret megkenjük ricinusolajjal, 
vagy friss fékfolyadékkal. 
A főfékhenger beszerelése után és a hidraulikus vezeték csatlakoztatását követően a rendszert 
feltöltjük, majd légtelenítjük. 



162 

A hidraulikus csővezeték szét- és összeszerelése 
(196. ábra) 
 

1. Kicsavarozzuk a csatlakozó anyákat (4, 6, 10, 12, 14, 15, 18), a tömítő anyákat (3, 11, 13, 17), 
a középső csatlakozást (7), és a T-darab anyáját (16) 

2. Levesszük a tömlőket és a csöveket. 
3. A sérült alkatrészeket kicseréljük. 
4. A beszerelés előtt a csővezetéket spiritusszal vagy friss fékfolyadékkal átmossuk, majd sűrített 

levegővel átfúvatjuk. 
5. Ha a mellső kerékféknél új tömlőt szerelünk be, akkor győződjünk meg arról, hogy a tömlő 

nem dörzsölődik-e a gumiabroncson vagy a kerékfelfüggesztésnél, a kerék legnagyobb 
aláhajlásakor. 

6. A mellső kerekek tömlői egymással felcserélhetők, de a hátsóké nem. 

 
 
 

1. tömlőrögzítő anya 
2. alátét 
3. mellső fék tömlője 
4. csővezeték 
5. főfékhenger 
6. csővezeték 

7. elosztó csatlakozás 
8. féklámpa kapcsoló 
9. betét 
10. csővezeték 
11. tömlő 
12. csővezeték 

13. jobb hátsó fék tömlője 
14. csővezeték 
15. csővezeték 
16. T-darab 
17. bal hátsó fék tömlője 
18. csővezeték

 
A kerékfékhengerek kiszerelése (196. ábra) 
 

1. A mellső kerékfékhenger kiszereléséhez levesszük a cső csatlakozó anyáit (10 és 4). Ezek 
középső csatlakozóitól (7) a tömlőkhöz (11 és 3) vezetnek. 

2. Levesszük a tömlőket a tartóbakon rögzítő anyát (1) és magukat a tömlőket (11 és 3) is. 
3. A 188. ábra szerinti csatlakozócsövet (6) kicsavarozzuk, majd utána a két csavart (7) is. 
4. A fékhengert a fékpajzsról levesszük. 
5. A hátsó kerékfékhenger kiszereléséhez a fékhengerből kicsavarozzuk a csatlakozó cső (12 és 

18) anyáit. 
6. A 189. ábra szerinti két csavart (11) kicsavarozzuk és a fékhengert levesszük a fékpajzsról. 

 

196. ábra 
A hidraulikus fékrendszer csővezetéke 
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A kerékfékhengerek szét- és összeszerelése (197. ábra) 
 
A főfékhenger szétszerelését az alábbi sorrendben végezzük: 

1. Levesszük a védőhüvelyeket (2), majd a henger dugattyúját (5) kicsavarozzuk az 
ütközőgyűrűből. (6) 

2. Az ütközőgyűrűt (csak szükség esetén!) fa vagy vörösréz tüske segítségével kiütjük. 
3. A szétszerelt fékhenger alkatrészeit alaposan megmossuk, és megvizsgáljuk. A kopott 

alkatrészeket kicseréljük. 
 
 

1. felfekvő szár 
2. védőhüvely 
3. henger 
4. tömítő karmantyú 
5. dugattyú 
6. rugózó hasítékgyűrű 

 
 
 
 
 
 
A kerékfékhenger összeszerelése a szétszerelés fordított sorrendjében történik, a következők 
figyelembe vételével: 

1. Az összeszerelés előtt valamennyi alkatrészt alaposan mossunk meg spirituszban vagy friss 
fékfolyadékban. 

2. A mosás után sűrített levegővel fúvassuk át az alkatrészeket. A szárazra törléshez nem szabad 
rongyot használni, mert a szálak a tömítő felületre juthatnak és tönkretehetik a henger 
tömítettségét. 

3. Az összeszerelés előtt ricinusolajjal, vagy friss fékfolyadékkal kenjük meg a karmantyúkat 
(4), a dugattyút (5), és a henger belső felületét. 

4. A dugattyút mindig arra az oldalra kell visszaszerelni, ahonnan azt előzőleg kivettük. 
5. Amikor a dugattyút a hengerbe tesszük, teljesen csavarjuk be a gyűrűbe, majd ezután egy fél 

fordulattal csavarjuk vissza. Ellenkező esetben a dugattyú nem mozog a menetben, és a 
fékdob megszorul. Ekkor a dugattyú ágyazási csapszeg hasítékának a fékpajzzsal 
párhuzamosan kell állnia. 

6. A henger összeszerelésekor a dugattyút a gyűrűkkel együtt a kiindulási helyzetbe kell állítani. 
Ehhez az ágyazási csapszegre mérjünk könnyed ütéseket úgy, hogy a csapszeg ágyazási 
felülete a henger szegélyéhez mérten 5,5 mm-el lejjebb legyen. 

7. Az anyák és tömlők csatlakozásainak biztosítása érdekében az összes csatlakozást jól húzzuk 
meg a hengernél. 

8. A henger beszerelése és a fékpajzson való rögzítése után a fékpofákat összeszereljük a 
rugókkal. A fékdobot a helyére tesszük, és a fékrendszert légtelenítjük. 

 
A fékrendszer feltöltése fékfolyadékkal, és a légtelenítés 
 
A hidraulikus fékrendszert mindig az előírt minőségű fékfolyadékkal kell feltölteni. Szigorúan tilos 
ásványolajat, benzint, petróleumot vagy azok keverékeit a fékfolyadékhoz adagolni. Nem engedhető 
meg különböző minőségű vagy márkájú fékfolyadékok keverése, még utántöltés formájában sem. a 
rendszer feltöltése és légtelenítése a következő sorrendben történik: 

1. Egy fél liter űrtartalmú tiszta, átlátszó edényt ⅓-½ részig megtöltünk fékfolyadékkal. 
2. Levesszük a főfékhenger folyadéktartályának betöltő nyílásán levő zárócsavart, és a tartályt az 

előírt szintig feltöltjük. 
3. A kerékfékhengerek levegő kibocsátó szelepét megtisztítjuk a szennyeződésektől, és a gumi 

védősapkát levesszük. 

197. ábra 
Kerékfékhenger, önműködő 

utánállító szerkezettel 
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4. A légtelenítő tömlőt felhúzzuk a jobb oldali keréknél a levegő kibocsátó szelep fejére, és a 
szabad végét az edénybe mártjuk. 

Megjegyzés: 
A fékpedált ne nyomjuk le ha valamelyik fékdob le van szerelve, mert a rendszerben levő nyomás a 
dugattyút kinyomja a kerékfékhengerből és a fékfolyadék kifolyik. 

5. Az átáramló szelepet ½-¾ fordulattal megnyitjuk, majd a fékpedált hirtelen lenyomjuk és 
lassan engedjük fel. Ezzel a módszerrel átszivattyúzzuk a hidraulikus rendszert mindaddig, 
amíg az edényben levő tömlővégen már nem jelenik meg levegőbuborék. 

6. A légtelenítés tartama alatt a fékfolyadék tartályát folyamatosan figyeljük és ha szükséges 
utántöltjük. Nem engedhető meg a tartályból kifogyjon a fékfolyadék, mert akkor a 
berendezés azonnal levegőt szív és az egész munkafolyamatot elölről kell kezdeni. 

7. Amint levegőbuborék már nem jelenik meg a tömlővégen, –anélkül hogy a tömlőt az edényből 
kivennénk– a fékpedált teljesen lenyomjuk és megtartjuk ebben a helyzetében. Közben a 
kerékfékhenger levegő kibocsátó szelepét erősen becsavarjuk. 

8. A tömlőt lehúzzuk a szelepfejről és feltesszük a gumisapkát. 
9. Ezután sorban a többi fékhengernél is elvégezzük a fenti műveletsort az alábbi sorrendben: 

– bal hátsó 
– jobb mellső 
– bal mellső 

10. A hidraulikus fékrendszer gondos és teljes légtelenítése után a fékfolyadék szintet, az előírt 
mennyisségig feltöltjük és a zárócsavart visszatesszük. 

11. Ha a rendszerben nincs levegő, valamint a fékdobok és a fékpofák közötti hézag is normál 
mértékű, akkor a fékpedált legfeljebb 90-95 mm-re lehet lenyomni. 

12. A fékpedál lenyomásakor erőteljes ellenállást kell érezni (kemény pedál). Amennyiben a pedál 
a fent megnevezett értékhatáron túl is benyomható annak ellenére, hogy kemény; akkor ez arra 
utal, hogy a fékpofák és a fékdob között túl nagy a hézag. 

13. Ebben az esetben, előremenetben 30 km/h sebesség mellett 5-6-szor erőteljesen fékezünk, 
majd ezt hátramenetben is megismételjük. 

 
A kézifék működtető szerkezetének szét- és összeszerelése 
 

1. A huzalpapucsból kivesszük a sasszeget, és a feszítőkart lehúzzuk a csapszegről. 
2. Mindkét hátsó kerékfelfüggesztés karnál felhajlítjuk a hüvelyt rögzítő kapcsot és az 

ütközőtartóból kivezetjük a huzalt. 
3. A fenékalagút fedelének öt rögzítőcsavarját kicsavarjuk és a fedél nyílásából kivesszük a 

huzalt. 
4. A kézifékkart rögzítő négy csavart kicsavarozzuk és a kart a huzallal együtt kivesszük. 
5. A kézifékkar szétszereléséhez a csapszegből, a görgőből és a szegmensből kivesszük a 

sasszeget, majd levesszük azokat 
6. A zárógyűrűt levesszük, kiütjük a kartengelyt, majd a gombot kicsavarozzuk, és végül 

levesszük a karról a rugót és a gombrudat. 
7. A fék működtető szerkezetének szétszerelt alkatrészeit benzinben jól mossuk meg és 

vizsgáljuk át. 
8. Főleg a vonóhuzal megnyúlása és a zárókilincs fogazatának kopása okozhat meghibásodást. 

Ilyen esetben a zárókilincset, –ha már mindhárom utánállítási lehetőséget kihasználtuk, akkor 
a huzalt is– ki kell cserélni. 

9. A kézifékszerkezet összeszerelése és a gépkocsiba való beszerelése a kiszerelés fordított 
sorrendjében történik. Az összeszerelés során az összes csúszórészt (tengely és huzal) kenjük 
meg grafitos zsírral. 
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A kézifék utánállítása 
 
A helyesen beállított kéziféknek a gépkocsit egy lejtőn meg kell tartania. A kézifék működtető 
szerkezetének utánállítása a hátsó kerék fékbetéteinek kopása, vagy a vonóhuzal nyúlása (lazulása) 
miatt válhat szükségessé. A munkafolyamat az alábbi: 

1. A gépkocsit felbakoljuk, hogy a hátsó kerekek szabadon forogjanak. 
2. A fékpedál útjának ismeretében győződjünk meg arról, hogy a fékdob és a fékpofák közötti 

hézag megfelelő-e. A kézifék karnak ekkor az alsó helyzetben kell lennie. 
3. A kézifék kar tartóbakját előre helyezve, meghúzzuk a huzalt. Ezt úgy érjük el, hogy a 

kocsiszekrénynél a tartóbak négy csavarját kicsavarozzuk, majd a hosszfuratokban előre 
toljuk. 

4. Két csavart meghúzunk, és megvizsgáljuk a kar útját, ami a teljes befékezésig legfeljebb 4-5 
zárókilincs fogig tarthat. 

5. Az utánállítás végeztével meghúzzuk a tartóbak rögzítőcsavarjait. 
6. Amikor a hosszú furat teljes hosszúságát már kihasználtuk, még van egy kiegészítő lehetőség, 

hogy a huzalt meghúzzuk. Ekkor a karon a kiegyenlítő görgőt a következő furatba tesszük, 
majd a 3. pontban ismertetett munkafolyamatot megismételjük. 

7. Függetlenül a huzal nyúlásától, –a fékbetétek kopása miatt– a fékpajzsnál a feszítőkar útja 
nagyobb lesz, és ezáltal azok eltolódása is a fékdob felé. 

8. Ha a fékbetétek 50-60%-osan kopottak, és már a fentebb ismertetett módon nem lehetséges a 
fékhatás helyreállítása, akkor mindkét féknél nagyobb méretre állítjuk át a távtartó lapokat. Ha 
a lapok utánállítását követően a fékezés 2-3 fognyira bekövetkezik, akkor ismételt beállítást 
kell végeznünk. (huzal lazulás) Ekkor a tartóbak kart használjuk vagy a kiegyenlítő görgőt 
helyezzük át. 
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A fékberendezés illeszkedő részeinek névleges mérete 
megengedett 

játék túlméret Megnevezés 
(tengely) 

Alkatrész 
száma 

névleges 
méretek 

és 
tűrések 

Megnevezés
(furat) 

Alkatrész 
száma 

névleges 
méretek 

és 
tűrések 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mellső 
kerékfékhenger 
dugattyú, tömítő 
karmantyú, külső 
átmérő 

966-35010151 23,4±0,2 
Mellső 
fékhenger, 
belső átmérő 

966-3501046 22+0,033 --- --- 1,167 1,567

Mellső 
kerékfékhenger 
dugattyú, külső 
átmérő 

966-3501042 04,0
07,022−

−  

Mellső 
kerékfékhenger 
dugattyú, belső 
átmérő 

966-3501046 22+0,033 0,04 0,103 --- --- 

Mellső 
kerékfékhenger 
dugattyú, 
karmantyúhorony 
átmérő 

966-3501042 13,5-0,12 

Mellső 
kerékfékhenger 
dugattyú, 
tömítő 
karmantyú, 
belső átmérő 

966-35010151 13,5-0,25 --- --- 0,38 0,75 

Mellső kerék 
fékütköző gyűrű, 
külső átmérő 

966-3501041 22,55-0,045 
Mellső 
kerékfékhenger, 
belső átmérő 

966-3501046 22+0,033 --- --- 0,472 0,55 

Hátsó 
kerékfékhenger 
dugattyú, tömítő 
karmantyú, külső 
átmérő 

966-35010151 20,2±0,15 
Hátsó 
fékhenger, 
belső átmérő 

965A-3501046 19+0,033 --- --- 1,017 1,35 

Hátsó 
kerékfékhenger 
dugattyú, külső 
átmérő 

965A-3501042 04,0
07,019−

−  
Hátsó 
fékhenger, 
belső átmérő 

965A-3501046 19+0,033 0,04 0,103 --- --- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hátsó 
kerékfékhenger 
dugattyú, 
karmantyúhorony 
átmérő 

965A-3501042 13-0,1 

Hátsó 
kerékfékhenger 
dugattyú, 
tömítő 
karmantyú, 
belső átmérő 

965-3501051 12,6-0,2 --- --- 0,3 0,6 

Mellső kerék 
fékütköző gyűrű, 
külső átmérő 

965A-3501041 19,4-0,045 
Hátsó 
fékhenger, 
belső átmérő 

965A-3501046 19+0,033 --- --- 0,322 0,4 

Főfékhenger 
dugattyú, külső 
átmérő 

965-3505029 04,0
07,019−

−  
Főfékhenger 
ház, belső 
átmérő 

965-3505015-E 19+0,033 0,04 0,103 --- --- 

Főfékhenger 
külső tömítő 
karmantyú, külső 
átmérő 

965-3501051 20,2±0,15 
Főfékhenger 
ház, belső 
átmérő 

965-3505051- 19+0,033 --- --- 1,017 1,35 

Főfékhenger 
dugattyú, 
karmantyúhorony 
átmérő 

965-3505029 13-0,1 

Főfékhenger 
tömítő 
karmantyú, 
belső átmérő 

965-3501051 13-0,1 --- --- 0,4 0,7 

Főfékhenger 
belső tömítő 
karmantyú, külső 
átmérő 

965-3505035 20±0,2 
Főfékhenger 
ház, belső 
átmérő 

965-3505015- 19+0,033 --- --- 0,767 1,2 
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Villamos berendezések 
 
ÁLTALÁNOS ADATOK 
 
A gépkocsi 12 Volt feszültségű berendezésekkel, váltóáramú dinamóval, feszültségszabályzóval, és 
rögzítőrelével van felszerelve. A villamos berendezések csatlakoztatása egyvezetékes rendszerű. Az 
akkumulátor negatív pólusa a gépkocsi kocsiszekrényéhez csatlakoztatott. A villamos berendezések 
elvi kapcsolási vázlatát a 198. ábra szemlélteti. 

 
 
 
 
1. oldalsó irányjelző 
2. fényszóró 
3. csatlakozólap 
4. városi világítás 
5. kürt 
6. akkumulátor 
7. kürt nyomógomb 
8. ablaktörlő kapcsoló 
9. ablaktörlő motor 
10. hőbiztosíték 
11. fő világításkapcsoló 
12. gyújtáskapcsoló 
13. mennyezeti világítás 
14. indítókapcsoló relé 
15. indítómotor 

16. gyújtótekercs 
17. gyújtáselosztó 
18. motortér világítás 
19. gyújtógyertya 
20. irányjelző 
21. hátrameneti lámpa 
22. rendszámvilágítás 
23. világítás 
24. feszültségszabályzó 
25. csatlakozólap 
26. váltóáramú dinamó 
27. rögzítő relé 
28. olajhőmérséklet jeladó 
29. olajnyomás jeladó 
30. üzemanyagkészlet jeladó 

31. olajhőmérséklet mérő 
32. távfény ellenőrző lámpa 
33. olajnyomás ellenőrző lámpa 
34. műszerfal világítás 
35. töltésjelző ellenőrző lámpa 
36. irányjelző ellenőrző lámpa 
37. üzemanyagszint mérő 
38. villogó megszakító 
39. biztosíték tömb 
40. irányjelző kapcsoló 
41. tompított fény lábkapcsoló 
42. dugaszoló aljzat 
43. féklámpa kapcsoló 

 
A vezetékek színei: 
К: barna 
КР: vörös 
Ж: sárga 

О: narancs 
Г: világoskék 
З: zöld 

Ч: fekete 
С: sötétkék 
Б: fehér 

 

198. ábra 
A villamos berendezések kapcsolási vázlata 
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Akkumulátor 
 
A gépkocsiba szerelt G CT-42 típusú akkumulátor adatai a következők: 
 
Névleges feszültség (V) 12 
Kisülési áramerősség tíz órás 
időtartamú kisütési üzemnél (A) 4,2 
Kapacitás tíz órás időtartamú kisütési üzemnél, a 
sav +30°C átlaghőmérséklete mellett (Aó) 42 
Kisülési áramerősség az indítómotor 
üzemeltetésénél (A) 125 
 
Az akkumulátor edény és a fedelek ebonitból, a választólemezek „Mipora” vagy „Miplast” anyagból 
készülnek. 
 
Az akkumulátor állapotvizsgálata 
 
Az akkumulátor állapotvizsgálatához a következő szerszámok és készülékek szükségesek: 

– savsűrűség mérő, 1100-1320 skálával és 0,01 beosztással 
– hőmérő -30°C és +65°C közötti mérőképességgel 
– cellavizsgáló 
– üvegcsövek, a savszint ellenőrzéséhez 

Az akkumulátort akkor vizsgáljuk, ha a sav fajsúlya vagy az egyes cellák feszültsége megváltozik. Az 
akkumulátor töltöttségi állapotát a kénsav fajsúlyának segítségével (+15°C-ra vonatkoztatva) 
határozzuk meg. Ennek előfeltétele, hogy a teljesen töltött akkumulátor kezdeti savfajsúlyát ismerjük, 
és üzemeltetés közben nem történt savutántöltés. Ha a savsűrűség a változtatás alkalmával különbözik 
a kezdeti +15°C-os hőmérséklettől, akkor az alábbi a –hőmérséklet függvényében, a kénsav 
fajsúlyának változásával összefüggő– helyesbítést kell elvégezni: 
A helyesbítést, a savsűrűség mérővel mérthez +15°C feletti akkumulátorsav hőmérsékletnél 
hozzáadjuk, míg alatta kivonjuk. Hibátlan akkumulátornál, az egyes cellákban a sav fajsúlya 
legfeljebb 0,1 eltérést mutathat 
Amikor a cellavizsgálóval az akkumulátor állapotát ellenőrizzük, akkor az egyes cellakapcsokon mért 
feszültségnek 5 másodpercen keresztül állandónak kell maradnia. A teljesen töltött akkumulátornál, a 
cellavizsgálóval mért feszültségnek 1,7-1,8 V közé kell esnie, és az egyes celláknál közötti eltérés 
legfeljebb 0,1 V lehet. Ha az akkumulátor félig lemerült, akkor a feszültség értéke 1,5-1,6, ha pedig 
teljesen, akkor 1,3-1,4 V közötti értéket vesz fel. 
 
 

Az akkumulátor savsűrűsége a töltöttségi állapot függvényében 
 

FAJSÚLY 
töltött állapotban 25%-os töltöttségi állapotban 50%-os töltöttségi állapotban 

1,285 1,245 1,205 
1,270 1,230 1,190 
1,240 1,200 1,160 

 
 
 

A savsűrűség mérő adatainak helyesbítése a hőmérséklet függvényében 
 

Sav hőmérséklete +45 +30 +15 0 -15 -30 -45 
Helyesbítés +0,02 +0,01 0 -0,01 -0,02 -0,03 -0,04 
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1. üvegcső, gumilabdával 
2. úszó, fajsúlymérővel 
3. úszóskála 

 
 
 
 
Az akkumulátor üzemzavarai 
 

I. Üzemzavar 
Az indítómotor nem forgatja át eléggé a főtengelyt, a lámpák halványan világítanak, a kürt 
hangja gyenge. 

II. Ok 
1. Az akkumulátor lemerült. 
2. A kapcsok és kábelsaruk oxidálódtak. 

III. Elhárítás 
1. Az akkumulátort feltöltjük. 
2. A kábelsarukat levesszük és a kapcsokkal együtt megtisztítjuk. 

 
I. Üzemzavar 

Az indítómotor nem forgatja át eléggé a főtengelyt, a lámpák fényesen világítanak, a kürt 
normál hangon szól. 

II. Ok 
Az akkumulátor kapcsoknál a kábelsaruk nincsenek jól meghúzva. 

III. Elhárítás 
A kábelsaru rögzítőcsavarokat meghúzzuk. 

201. ábra 
A savsűrűség mérése sűrűségmérővel 

200. ábra 
Az akkumulátor töltöttségi 

állapotának mérése cellavizsgálóval 

199. ábra 
Az akkumulátor savszintjének ellenőrzése 
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I. Üzemzavar 
Kénsav található az akkumulátor felületén. 

II. Ok 
1. A cellákban túl magas a savszint, és menet közben kirázódott. 
2. A sav a repedéseken, vagy a tömítő masszán keresztül kiszivárog. 

III. Elhárítás 
1. A savszintet az előírt értékre csökkentjük. 
2. Egy felmelegített „spaknival” elsimítjuk a tömítő masszát, majd szükség esetén forró 

masszát öntünk az edény fala és a fedelek közé. 
 

I. Üzemzavar 
Gyors kapacitás veszteség a nem használt akkumulátornál (önkisülés) 

II. Ok 
1. Az alkalmazott elektrolit (a sav, vagy a desztillált víz) idegen adalék miatt szennyeződött. 
2. Az akkumulátor por, oxidáció stb. miatt elszennyeződött. 

III. Elhárítás 
1. Az akkumulátort átöblítjük, majd friss savat töltünk be és feltöltjük azt. 
2. Száraz vagy szalmiákba mártott ronggyal az akkumulátor felületét a szennyeződéstől 

megtisztítjuk. 
 

I. Üzemzavar 
Az akkumulátor lemerült, és nehezen lehet feltölteni. 

II. Ok 
A lemezek szulfátosodtak az alábbi okok miatt: 
− az akkumulátor hosszú ideig állt lemerült állapotban 
− túl magas a savsűrűség 
− a savszintje túl alacsony 
− a sav elszennyeződött 
− a környezeti hőmérséklet erősen ingadozó 
− a feszültségszabályzó elállítása miatt, az akkumulátor feltöltése rendszeresen elégtelen 

III. Elhárítás 
Ha a szulfátosodás nem jelentős, akkor az akkumulátort megszabadítjuk a rárakódott 
szulfátrétegtől és feltöltjük. Ezt úgy tegyük, hogy a régi elektrolitot kiöntjük, és helyette 
desztillált vizet töltünk be. Az akkumulátort a víz feltöltésétől számított egy órán keresztül 
állni hagyjuk, majd 4A erősségű árammal feltöltjük. A töltés közben a desztillált vízhez 
folyamatosan adagoljuk a kénsavat, így növelve az oldat fajsúlyát. Mihelyst a dús 
gázképződés megindul, a töltést két óra hosszú időtartamra abbahagyjuk. A két óra letelte 
után ismét töltjük hat órán keresztül, majd kisütjük; és végezetül újabb hat órát töltjük. 

 
Az akkumulátor szét- és összeszerelése 
 
Az akkumulátor szétszerelése a következő sorrendben történik: 

1. Felmelegített „spakni” segítségével eltávolítjuk a kiöntőmasszát, és a cellákból kivesszük a 
lemezeket. 

2. Az elektrolitot kifolyatjuk, az akkumulátor edényt tiszta vízzel kimossuk, majd a lemezeket 
megvizsgáljuk. 

3. Ha csak egy cella hibásodott meg, akkor csak annak a lemezeit tesszük szabaddá és vesszük ki 
az edényből. A szomszédos összekötő lamellát ilyenkor fémfűrésszel elvágjuk. Amennyiben 
nem áll rendelkezésünkre tartalék lamella és a régit ismét fel kívánjuk használni, akkor a 
póluskivezető forrasztási helynél fúrjuk le. 

4. A hiba elhárítása után az akkumulátor edényt és a fedeleket jól megmossuk, a savnyomokat és 
kiöntő masszát teljes mértékben eltávolítjuk, majd a lemezeket visszatesszük. 

5. A fedeleket feltesszük, a kinyúló pólusfejeket megtisztítjuk, és az összekötő lamellákat is 
feltesszük. 

6. A pólusfejeknél az összekötő lamellákat egy olyan, Ø 6 mm szén elektródával forrasszuk fel, 
amely egy fém tartóban helyezkedik el, és fa fogantyúja van. 
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7. Az elektróda egyik pólusát az áramforrásra, míg a másikat az összekötő lamellához 
csatlakoztatjuk. Amikor az elektródát a pólusfejre és az összekötő sínre tesszük, akkor az 
ólom megolvad. Szükség esetén adalékanyagként adjunk az ólomhoz, vagy az ólomötvözethez 
3-5% antimont. A forrasztást a pólusfej középétől kifelé haladva, körkörös mozgással 
végezzük, ügyelve arra, nehogy villamos ívfény keletkezzék. 

8. A forrasztás végeztével az összekötő lamella felületét egy reszelővel megtisztítjuk, és a 
fémforgácsot eltávolítjuk. Az akkumulátor edény és a fedelek közé 180-200°C hőmérsékletre 
felmelegített kiöntő masszát (szurok) töltünk. 

Mindezek ellenére, az akkumulátor javítását és töltését tanácsos szakműhellyel végeztetni. 
 
Töltődinamó, G-502A típus 
 
A beépített egyenirányító tömbbel szerelt váltóáramú töltődinamó fő műszaki adatai: 
Névleges feszültség (V) 12 
Legnagyobb áramerősség (A) 30 
A forgórész fordulatszáma terhelés nélkül: (ford/perc) 
– egyenirányított, 12,5V feszültségnél, 

és 20°C hőmérsékletnél 1200 
– 20A terhelési áramnál 2500 
A forgórész legnagyobb fordulatszáma: 7500 
 
A töltődinamó tekercselésének főbb adatai: 
Állórész tekercs: 
A három töltődinamó fázis mindegyike hat megszakítatlan tekercsből, és tekercsenként 14 menetből 
áll (fázisonként 84 menet). A tekercs anyaga: Ø 0,96 mm zománcozott huzal. A fázisvégeken egy 
kapcsolórész helyezkedik el, kezdetben szigetelve. Az állórésznek 18 foga van, és ezekre vannak 
felhúzva a lakkba mártott tekercsek. 
Forgórész tekercs: 
A forgórész tekercs egy 680 menetből álló, henger alakú, Ø 0,51 mm zománcozott huzallal készített 
tekercs, amit három csavar rögzít. A forgórész tekercseinek végei a gyűrűkhöz csatlakoznak, amelyek 
a töltődinamó ventilátor terelő szerkezetének kivágásban helyezkednek el. A dinamó hajtása a 
tengelyére illesztett ékszíjtárcsa segítségével történik. A hajtórésszel ellentétes oldalon, a tengelyen 
helyezkedik el a ventilátor futókerék. A feszültségszabályzóhoz futó kábelköteg a terelőszerkezet 
homlokoldalán található. A dinamóval közös egységet képező teljes terelőszerkezetet tőcsavarok és 
anyák erősítik a motorra. 
A forgórész ellenállása 20°C hőmérsékletnél 3,0

2,015,7 +
−  Ω. 

 
A töltődinamó kiszerelése 
 

1. A feszültségszabályzóról lecsatoljuk a kábelt és a kábelköteg tartót levesszük. 
2. Levesszük az ékszíjat oly módon, hogy az ékszíjtárcsa külső tárcsáját leszereljük. 
3. A ventilátor fedelének rögzítőcsavarjait kicsavarozzuk. 
4. Lecsavarozzuk a ventilátort a motorhoz rögzítő tőcsavarok anyáit. 
5. a terelőszerkezetet megemeljük, és a tőcsavarokat kivesszük. 

A beszerelés a fentiek fordított sorrendjében történik. 
 
A töltődinamó szét- és összeszerelése (202. ábra) 
 
A szétszerelés előtt a töltődinamót kiszereljük a terelőszerkezetből 

1. Az ékszíjtárcsa és ventilátor futókerék rögzítőanyáit lecsavarozzuk, az ékszíjtárcsát és a 
futókereket lehúzó készülék segítségével lehúzzuk. 

2. A töltődinamó tengelyéről levesszük az illesztő rugókat és az ütközőperselyeket. 
3. A kapcsoknál öt kábelt lecsatolunk. 
4. A töltődinamót a terelőszerkezetben rögzítő három csavart kicsavarozzuk, és a ventilátor 

fotókerék felé kivesszük. 
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5. Az állórész kapocs három anyáját kicsavarozzuk, majd az egyenirányító tömbszigetelőjét és a 
lapokat levesszük. 

6. A töltődinamó négy feszítőcsavarját (18) kicsavarozzuk és a tőcsavar fejek oldalán a fedelet 
leemeljük. 

7. Az állórész tekercs kapcsának levezetéseit az egyenirányító tömbről leválasztjuk, és az 
állórészt a vezetékekkel együtt levesszük. A vezetékeket azonnal az állórész mögé vezetjük 
annak leszerelésekor, hogy megelőzzük a szakadásukat. 

8. Lehúzó készülékkel levesszük a kefetartó fedelet (5), és a csapágyat (12). 
9. A három süllyesztett fejű csavart(13) kicsavarozzuk a kefetartóból, majd eltávolítjuk az 

ütközőtárcsát (10), és a csapágyat (12) kivesszük a fedélből. 
A dinamó összeszerelése a szétszerelés fordított sorrendjében történik. Ekkor a dinamó tengelyének 
ütközőperselyeit a helyükre tesszük: a rövid ütközőperselyt a fedélnél, a kefetartó oldalon; a hosszút 
(21) pedig a tengely ellentétes oldalán. 
 

 
1. kefetartó a kefékkel, teljes 
2. kefetartó rögzítőcsavar 
3. szigetelő tárcsa 
4. gerjesztőtekercs-kapocs csavarja 
5. érintkező oldali fedél 
6. csavar alátéttel 
7. anya alátéttel 
8. persely 
9. ütközőpersely 
10. ütközőtárcsa 
11. alátét 

12. golyóscsapágy 
13. csavar 
14. állórész tekercs fáziskapocs 
15. érintkező gyűrű 
16. egyenirányító tömb 
17. állórész a tekercseléssel, teljes 
18. feszítőcsavar 
19. forgórész a gerjesztő tekercseléssel, teljes 
20. fedél 
21. ütközőpersely 
22. persely 

202. ábra
A töltődinamó
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1. feszítőcsavar 
2. fedél 
3. forgórész 
4. érintkező gyűrű 
5. állórész 
6. állórész tekercs levezető 
7. érintkező oldali fedél 
8. testcsatlakozás 
9. kefetartó rögzítőcsavarok 
10. golyóscsapágy 
11. test kefetartó 
12. pozitív kefetartó 
13. alátét 
14. ütközőtárcsa 
15. egyenirányító tömb a 

pozitív kapoccsal 
 
A töltődinamó állapotvizsgálata 
 
Az állapotvizsgálat elvégzése céljából dinamót a kefetartó oldali fedélnél rögzítjük, és a próbapad 
hajtásához csatlakoztatjuk. A vizsgálat alatt az egyenirányító tömböt egy külső ventilátorral hűtjük. A 
vizsgálat az egyenirányító hűtése nélkül nem végezhető el, mert az a túlhevülés következtében 
tönkremegy. 
A gerjesztőtekercs áramforrásaként 12V egyenáramot kell használni. A kapcsolási rajzot a 204. ábra 
szemlélteti. A dinamó vizsgálatához az alábbi szerszámok és készülékek szükségesek: 

− próbapad 
− voltmérő, 0-15V mérési tartománnyal 
− ampermérő 0-30A mérési tartománnyal 
− 11 mm-es csavarkulcs 
− csavarhúzó 

 
1. forgórész tekercs 
2. állórész tekercs 
3. egyenirányító 
4. kapcsoló 
5. akkumulátor 
6. voltmérő 
7. ampermérő 
8. terhelés 
9. kapcsoló 
10. szabályzó ellenállás 

 
 
 
 
 
 
A vizsgálatot a következő lépések szerint végezzük: 

1. A forgórész tengelyét a próbapad hajtószerkezetéhez csatlakoztatjuk, és a fordulatszámot zárt 
kapcsolókkal (4 és 9) 1100 ford/perc értékig emeljük. 

2. A 4-es kapcsolót bekapcsoljuk, és ezzel a feszültséget az akkumulátorról a gerjesztőtekercsre 
helyezzük. A voltmérővel megmérjük a feszültséget. (terhelés nélkül legalább 12V) 

3. A töltődinamó terhelését bekapcsoljuk, a tengely fordulatszámát 2600 ford/perc értékig 
növeljük. Az áramerősséget a 10-20 amperes terhelési ellenállással beállítjuk, aminek értékét 
az ampermérőről olvassuk le. A voltmérőnek ekkor legalább 12V feszültséget kell mutatnia. 

4. A fordulatszámot 1200 ford/percre csökkentjük és a 9-es kapcsolót nyitjuk. 

203. ábra 
A töltődinamó egyes részei

204. ábra 
Áramcsatlakoztatási vázlat 

a töltődinamó 
ellenőrzéséhez 
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Megjegyzés: 
A terhelést a fordulatszám csökkentése nélkül nem szabad kikapcsolni, mert a feszültség hirtelen 
megemelkedik. 
Ha a vizsgálat nem eredményez 12V-nál nagyobb értéket, akkor az üzemzavart a következő útmutatás 
alapján meg kell állapítani, majd utána megszüntetni. Ehhez szükséges szerszámok és készülékek: 

− próbapad 
− csavarkulcs 
− csavarhúzó 
− ellenállásmérő 
− ellenőrző lámpa 
− voltmérő 

1. A 4-es kapcsoló zárva tartása és 1500 ford/perc tengely fordulatszám mellett, egy váltóáramú 
voltmérővel megmérjük a kapocsfeszültséget a tekercs fázisánál. Ha a feszültség 12V-nál 
kisebb a fázisoknál, akkor az egyenirányítót kicseréljük és megismételjük a vizsgálatot. 

2. A dinamó mellékcsatlakozás kapocskábelét lecsatoljuk és a kefetartót a kefékkel együtt 
levesszük. Az érintkező gyűrűket az ellenállásmérő vezetékéhez érintve, megmérjük a 
gerjesztőtekercs ellenállását. Ennek szabványos értéke 3,0

2,015,7 +
−  Ω. Az ennél kisebb ellenállás 

motorzárlatra utal, míg a nagyobb rossz érintkezést vagy szakadás miatti végtelen ellenállást 
jelez. 

3. A forgórész mellékcsatlakozás tekercsének testzárlatát az akkumulátorról vett feszültséggel, 
egy ellenőrző lámpa segítségével vizsgáljuk meg. Az akkumulátor negatív kapcsát a forgórész 
tengelyhez, a pozitívat pedig az ellenőrző lámpán keresztül, az érintkező gyűrűkhöz kötjük. A 
világító lámpa a forgórész tekercs testzárlatát jelzi. 

4. Az ellenőrző lámpát és az akkumulátort használva megvizsgáljuk, hogy a keféktől a kefetartó 
kapocsvezetékig van-e áramkör. Ennek érdekében a forgórészt lassan, 1-2 fordulattal 
átforgatjuk. Fontos, hogy a keféknek a kefetartóban könnyen kell mozogniuk. A forgórész 
érintkező gyűrűinek felületének szürke tónusúaknak kell lennie. Ha a kefék magassága kisebb, 
mint 10-11 mm, akkor ki kell őket cserélni. 

5. Ha a dinamó nem teljesíti a már említett elvárást (12V névleges feszültség 2600 ford/perc 
fordulatszámnál és 20A terhelés mellett), akkor elő lépésben az egyenirányító tömböt 
leszereljük, majd az ellenőrző lámpát az egyik fázisvezetékhez csatlakoztatjuk. Az 
akkumulátorról, az ellenőrző lámpán keresztül egy másik fázisvezetékre átvisszük a 
feszültséget. Ha a lámpa világítani kezd, akkor a két fázis között áramkör van, és a vizsgálatot 
elvégezzük a harmadik fázissal is. Ha az ellenőrző lámpa sötét marad, akkor a fázisban 
szakadás van, és a dinamó csak két fázissal működik. 

6. Ellenőrző lámpával vagy voltmérővel vizsgáljuk meg az egyenirányító tömb kifogástalan 
állapotát. Ehhez először a feszültséget az akkumulátor pozitív kapcsáról, az ellenőrző lámpán 
vagy a voltmérőn keresztül az egyenirányító tömb pozitív kapcsára csatlakoztatjuk. Az 
akkumulátor negatív kapcsát pedig az egyenirányító negatív kapcsával kötjük össze. Ha az 
egyenirányító tömb hibátlan, akkor a lámpa nem kezd világítani, illetve a voltmérő nem jelez 
feszültséget. Ha a polaritást megcseréljük, akkor a lámpának világítania kell, illetve a 
voltmérőnek teljes (12V) feszültséget kell mutatnia. Ha hibát észlelünk, akkor az 
egyenirányító tömböt ki kell cserélni. 

7. Ha a fentiekben ismertetett vizsgálattal megállapított hibákat megszüntettük, és mégis erős 
zörej hallatszik, akkor a csapágyakat és az állórészt is megvizsgáljuk. Ha a szigetelés 
megsötétült, akkor a tekercs menetzárlatára következtethetünk, és az ilyen állórészt ki kell 
cserélni. Amennyiben a zaj a csapágyból származik, akkor elsőként felnyitjuk a tömítést, a 
csapágyat átmossuk, és a zsírt kicseréljük. 
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A töltődinamó üzemi vizsgálata a gépkocsin 
 
A töltődinamó üzemzavarait a következő jelek alapján lehet felismerni: 

1. A motor indítása után a műszerfalon nem kezd el világítani az ellenőrző lámpa. 
2. Az ellenőrző lámpa csak magas fordulatszámnál alszik ki. 
3. Az akkumulátor menet közben lemerül, holott a nagyobb fogyasztók (fűtés, világítás, 

ablaktörlő, stb.) nincsenek bekapcsolva. 
4. Erős mechanikus zörej hallható. 

A berendezés kiszerelése nélkül is megállapíthatók az üzemzavar okai, az alábbiak szerint: 
1. A feszültségszabályzó kapcsáról leválasztjuk a mellékcsatlakozás vezetékét (sárga), és a 

forgórész tengelyt átforgatjuk. Ezután a feszültségszabályzó másik kapcsát rövid ideig 
érintkeztetjük (a motor nem jár, gyújtás kikapcsolva). Amennyiben egy kis szikrát észlelünk, 
akkor a gerjesztő áramkör hibátlan. Ha a gyújtást bekapcsolva, ugyanilyen szikra keletkezik a 
feszültségszabályzó másik kapcsán, akkor a bekapcsoló relé, a szabályzó áramtekercse és a 
szabályzó érintkezők is hibátlanok. Ha az első esetben elmarad a szikraképződés, akkor ez az 
alábbi okokra vezethető vissza: 

– rossz az érintkezés a kefék és az érintkező gyűrűk között 
– meglazult a gerjesztő tekercs végeinek forrasztása 
– a vezeték szakadt 

2. A gerjesztő áramkör hibáinak megszüntetését követően, a mellékcsatlakozás vezetékét a 
feszültségszabályzó kapcsára kötjük, és a motort megindítjuk. A dinamó pozitív kapcsa és a 
testelés közé ellenőrző lámpát kötünk, amivel megvizsgáljuk, hogy az egyenirányító kimenő 
részénél van-e feszültség. 

3. A rögzítő reléről lekapcsoljuk a két fázisvezetéket (vörös), és a motort megindítjuk. Alapjárati 
fordulatszám mellett a fázisvezetékek közé ellenőrző lámpát vagy voltmérőt kapcsolunk. Ha a 
lámpa világítani kezd, illetve a voltmérő feszültséget jelez, akkor nincs hiba. Ellenkező 
esetben szakadás lehet a fázistekercsben, a csatlakozó kapocsban, vagy a kábelben. 

4. A ventilátor futókerék ékszíját levesszük (a motor nem jár), és az ékszíjat kézzel meghajtjuk. 
A csapágy zöreje, annak meghibásodását jelzi. Ha a futókerék súrlódik a terelőszerkezetnél, 
akkor vizsgáljuk meg, hogy a dinamó megfelelően rögzített-e. Ha rendellenességet nem 
állapítottunk meg, akkor vizsgáljuk meg az egyéb berendezések (feszültségszabályzó, rögzítő 
relé, csatlakozó vezetékek) állapotát is. 

 
Az töltődinamó üzemzavarai 
 

I. Üzemzavar 
Az ellenőrző lámpa közepes és magas fordulatszámon is világít a műszerfalon. 

II. Ok 
1. Rossz az érintkezés a keféknél. 
2. A forgórész érintkező gyűrűje olajjal szennyezett. 
3. A kefék kopottak vagy felakadtak a kefetartóban. 
4. A rögzítő relé diódái tönkrementek. 
5. Rossz az érintkezés a csatlakozó vezetékeknél. 
6. Beégett a feszültségszabályzó érintkezője. 
7. A gerjesztő tekercs szakadt. 

III. Elhárítás 
1. Vizsgáljuk meg, van-e áramkör a mellékcsatlakozás tekercsében. A szakadást szüntessük 

meg. 
2. Az érintkezőket tisztítsuk meg, és benzinbe mártott ronggyal töröljük át. 
3. A kefetartót vegyük le, távolítsuk el a port, és vizsgáljuk meg a mozgathatóságukat. A kefék 

magasságát legalább 10-11 mm-re állítsuk be. 
4. Cseréljük ki a relét. 
5. A kapocs csavarjait utánhúzzuk. 
6. A feszültség relé érintkezőit finom csiszolóvászonnal megtisztítjuk, utána gyapjúszövettel 

megtöröljük. 
7. A forrasztási helyeken vagy a tekercs végein keletkezett szakadást megszüntetjük. 
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I. Üzemzavar 
Az akkumulátor, bekapcsolt fogyasztók (fűtés, világítás, ablaktörlő stb) mellett, menet 
közben kimerül 

II. Ok 
1. Szakadás az állórész tekercs egyik fázisában. 
2. Az egyenirányító tömb meghibásodott. 

III. Elhárítás 
1. Vizsgáljuk meg, hogy bekapcsolt egyenirányító tömb mellett, mindegyik fázisnál van-e 

feszültség. Szakadás esetén, szétszerelés után megszüntetjük a hibát. 
2. Az egyenirányító tömböt kicseréljük. 

 
I. Üzemzavar 

A csapágy túl hangos 
II. Ok 

A csapágy nem kap kenést. 
III. Elhárítás 

A csapágyat, vagy a benne levő zsírt kicseréljük. 
 
Az töltődinamó javítása 
 
Szükséges szerszámok és készülékek: 

– csavarhúzó 
– csavarkulcs, 8 és 10 mm-es 
– lehúzó készülék 
– ellenállás-mérő 
– csipesz 

A szétszerelt töltődinamó alkatrészeit a portól és szennyeződéstől alaposan megtisztítjuk, és ronggyal 
áttöröljük. Az álló- és forgórészt tilos benzinben vagy más oldószerben mosni. Ha a töltődinamóba 
olaj jutott, akkor a mosáshoz kivételesen megengedhető nem etiléntartalmú benzin alkalmazása. 
Ebben esetben, az alkatrészeket mosás után azonnal 60-70°C hőmérsékletű levegőárammal át kell 
fúvatni. A megtisztított alkatrészeket megvizsgáljunk, és eldöntjük melyek javíthatók, és melyek 
szorulnak cserére. A döntést az alábbiak alapján hozzuk meg: 

1. Az állórész tekercsét és a vezetéket felforrasztjuk és a tekercs szigetelésének állapotát 
megvizsgáljuk. Ellenőrizzük, hogy a három fázisnál, a forrasztási helyeken nincs-e szakadás. 

2. Az állórész tekercset megvizsgáljuk abból a szempontból, hogy milyen a testcsatlakozás és a 
tekercsvezetékek forrasztási helyei milyen állapotban vannak az érintkező gyűrűknél. 

3. A gerjesztő tekercs ellenállását megvizsgáljuk. 
4. Erős kopás vagy beégés esetén az érintkező gyűrűket megcsiszoljuk. A gyűrűk, 

tengelycsaphoz viszonyított ütése legfeljebb 0,05 mm lehet. 
5. Megvizsgáljuk az egyenirányító tömb állapotát. 
6. A csapágyakat általában cserélni kell. Ha mégis jó állapotban lenne, akkor a tömítést óvatosan 

felnyitjuk, és a csapágyat benzinnel kimossuk, majd sűrített levegővel átfúvatjuk. Ezt 
követően 3-3,5g csapágyzsírral megkenjük, és a tömítést visszatesszük ügyelve arra, hogy a 
tömítés ne deformálódjon. 

7. A fedélben megvizsgáljuk a csapágy illeszkedési felületét. Eerős kopás esetén a fedelet 
kicseréljük. 

8. A 10-11 mm-nél jobban kopott keféket kicseréljük. Új kefék beszerelése előtt a lekerekítés 
sugarát 15 mm-re becsiszoljuk. A keféknek a kefetartókban szabadon, szorulás nélkül kell 
mozogniuk. 

A töltődinamót összeszereljük, és próbapadon megmérjük az áramerősséget. 
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Feszültségszabályzó (szabályzókapcsoló) 
 
A Zaporozsec gépkocsiknál alkalmazott 
feszültségszabályzó a váltakozó áramú 
töltődinamóval együtt, a rögzítőrelével 
egyvezetékes rendszerben, egyenirányított 
feszültséggel működik. Névleges 
teljesítménye 350 W, a negatív pólus a testre 
csatlakoztatott. 
A feszültségszabályzó két fő részből áll; 
úgymint bekapcsoló relé, és vibrációs 
feszültségszabályzó. A bekapcsoló relé 
szerepe az, hogy az akkumulátort és a 
fogyasztókat az egyenirányított feszültségre 
kösse, továbbá a gerjesztő tekercset álló 
motornál az akkumulátorról leválassza. A 
feszültségszabályzó a feszültség állandó 
értéken tartja, a fordulatszámtól függetlenül. 
 
A feszültségszabályzó műszaki adatai (+20°C hőmérséklet mellett): 
Kapcsolórelé bekapcsolási feszültsége (V) 6-9 
A feszültségszabályzó által biztosított feszültség 
4300±100 ford/perc fordulatszámnál és 10 A 
terhelési áramerősségnél (V) 13,8-14,8 
Távolság a forgórész és a mag között a kapcsolórelében 
– zárt érintkezőknél (mm) 0,25-0,45 
– nyitott érintkezőknél (mm) 0,5-0,6 
Távolság a forgórész és a mag között a 
feszültségszabályzóban és az 
áramhatárolóban, zárt érintkezőknél (mm) 1,2-1,4 
 
A feszültségszabályzó tekercsek fő adatai: 
A feszültségszabályzó magon két tekercset találunk: a főtekercset, amely párhuzamos, és a kiegyenlítő 
tekercset, amely soros csatlakozású. 
A főtekercs 1150±10 menetből áll, Ø 0,29 mm huzalból tekercselve. Felülről nézve, a tekercselés az 
óramutató járásával ellentétes és ellenállása +20°C hőmérséklet mellett, 18±1 Ω. 
A kiegyenlítő tekercs 40-42 menetből áll, Ø 0,8 mm huzalból és a tekercselés iránya megegyezik a 
főtekercsével. 
A kapcsolórelé tekercse 3000±10 menetből áll, Ø 0,17 mm huzalból, és ugyancsak az óramutató 
járásával megegyező irányban tekercselve. Ennek ellenállása +20°C hőmérséklet mellett, 110±6 Ω. 

205. ábra 
A РР-310 feszültségszabályzó kapcsolási vázlata

1. bekapcsoló relé 
2. feszültségszabályzó 
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A feszültségszabályzó üzemzavarai 
 

I. Üzemzavar 
Az akkumulátor nincs feltöltve. Az indítómotor lassan forog, az ellenőrző lámpa halványan 
világít. 

II. Ok 
1. Szakadás a kapcsolórelé vezetékében vagy a tekercs menetében. 
2. Menetzárlat a tekercsnél. 
3. Az érintkezők piszkosak vagy beégtek. 
4. A relé igénybevételi feszültsége túl magas. 
5. A feszültségszabályzó beállítása alacsony. 
6. Testzárlat a szabályzókapcsoló kapcsánál. 

III. Elhárítás 
1. A szakadást megszüntetjük. 
2. A zárlatot megszüntetjük, vagy a tekercset kicseréljük. 
3. Az érintkezőket 150-180 szemcsefinomságú csiszolópapírral megtisztítjuk, és spirituszba 

mártott ronggyal megtöröljük. 
4. A kapcsolórelét beállítjuk. 
5. A feszültségszabályzót beállítjuk. 
6. A testzárlatot megszüntetjük. 

 
I. Üzemzavar 

A töltési áram túl erős, és az akkumulátorsav forr. 
II. Ok 

1. A feszültségszabályzó érintkezői összeégtek. 
2. Túl magas szabályozási feszültség. 
3. Testzárlat a feszültségszabályzó párhuzamos csatlakozású tekercsénél. 
4. Szakadás vagy menetzárlat a feszültségszabályzó párhuzamos csatlakozású tekercsénél. 

III. Elhárítás 
1. Az érintkezőket 150-180 szemcsefinomságú csiszolópapírral megtisztítjuk, majd spiritusszal 

bekenjük és beállítjuk. 
2. A feszültségszabályzót beállítjuk. 
3. A testzárlatot megszüntetjük. 
4. A szakadást megszüntetjük vagy a tekercset kicseréljük. 

 
A feszültségszabályzó ellenőrzése 
 
A kapcsolót próbapadon, vagy a gépkocsin megvizsgáljuk. A szabályzókapcsoló vizsgálatát nem 
tanácsos közvetlenül a motor leállítása után elvégezni. A vizsgálathoz a következő mérőkészülékek 
szükségesek: 

– egyenáramú feszültségmérő, 20 V-ig terjedő skálával, 1,0 pontossági osztályú 
– fordulatszám-mérő, 0-600 ford/perc mérési tartománnyal a töltődinamó fordulatszámának 

ellenőrzéséhez 
– egyenáramú áramerősség mérő, 30 A-ig terjedő skálával, 1,0 pontossági osztályú 
– terhelési ellenállás, legalább 25 A áramerősségig 
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A feszültségszabályzó vizsgálata a gépkocsin 
 
A feszültségszabályzót akkumulátor 
nélkül kell megvizsgálni, és beállítani. 

1. A vizsgálat alkalmával az 
akkumulátor kábelsaruját a 
szabályzókapcsoló kapcsáról 
(a 206. ábra szerinti Б pontról) 
lecsatoljuk, és szigeteljük. A 
szabályzó feszültséget a 
kapocs (Б pont) és a test 
között feszültségmérővel 
mérjük. 

2. A terhelési áramerősséget egy, 
–a terhelési szabályzó 
ellenállás áramkörébe 
sorosan– a kapocs és a test 
közé csatlakoztatott 
áramerősség mérővel mérjük. 
A mérőkészüléket a 206. 
ábrán szemléltetett kapcsolási 
vázlat szerint csatlakoztatjuk. 

3. A műszerek csatlakoztatása után a gyújtást bekapcsoljuk, majd a motort elindítjuk és a 
fordulatszámot 4300 ford/perc értékre emeljük. 

4. A terhelési szabályzó ellenállással 10 A terhelési áramerősséget állítunk be. 
5. A feszültségmérőről leolvassuk a feszültséget, amelynek 13,8-14,8±0,2 V közötti 

tartományban kell lennie. 
6. Ha a mért értékek ettől eltérnek, akkor az utánállító rugó segítségével beállítjuk azt. Ezt úgy 

tehetjük meg, hogy a csapot megfelelő szögben áthajlítjuk. Ha a feszültség túl magas, akkor a 
rugó meghúzottságát csökkentjük, ellenkező esetben növeljük. 

 
A kapcsoló relé vizsgálata a gépkocsin 
 
A kapcsoló relé vizsgálatát álló motor, és kikapcsolt 
gyújtás mellett, a 207. ábra szerinti kapcsolás szerint 
végezzük. 

1. A vizsgálathoz a ВЗ kapocsról lecsatoljuk a 
kábelsarut és szigeteljük. 

2. A В kapocs és a test közé egy 12 V-os 
ellenőrző lámpát, a ВЗ kapocs és a test közé 
egy feszültségmérőt csatlakoztatunk. 

3. A Б és a ВЗ kapcsok közé szabályzó ellenállást 
kötünk, amelynek értékét kissé csökkenteni 
kezdjük. 

4. A pillanat, amikor a lámpa világítani kezd, 
(egy csattanó hang is hallatszik) megfelel a 
kapcsoló relé kapcsolási időpontjának. Ekkor a 
feszültségmérőnek 6-9±0,2 V értéket kell 
mutatnia. 

5. Ha a feszültség növelésével az érintkezők 
zárnak, akkor az utánállító rugó 
meghúzottságát az előző rész 6. pontjában már 
ismertetett módon helyesbítjük. 

 
 
 

206. ábra 
Áramcsatlakoztatási vázlat a töltődinamó ellenőrzéséhez 

207. ábra 
Kapcsolási vázlat a bekapcsoló relé 

ellenőrzéséhez 
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A kapcsoló relé vizsgálata próbapadon 
 
A vizsgálatot az előző részben ismertetett vizsgálattal megegyező módon végezzük, a 208. ábrán 
bemutatott kapcsolási rajz szerint. 

 
 

 
 
 
 

 
A rögzítő relé (209. ábra) 
 
A rögzítő relé műszaki adatai (+20°C hőmérséklet mellett): 
Kapcsolási feszültség a kapcsokon mérve (V) 9-10 
Lekapcsolási feszültség (V) 6 
Hézag a mozgó rész és a mag között, zárt érintkezőknél 
a felső érintkező tartó állításával szabályozható (mm) 0,25-0,45 
 
Tekercselés adatai: 
A főtekercs 2500±10 menetből áll, Ø 0,19 mm huzalból tekercselve. Felülről nézve, a tekercselés az 
óramutató járásával ellentétes és ellenállása +20°C hőmérséklet mellett, 81±6 Ω. 
A kiegészítő tekercs 90±1 menetből áll, Ø 0,41 mm huzalból és a tekercselés iránya megegyezik a 
főtekercsével. 
 
A rögzítő relé rendeltetése, hogy az indítómotort automatikusan kikapcsolja a motor megindulása után, 
és az ellenőrző lámpát lekapcsolja, ami a töltődinamó működésének kezdetét jelzi. A rögzítő relé a 
váltakozó áramú töltődinamóval és a szabályzókapcsolóval együttesen működik. 
A relé két fő részből áll; elektromágneses reléből, nyugvó érintkezőkkel, és diódákból készült 
egyenirányító hídból, amely az elektromágneses relé áramellátását végzi. 
A motor üzemi fordulatszám tartományában a rögzítő relé érintkezői állandóan nyitottak, hogy 
elkerülhető legyen az indítómotor véletlen bekapcsolása. 
A motor leállításakor a töltődinamó kapcsoknál az áramkör megszakad, a rögzítő relé lekapcsol és 
előkészíti az indítómotor áramkörét a motor következő indításához. 
Ha álló motornál bekapcsoljuk a gyújtást, akkor a műszerfalon levő ellenőrző lámpa bekapcsol, mert a 
relé érintkezői zárt állapotban vannak. 
A motormegindítása után az ellenőrző lámpa kialszik, ami a töltődinamó üzemszerű működését jelzi. 
Ekkor a feszültség a töltődinamó két fázisáról ered és az egyenirányító hídra kerül. A relé tekercse 
mágneseződik, ami a forgórészt lehúzza, és az érintkezők nyitnak. 
A rögzítő relé karbantartása a szabályzókapcsolóéval egyezik meg. 

208. ábra 
Kapcsolási vázlat a bekapcsoló relé 
próbapadon történő ellenőrzéséhez

209. ábra
A rögzítő relé kapcsolási vázlata
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A rögzítő relé vizsgálata és utánállítása 
 
A relé vizsgálata történhet próbapadon, vagy a gépkocsiban, amihez a következők szükségesek: 

– váltakozó áramú feszültségmérő, 20 V-ig terjedő skálával, 1,0 pontossági osztályú 
– szabályzó ellenállás 150-350 Ω között változtatható tartományban, 0,3-0,7 A áramerősséggel 
– transzformátor 220/12-16 V 
– 12 V-os ellenőrző lámpa, 3 W teljesítménnyel 

 
1. A rögzítő relét üzemi állapotba (a 

kapcsokkal lefelé) állítjuk. 
2. A kapcsoknál csatlakoztatjuk a szabályozó 

feszültség 50 Hz frekvenciájú 
áramforrását és egy váltakozó áramú 
feszültségmérőt. (210. ábra) 

3. Az akkumulátor pozitív pólusát a РС 
kapcsokra, a negatívat pedig a relé 
testkapcsához csatlakoztatjuk. A vizsgálat 
alatt az akkumulátor feszültségének 
12,5+0,3 V-nak kell lennie. 

4. A 12 V feszültségű és 3 W teljesítményű 
ellenőrző lámpát a РС és ЛК kapcsok 
közé kapcsoljuk. 

5. Az áramforrás feszültségét kis mértékben 
növeljük, hogy a feszültségmérő 
segítségével megállapítsuk a rögzítő relé 
ki- és bekapcsolási feszültségének értékét. 

6. A be- és kikapcsolás pillanatáról az ellenőrző lámpa felvillanása illetve kihunyása tanúskodik. 
 
A rögzítő relé vizsgálata a gépkocsin 
 
Amikor a rögzítő relét a gépkocsin vizsgáljuk, üzemképessége egyszerűen megállapítható. 

1. A gyújtást bekapcsoljuk, de a motort nem indítjuk meg. 
2. A kábelsarut a két kapocsról leválasztjuk. 
3. Az akkumulátor pozitív pólusát az alsó, míg negatív pólusát a felső kapocsra csatlakoztatjuk. 

Ezután egy erőteljes csattanás hallatszik és az ellenőrző lámpa kialszik. 
4. Megfordítjuk a polaritást, tehát az akkumulátor negatív pólusát az alsó, míg pozitív pólusát a 

felső kapocsra csatlakoztatjuk. Ezután egy újabb erőteljes csattanás hallatszik és az ellenőrző 
lámpa kialszik. 

5. Amennyiben a csattanó hangot nem halljuk, és az ellenőrző lámpa sem alszik ki, akkor a 
rögzítő relé meghibásodott. A hiba oka lehet, hogy a diódák valamelyike átüt, vagy a 
tekercsben szakadás van. 

6. Előfordulhat azonban az is, hogy a csattanás mindkét esetben hallható, ám a lámpa nem alszik 
ki. Ebben az esetben a relé hibája, hogy valamelyik vezetékében testzárlat keletkezett. 

210. ábra 
A rögzítő relé ellenőrzésének 
kapcsolási vázlata 
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A gyújtási rendszer üzemzavarai 
 

I. Üzemzavar 
A műszerfalon az ellenőrző lámpa a gyújtás bekapcsolása után is sötét. 

II. Ok 
1. Az ellenőrző lámpa áramköre, a gyújtáskapcsoló és a rögzítő relé kapcsa között 

meghibásodott. 
2. A lámpa kiégett. 
3. A rögzítő relé érintkezői piszkosak vagy beégtek. 

III. Elhárítás 
1. Az áramkörben megkeressük a hibát és megszüntetjük. 
2. A lámpát kicseréljük. 
3. Az érintkezőket 150-180 szemcsefinomságú csiszolópapírral megtisztítjuk, majd spiritusszal 

lemossuk. Az érintkező hézagot beállítjuk. 
 

I. Üzemzavar 
Az ellenőrző lámpa a motor megindulása után sem alszik ki. 

II. Ok 
1. A ventilátor ékszíja laza. 
2. A töltődinamó nem működik, mert rossz az érintkezés a fázisvezetékek és a csatlakozó 

kapcsok, vagy a kefék és az érintkező gyűrűk között, esetleg a gerjesztő tekercs végein a 
forrasztás elengedett. 

3. A rögzítő relé nem zár, bár az áramkör kifogástalan. 
III. Elhárítás 

1. Az ékszíj feszességét az előírásoknak megfelelő értékre állítjuk. 
2. A töltődinamó érintkezési helyeit helyreállítjuk, a keféket és a kefetartókat megtisztítjuk, 

biztosítjuk a kefék mozgását a tartókban, a tekercs végeit megforrasztjuk. 
3. A hibás diódákat kicseréljük vagy a rögzítő relé áramkörében megszüntetjük a szakadást. 

 
I. Üzemzavar 

Az ellenőrző lámpa üzemszerűen működik, de az akkumulátor ennek ellenére lemerül. 
II. Ok 

1. Hibás az áramkör az akkumulátor, az indítómotor, vagy a feszültségszabályzó csatlakozási 
helyeinél. 

2. A feszültségszabályzó az előtét ellenállás átégése vagy a helytelenül beállított szabályzási 
feszültség miatt meghibásodott. 

III. Elhárítás 
1. Az áramkörben megkeressük a hibát és megszüntetjük. 
2. A feszültségszabályzó hibáját megszüntetjük. 

 
I. Üzemzavar 

Az ellenőrző lámpa üzemszerűen működik, de az akkumulátor túltölt. (a sav felforr) 
II. Ok 

1. Az akkumulátorcellák zárlatosak. 
2. A feszültségszabályzó magasan szabályoz. 
3. Szakadás a feszültségszabályzó szabályzó tekercsében 

III. Elhárítás 
1. A zárlatot megszüntetjük. 
2. A feszültségszabályzót beállítjuk. 
3. A szakadási helyeket megkeressük és a hibát elhárítjuk. 
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Indítómotor 
 
A gépkocsin ОТ-354 típusú, elektromágneses távkapcsolóval ellátott indítómotort (211. ábra) 
alkalmaznak, annak fedelére rögzített РС 901-A típusú behúzó relével. (212. ábra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. betét 
2. feszítőcsavar 
3. kollektor oldali fedél 
4. acéltárcsa 
5. alátét 
6. sapka 
7. csavar 
8. kefe 
9. kefetartó 
10. relé fedél 
11. érintkező csavar 

12. rögzítőcsavar 
13. relérúd az érintkező csappal 
14. relé húzó- és tartótekercs 
15. pólus a tekerccsel 
16. relé mozgórész 
17. pánt 
18. tömítő betét 
19. hajtókapcsoló kar tengely 
20. kar 
21. indítómotor pajzs a betéttel 
22. zárógyűrű 

23. alátét 
24. alátét 
25. ütköző gyűrű 
26. meghajtó rész (teljes) 
27. forgórész (teljes) 
28. állórész (teljes) 
29. tömítő gyűrű 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. állórész 
2. kefetartó áthidalás 
3. kollektor oldali fedél 
4. kefe 
5. sapka 
6. betét 
7. gyűrű 

8. forgórész 
9. relé fedél rögzítőcsavar 
10. relé fedél 
11. relé ház a rúddal és az érintkező lappal 
12. relé ház rögzítőcsavar 
13. meghajtó rúd (teljes) 
14. relé forgórész a rugóval 

15. meghajtó kapcsolókar 
16. meghajtó oldali fedél 
17. tömítő betét 
18. feszítőcsavar

211. ábra 
Az ОТ-354 indítómotor 

212. ábra 
Az ОТ-354 indítómotor 

egyes részei 
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Az indítómotor műszaki adatai: 
Névleges feszültség (V) 12 
Névleges teljesítmény (W) 625 
Legnagyobb üresjárati áramerősség (A) 50 
Áramerősség a fékezési nyomatéknál (A) 290 
A behúzó relé legnagyobb bekapcsolási feszültsége* (V) 9 
A kefetartó nyomása a kefékre (N) 10,3-13,2 
*: az indító fogaskerék és a forgórész tengely ütközőgyűrűjének érintkezésekor 
 
Tekercselés adatai: 
A gerjesztő tekercs alsó és felső, párhuzamosan kapcsolt tekercse 80 menetből áll és a vörösréz huzal 
átmérője 0,72 mm. A tekercselés15 rétegű, rétegenként 5-6 menettel. Kívül 0,25 mm vastagságban fél-
túlfedéssel borítottak, 15 mm szélességben szigetelve. A soros kapcsolású pólustekercsek 81x4,7 mm-
es huzalból készültek. Az alsó 8, a felső 7 menetből áll, gyantába mártott fél-túlfedéssel borítottak, és 
0,3 mm vastag prespán szigeteléssel készültek. 
A forgórész tekercs 23 szakaszos, Ø 2,02 mm-es zománcozott vörösréz drótból áll. 
Egy-egy szakasz menetszáma: 2 
Horonyszám a forgórészen: 23 
Horonyelosztás: 1-7 
A kollektor lamellák száma: 23 a kollektoron elosztva 
 
РС 901-A típusú behúzó relé 
 
Az indítómotor behúzó reléjének egy soros és egy párhuzamos kapcsolású tekercse van. A soros 
kapcsolású tekercs, hat rétegben tekercselt Ø 0,83-0,89 mm zománcozott vörösréz huzalból, 245±3 
menetből áll. A tekercs ellenállása +20°C hőmérséklet mellett, 0,72±5% Ω. 
A párhuzamos kapcsolású tekercs, hat rétegben tekercselt Ø 0,72-0,78 mm zománcozott vörösréz 
huzalból, 245±3 menetből áll. A tekercs ellenállása +20°C hőmérséklet mellett, 1,3±5% Ω 
A soros és párhuzamos kapcsolású tekercsek tekercselési iránya megegyezik. Az indítómotor, a 
kiegészítő relé, a gyújtáskapcsoló és a gyújtótekercs kapcsolási vázlatát a 213. ábra szemlélteti. 
 
 

1. töltődinamó 
2. akkumulátor 
3. РС-502 kiegészítő relé 
4. gyújtáskapcsoló 
5. indítómotor behúzó relé 
6. állórész tekercs 
7. gyújtótekercs 
8. előtét ellenállás 
9. gyújtótekercs érintkező 
10. gyújtótekercs érintkező 

 
 
 
 
 
 
 

213. ábra
Indítómotor, kiegészítő relé és 

gyújtáskapcsoló kapcsolási vázlata
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Az indítómotor ki- és beszerelése 
 
Szükséges szerszámok: 11, 12 és 17 mm-es csavarkulcs. 

1. A gépkocsit aknára állítjuk. 
2. Az akkumulátor kábelét lecsatoljuk. 
3. A szórólemez négy rögzítőcsavarját kicsavarozzuk. 
4. Az indítómotor kábelét lecsatoljuk. 
5. Az indítómotor rögzítő tőcsavarjainak anyáit lecsavarozzuk és az indítómotort a tőcsavarokkal 

párhuzamosan a vezérmű fedél felé eltoljuk. 
6. Az indítómotort kivesszük. 

Az indítómotor beszerelése a kiszerelés fordított sorrendjében történik. 
 
Az indítómotor szét- és összeszerelése (lásd a 211. ábrát) 
 

1. A kábel rögzítő érintkező csavarját lecsavarozzuk, és a kábelt szabaddá tesszük. 
2. A relé két rögzítőcsavarját kicsavarozzuk, és a relét levesszük. 
3. Megmérjük a távolságot a pánt (17) végétől a forgórész homlokfelületéig. Az összeszerelésnél 

ennek a távolságnak azonosnak kell lennie. Szükség esetén beállítjuk a 2-4 mm-es méretet. 
4. A relét a következőképpen szétszereljük: 

a. Lecsavarozzuk azt a rögzítő anyát, amire a kapcsoló- és tartótekercs vezetékei vannak 
forrasztva. 

b. A fedél rögzítőcsavarjait (12) kicsavarozzuk, és a fedelet levesszük. 
c. A fedél levétele alkalmával a kapcsolótekercs végét érintetlenül kell hagyni. 
d. A relérudat (13) az érintkező lappal együtt levesszük. 
e. A pajzsot lehúzzuk. 

5. A kartengelyből kivesszük a sasszeget (19), és a tengelyt kihúzzuk a fedélből. 
6. a védősapka két csavarját (7) lecsavarozzuk, és a védősapkát (6) levesszük. A levételkor 

ügyeljünk arra, hogy a benne levő betét és a tömítés ne sérüljön meg. 
7. A kefekábel és a kefetartó áthidalását rögzítő négy csavart (9) kicsavarozzuk, és mind a négy 

kefét (8) kivesszük. Fontos, hogy kiszereléskor jelöljük meg a keféket, mert az összeszerelés 
során ugyanoda kell visszakerülniük. 

8. Az állórész két befogócsavarját (2) kicsavarozzuk és levesszük. 
9. A kollektor oldali fedelet (3) megemeljük, és a forgórész tengelycsapjáról a két tárcsát 

levesszük. (egyik acél, a másik fiber) 
10. Az állórészt (28) levesszük. 
11. A meghajtó oldali fedél tömítő betétjét (18) kivesszük. 
12. Levesszük a forgórészt (27), a meghajtó részt (26) és a kart (20). A kar helyzetét, még 

összeszerelt állapotban jelöljük meg, hogy az ismételt összeszerelés alkalmával ugyanoda 
kerüljön vissza. 

13. A hajtás felőli oldalon a tengelycsapról levesszük a két tárcsát (23 és 24). Az egyik egy 
ütközőtárcsa, míg a másik különleges rugós alátét. 

14. Az ütközőgyűrűt (25) eltoljuk, és a zárógyűrűt (22) szabaddá tesszük. A tengelyről lehúzzuk  a 
zárat, az ütközőgyűrűt, és a meghajtó részt (Bendix) 

15. A szétszerelés után az indítómotor alkatrészeit a szennyeződéstől és az olajtól megtisztítjuk, 
majd ronggyal áttöröljük. 

16. Az alkatrészeket sérülés vagy kopás szempontjából megvizsgáljuk, és szükség szerint 
cseréljük. 

17. A hajtásvezető pánt alakú hornyait és a tengelycsapot benzinben megmossuk, szárazra 
töröljük, és a beszerelés előtt megkenjük motorolajjal. 

18. A Bendixet benzinben megmossuk, sűrített levegővel átfúvatjuk, majd motorolajjal bekenjük. 
19. A relé érintkezőinek állapotát megvizsgáljuk, és ha jelentősebb beégést veszünk észre, akkor 

csiszolópapírral megtisztítjuk. 
20. Ha az érintkezőcsavarok a felfekvési helyeken 0,5 mm-nél jobban kopottak, akkor azokat 

180°-al fordítsuk el. 
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Az indítómotor összeszerelésének munkafolyamata: 
1. A forgórész tengelyre felhúzzuk a Bendixet, majd az ütközőgyűrűt, amihez az szükséges, 

hogy a forgórész tengelyen levő kivágásba betesszük a rugós zárgyűrűt, és erre sajtoljuk rá az 
ütközőgyűrűt. 

2. A hajtás felőli oldalon a tengelycsapra feltesszük a tárcsákat (23 és 24), majd a fedelet 
forgórész tengelycsapjára. Ekkor a kanak a fedél hornyába, csapjának pedig a vezetőhüvelybe 
kell esnie. 

3. A kar tengelyét beszereljük és 2x15-ös sasszeggel biztosítjuk. A régi sasszeget nem szabad 
visszatenni. 

4. A tömítő betétet (18) betesszük. 
5. Az indítómotor állórészét úgy helyezzük a forgórészre, hogy a ház homlokfelületénél levő 

horony a fedél csapjával egybeessék. 
6. A kollektor oldalon feltesszük a tengelycsapra; először az acél-, utána fibertárcsát. 
7. A kollektor oldali fedelet, az előzőleg beszerelt áthidalással úgy tesszük be, hogy az állórész 

homlokfelületén levő horony egybeessék a fedélben levő csappal. 
8. A két befogócsavart betesszük és meghúzzuk. 
9. A négy kefét a jelzéseinknek megfelelő kefetartókba visszatesszük, és a kábelsarukat csavarral 

rögzítjük. 
10. A szigetelt kefetartóknál a gerjesztő tekercs végét, és az áthidalást szigetelt kefetartók közé 

csatlakoztatjuk. 
11. A keféket annyira toljuk be, hogy a kollektort érintsék. 
12. Ügyelve arra, hogy a rugó szegélye a kefe közepét érintse; feltesszük a keferugókat. 
13. A relét összeszereljük: 

a. A relé forgórészét felhúzott rugóval tesszük be. 
b. A relé érintkező rúdját beszereljük. 
c. Feltesszük a relé fedelét, és a rögzítőcsavarokat (12) becsavarozzuk. 
d. A kapcsoló- és tartótekercs végein meghúzzuk a csavarokat. 

14. A relét betesszük az indítómotor fedelénél. Megmérjük a távolságot a pánt vége és a relé 
forgórészének homlokfelülete között. A távolságnak a szétszerelés előtt mérttel meg kell 
egyeznie. 

15. A forgórész pántot a felszereljük a hajtáskarra. 
16. Megvizsgáljuk az indító fogaskerék kinyúlását, és szükség esetén utánállítjuk. 
17. Az indító fogaskerék és az ütközőgyűrű között az előírt távolság 2-4 mm, amit úgy 

ellenőrizhetünk, hogy a relét egy legfeljebb 12 V feszültségű hálózatra kapcsoljuk és a mérést 
elvégezzük. Ekkor a hajtás játékát a forgórész felé előre nyomással megszüntetjük. 

18. Túl nagy távolság esetén a relépántot becsavarozzuk, túl kis távolság esetén viszont 
kicsavarozzuk. Ily módon változtatható a távolság a szemtől a relé forgórészének 
homlokfelületéig. 

19. Az összeszerelés és utánállítás után az indítómotor távolságát üresjáratban ellenőrizzük. Az 
ellenőrzés folyamán az indítómotor és a relé áramfelvétele legfeljebb 55 A, a forgórész 
fordulatszáma legalább 3000 ford/perc legyen. 

20. Az indítómotor bekapcsolását egy –az indítómotor és az ütközőgyűrű közé illesztett– 14 mm 
vastag közbetéttel vizsgáljuk meg. 

21. A tömítőgyűrűt betesszük, majd a védősapkát a belé helyezett betéttel együtt felhúzzuk, és két 
csavarral rögzítjük. 

 
Az indítómotor ellenőrzése próbapadon 
 
Az indítómotor próbapadon történő ellenőrzése az üresjárati és a teljes fékezési ütem felülvizsgálatát 
jelenti. Ezen kívül megvizsgáljuk a РС 901-A típusú behúzó relét is. Áramforrásként akkumulátort 
vagy 300 A áramerősségű, egyenáramú generátort alkalmazunk. 
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Az indítómotor vizsgálata üresjáratban 
 
A vizsgálathoz szükséges szerszámok és készülékek: 

– állvány 
– satu 
– áramerősség mérő 
– feszültségmérő 
– fordulatszám mérő, 4000 ford/perc mérési tartománnyal 

 
1. Az indítómotort a próbapadon satuba vagy más befogószerkezetbe fogjuk. 
2. Az áramot 214. ábra szerint csatlakoztatjuk a mérőműszerekhez. 
3. Az akkumulátornak teljesen feltöltött állapotban kell lennie. Az akkumulátor és az indító 

motor közötti csatlakozó kábel legkisebb elvárható keresztmetszete 16 mm2. 
4. A kifogástalan állapotban levő indítómotor, 12 V kapocsfeszültség és 3000 ford/pec 

fordulatszám mellett, legfeljebb 55 A áramot vesz fel. Az ennél nagyobb áramfelvételnek 
üzem közbeni kísérő jelensége a csökkenő fordulatszám és a túlzott mértékű zörej, amelyek az 
indítómotor mechanikus vagy villamossági üzemzavarát jelentik. 

 
1. akkumulátor 
2. áramerősség mérő 
3. kapcsoló 
4. indítómotor 
5. feszültségmérő 

 
 
 
 
 
 
Az indítómotor vizsgálata teljes fékezési üzemnél 
 
A vizsgálathoz szükséges szerszámok és készülékek: 

– állvány 
– satu (befogó szerkezet) 
– áramerősség mérő 
– feszültségmérő 
– erőmérő 
– fékkar 

Az indítómotor villamos kapcsolási vázlata megegyezik az üresjárati vizsgálatnál leírtakkal. 
1. Az indítómotor indító fogaskerekére feltesszük a fékkart, amit a nyomaték méréséhez 

szükséges erőmérővel kötünk össze. 
2. A vizsgálat alatt ügyeljünk arra, hogy az indítómotort 2-3 másodpercnél tovább ne 

üzemeltessük, nehogy túlhevüljenek a tekercsek. A hibátlan indítómotornál, 7,2 V 
kapocsfeszültség és 290 A áramerőség mellett, a forgatónyomaték értéke 8,8 Nm. 

3. Az indítómotor vizsgálatával egyidejűleg megvizsgáljuk az üresjárati kapcsolót is. 
4. Ha a vizsgálat alkalmával megállapítjuk a forgórész tengely átfordulását, akkor az indítómotor 

hajtószerkezetének üresjárati kapcsolóját megjavítjuk, vagy kicseréljük. 

214. ábra 
Indítómotor ellenőrzési 

kapcsolási vázlata 
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Az indítómotor behúzó relé vizsgálata 
 
A vizsgálathoz szükséges szerszámok és készülékek: 

– 14 mm-es közbetét 
– szabályzó ellenállás 
– feszültségmérő 

 
1. A szabályzó ellenállást a 215. ábrának megfelelően csatlakoztatjuk a relé és a feszültségmérő 

áramkörébe. 
2. Az indító fogaskerék homlokfelülete és az ütköző gyűrű közé betesszük a 14 mm-es 

közbetétet. Ez annak a mechanikai ellenállásnak felel meg, amelynek a forgórész van kitéve az 
indító fogaskerék fogazat és a lendkerék fogaskoszorú kapcsolódásakor. 

3. A behúzó relé bekapcsolásakor (az indító fogaskerék közbetétre ütközésekor) a feszültség 
legfeljebb 9 V lehet. 

 
1. akkumulátor 
2. szabályzó ellenállás 
3. kapcsoló 
4. feszültségmérő 
5. indítómotor 

 
 
 
 
 
 
Az indító áramkör szigetelésének vizsgálata 
 
A vizsgálathoz szükséges szerszámok és készülékek: 

– ellenőrző lámpa 
– csavarhúzó 
– 14 mm-es csavarkulcs 

Az állórész, a forgórész tekercseinek, és a szigetelt kefetartók testzárlatának vizsgálata a következők 
szerint történik: 

1. A nem szigetelt keféket (csatlakozás a testen) leemeljük a kollektorról. 
2. Az indítómotor gerjesztő tekercsének végét leválasztjuk a behúzó reléről. 
3. Az ellenőrző lámpát az indítómotor gerjesztő tekercsének végére tesszük. (a feszültség 110-

220 V) Ha a lámpa felizzik, akkor a gerjesztő tekercsben testzárlat van. 
4. Testzárlat esetén sorra megvizsgáljuk a gerjesztő tekercseket, a forgórész tekercseket, és a 

szigetelt kefetartókat. 
5. A gerjesztő tekercseket, testzárlat szempontjából az alábbiak szerint megvizsgáljuk: 

a. A szigetelt kefetartók csavarjait kicsavarozzuk, és a keféket kivesszük. 
b. Az áthidalást kivesszük a kefetartók közül. 
c. A feszültséget rákötjük a reléről leválasztott erjesztő tekercs végére és az indítómotor 

házára. 
d. Ha az ellenőrző lámpa világítani kezd, akkor a tekercs testzárlatos. 

6. A forgórész tekercs és a kollektor testzárlatát, a szigetelés nélküli kefék felemelésével, és 
kivett szigetelt kefékkel vizsgáljuk. A feszültséget a lámpán keresztül a kollektor lamelláira és 
a forgórész tengelyére kötjük. 

7. Ha a lámpa világítani kezd, akkor a forgórész testzárlatos. 
8. A szigetelt kefetartókat ugyanígy vizsgáljuk testzárlat szempontjából. Ebben az esetben 

viszont a feszültséget a lámpán keresztül a szigetelt kefetartókhoz és a fedél testeléséhez 
vezetjük. 

9. A forgórész tekercs menetzárlatát forgórész próbapadon vizsgáljuk. 

215. ábra
Az indítómotor relé

ellenőrzési kapcsolási vázlata
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Az indítómotor üzemzavarainak megállapítása, és azok elhárítása 
 
Üzemzavar az alábbi okokra vezethető vissza: 

– a kollektor szennyeződése és/vagy beégése 
– a kefék felakadása 
– a forgórész tekercseinek hibája 
– a behúzó relé hibája 
– a szabadon futó kapcsoló hibája 

Az indítómotor behúzó reléjében leginkább a kapocs csavarok és érintkező lapok munkafelületei 
sérülhetnek meg a túlságosan nagy áram erőssége miatt. Ám van olyan eset is, amikor a КЗ érintkező 
hibásodik meg. Elsőnek tehát a hibát nem magában az indítómotorban, hanem a villamos 
kapcsolásban (vezetékek, érintkezők, kiegészítő relé) célszerű keresni. 
 
Az indítómotor üzemzavarai 
 

I. Üzemzavar 
A gyújtáskapcsoló hatására az indítómotor nem kapcsol be. 

II. Ok 
1. Rossz a kábelek csatlakozása az akkumulátornál. (a kapcsok oxidálódtak) 
2. A gyújtáskapcsoló meghibásodott. 
3. A РС-502 kiegészítő relé vagy a РБ-501 relé meghibásodott. 
4. A РС-901-A relé meghibásodott. 

III. Elhárítás 
1. Az akkumulátor csatlakozásait megvizsgáljuk, és szükség esetén simára csiszoljuk az 

érintkezőket, majd az anyákat meghúzzuk és megkenjük. 
2. A gyújtáskapcsolót kicseréljük. 
3. A reléket kicseréljük. 
4. A relét megjavítjuk, vagy kicseréljük. 

 
I. Üzemzavar 

Az indítómotor bekapcsolásakor ismételt csattanó hang hallható a behúzó relétől, és az 
indító fogaskereke ütődése hallható a lendkerék fogaskoszorúnál. 

II. Ok 
1. Az áramkörben nem megfelelő az érintkezés. 
2. Az akkumulátor lemerült vagy meghibásodott. 
3. A testen rossz az érintkezés a behúzó relé tekercsénél. 

III. Elhárítás 
1. Ellenőrizzük az érintkezéseket az akkumulátor testcsatlakozásánál és az akkumulátor-

indítómotor áramkörben. 
2. Az akkumulátort feltöltjük, vagy kicseréljük. 
3. A behúzó relét kicseréljük, vagy a tekercs összekötő szegecseit utánszegecseljük és a 

tekercsvéget leforrasztjuk. 
 

I. Üzemzavar 
Az indítómotor bekapcsolásakor a behúzó relé előírás szerint működik, de az indítómotor 
nem vagy csak nagyon lassan forgatja a motor főtengelyét. 

II. Ok 
1. Az érintkezés nem megfelelő az áramkörben. 
2. Az akkumulátor lemerült, vagy meghibásodott. 
3. A kefék felakadtak. 
4. Az indítómotor zárlatos. 
5. A forgórész súrlódik a póluson. 
6. Hibás a forgórész tekercs. 
7. A motor túl hideg. 
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III. Elhárítás 
1. Ellenőrizzük az érintkezéseket az akkumulátor testcsatlakozásánál és az akkumulátor-

indítómotor áramkörben. 
2. Az akkumulátort feltöltjük, vagy kicseréljük. 
3. Megvizsgáljuk a kefék és a kollektor állapotát, és az üzemzavart megszüntetjük. 
4. Az indítómotort kicseréljük, vagy szakműhelyben megjavíttatjuk. 
5. Az indítómotort kicseréljük, vagy szakműhelyben megjavíttatjuk. 
6. Az indítómotort kicseréljük, vagy szakműhelyben megjavíttatjuk. 
7. A motort és az olajat megmelegítjük, a főtengelyt forgatókarral átforgatjuk. 

 
I. Üzemzavar 

Az indítómotor működik, de a főtengelyt nem forgatja meg. 
II. Ok 

1. Csúszik a szabadonfutó kapcsoló. 
2. A РС-901-A behúzó relé elállítódott. 

III. Elhárítás 
1. A hajtószerkezetet kicseréljük. 
2. Beállítjuk az indító fogaskerék homlokfelülete és az ütközőpersely közötti 2-3 mm-es 

távolságot. 
 

I. Üzemzavar 
Az indítómotor bekapcsolásakor egy jellegzetes zörej hallható. (az indító fogaskerék nem 
kapcsolódik a lendkerék fogaskoszurúra) 

II. Ok 
1. A lendkerék fogaskoszorún ütődési helyek vannak. 
2. Az indító fogaskeréken ütődési helyek vannak. 
3. A forgórész tengelye lassan forog. 

III. Elhárítás 
1. A sorját lereszeljük, vagy a lendkerék fogaskoszorút kicseréljük. 
2. A sorját lereszeljük, vagy a hajtószerkezetet kicseréljük. Az indító fogaskerék távolságát az 

előírás szerinti 2-4 mm-es értékre állítjuk be. 
3. A tengelycsapot és a hajtóperselyt egy benzinbe mártott ronggyal letöröljük, majd a 

forgórész tengelyt motorolajjal megkenjük. 
 

I. Üzemzavar 
Az indítómotor a motor beindulása vagy a gyújtás kikapcsolása után sem kapcsol ki. 

II. Ok 
1. Csúszik a szabadonfutó kapcsoló. 
2. A РС-901-A behúzó relé elállítódott. 
3. A gyújtáskapcsoló szorul. 
4. Az elektromágneses forgórész szorul, vagy a behúzó relé elállítódott. 
5. A РС-502 relénél az érintkezők összeragadtak. 

III. Elhárítás 
1. A hajtószerkezetet kicseréljük. 
2. A 2-4 mm-es távolságot beállítjuk. 
3. A gyújtáskapcsolót kicseréljük. 
4. A szorulást megszüntetjük és a 2-4 mm-es távolságot beállítjuk. 
5. Az összeragadt érintkezőket szétválasztjuk vagy a РС-502 relét kicseréljük. 
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Az indítómotor javítása 
 
A vizsgálathoz szükséges szerszámok és készülékek: 

– ellenőrző lámpa 
– csiszolókő 
– pontozó 
– csavarhúzó 
– készülék a póluscsavarokhoz 

Az indítómotor szétszerelése után, annak alkatrészeit megtisztítjuk az olajtól és az egyéb 
szennyeződéstől, majd tiszta, száraz ronggyal áttöröljük. A kopott vagy sérült alkatrészeket a cseréhez, 
vagy javításhoz kiválogatjuk. 

1. Az indítómotor állórészt átvizsgáljuk, majd a belső felületet megtisztítjuk a piszoktól és 
rárakódott vörösréz-grafit portól. 

2. Megvizsgáljuk a gerjesztőtekercs szigetelésének, és a csatlakozó forrasztási helyek állapotát. 
3. Ellenőrizzük, hogy nincs-e szakadás. A szigetelés állapotát 120 vagy 220 V váltakozó áramú 

áramforrás és egy ellenőrző lámpa közbeiktatásával vizsgálhatjuk meg. 
4. A hibás tekercsek kiszereléséhez és cseréjéhez az alábbiak szerint járunk el: 

a. A vezetéket leforrasztjuk a tekercsről és a reléről. 
b. A pólusok és a tekercsek helyzetét megjelöljük. 
c. A négy póluscsavart kicsavarozzuk a készülék segítségével. 
d. A pólust kivesszük, és a tekercseket kihúzzuk az állórészből. 

5. A gerjesztőtekercs beszerelését fordított sorrendben végezzük, az alábbiak szem előtt 
tartásával: 

a. A póluscsavarokat a beszerelés előtt olajfirnisszel kenjük be. 
b. A szétszereléskor alkalmazott jelzéseknek megfelelően szereljük össze a pólusokat a 

tekercsekkel. 
c. A pólust a belső átmérőn szétcsatoljuk, és a csavarokat becsavarozzuk. 
d. A csavarokat meghúzás után szétlapítjuk a horonynál. 

6. Megvizsgáljuk a kefék könnyű mozgathatóságát a kefetartóban. 
7. A 11-12 mm-re lekopott keféket kicseréljük, és az újakat becsiszoljuk a kollektoron. 
8. A forgórész tekercseket és a kollektor munkafelületét megvizsgáljuk, és ha a kollektor 

megkopott a keféktől, akkor kicseréljük. 
Az indítómotor összeszerelésekor a következőkre ügyeljünk: 

1. Az indító fogaskerék fogazatának kapcsolódási helyeit kis átmérőjű csiszolókővel 
utáncsiszoljuk, majd száraz ronggyal letöröljük. 

2. Az indító fogaskerék belsejébe és a csapágycsészékbe néhány csepp olajat cseppentünk. 
3. A relé érintkezőinek állapotát megvizsgáljuk, és ha beégést tapasztalunk, akkor 

csiszolóvászonnal csiszoljuk meg a felületet. 
4. Ha az érintkezőkön, az érintkező tárcsák felületi helyein mélyedést veszünk észre, akkor 

azokat 180°-al elfordítjuk. 
5. Az indítómotor összeszerelése után megvizsgáljuk az indító fogaskerék túlnyúlását, és 

szükség esetén utánállítjuk. Teljesen behúzott relé esetén, az indító fogaskerék és az ütköző 
gyűrű közötti távolság előírás szerinti értéke 2-4 mm. 
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Indítómotor kiegészítő relé (216. ábra) 
 
Az indítómotor kapcsolási körében, egy elektromágneses kiegészítő relé helyezkedik el (a motornál a 
bal oldali falon), melynek típusszáma РС-502 vagy РС-516. Ez egyrészt azt a célt szolgálja, hogy 
csökkentse az áramerősséget, másrészt hogy a motor megindulása után az indítómotort időben 
kikapcsolja. 

 
 
 
 

1. kapocs 
2. alaplap 
3. rugótám 
4. fedél 
5. rugó 

6. tartó 
7. mozgórész 
8. mag 
9. érintkező 
10. tekercs 

11. járom 
12. akkumulátor 
13. szabályzó ellenállás 
14. ellenőrző lámpa 
15. relé 

16. feszültségmérő 
17. kapcsoló 

 
Az alaplapra szerelik a tekercset (10), a magot (8), és jármot (11), ami fölött a mozgórészt találjuk egy 
érintkezővel. A kábelcsatlakozások kapcsai az alaplapon találhatók. 
Amikor áram halad át a tekercsen (10), egy mágneses mezű épül fel, és az érintkezők (9) zárnak. Ha a 
áram nem folyik át a tekercsen, vagy nagysága a beállított értéket nem éri el, akkor a rugó (5) a 
mozgórész a kiindulási helyzetébe húzza vissza, és az érintkezők nyitnak. A relé 7-8 V feszültségnél 
kapcsol be, és 3-4 V-nál ki. Üzemeltetés közben a relé nem igényel karbantartást, de 12000 km-enként 
tanácsos megvizsgálni az érintkezők állapotát és elvégezni a beállítást. 
 
A kiegészítő relé műszaki adatai: 
Névleges feszültség (V) 12 
Bekapcsolási feszültség (V) 7-8 
Kikapcsolási feszültség (V) 3-4 
Az érintkező nyitási ereje (N) 1,27 
Hézag a nyitott érintkezők között (mm) 0,4 
Hézag a mozgó rész és a mag között, zárt érintkezőknél (mm) 0,1 
A tekercs menetszáma (0,21 mm-es huzal) 1000 

216. ábra 
Az indítómotor kiegészítő relé
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A kiegészítő relé vizsgálata 
 
A relé vizsgálata a 216. ábrán megadott kapcsolási vázlat szerint történik. 

1. A kapcsolási vázlat szerint csatlakoztatjuk a műszereket, majd a kapcsolóval (17) 
bekapcsoljuk. 

2. A feszültségmérőt (16) figyelve, a szabályzó ellenállás (13) segítségével 1-2 V-os feszültséget 
állítunk be. 

3. A szabályzó ellenállás csúszkáját mozgatva annyira megnöveljük a feszültséget, hogy a relé 
bekapcsoljon. Ekkor az ellenőrző lámpa (14) világítani kezd és a feszültségmérőn ebben a 
pillanatban leolvasott érték mutatja a relé bekapcsolási feszültségét. 

4. A relé bekapcsolási feszültségének 7-8 V-nak kell lennie. 
5. A relé kikapcsolásához, a szabályzó ellenállás csúszkáját az ellenkező irányba mozgatjuk. A 

feszültségmérőn, az ellenőrző lámpa elsötétülése pillanatában leolvasott érték, a relé 
kikapcsolási feszültségének felel meg. 

6. Ha a vizsgálat azt mutatja, hogy a kikapcsolási feszültség 4 V-nál magasabb, akkor a rugótám 
(3) áthajlításával úgy kell azt beállítani, hogy 3-4 V közé essen. 

7. A mozgó rész (7) és a mag (8) közötti távolságnak, mind zárt, mind nyitott állapotban, a 
műszaki adatokban megadott értékeknek kell megfelelnie. 

8. A be- és kikapcsolási feszültség ellenőrzése után a relé tekercseit a magnál rövidre zárjuk oly 
módon, hogy a К kapocs kábelét és az ellenőrző lámpát (ami a С kapocsra csatlakozik) 
leválasztjuk, és egymás után a К kapocsra csatlakoztatjuk. 

9. Ha a relé hibátlan, akkor az ellenőrző lámpának nem szabad világítania. 
 
Gyújtóberendezés 
 
A gépkocsi gyújtóberendezésének részét képezi a gyújtótekercs, a gyújtáselosztó, a csatlakozó 
kábelek, a zavarszűrő ellenállás, és a gyújtógyertyák. 
 
Gyújtáselosztó (217. ábra) 
 
A gyújtáselosztó a gyújtáselosztó tengely hajtóházában helyezkedik el, és az oktánszám választó lap 
segítségével szilárdan rögzített. A meghajtás az olajszivattyú hajtótengelyéről történik. 
 
 

1. elosztó fedél 
2. elosztó pipa 
3. megszakító kar 
4. elosztóház 
5. lap a rögzített érintkezővel 
6. állítócsavar 
7. alacsony feszültségű kábelkapocs 
8. bütyök kenőnemez 
9. fedélrögzítő kapocs 
10. körmös tengely kenőnemez 
11. megszakítólap kenőnemez 
12. elosztótengely meghajtó kapcsoló 
13. állítókar 
14. oktánszám választó lap rögzítőcsavar anya 
15. mozgó oktánszám választó lap 
16. rögzített oktánszám választó lap 
17. oktánszám választó lap bilincs-csavar 
18. felerősítő anya 
19. elosztótengely persely zsírzófeje 
20. zárócsavar 
21. vákumállító 

217. ábra 
Gyújtáselosztó 
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A gyújtáselosztó magában foglalja az alacsony feszültségű megszakítókat, a magas feszültségű 
centrifugális állítót, az oktánszám választót és a vákumállítót. A forgási irány, a gyújtáselosztó fedél 
felől nézve az óramutató járásával ellentétes. A gyújtáselosztót egy egyszerűen kezelhető oktánszám 
választóval látták el, amely a motoron lehetővé teszi a szilárd rögzítést és a fokozatos szabályozást. Az 
előgyújtás beállításához az anyát (14) meglazítjuk és a karral (13) beállítjuk a szükséges szöget. A 
beállítás után az anyát (14) meghúzzuk. 
A gyújtáselosztó működése és az előgyújtás helyes beállítása lényeges befolyással bír a motor 
működésére, tehát gondosan kövessük a kezelésével kapcsolatos tanácsokat. 
 
A gyújtáselosztó ki- és beszerelése 
 

1. Szabaddá tesszük a magasfeszültségű kábelt, az alacsony feszültségű kapocs vezetékét, és a 
vákumállító csövet. 

2. Az oktánszám választó lapot a motornál rögzítő anyát (18) és az alátétet kivesszük, majd az 
elosztó fedelét leemeljük. 

3. A vákumállítót megfogjuk, és a tengelyét ide-oda forgatva, a gyújtáselosztót kivesszük a 
hajtóházból. 

A gyújtáselosztó beszerelése a kiszerelés fordított sorrendjében történik. Az elosztó csapok helyes 
illeszkedése érdekében, a tömítő gumit tanácsos beolajozni. Az elosztófedélen a magas feszültségű 
kábelek csatlakoztatása a gyújtási sorrendnek megfelelően történik. A gyújtási sorrend: 1-2-4-3. Az 
első henger gyújtógyertyájának kábelét a fedélen levő „1” számhoz csatlakoztatjuk. 
 
A gyújtáselosztó szét- és összeszerelése 
 

1. Levesszük a gyújtáselosztó fedelét (1) és az elosztó pipát (2). 
2. a megszakító érintkező lap két felerősítő csavarját kicsavarozzuk. 
3. Az alacsony feszültségű kábelkapcsot (7) leválasztjuk. 
4. Szabaddá tesszük a vákumállító memebránrúd végét. 
5. Ügyelve arra, hogy a vákumállító rúd ne sérüljön, az érintkező csoport alaprészét kivesszük. 
6. Kivesszük a nemezbetétet (10), majd miután kicsavaroztuk a rögzítőcsavarját; a bütyköt 

levesszük. 
7. Az elosztó tengely hajtó hüvelyéről levesszük a csavar-rugót, és a hüvely rögzítő csapját 

elővigyázatosan kiütjük. A kiütéskor vörösréz vagy közbetétet használjunk támasztékul. 
8. A hüvelyt levesszük. 
9. A centrifugális állítót, a tengellyel együtt kivesszük. 
10. Az elosztó háznál kicsavarozzuk a vákumállító rögzítőcsavarokat. 
11. A kenőpersely fedelét és az oktánszám választót kicsavarozzuk. 
12. Az összes alkatrészt benzinben megmossuk, és megvizsgáljuk a további felhasználás céljából. 

A gyújtáselosztó összeszerelése a szétszerelés fordított sorrendjében történik. Összeszerelés előtt a 
kenőperselyt és a fedelet töltsük meg zsírral. Az elosztó tengelyét kissé megforgatjuk, és annak 
szorulás nélkül kell mozognia. A centrifugális állító tengelyeire néhány csepp olajat cseppentsünk. 
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A gyújtáselosztó vizsgálata 
 
A gyújtáselosztó vizsgálatához, szükség van egy Ø 27±0,03 mm illeszkedési helyre, az elosztócsapok 
részére. A próbapad hajtótengelyén egy 4,5+0,05 mm szélességű excenter horonynak kell lennie. A 
hajtótengelynél, a középhez viszonyítva a horony eltolódása 2,1±0,1 mm. Biztosítani kell a 
hajtótengely és az elosztó tengely koncetrikus elhelyezkedését. 

1. A centrifugális állító vizsgálata összeszerelt gyújtáselosztónál történik (leemelt 
elosztófedéllel). Helyes beállítás esetén az alábbi táblázatban szereplő értékeknek felel meg: 

 
Az elosztótengely fordulatszáma (ford/perc) Előgyújtási szög °-ban 

500 3,5-6,5 
800 6,5-9,5 
1200 9,2-12,5 
2000 és a fölött 16-19,5 

 
Szükség esetén, a levett érintkező lap mellett, a centrifugális állítónál utánállítást végzünk, 
amit a röpsúly visszahúzó rugók feszítettségének változtatásával tehetünk meg. A helyes 
beállítást, 7 mm-es elektródatávolság mellett, a szabványos három elektródás próbapadon, 
szikraképződés szempontjából megvizsgáljuk. 

2. A vákumállító vizsgálatakor a tengely fordulatszáma 2000 ford/perc. A vákumállítóhoz 
vezetett vákuum növelése mellett, az előgyújtási szögnek az alábbi táblázat szerint kell 
változnia: 

 
Vákum higanyoszlop (mm) Előgyújtási szög °-ban 

80 3,5-6,5 
120 6,5-9,5 
150 9,2-12,5 
200 16-19,5 

 
3. A vizsgálat célja, hogy az egyes elemek az alábbi műszaki jellemzőkel rendelkezzenek: 

A középső elektródánál a szén ellenállása 8-13 kΩ 
A kondenzátor teljesítménye 0,17-0,25 µF 
A szigetelési ellenállás kb. 50 MΩ 

 
A gyújtáselosztó üzemzavarai 
 

I. Üzemzavar 
A gyújtótekercs alacsony feszültségű kábeleinél az áram kimarad. 

II. Ok 
Rossz az érintkezés vagy szakadás van. 

III. Elhárítás 
Ellenőrző lámpa segítségével megvizsgáljuk, a kábeleknél az érintkezési, az elosztó fedélnél 
pedig a forrasztási helyeket. 

 
I. Üzemzavar 

A megszakító érintkezők nem zárnak vagy a hézag kevés. 
II. Ok 

Hibás a beállított hézag a szabad és a rögzített érintkezők között. 
III. Elhárítás 

A hézagot 0,35-0,45 mm közötti értékre állítjuk. 
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I. Üzemzavar 
A motor magas fordulatszámon kihagyásokkal dolgozik, és nehezen indul. 

II. Ok 
A kondenzátor hibás. 

III. Elhárítás 
A kondenzátort kicseréljük. 

 
I. Üzemzavar 

A motor nem éri el a megfelelő fordulatszámot, és rosszul húz. 
II. Ok 

1. A megszakító érintkező rugói gyengék. 
2. Nincs kenőanyag a szabad érintkezőknél. 
3. Nem működik a centrifugális állító. 

III. Elhárítás 
1. A rugót kicseréljük. 
2. az érintkező tengelyt megkenjük. 
3. A bütykös tengelyt és a röpsúly tengelyeket megkenjük. 

 
I. Üzemzavar 

A centrifugális állító lapnál túlságosan kopottak a csapok és nyílások. 
II. Ok 

A gyújtáselosztó hajtó fogaskereke túlzott mértékben kopott. 
III. Elhárítás 

A centrifugális állítót kicseréljük. 
 
A gyújtótekercs 
 
A gyújtótekercs (218. ábra) a mellső motorágyazás kereszttartójánál, egy tartóbakon helyezkedik el és 
az előtét ellenállással együtt, a gépkocsi 12 V-os gyújtóberendezésén belül, a gyújtáselosztóval 
együttesen működik. 
 
 

1. előtét ellenállás 
2. áramkapocs 
3. fedél 
4. kábelsaru 
5. megszakító érintkező kábelkapocs 
6. fedél 
7. külső vas 
8. tekercselés a maggal 

 
 
 
 
 
Ha a gyújtótekercset 7 mm-es elektródatávolság mellett, a szabványos három elektródás 
próbapadon, szikraképződés szempontjából megvizsgáljuk, megszakítás nélküli szikraképződést kell 
tapasztalnunk, egészen az elosztó tengely 25000 ford/perc fordulatszámáig. Ugyanakkor a 
gyújtótekercs primer áramkörében, zárt megszakító érintkezők mellett, a kapocsfeszültségnek 12±0,2 
V-nak kell lennie. A megszakítás nélküli szikraképződés vizsgálatának 30 másodpercig kell tartania, 
és szemmel valamit hallással ellenőrizzük, esetleg egy impulzus kV méter segítégével. 

218. ábra
A gyújtótekercs
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Gyújtógyertyák 
 
A Zaporozsec gépkocsiknál alkalmazott gyújtógyertyák (219. ábra) magas hőértékű kerámia 
szigetelőanyagból készülnek. A középső és oldalelektródák ellenállnak az elektromos, a kémiai és a 
hőmérsékleti hatásoknak. A gyújtógyertya testének tömített lezárását egy hőelvezető tárcsa, és a ház 
elektrotermikus betétje biztosítja. A középső elektróda áramvezető tömítő masszával tömített. 
 
 

1. érintkező fej 
2. szigetelő test 
3. áramvezető zárótest 
4. ház 
5. tömítőgyűrű 
6. hővezető tárcsa 
7. középső elektróda 
8. oldalsó elektróda 

 
 
 
 
 
 
 
 
A gyújtógyertya hőértéke 220 
A gyújtógyertya menetes része M 14x1,25 
Az érintkező fej menete a kábelcsatlakozáshoz M 4x0,7 
A gyújtógyertyák elektróda távolsága (mm) 0,6-0,75 
A gyújtógyertyák megengedett elektróda távolsága (mm) 0,8-0,95 
 
Az elektróda távolságát legömbölyített hézagmérővel vizsgáljuk. A szükséges utánállítást úgy 
végezzük, hogy az oldalsó elektródát óvatosan meghajlítjuk. Ha a gyújtógyertyán korom képződik, 
akkor azt homokszóró berendezés segítségével távolítsuk el, mert a benzines lemosás kevésbé 
hatékony. Üzemeltetés közben a gyertya magját rendszeresen tisztítsuk meg a portól és egyéb 
szennyeződéstől. Amikor a gyújtógyertyát visszatesszük a motorba, tanácsos új tömítőgyűrűt 
beszerelni. 
A gyertyák meghúzási nyomatéka legfeljebb 12,3-14,7 Nm, ami már biztosítja a megfelelő 
tömítettséget, ugyanakkor elkerülhető a menetes rész szakadása a hengerfejben. 
 
A gyújtógyertyák vizsgálata 
 
A gyújtógyertyákat folyamatos szikraképződés, és tömítettség szempontjából, nyomás alatt vizsgáljuk. 
A gyertyáknak 9,8 MPa nyomáskülönbség mellett tömítettnek kell lenniük, de főleg régebben használt 
gyertyák esetében megengedhető 30 cm3/perc szivárgás. 
A szikraképződést 7,8 MPa nyomáson, 0,6-0,75 mm-es elektróda távolság mellett, 30 másodpercen 
keresztül vizsgáljuk. A feszültségnek akkora értéken kell állnia, amely elegendő egy 12 mm-es 
szikraút létrejöttéhez. Figyelembe kell venni, hogy üzemeltetés közben a gyújtógyertyák elektródáinál 
kopás következik be, és ezáltal az elektródák éles szegélye lekerekedik, ami nagyobb feszültséget 
kíván a megfelelő szikraképződéshez. 

219. ábra
Gyújtógyertya
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A gyújtás beállítása 
 
A gyújtási időpont beállítása a centrifugál olajszűrő fedelén levő, az első henger gyújtási időpontját 
mutató jelzés alapján történik. A megszakító érintkezőjének abban a pillanatban kell nyitnia, amikor 
az „МЗ” jelzés a vezérműkerék fedelének bordájával egybeesik. Ekkor az elosztó pipa az 
elosztófedélen levő „1” jelzéssel szemben áll. A beállítás munkafolyamata a következő (217. ábra): 

1. A megszakító érintkező hézagának vizsgálata céljából az elosztófedelet levesszük, majd a 
vizsgálat után visszatesszük. 

2. A főtengelyt az első henger sűrítési ütemének kezdetére forgatjuk. Ekkor a szelepek zárnak és 
a szelephimba a lengési út tartományában, szabadon mozog. 

3. A motor főtengelyét lassan átforgatjuk úgy, hogy az „МЗ” jelzés egybeessék a vezérműkerék 
fedél bordájának közepével. 

4. Győződjünk meg arról, hogy az elosztó pipa azzal a fedélérintkezővel áll-e szemben, amely az 
első henger gyújtógyertyájához vezető kábellel van összekötve. 

5. Meglazítjuk a gyújtáselosztó testet, az oktánszám választó lapon rögzítő bilincs csavart, majd 
a házat az óramutató járásával megegyező irányba fordítjuk, hogy az érintkezők zárjanak. 

6. Az oktánszám választót, az állítókar (13) elfordításával a „0” jelzésre állítjuk, majd a 
rögzítőcsavar anyáját (14) meghúzzuk. 

7. A csomagtér világításának kábelét szabaddá tesszük a csatlakozó hüvelyben és egy vezeték 
segítségével az alacsony feszültségű kapocsnál, a gyújtótekercshez csatlakoztatjuk. 

8. A csomagtér világítását bekapcsoljuk. 
9. A gyújtást bekapcsoljuk, és az elosztóházat az óramutató járásával megegyező irányba 

forgatjuk mindaddig, amíg a csomagtér lámpája világítani nem kezd. Eközben az elosztó pipa 
játékának megszüntetése érdekében, nyomjuk a pipát a normál forgási iránnyal ellentétes 
irányba. Fontos, hogy a gyújtáselosztó forgatását azonnal hagyjuk abba, mihelyst a lámpa 
világítani kezd, máskülönben ezt a munkafolyamatot meg kell ismételni. 

10. A gyújtáselosztó házat, a rögzítő bilincs csavarjainak meghúzásával biztosítsuk az elfordulás 
ellen. 

11. A fedelet és a középső kábelt a helyére tesszük, majd a főtengely indítókaros forgatása útján 
ellenőrizzük a gyújtási időpont beállítását. 

12. A gyújtási sorrendnek megfelelően (1-2-4-3) vizsgáljuk meg a gyújtógyertya kábeleinek 
csatlakozását. 

13. A motort beindítjuk, és üresjáratban járatjuk az üzemi hőmérséklet eléréséig. 
14. A negyedik sebességig felkapcsolva, sík úttesten 40-50 km/h sebességgel haladjunk, majd 

hirtelen, erőteljesen nyomjuk le a gázpedált. 
15. Ha ekkor csak jelentéktelen és rövid ideig tartó csilingelés hallható, akkor a gyújtás beállítása 

megfelelően sikerült. Ellenkező esetben az oktánszám választó állítókarja segítségével 
korrigáljuk a hibát. 

16. Az oktánszám választó rögzített lapján + és – jelzéseket találunk, amelyek azt mutatják, hogy 
az elosztóházat melyik irányba kell forgatni az előgyújtási szög módosításához. 

17. Ha erőteljes csilingelést észlelünk, akkor az előgyújtási szöget csökkenteni kell, tehát a 
mutatót a – jel irányába állítjuk. Ha a csilingelés teljesen elmarad, akkor értelemszerűen a + 
irányba. 

18. A legnagyobb előgyújtási szög, amit az oktánszám választóval, a kezdeti 5-8°-os beállításra 
vonatkoztatva elérhetünk; 12°. 

Fontos még megjegyezni, hogy a fentiekben leírt beállítási mód, a legkedvezőbb teljesítményt és 
fogyasztást csak abban az esetben biztosítja, ha az előírt oktánszámú üzemanyagot használjuk. 
Üzemeltetés közben rendszeresen ellenőrizzük a gyújtás beállítását, a megszakító érintkezők 
beállítását pedig minden esetben, amikor üzemanyagot töltünk. 
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Zavarszűrő berendezés 
 
A gyújtóberendezés szikrazavarának csökkentése érdekében, a gyújtógyertyáknál zavarszűrőket 
alkalmaznak a nagyfeszültségű kábelekben. A zavarszűrő ellenállások egy 8-13 kΩ-os, összpontosított 
térellenállást hoznak létre egy műanyag házban. 
A zavarszűrő ellenállásokat mindig tisztán kell tartani, ezért rendszeresen töröljük meg száraz 
ronggyal. A kábelek kifogástalan csatlakozásának ellenőrzésén kívül más karbantartást nem 
igényelnek, ám óvjuk meg az ellenállásokat az erős mechanikai hatásoktól. 
 
A gyújtáskapcsoló 
 
A gyújtáskapcsoló szolgál a gyújtóberendezés primer áramkörének ki- és bekapcsolására, valamint az 
indítómotor kapcsolására. A gyújtáskapcsolónak négy kapcsolási helyzete van (220a. ábra): 
0 középállás: kikapcsolva 
I első helyzet (jobbra): gyújtás bekapcsolva 
II második helyzet (jobbra): gyújtás és indítómotor bekapcsolva 
III baloldali végállás: a rádió, vagy egyéb tartozék megléte esetén szükséges 
 

 
АМ КЗ СТ ПР 

0     
I     
II     
III     

 
 
 
 
 
 
 
 
A gyújtáskapcsoló egy közös házban (1) elhelyezett kapcsolóból és egy hengerből (2) áll, és a 
műszerfalnál egy krómozott anya (4) rögzíti. A kapcsolónak egy menesztős érintkező szerkezete, és 
csatlakozó kapcsokkal ellátott műanyag előlapja van. A kapcsoló henger horgany ötvözetű öntvényből 
készült és a kapcsoló házban a zárórugó (3) rögzíti. (220b. ábra) 
 
 

1. gyújtáskapcsoló ház 
2. hengerzár betét 
3. zárórugó 
4. gyújtáskapcsoló rögzítőanya 

220a ábra
A gyújtáskulcs állásai és 
az érintkezők kapcsolata

220b ábra
A gyújtáskapcsoló
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A gyújtáskapcsoló kiszerelése 
 
A gyújtás- és indításkapcsolót az alábbi módon szereljük ki a műszerfalból: 

1. Miután kihúztuk a kulcsot, a gyújtáskapcsolót a műszerfalnál rögzítő anyát (4) egy speciális 
kulccsal kicsavarozzuk. 

2. A gyújtáskapcsoló házat (1) kivesszük a műszerfalból. 
3. Az akkumulátorról leválasztjuk a kábelt, majd a gyújtáskapcsoló négy kapcsának anyáit 

lecsavarozzuk, és levesszük a vezetéket. 
 
A gyújtáskapcsoló szét- és összeszerelése 
 

1. A kulcsot betesszük a kapcsolóba, majd az óramutató járásával ellentétes irányba, ütközésig 
forgatjuk. 

2. A zárhenger fejének hornyába egy 1,5 mm átmérőjű acéldrótot illesztünk, és megnyomjuk a 
zárórugót. 

3. A zárhengert az óramutató járásával ellentétes irányba, ütközésig forgatjuk, miáltal a henger 
szabaddá válik és a kapcsoló házból kivető. 

4. A gyújtáskapcsoló zárórugót kivesszük. 
A gyújtáskapcsoló összeszerelése a szétszerelés fordított sorrendjében történik. Az összeszereléskor a 
zárórugó hajlított végének, a gyújtáskapcsoló három hornya közül, a középsőbe kell kerülnie. 
 
Fényszórók 
 
A fényszóró egy légmentesen elzárt optikai elemből áll, kétszálas izzóval a táv- és tompított fényhez. 
(221. ábra) A távfény (50 W) a tükör középpontjába esik, és vízszintes sugárnyalábot bocsát ki, a 
tompított fény (40 W) pedig a középponttól felfelé és balra eltolódik. Ez az elrendezés biztosítja, hogy 
a fényszóró fénysugara lefelé és jobbra irányuljon, ami a gépkocsi előtt és jobb oldalon világítja meg 
az utat, valamint nem vakítja a szembe jövőket. 

 
1. külső foglalat rögzítőcsavar 
2. szóróüveg 
3. izzólámpa 
4. belső foglalat 
5. külső foglalat 
6. tömítőgyűrű 
7. állítócsavar 

8. betét rögzítőcsavarja 
9. tömítés 
10. fényszóró tömítés 
11. fényszóró rögzítőcsavar 
12. lámpafoglalat 
13. ház 

221. ábra 
A fényszóró és felerősítése 



202 

A fényszórók ki- és beszerelése, a sérült üveg cseréje 
 

1. A fényszóró krómozott díszkeretét rögzítő csavart (1) kicsavarjuk, majd a keretet levesszük. 
2. A fényszóró háznál (13) kicsavarozzuk a belső foglalatot (4) rögzítő csavarokat (8). 
3. Ügyelve arra, hogy kézzel ne érintsük a felületét, a fényszóró tükrét meghúzzuk, kissé 

leengedjük, és a kivesszük a fényszóró házból. 
4. Az izzó foglalatát (12) kissé megnyomjuk, majd balra elforgatva, az izzót (3) kivesszük a 

fényszóró tükréből. 
5. A tükör fogazatát egy csavarhúzó segítségével felhajlítjuk, majd az üveget és a gumi tömítő 

betétet kivesszük. 
6. Kiszerelés után a tükröt csak abban az esetben mossuk meg, ha szükséges, mert a reflexiós 

tényezője csökkenhet. A mosást körkörös mozdulatokkal, kizárólag tiszta meleg vízzel, és 
vattával végezzük; állandóan cserélve a vizet és a vattát. 

7. Mosás után a tükröt megdöntött helyzetben, szobahőmérsékleten szárítsuk. 
8. A szárítás után a tükrön mutatkozó foltokat nem kell eltüntetni, és a porszemek eltávolításához 

se folyamodjunk a fentebb leírtakon kívül más módszerhez. 
9. Beszerelés alkalmával először a gumi tömítő betétet tesszük be, ügyelve a tükör szegélyénél a 

pontos felfekvésre. 
10. Az új üveget a fényszóró optikai elemére illesztjük, majd a betét fogazatát visszahajlítjuk. 

Megjegyzés: 
A fényszóró betét fogazatának visszahajlítását óvatosan, laposfogó segítségével úgy végezzük, hogy 
mindig az egymással szemben levő fogakat hajlítsuk. Ha a művelet közben megsérülne a festés, akkor 
a rozsdaképződés megakadályozása érdekében fessük át. 
A teljes fényszóró kiszereléséhez még a fényszóró rögzítőcsavarokat (11) is ki kell csavarozni. 
 
A fényszórók beállítása 
 
A fényszórókon időnként beállításokat kell végezni, amelynek leírása a következő: 

1. A terheletlen gépkocsit sík talajra 
állítjuk, egy fényernyőre (222. ábra) 
merőlegesen, 7,5 m távolságra. 

2. A fényszóró középponti vonalát, 
abban a magasságban jelöljük meg a 
fényernyőn, amely megfelel a 
terheletlen gépkocsi talajtól mért 
fényszóróinak középpontjának. A 
gépkocsi hosszanti 
szimmetriasíkjának a fényernyő AB 
vonalát kell metszenie. 

3. A fényszórót bekapcsoljuk és 
meggyőződünk arról, hogy a 
tompított és távfény átkapcsolás 
hatására, az izzószálak megfelelően 
működnek-e. 

4. A távfényt bekapcsoljuk és az egyik fényszórót lefedve, megvizsgáljuk, hogy a fényfolt a 
kereszt középpontjába esik-e a fényernyőn. 

5. Ha a fényfolt máshová esik, akkor a fényszóró beállításához a 221. ábra szerint, levesszük a 
díszkeretet (5) és a tömítő betétet (6), ezután a két csavar (7) segítségével nekifogunk a 
beállításnak. 

6. A két csavarközül a felső a függőleges, míg az alsó a vízszintes síkba való állításra szolgál. 
7. A beállítás után, a műveletet a másik fényszórónál is megismételjük, és utána ellenőrzésképp 

mindkét fényszóró képét egyidejűleg vizsgáljuk. 
8. A tompított fény beállítását vizsgálva az a helyes, ha mindkét fényfolt a vonal alá esik a 

fényernyőn. 
9. A beállítás utolsó mozzanataként felhúzzuk a tömítést és a díszkeretet is visszatesszük. 

222. ábra 
A fényernyő mérete a fényszóró beállításához 
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A világítás üzemzavarai 
 

I. Üzemzavar 
A lámpák csak halványan világítanak. 

II. Ok 
1. A fényszóró üvege vagy a tükör piszkos. 
2. Az alacsony feszültség miatt az izzók nem adják le a megfelelő teljesítményt. 

III. Elhárítás 
1. A fényszórót szétszereljük, majd az üveget és a tükröt megtisztítjuk. 
2. Az áramkörben megkeressük a hibát (hibás érintkezés) és kijavítjuk. 

 
I. Üzemzavar 

Az egyik lámpa nem világít. 
II. Ok 

1. Az izzó kiégett. 
2. A foglalat csatlakozó helyeinél rossz az érintkezés. 

III. Elhárítás 
1. Az izzót kicseréljük. 
2. Az érintkezést helyreállítjuk. 

 
I. Üzemzavar 

Egyidejűleg több lámpa nem világít. 
II. Ok 

1. A szabványosnál magasabb feszültség vagy a töltődinamó és feszültségszabályzó kapcsok 
rövidzárlata miatt, az izzók kiégtek. 

2. A fény főkapcsoló vagy a tompított fény lábkapcsoló meghibásodott. 
III. Elhárítás 

1. A feszültségszabályzót megvizsgáljuk és beállítjuk, majd az izzókat kicseréljük. 
2. A hibás kapcsolókat kicseréljük. 

 
I. Üzemzavar 

A világítás bekapcsolásakor a biztosíték kiég, és a világítás kialszik. 
II. Ok 

Rövidzárlat a világítási áramkörben. 
III. Elhárítás 

A rövidzárlat helyét megkeressük, és a hibát megszüntetjük. 
 
Izzócsere 
 
Városi világítás: (223. ábra) 
A csavarokat (4 és 7) kicsavarozzuk, és a szórólencsét (2) levesszük. Ezután az izzótestet megnyomva, 
balra fordítjuk, és kivesszük. 
Oldalsó irányjelző: (223. ábra) 
A két csavart (11) megoldjuk, majd a burát (14) levesszük. Ezután az izzótestet megnyomva, balra 
fordítjuk, és kivesszük. 
Hátsólámpa: (224. ábra) 
Az izzók cseréje, a csavarok és a bura leszerelése után, megegyezik a városi világításnál, és az 
irányjelzőknél leírtakkal. 
Rendszámtábla világítás: (225. ábra) 
Az izzók cseréje, a csavarok és a bura leszerelése után, megegyezik a városi világításnál, és az 
irányjelzőknél leírtakkal. 
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1. városi lámpa (teljes) 
2. szórólencse 
3. tömítés 
4. szórólencse rögzítőcsavar 
5. ház 
6. izzólámpa 
7. szórólencse rögzítőcsavar 
8. tömítés 
9. ház 
10. ház rögzítőcsavar 
11. szórólencse rögzítőcsavar 
12. anya 
13. izzólámpa 
14. szórólencse 
15. lámpatest rögzítőcsavr 

 
 
 
 

 
1. ház 
2. ház rögzítőcsavar 
3. borítás 
4. betét 
5. szórólencse 
6. izzólámpa 
7. szórólencse rögzítőcsavar 
 

 

1. rögzítőcsava 
2. ház 
3. szórólencse 
4. izzólámpa 
5. szórólencse rögzítőcsavar 

Világítás főkapcsoló 
 
A főkapcsoló a műszerfalnál anyával rögzített, és feladata, hogy az alábbi lámpákat kapcsolja: 

– városi világítás 
– hátsólámpák 
– fényszórók 
– rendszámtábla világítás 
– műszerfal világítás 

A világítás főkapcsoló (226a. ábra) 
házában, egy szigetelő lappal ellátott 
tolóka található, amire az érintkező lapot 
szerelték. A tolóka, egy vele együtt 
mozgatható, műanyag fogantyúval 
szerelt rúdhoz kapcsolódik, ami az 
érintkező lap segítségével az egyes 
kapcsokat a megfelelő sorrendben köti 
össze. A főkapcsolónak három állása 
van, amelyet a ház előreugró részébe épített golyó és a rugó alkotta mozgató mechanizmus választ el 
egymástól. A műszerfal világítás izzói a főkapcsoló szabályzó ellenállásához csatlakoznak. 

223. ábra 
Városi világítás és oldalsó irányjelző 

224. ábra 
Hátsólámpa 

225. ábra
Rendszámtábla világítás

226a. ábra
Fény főkapcsoló

1. rúd 
2. ház 
3. szabályzó ellenállás 
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A főkapcsoló érintkező kapcsainak helyzetét a 226b. ábra szemlélteti. 
 
 

1. hátsólámpák és rendszámtábla világítás 
2. városi világítás 
3. akkumulátor 
4. fényszóró (távfény) 
5. műszerfal világítás 
6. tompított fény lábkapcsoló 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fényszóró átkapcsolósa távfényről tompított fényre, illetve viszont, a tengelykapcsoló pedál mellett, 
a fenékrészen elhelyezett lábkapcsolóval történik. 
 
A világítás főkapcsoló üzemzavarai 
 

I. Üzemzavar 
A világítás bekapcsolásakor villogást észlelünk, vagy egyáltalán nincs világítás. 

II. Ok 
Meglazult a kábel az érintkező kapcsoknál. 

III. Elhárítás 
Meghúzzuk a kábel rögzítőcsavarjait. 

 
I. Üzemzavar 

A világítás nem kapcsolható át, vagy a kapcsoló rúd nem marad meg egy helyben. 
II. Ok 

A rúd vagy a tolóka szorul, esetleg a tolóka rugója törött. 
III. Elhárítás 

A kapcsolót kicseréljük. 
 

I. Üzemzavar 
A műszerfal világítása villog, vagy egyáltalán nem világít. 

II. Ok 
1. A 6-os számú kapocsnál meglazult a kábel. 
2. A tolóka, vagy a szabályzó ellenállás spirálja elszennyeződött. 

III. Elhárítás 
1. Meghúzzuk a kábel rögzítőcsavarjait. 
2. Ha a kapcsolót többszöri átforgatása után sem szűnik meg a hiba, akkor a kapcsolóból 

kiszerelt spirált és a tolókát spirituszban megmossuk. 

226b. ábra
A világítás főkapcsoló érintkezői
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Jelzőkürt 
 
A C-44 típusú jelzőkürt (227. ábra) a csomagtartó térben, 
mellrész borításnál található, két csavarral rögzítve a 
tartóbakon. Működését tekintve elektromágneses vibrációs 
rendszerű és kétvezetékes kapcsolású. 
 

1. állítóanya 
2. fedél 
3. csap 
4. rezonátor 
5. membrán 
6. lengő rész 
7. megszakító 
8. ház 
9. tekercs 
10. mag 
11. kapocs rész 
12. felfüggesztés 
13. kondenzátor 
14. állítócsavar 

 
 
 
A jelzőkürt műszaki adatai: 
Névleges feszültség (V) 12 
Legnagyobb áramfelvétel (A) 4 
Alaphang frekvencia (Hz) 320-380 
Hangerősség, legalább (db) 114 
A jelzőkürt egy fém házban (8) helyezkedik el, aminek hátsó falán található a rugó felfüggesztése 
(12), oldalsó falán pedig a kapocs rész (11). A házon belül további alkatrészek vannak; úgymint: mag 
(10), tekercs (9), lengő rész (6), membrán (5), rezonátor (4), rögzítőcsap (3), megszakító (7) és 
kondenzátor (13). A membránt a kürt háza és a fedél (2) között hat csavar rögzíti. A fedél közepén egy 
nyílás látható, amelyen keresztül az állítóanyához (1) lehet hozzáférni. az állítócsavar feje (14) a ház 
hátsó falán található. 
A kürt villamos kapcsolási vázlatát a 228. ábra szemlélteti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. kürt 
2. állítócsavar 
3. szigetelt persely 
4. fej 

 

5. nyomógomb érintkező gyűrű 
6. érintkező gyűrű 
7. érintkező lap 
8. kábel csatlakozás 
 

227. ábra
Jelzőkürt

228. ábra 
A jelzőkürt kapcsolási vázlata 
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A jelzőkürt üzemzavarai 
 

I. Üzemzavar 
Álló motornál a kürt halkan, vagy egyáltalán nem szól, de a motor középső fordulatszám 
tartományában a hang megfelelően erős. 

II. Ok 
Az akkumulátor lemerült. 

III. Elhárítás 
Az akkumulátort feltöltjük. 

 
I. Üzemzavar 

Álló motornál, és a motor középső fordulatszám tartományában a kürt hangja megszakad. 
II. Ok 

1. A kábelek meglazultak a jelzőkürt kapocsnál, vagy a kapcsolónál. 
2. Beégtek a megszakító érintkezői. 
3. Levált a forrasztás a mágneses tekercs végeinél. 

III. Elhárítás 
1. A kábelek rögzítését utánhúzzuk. 
2. A jelzőkürtöt szétszereljük, és az érintkezőket megtisztítjuk. 
3. A tekercs végeit megforrasztjuk. 

 
I. Üzemzavar 

A kürt annak ellenére nem ad hangot, hogy a mágnes erőteljesen behúz. 
II. Ok 

1. Nincs hézag a megszakító érintkezőknél. 
2. Törött az alsó érintkező szigetelő lap, vagy a textillap. 
3. A kondenzátor átüt. 

III. Elhárítás 
1. Az érintkező hézagot beállítjuk. 
2. A megszakítót kicseréljük. 
3. A kondenzátort kicseréljük. 

 
I. Üzemzavar 

A jelzőkürt nem ad hangot, és nem vesz fel áramot. 
II. Ok 

1. A mágneses tekercs rövidzárlatos. 
2. Szakadás a kábelnél. 

III. Elhárítás 
1. A tekercset kicseréljük, és a kürtöt beállítjuk. 
2. A szakadás helyét megkeressük, és a hibát elhárítjuk. 

 
I. Üzemzavar 

A kürt halkan szól. 
II. Ok 

A beállítás helytelen. 
III. Elhárítás 

A megszakító hézagot beállítjuk. 
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A jelzőkürt beállítása és karbantartása 
 
A jelzőkürt megszakító hézagát csak akkor kell utánállítani, ha a hang rekedtes vagy halk. 

1. Az állító csavart addig forgatjuk, amíg tiszta és erős hangot nem hallunk. Ha ez a fajta 
beállítás nem vezet eredményre, akkor a következőképpen járjunk el: 

2. Az anyát a rezonátornál meglazítjuk, majd a csapot (3) egy csavarhúzó segítségével, ¼ 
fordulattal elforgatjuk. 

3. Ezzel egy időben az állítócsavart is forgatjuk egyik vagy másik irányba. 
4. Az anyát meghúzzuk, és hangot ellenőrizzük. 

A jelzőkürt karbantartása abból áll, hogy időnkét ellenőrizzük a felerősítést és a kábelek megfelelő 
csatlakozását. 
 
Biztosítékok 
 
A műszerfal alsó pereménél egy 20 A-es gomb-biztosítékot találunk, ami rövidzárlat esetén –az 
irányjelzők és a csomagtér világítását kivéve– kikapcsolja a gépkocsi világító berendezéseit. 
Túlterhelés vagy rövidzárlat esetén a bimetal lap átizzik, majd felhajlik, és az érintkezők nyitnak; 
ezáltal megszakad az áramkör. A zárlat elhárítása után a biztosíték gombját rövid időre megnyomva, 
bekapcsoljuk azt. Amennyiben nem tudjuk a gombot benyomni, akkor arra kell következtetni, hogy a 
vezetékek leégtek, és a biztosíték is tönkrement, mert a rövidzárlat okát nem sikerül időben megtalálni 
és megszüntetni. 
A gomb-biztosítékon kívül, csomagtér mellső falán, egy tömbben két olvadóbiztosíték helyezkedik el, 
amelyek az alábbi áramköröket védi: 
1-es biztosíték (10 A): 

– irányjelző 
– üzemanyagkészlet jelző 
– olajhőmérséklet jelző 
– olajnyomás ellenőrző lámpa 

2-es biztosíték (10 A): 
– jelzőkürt 

A biztosítékok számát a biztosíték tömbjébe ragasztott tábláról olvashatjuk le. A biztosítékok 
mindegyikénél 0,26 mm átmérőjű horganyzott vörösréz huzalt alkalmaznak, és szigorúan tilos ennél 
nagyobb átmérőjűt használni. 
 
A biztosítékok cseréje 
 

1. Megkeressük a biztosíték átégésének okát, és elhárítjuk azt. 
2. Levesszük a biztosíték fedelét, majd a textil tartót kivesszük. 
3. A rugózó tartót oldalra vezetjük. 
4. A textillap felső részére tekercselt huzalból beteszünk egy darabot, majd a huzal végét 

befogjuk a rugózó tartónál. 
A biztosíték tartójának, a műszerfal alá szerelésekor ügyeljünk arra, hogy a tartó nehogy mélyebben 
legyen, mint a határoló ütköző, mert ellenkező esetben a tartó érintkezőnél testzárlat keletkezik. 
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Irányjelző villogó jeladó 
 
A villogó jeladó feladata, hogy irányjelzéskor villogó fényt állítson elő, a két-két 12,5 V névleges 
feszültségű 32 Hk, és 1 Hk izzók számára. A jeladót egy fémházba, szigetelő lapra szerelik és a 
műszerfal alatt, baloldalon helyezkedik el. A szigetelő lapon találhatók az akkumulátor, a kapcsoló, és 
az ellenőrző lámpa kapcsai. A jeladó kapcsolási vázlatát a 229. ábra szemlélteti. 
 
 

1. állítócsavar 
2. üveggolyó 
3. vezeték 
4. acéllap 
5. ezüst érintkező 
6. ezüst érintkező 
7. állítólap 
8. acéllap 
9. mag 
10. acéllap 
11. tartó 
12. ellenőrző lámpa 
13. izzók 

 
 
 
 
 
 
Az irányjelző kapcsoló bekapcsolásakor az áram (az ábrán egy nyíl jelzi az irányát) az akkumulátortól 
áthalad az irányjelző lámpák izzószálain, a tekercsen és a 18 Ω értékű előtét ellenálláson. Elsőként a 
lap (4) az elektromágneses maghoz húzódik, utána a megszakító érintkezők (5) zárnak, majd a zárt 
érintkezők csatlakozást teremtenek. Az áramerősség növekszik, és az izzószálak rövid ideig, világosan 
felizzanak. 
Ha a percenként 45-120 közötti villogás számát változtatni kívánjuk, akkor azt az állítócsavar (1) ki- 
illetve becsavarásával érhetjük le. A csavar meghúzásával gyakoribb, míg lazításával ritkább villogást 
érhetünk el. A megszakító áramkörének ellenőrzésére feszültségmérőt, vagy ellenőrző lámpát 
használjunk. 
 
Ablaktörlő 
 
Az ablaktörlő részei (230. ábra): 

– elektromotor 
– áttételi hajtómű 
– alaprész 
– törlőlap 
– két fokozatú kapcsoló 
– rudazat 
– végkapcsoló 
– biztosíték 

Az ablaktörlő hajtott szerkezete a műszerfal alatt található, ám csak akkor működik, ha a gyújtás be 
van kapcsolva. A kapcsolókarnak három állása van: kikapcsolva, lassú mozgás, gyors mozgás. Az 
elektromotor forgórészének forgását egy kardántengely közvetíti a csigához, ami a rudazattal együtt a 
törlőlapok ide-oda mozgását eredményezi. A végkapcsoló, –amely a hajtómű háznál található és a 
főkapcsolóval párhuzamosan kapcsolt– feladata, hogy a törlőlapok mozgását akkor állítsa le, amikor 
azok az alsó vízszintes helyzetbe érnek. Ez a kapcsoló a csigakeréken levő érintkező tárcsa, és az 
alaprészen levő, rögzített érintkező segítségével szakítja meg az elektromotor áramkörét. A túlterhelés 
elleni védelmet egy vibrációs rendszerű, hő hatására működő biztosíték szolgálja, amely 4,2 A 

229. ábra
Irányjelző jeladó
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áramerősség és 20±5°C mellett biztosít kifogástalan érintkezés. Ha az áramerősség a 7,5 A-t és a 
hőmérséklet a jelzett értéket meghaladja, akkor a biztosíték megszakítja az áramkört, majd a lehűlés 
után önműködően ismét bekapcsolja azt. 
Az ablaktörlő műszaki adatai: 
Névleges feszültség (V) 12 
Áramfelvétel (A) 4,2 
Percenkénti törlések száma 
lassú 25-37 
gyors 43-55 
A terelőlapok kilengése nedves szélvédőn 115° 
A törlőlapok nyomása a szélvédőn (N) 1,9 

 
1. tengely-persely 
2. tömítés 
3. tömítő tárcsa 
4. dísztárcsa 
5. tengely-persely rögzítőanya 
6. törlőkar anya 
7. törlőkar 
8. törlőlap 

9. alapszerkezet 
10. kapcsoló fogantyú 
11. kapcsoló fogantyú rögzítőanya 
12. kapcsoló 
13. gyújtáskapcsoló kábel 
14. áttételi hajtómű 
15. elektromotor 
16. ablaktörlő rögzítőcsavar 

17. alátét 
18. alátét 
19. csillapító tárcsa 
20. tengely a menesztővel 
21. anya a tömítéssel 
22. zárógyűrű 
23. tömítés 

 
Az ablaktörlő ki- és beszerelése 
 

1. A kábelt lecsatoljuk az akkumulátorról. 
2. Levesszük a műanyag fogantyút (10), majd a kapcsoló (12) rögzítőanyáját (11) is 

lecsavarozzuk. 
3. Szabaddá tesszük a kábelt (13) a gyújtáskapcsolónál. 
4. Lecsavarozzuk a törlőkar rögzítőanyáit (6), és a törlőkart (7) a törlőlapokkal (8) együtt 

levesszük. 
5. A tömítőanyákat (21) és az anyákat (5) lecsavarozzuk, majd a dísztárcsát (4) és a tömítéseket 

levesszük. 
6. Az ablaktörlő két rögzítőcsavarját (16) lecsavarozzuk, és az ablaktörlőt óvatosan leengedjük, 

majd kivesszük a gépkocsiból. 
Az alaktörlőt, a kiszerelés fordított sorrendjében szereljük vissza a gépkocsiba. 

230. ábra 
Ablaktörlő 
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Az ablaktörlő szét- és összeszerelése 
 

1. A biztosíték és a védőkapcsoló kábelét lecsatoljuk. 
2. A csavarokat kicsavarozzuk, és a biztosítékot kivesszük. 
3. Az ablaktörlő alaprészről levesszük a végkapcsoló állítható részét és az ellenállást. 
4. A három csavart lecsavarozzuk, és az elektromotort az áttételi művel együtt levesszük az 

alaprészről. 
5. A két anyát lecsavarozzuk, és az elektromotort leválasztjuk az áttételi műről. 
6. A hajtóműből kivesszük a csigakereket, majd a csigát kisajtoljuk. 
7. Az alkatrészeket benzinben megmossuk és megvizsgáljuk az állapotukat. 
8. A kopott alkatrészeket kicseréljük. 

Összeszerelés előtt, az áttételi mű alkatrészeit alaposan kenjük meg kenőzsírral. Az ablaktörlő 
összeszerelése fordított sorrendben történik, ügyelve arra, hogy a csukló és az elektromotor közé 
visszategyük a rugót és a tömítő betétet. 
 
Az ablaktörlő karbantartása 
 
Az ablaktörlő karbantartása abból áll, hogy időnkén utánhúzzuk a rögzítéseket. 16000 km megtétele 
után a törlőkar csúszó részeit és a tengelyeket kenjük meg 4-5 csepp motorolajjal. Csavarjuk le a 
tömítés anyáit, és magukra a tömítésekre is cseppentsünk 5-6 csepp olajat. 
Ha por vagy más szennyeződés van a szélvédő üvegen, akkor ne kapcsoljuk be az ablaktörlőt, mert az 
üveg megkarcolódik; a szennyeződést nedves, puha ronggyal töröljük le. Ha a törlőlapokat bármilyen 
ok miatt levesszük, a véletlen bekapcsolás miatt a szélvédő összekarcolását elkerülendő; tanácsos egy 
gumicső darabot húzni a törlőkar végeire. Nem ajánlatos a törlőkarokat kézzel forgatni és nem szabad 
a karokat a megengedett legnagyobb szögben felemelni, mert a törlőkar rugója megnyúlhat. 
Az ablaktörlő gumilapjának egyenesnek és rugalmasnak kell lennie, és a szegélyen –ott ahol teljes 
hosszban fel kell feküdnie az üvegre– nem lehetnek hibák. Ilyen feltételek mellett, a törlőlapnak a 
vizes szélvédőüveget négy kettős törléssel le kell törölnie. 
A törlőlapok szükségessé váló beállítását az alábbiak szerint kell elvégezni: 

1. A tengelyekről levesszük a törlőkarokat. 
2. Bekapcsoljuk az ablaktörlőt, majd 1-2 perc után kikapcsoljuk. 
3. A törlőkart a törlőlappal együtt úgy tesszük vissza és rögzítjük, hogy a törlőlapok a 

szélvédőüveg alsó tömítésénél feküdjenek, de ne érintsék azt. 
4. Az ablaktörlőt bekapcsoljuk és meggyőződünk arról, hogy a törlőlapok nem érintik-e a 

szélvédő alsó tömítését, és kikapcsoláskor visszatérnek-e az alsó helyzetükbe. Ha ezeknek a 
követelményeknek nem felel meg, akkor a törlőkarok beállításán változtatni kell. 

 
1. csiga 
2. csuklós tengely 
3. betét 
4. rugó 
5. elektromotor 
6. csigakerék 
7. áttételi hajtómű 
8. anya 
9. csigakerék tengely 

 

231. ábra 
Ablaktörlő áttételi hajtómű 
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Az ablaktörlő üzemzavarai 
 

I. Üzemzavar 
Bekapcsolás után az ablaktörlő nem működik. 

II. Ok 
1. A törlőlapok felakadtak, mert az elektromotor forgórészének kollektora beégett. 
2. A kar szorul, vagy az áttételi műben berágódás keletkezett, esetleg az elektromotor 

meghibásodott. 
3. Átégett a biztosíték. 

III. Elhárítás 
1. Leszereljük az ablaktörlőt, majd az elektromotort szétszedjük, és a hibát elhárítjuk. 
2. A hiba okát megkeressük és elhárítjuk. 
3. Felderítjük a biztosíték átégésének okát, elhárítjuk, majd a biztosítékot kicseréljük. 

 
I. Üzemzavar 

Az ablaktörlő csak egyféle sebességgel működik. 
II. Ok 

Meghibásodott a kapcsoló vagy az ellenállás 
III. Elhárítás 

A hibás alkatrészeket kicseréljük. 
 

I. Üzemzavar 
A kikapcsolás után a törlőlapok nem maradnak az alsó végállásban. 

II. Ok 
Az önműködő szerkezet elállítódott. 

III. Elhárítás 
Az ablaktörlőt leszereljük, és az érintkező sín rögzítőanyáját lecsavarozzuk. A sín 
eltolásával megkíséreljük beállítani a megfelelő időpontot. Beállítás után az anyákat 
meghúzzuk. 

 
I. Üzemzavar 

Működés közben, a törlőlapok a szélvédőüveg tömítésébe ütköznek. 
II. Ok 

Meglazult a törlőkar rögzítőanyája. 
III. Elhárítás 

A törlőkart beállítjuk úgy, hogy beszereléskor a szélvédő alsó tömítésétől 25-30 mm-re 
legyen. A szélvédőt bőségesen benedvesítjük, majd bekapcsoljuk az ablaktörlőt, amit az első 
és a második sebességben is működtetünk. Ha a vizsgálat során a törlőlapok beleütköznek a 
tömítésbe, akkor a törlőkarokat át kell helyezni a tengelyeken. 

 
I. Üzemzavar 

Az ablaktörlő nem tisztítja megfelelően a szélvédőüveget. 
II. Ok 

1. A tartórugó deformációja miatt kicsi a törlőkarok nyomása. 
2. A törlőgumik elöregedtek, ezért elvesztették rugalmasságukat. 
3. Túlságosan szennyezett a szélvédő. 

III. Elhárítás 
1. A rugót kicseréljük. 
2. A gumikat kicseréljük. 
3. A szélvédőt megtisztítjuk, és a zsírfoltokat eltávolítjuk. 
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Ellenőrző és mérőműszerek 
 
A gépkocsi egyesített műszercsoporttal rendelkezi, amelynek részei az alábbiak: 

– sebességmérő, a sebességjelzővel 
Indukciós szerkezet, 0-140 km/h mérési, és 0-99999,9 km számláló tartománnyal. 

– üzemanyagkészlet jelző 
Távvezérelt szerkezet, elektromágneses működés, az üzemanyagtartályban elhelyezett 
jeladónak megfelelően. 

– olajhőmérséklet mutató 
Termikus működés, a motor kenőberendezésében levő jeladónak megfelelően. Mérési 
tartomány: 40-110°C 

– távfény ellenőrző lámpa (kék) 
– olajnyomás jelzőlámpa (narancsszín) 

A gyújtás bekapcsolásakor, és hiba esetén gyullad fel. 
– töltés ellenőrző lámpa (vörös) 

A gyújtás bekapcsolásakor, és hiba esetén gyullad fel. 
– irányjelző ellenőrző lámpa (zöld) 

Az irányjelző bekapcsolásakor jelez. 
 
Az ellenőrző és mérőműszerek ki- és beszerelése 
 
Mielőtt az egyes műszereket kiszerelnénk a műszercsoportból, az akkumulátor testkábelét leválasztva 
áramtalanítsunk; nehogy egy rövidzárlat kárt tegyen a műszerekben. A meghibásodott sebességmérő 
vagy egyéb műszer cseréjekor, az alábbiak szerint járjunk el: 

1. A műszerfal alatt levő két szárnyas anyát lecsavarozzuk, majd levesszük a műszertartót és a 
tárcsákat. Ezután a műszercsoportot meghúzzuk. 

2. A sebességmérőnél lecsavarozzuk a hajlékony tengely hüvelyének rögzítőanyáját. 
3. A foglalatokat, az izzókkal együtt kivesszük, és a kábeleket lecsatoljuk a műszerekről. 
4. A műszercsoport szétszerelése, és a műszerekhez való könnyebb hozzáférés érdekében a négy 

anyát lecsavarozzuk. 
5. Az alaplapot, a rajta levő műszerekkel együtt kivesszük a műanyag házból. 
6. Az összefogott részeket, a díszkeret hátsó oldalán felhajlítjuk, majd kivesszük a keretet, az 

üveget, és a fényernyőt. 
7. A négy csavart kicsavarozzuk, utána levesszük a műszerskálát. 
8. A sebességmérő mutatójának „0” helyzetét megjelöljük az alsó ernyőnél, majd a mutatót 

óvatosan lehúzzuk a tengelyről. 
9. Az alsó ernyőt levesszük, majd a két csavart kicsavarozzuk, és a sebességmérőt kivesszük. 

 
Sebességmérő 
 
A sebességmérő sebességjelzőből és kilométer számlálóból áll. A sebességjelző szerkezete egy, –a 
házban szabadon mozgó– hajtótengelyre sajtolt mágnesből, és egy tengelyre erősített alumínium 
forgólemezből áll. A tengely felső végére, egy spirálrugóval ellátott perselyt sajtoltak. A rugó belső 
vége a perselynél, külső vége pedig a rugó feszességének beállítására szolgáló lapra van felerősítve. 
(232. ábra) A tengely egy másik, hajlékony tengely hajtja, amely egy speciális hajtószerkezet 
közvetítésével, a sebességváltóval áll összeköttetésben. 
A mágnes, forgás közben metszi a forgólemez mágneses erővonalait, ami elektromosságot indukál, és 
ez hozza létre a mágneses mezőt. A forgó mágnes és a lemez mágneses erejének változásával, egy 
spirálrugóval kiegyenlített forgatónyomaték keletkezik, amely a lemezt, a mágnes forgási irányába 
fordítja. Ennek értelmében a forgólemez a tengellyel és a mutatóval egy olyan szöget zár be, amelynek 
nagysága a sebességmérő fordulatszámával arányos, így megállapítható a gépkocsi sebessége. 
A kilométer számláló egy csigakerék rendszerből, és a hozzá kapcsolódó számlálódobból áll. A 
sebességmérő tengelyével összeköttetésben álló csigakerék rendszer a külső, jobb számlálódobot 
hozza mozgásba, ami a további öt, külső fogazású dobot mozgatja. A fedél ablaka alatt levő, fogazattal 
ellátott számlálódobok egymástól egyenlő távolságra helyezkednek el és hajtókerekekkel 
kapcsolódnak egymáshoz. A külső oldalukon 0-tól 9-ig számozott, hat számlálódobból álló 
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dobkoszorú jobb oldali, eltérő színnel jelölt dobja a tizedkilométereket mutatja. A műszer 624 
tengelyfordulat után számol egy kilométert, és 100000 km megtétele után a számláló lenullázódik, és 
újból számlálni kezd. 
 
 

1. állítólap 
2. skála 
3. spirálrugó 
4. számlálódob 
5. hajtókerekek 
6. forgató tárcsa 
7. mágnes 
8. tengely 
9. nemez 
10. sapka 

 
 
 
 
 
 
A sebességmérő szétszerelésekor, és a számlálódob tömbjének kiszereléséhez kicsavarozzuk a két 
támrész rögzítőcsavarját, majd a támokat levesszük a rögzítő csapokról. A hibás számdobok 
tömbjének cseréjekor ügyeljünk arra, hogy a sebességmérő csoport állítókarját ne toljuk el. A 
sebességmérő tengely kenéséről egy, a házcsapnál elhelyezett, és védősapkával fedett, vazelinba 
mártott nemez gondoskodik. A sebességmérő javítása során ezt a kenőanyagot pótolni kell. A 
számlálódob tömbjének cseréje után a sebességmérő összeszereljük, és megvizsgáljuk a mutató 
pontosságát. A sebességmérő megengedett eltérései, 20±2°C hőmérséklet mellett: 
60 km/h sebességig +3 km/h 
60 km/h sebesség fölött +5 km/h 
A sebességmérő hajtótengelye és a kilométer számláló között az áttételi viszony 624 ford/km. 
 
A sebességmérő hajlékony tengelye 
 
A gépkocsin alkalmazott hajlékony tengely (233. ábra) részben szétszerelhető. 
 
 

1. hajlékony tengely 
2. hollandi anya 
3. sasszeg 
4. műszerfal rögzítő szárnyas anya 
5. sebességmérő 
6. műszerfal 
7. sebességmérő hajtómű 
8. hollandi anya 
9. vonóhuzal 
10. záró tárcsa 
11. védőcső 
12. hüvely 
13. sasszeg 
14. hátsó tömítés 
15. mellső tömítés 

232. ábra
A sebességmérő szerkezete

233. ábra
A sebességmérő hajlékony tengelye

a meghajtó szerkezettel
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A hajlékony tengely hossza 2780 mm. A tengely huzalját (9) egy tárcsa (10) reteszeli, a víz 
beáramlása ellen egy hüvely (12), és az arra ráhúzott PVC cső (11) védi. A gyártást követően, a 
hüvelyt ⅔ részig megtöltik zsírral, ami a tengely teljes élettartamára elegendő. A tengely végei egy-
egy hollandi anyával csatlakoznak a sebességmérőhöz, illetve a sebességváltóhoz. 
A sebességmérő hajlékony tengelyének kiszerelése az alábbiak szerint történik: 

1. Lecsavarozzuk a hollandi anyát (8), ami a hajlékony tengelyt, a sebességmérő 
hajtószerkezethez rögzíti a sebességváltónál. 

2. Az öt csavart kicsavarozzuk, és a fenékalagútnál levesszük a fedelet. 
3. A hajlékony tengelyről levesszük a gumitömítéseket. 
4. A fenékalagútnál levesszük a légterelőt, a sebességváltó kapcsolóművét, és a kézifék 

hajtókart. 
5. Egy csavarhúzó segítségével felhajlítjuk a hajlékony tengely rögzítő kapcsait. 
6. Lecsavarozzuk a hollandi anyát (2), ami a hajlékony tengelyt, a sebességmérőhöz rögzíti, 

majd a rögzítő kapcsot felhajlítjuk. 
7. A hajlékony tengely, a motor oldalánál kihúzzuk a fenékalagútból. 

A tengely beszerelése a kiszerelés fordított sorrendjében történik. Ha csak a vonóhuzalt (9) kell 
cserélni, akkor azt húzzuk ütközésig a sebességváltó felé. 
 
Az üzemanyagszint jelző 
 
A berendezés elektromágneses működésű, és egyrészt a műszercsoportban elhelyezett szintjelző 
mutatóból, másrészt az üzemanyag tartály felső részébe épített jeladóból áll. A jeladó egy szabályzó 
ellenállás, melynek egyik tekercsvége a testhez, a másik pedig a szintjelző tekercshez csatlakozik. A 
szabályzó ellenállás tekercsénél egy tolórúd helyezkedik el, amely az üzemanyag felületén lebegő 
úszó rúdjával áll összeköttetésben. 
A szintjelző két –egymással 90°-os szöget bezáró– tekercsből áll, és a geometrikus tekercs 
tengelyének metszéspontjában, a tengelyen található a mutató. A tekercsek menetének iránya olyan, 
hogy mindkettő azonos előjelű pólusa alul, illetve felül található. A baloldali tekercs a szabályzó 
ellenállással sorosan kapcsolt. Az üzemanyagszint jelző szerkezeti elrendezését és kapcsolási vázlatát 
a 234. ábra szemlélteti. 
 

1. akkumulátor 
2. jeladó 
3. szabályzó ellenállás 
4. tolórúd 
5. úszó 
6. szintjelző 
7. baloldali tekercs 
8. forgó rész 
9. ellensúly 
10. jobb oldali tekercs 
11. mutató 
12. gyújtáskapcsoló 

 
 
 
 
 
A szintjelző műszer skáláján, az üzemanyag tartály szintjének megfelelően ¼-es beosztást találunk. A 
skálán az alábbi jelölések olvashatók: 
0 üres 
0,5 félig telt 
П tele 
A szintjelző műszer csak akkor működik, ha a gyújtás be van kapcsolva. Kikapcsolt gyújtásnál a 
mutató nullán áll. 

234. ábra
Az üzemanyagszint jelző
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Az üzemanyagszint jelző vizsgálata 
 
A szintjelző pontosságának ellenőrzéséhez a tartályt egy mérőedényből töltjük fel, és közben figyeljük 
a mutatót. A hibátlan, és helyesen beállított műszer 12,5 V és 20°C hőmérséklet mellett a „0” és „¼” 
skálaponton 7%-os, míg a „П” ponton 10%-os pontosságot biztosít. A skála többi pontján nincs 
szabványosított pontosság, mert a feszültség és a külső hőmérséklet függvényében a műszer jelzési 
hibája (felfelé) változhat. Az üzemanyag szintjelző megengedett eltérési hibájának százalékos értékeit 
az alábbi táblázat mutatja: 
 

A mutató állása ¼ ½ П 
%-os eltérés töltéskor -7 -7 -10 
%-os eltérés ürítéskor 5-3,5 7-3,5 10 

 
A szintjelzőt a jeladóval együttesen, egy függőlegesen felerősített pajzs segítségével vizsgáljuk. Egy 
tartóval, a jobb felső sarokba felerősítjük a jeladót, a pajzson pedig a 235. ábrának megfelelően 
bekarcoljuk az úszó egyes helyzeteit, az üzemanyag tartályban levő mennyiségnek megfelelően. A 
megadott helyzetekben az úszót egy retesz tartja meg. A berendezést az akkumulátorra (12 V) 
csatlakoztatjuk és az úszó egyes helyzeteiben megfigyeljük a mutató állását. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olajhőmérséklet mutató 
 
A berendezés elektrotermikus működésű, és egyrészt a műszercsoportban elhelyezett mutatóból, 
másrészt a forgattyús házra csavarozott jeladóból áll. (236. ábra) 
 

1. jeladó 
2. bimetall hőlap 
3. tekercs 
4. kapocs 
5. jelzőműszer 
6. bimetall lap 
7. mutató 
8. tekercs 
9. akkumulátor 
10. érintkező 
11. érintkező 

 
 
 
 
 

235. ábra
Az üzemanyagszint jelző 

jeladó ellenőrzése a tartályban

236. ábra
Az olajhőmérséklet mutató 

kapcsolási vázlata
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A mutatónak, egy bimetall lapja van (6), egy nagy ellenállású szigetelt huzalból készült tekerccsel (8). 
A lap egyik vége a műszer alapjánál szilárdan rögzített, míg a másik egy kar közvetítésével 
csatlakozik a mutatóhoz (7). A lapon levő tekercs végei kívül vezetnek, és a kapcsokhoz csatlakoznak. 
A jeladó egy légmentes foglalatba épített impulzus hatású, termovibrációs műszer, ami külső menettel 
illeszkedik a forgattyús házba. A foglalaton belül –a mutatóhoz hasonlóan– bimetall lap (2) található, 
egy nagy ellenállású szigetelt huzalból készült tekerccsel (3). A tekercs egyik vége a lapra hegesztett, 
a másik pedig a foglalat fejének kapcsához (4) csatlakozik. A lapnak a foglalatnál csak az érintkező 
lapra szerelt egyik, illetve az alaplapnál az állítócsavarra rögzített másik érintkezőn keresztül van 
áramcsatlakozása. A jeladó és a mutató bimetall lapjának tekercsei az áramkörben soros kapcsolásúak. 
Az áram áthaladásakor, a tekercsek révén a bimetall lapok átmelegszenek, meghajlanak, szabad végük 
elhajlik az érintkezőtől (11), és megszakad az áramkör. Az áramkörben az áramimpulzus áthaladása 
egy meghatározott állapotra van beállítva. 
A foglalatra csatlakoztatott érintkező (10) üzem közben nem mozog, mert helyzete nem módosul a 
hőmérséklet változásával. Ezzel szemben, a hőmérséklet emelkedésekor a lap jobban melegszik, 
aminek következtében erőteljesebben változik az alakja, tehát csökken az érintkezők nyomása. Ebben 
az esetben az adott időegység impulzus száma kisebb lesz, a hőmérséklet csökkenésekor pedig 
nagyobb. Ennek megfelelően, a műszer mutatója a folyadék hőmérsékletének függvényében változik. 
A műszer mutatója csak akkor működik, ha a gyújtás be van kapcsolva. Kikapcsolt gyújtásnál a 
mutató a „110”-es számtól kissé jobbra áll. Ha az áramot lekapcsoljuk, a műszer mutatója a 110°C-os 
értéken túl nem lenghet ki a kisebb hőmérsékleti értékek felé. 
Az olajhőmérséklet mutató megengedet eltérési hibája, normál feszültség mellett: 
 

A műszer állása (°C) Tényleges hőmérséklet (°C) 
40 34-52 
80 75-85 

100 105-115 
 
 
Az olajhőmérséklet mutató vizsgálata 
 
Az olajhőmérséklet mutatót a jeladóval együtt, egy speciális készülékkel (237. ábra) vizsgáljuk. A 
készülékbe szerelt jeladót a motorolaj közvetítésével 110°C-ra felmelegítjük, majd kissé lehűtjük. A 
hőmérsékletet folyamatosan ellenőrizzük a jeladó közelébe helyezett, annak fejével a jeladó fejével 
azonos magasságban levő, higanyszálas hőmérővel. A műszer jelzéseit összevetjük a hőmérő által 
mért értékekkel. 
 
 

1. edény 
2. hőmérséklet jelző 
3. hőmérő 
4. folyadék 
5. kapcsoló 
6. hőmérséklet mutató 
7. akkumulátor 

 
 

237. ábra
Az olajhőmérséklet
mutató ellenőrzése
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Olajnyomás jeladó 
 
Az olajnyomás jeladó (238. ábra) egy kis membránműszer, ami a motor fő olajvezetékéhez 
csatlakozik. Ha az olajnyomás értéke 0,77-0,39 Pa alácsökken, akkor a jeladó érintkezője nyit, és a 
műszerfalon levő ellenőrző lámpa világítani kezd. (Az izzó áramerőssége legfeljebb 0,2 A lehet.) 
 
 

1. jeladó 
2. ellenőrző lámpa 
3. gyújtáskapcsoló 
4. akkumulátor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az ellenőrző és mérőműszerek pontossági vizsgálata 
 
A műszerek vizsgálatát olyan ellenőrző mintadarabokkal végezzük, amelyek jellemző adatai pontosan 
megfelelnek a műszaki előírásoknak. Minden mutatót és jelzőt a hozzá tartózó jeladóval (és viszont) 
együtt kell vizsgálni. 

238. ábra
Az olajnyomás jeladó 

kapcsolási vázlata
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Kocsiszekrény 
 
ÁLTALÁNOS ADATOK 
 
A gépkocsi kocsiszekrénye (239. ábra) önhordó, zárt, kétajtós, teljes egészében fém kivitelű. Tekintve, 
hogy a gépkocsinak nincs alvázkerete, a motor és a futómű közvetlenül a kocsiszekrényre van 
felfüggesztve, ezért minden terhelést a kocsiszekrény falai fognak fel. Ez alól csak az ajtók, a 
csomagtér, és a motorház teteje képez kivételt. A kocsiszekrény, tehát egy részegységekkel borított, 
több egységből összehegesztett tartószerkezet. A kocsiszekrény szét nem szerelhető egységei általában 
ponthegesztéssel, ritkábban ívfénnyel vagy lánggal hegesztettek. A kocsiszekrény mellső része a 
csomagtér, amely egy belülről reteszelhető tetővel rendelkezik. Egyéb tartozékok: 

– visszapillantó tükör 
– napellenzők 
– ajtótáskák 
– fűtőberendezés 
– hátsó kerék szennyfogó 

A belső térben az ülések két sorban helyezkednek el. Az első ülések dönthetők, továbbá a vezető és 
utasának testtartásának megfelelően állíthatók. 

 
 
Ajtók 
 
A gépkocsi ajtói kettős falúak és sajtolt kivitelben készültek. A hibás tömítések miatt esetlegesen 
beszivárgó víz elvezetésére, az ajtók alsó részén hasítékokat találunk, amelyeket rendszeresen ki kell 
tisztítani. 
Az ajtókat a kocsiszekrény oszlopához anyákkal erősített csuklópántok rögzítik, amelyek az ajtóhoz 
csavarral kapcsolónak. Az ajtó nyitásakor egy különleges határoló szerkezet lép működésbe, amely 
egyidejűleg biztosítja az ajtó nyitott állapotát is. Az ajtó csukása egy hat foggal ellátott forgórész 
segítségével történik oly módon, hogy a becsukódás alkalmával a forgórész rágördül egy csappantyú 
fogaslécére. Túlfordulás ellen a forgórészt egy zárókerék rögzíti a túlsó oldalon, és ezáltal az ajtó 
megmarad reteszelt helyzetében. Az ajtó csukott helyzetében a kocsiszekrény oszlopához két csavarral 
rögzített csappantyú, és az ajtókon levő retesz gondoskodik a túllógás és rezgésmentes állapotról. A 
menet közbeni rezgések kiküszöbölése érdekében a reteszt egy műanyag csúszódarab nyomja a 
csappantyúba. 
Az ajtók beállítását a gyártás során elvégzik. 
Az ajtó belsejében nyert elhelyezést az ajtózár, az ablak leeresztő szerkezete, a kihajtható és a 
leereszthető ablak, továbbá mindezek tömítései. A zárak, az ablakemelő szerkezet stb. kiszerelésének 
megkönnyítésére az ajtó belső falán egy szerelőnyílást képeztek ki. A belső falat borítás fedi, amely az 
alsó és felső részen lehajtható tartóval, oldalt pedig csavarokkal van felerősítve. (240. ábra) 

239. ábra 
A kocsiszekrény 
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1. ajtó 
2. ajtóhatároló rögzítőcsavar 
3. belső tömítés 
4. határolókar rugó 
5. retesz 
6. gumi ütköző 
7. külső tömítés 

8. csuklópánt rögzítőcsavar 
9. lap 
10. csuklópánt 
11. lap 
12. csuklópánt rögzítő anya 
13. csuklópánt 
14. kocsiszekrény 

 
 
Az ajtók felfüggesztése, kiszerelése és beillesztése 
 
Az ajtót nem tanácsos leszerelni a kocsiszekrényről, mert a visszaszerelés rendkívül munkaigényes és 
nagy tapasztalatot igénylő művelet. Ezt csak elkerülhetetlen esetben tegyük, mint például az ajtó vagy 
a kocsiszekrény oldalfalának sérülése, esetleg deformálódása esetén, továbbá olyan hibák 
előfordulásakor, amikor azokat nem lehet elhárítani az ajtó leszerelése nélkül. 
Ha a leszerelés mégis szükségessé válik, akkor a legegyszerűbb az, ha csak az ajtót rögzítő csuklópánt 
csavarjait csavarozzuk ki, és az ajtóoszlopon levő csuklópánt részt nem bolygatjuk. 
 
Az ajtók le- és felszerelése 
 

1. Először leszereljük a kartámaszt, az ajtó fogantyúját, és az ablakleeresztő szerkezetet, majd a 
csavarokat kicsavarozzuk és levesszük az ajtó borítását. 

2. Az ajtót ütközésig kinyitjuk, ezután az egyik felső kivételével, kicsavarozzuk az alsó és felső 
csuklópánt rögzítőcsvarjait. Az ajtót térddel megtámasztjuk, majd az utolsó csavart is 
megoldjuk, hogy ezután óvatosan leemelhessük a kocsiszekrényről. 

3. A kocsiszekrénynél, a sárvédő alatt lecsavarozzuk a csuklópánt rőgzítőanyáit, és a 
csuklópántokat levesszük. 

Az egyengetési, vagy egy új ajtó beszerelésével összefüggő előkészítő munkák után az ajtó 
felszerelése a leszerelés fordított sorrendjében történik az alábbiak figyelembe vételével: 

1. A kocsiszekrény oszlopánál felerősítjük a csuklópántokat, mindvégig ügyelve arra, hogy a 
csavarok a hosszirányú furat középpontjába kerüljenek. 

2. A csavarokkal úgy erősítjük fel az ajtót a csuklópántoknál, hogy csukott helyzetben egyenletes 
távolságok legyenek a kocsiszekrény oldalrésze és az ajtó között. 

240. ábra 
Az ajtó 
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Az ajtók utánállítása 
 
Az ajtók utánállítására akkor van szükség ha új ajtót szerelünk fel, vagy ha a meglévő lóg, mert 
meglazultak a csuklópántok. A beállítás munkafolyamata az alábbi: 

1. A beállítás előtt az ajtó csappantyú rögzítőcsavarjait lazítsuk meg vagy teljes egészében 
csavarjuk ki. Ezt követően az alsó és felső csuklópánt csavarokat is oldjuk meg. 

2. Az ajtót a kívánt helyzetbe toljuk úgy, hogy a keretnél a megfelelő helyzetben legyen. Az 
ajtókeretnél olyanok a csuklópántok felerősítő furatai, hogy az ajtót fel, le, előre, és hátra 
tolhatjuk a keretében. 

3. Ha megtaláltuk a helyes illeszkedési helyet, akkor ideiglenesen (nem teljesen) meghúzzuk a 
csuklópánt csavarjait. 

4. Ha az ajtó a keretében megfelelően áll, de az alsó vagy felső részén a kocsiszekrény felé dől, 
vagy attól eláll, akkor kiegészítő beállításra van szükség. 

5. Ehhez megoldjuk a csuklópántok rögzítőanyáit, és közben az ajtót úgy helyezzük el, hogy a 
kocsiszekrény alsó részével azonos síkba kerüljön. 

6. Az ajtófaléhoz hasonlóan, a kocsiszekrény oszlopának furatai is nagyobbak, ezért az ajtó 
egyaránt állítható fel, le, kifelé, és befelé. 

7. A beállítás után a csavarokat ideiglenesen (nem teljesen) meghúzzuk. 
8. Ha a csappantyúkat is leszereltük, akkor azokat is felszereljük és beállítjuk. A zár csappantyúit 

két csavar erősíti a kocsiszekrény oldalsó, megerősített részére. 
9. A csavarokat egy olyan szabad lapba csavarozzuk, amely egy foglalatban helyezkedik el, és 

szabad átmenete van az erősítésen és az oldalrészen. Ezen kívül, a lapnak az erősítés felé 
irányuló részén egy bemélyedést találunk, ami a csappantyúk rögzítésére szolgál. A 
csappantyúk, azon felül, hogy a zár forgórészét reteszelik, az ajtók támjaként is szolgálnak. 

10. Ha helyes a beállítás, akkor az ajtónak emelés vagy nyomás nélkül kell csukódnia. 
11. Az ajtó befekvését az ajtókeretbe a zárcsappantyú helyzetének beállításával érjük el. Ehhez a 

csappantyú csavarjait annyira lazítjuk meg, hogy az állítható legyen. 
12. Az ajtót többször egymás után becsukjuk, hogy a csappantyú így álljon be a megfelelő 

helyzetbe. 
13. A csavarok fejéhez kúpos fogasalátétet teszünk, majd anélkül, hogy a fejet elengednénk, vagy 

a csappantyút eltolnánk; a csavarokat nem véglegesen, de jól meghúzzuk. 
14. Miután a csappantyú az adott helyzetbe került, végérvényesen és pontos reteszeléssel 

beállítjuk. Figyeljünk arra, hogy a megfelelően tömített, csukott helyzet biztosításához a 
csappantyút csak vízszintesen toljuk el. 

15. A helyesen beállított ajtó kézzel meglökve csukódik és a habgumi tömítések olyan alakot 
vesznek fel, hogy a keretet teljesen eltömítsék az utastérbe áramló por vagy nedvesség ellen. 
Ezért van szükség a helyes beállítást újból megvizsgálni abból a szempontból, hogy az 
oldalrész keretnél tökéletesen felfekszik-e. 

16. A helyes felfekvést úgy vizsgáljuk, hogy az ajtó és a keret közé 30 mm széles papírcsíkot 
illesztünk, és a tömítést bekrétázzuk. 

17. Ha az ajtó illeszkedése jó, akkor a tömítés krétanyomatán nincs megszakítás a kocsiszekrény 
oldalrészén. 

18. Miután meggyőződtünk az ajtó helyes és pontos beállításáról, valamint a tökéletes 
tömítettségről, akkor sorban meghúzzuk a csuklópánt csavarjait és anyáit, majd a csappantyú 
csavarjait. 

19. Megkenjük a csúszó részeket és a vezető csapokat. 
20. Visszaszereljük a borítást és a fogantyút. 
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1. rögzítő csillagkerék 
2. kivágás 
3. csúszódarab 
4. vezetődarab 
5. rugó 
6. csappantyú 
7. csappantyú rögzítőcsavar 
8. lap 
9. kocsiszekrény oldalfala 
10. kéregpapír betét 
11. lap 
12. kúpos rugótárcsa 
a. az ajtó nyitva 
b. az ajtó zárva 

 
 
 
 
 
 
Az ajtózár és a zár működtető szerkezete 
 
A gépkocsi ajtózára forgórészes kiképzésű, és az ajtó teljesen csukott állapotában a forgórésznek, a 
csappantyú második fogába kell kapcsolódnia. Ha csak az első fog kapcsolódik, akkor az nem zárja 
teljesen az ajtót, és így menet közben zörgő hang hallatszik. Az ajtó csukódásakor a forgórész a 
fogakba kapcsolódik és a zárókereket az óramutató járásával megegyező irányba forgatja, és amint 
legyőzte a rugó ellenállását, elnyomja a kilincsfogat. Az ajtó csukódásához a forgórész megfelelő 
irányba történő elmozdulása szükséges, amit a zárókilincs tesz lehetővé. 
Az ajtó nyitásakor a zárókeréken oldódik a zárókilincs foga. Ha a külső fogantyúval nyitjuk az ajtót, 
akkor a zárókilincs nyomást gyakorolt egy, a zárókeréknél levő gombra. Ha az ütközésig nyomott 
gombbal nem tudjuk kinyitni az ajtót, akkor ez arra utal, hogy a gomb nyomócsavrja nem éri el a záró 
eresztékét. A zár helyes működése a csavarfej és az ereszték között 0,5-1,5 mm hézagot igényel, amit 
a nyomócsavarral állíthatunk be. (242. ábra) Ha a hézag nem megfelelő, és a csavar az eresztékbe 
ütődik, akkor létrejön a forgórész szabad szögelfordulása, ami nem engedhető meg. A beállítás után a 
nyomócsavaron jól húzzuk meg az ellenanyát. A gomb homlokfelülete és a csavarfej közötti ellenőrző 
méret 63,5+1 mm. 
 
1. reteszelő rugó 
2. görgő 
3. ajtóház 
4. bütyök 
5. kar 
6. zárház 
7. kivágás 
8. rögzítő csillagkerék 
9. kallantyú 
10. állítócsavar 
11. ellenanya 
12. fogantyú 
13. zár működtető gomb 
14. rugó 
15. zárókerék 
16. reteszelő lap 
17. csuklós csapszeg 
18. zár működtető rúd 

241. ábra
A zár és a csappantyú

helyzete az ajtó becsukásakor

242. ábra 
Az ajtózár 
működtető szerkezete 
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1. ajtózár működtető szerkezete 
2. fogantyú 
3. állítócsavar 
4. ajtózár 
5. leereszthető ablak fogantyúja 
6. forgatószerkezet rögzítőcsavar 
7. forgatószerkezet 
8. leereszthető ablak rögzítőcsavar 
9. állítóbak rögzítőcsavar 

10. állítóbak 
11. csap 
12. villa 
13. rátét 
14. rátét rögzítőcsavar 
15. forgatótárcsa 
16. forgatótárcsa vályúrész rögzítőcsavar 
17. ajtó külső fogantyúja 
18. ajtó 

 
 

 

Az ajtót belülről, a belső fogantyú elfordításával nyithatjuk. A bal oldali ajtó nem reteszelhető, a jobb 
oldali viszont úgy, hogy a belső fogantyút egészen lefelé fordítjuk. A fogantyú lefelé forgatásakor a 
zárkar lefelé mozog és megakadályozza, hogy az ereszték elforogjon, és a zárókereket kioldja a 
zárókilincs. A működtető szerkezet része a rugóval szerelt görgő, a rúd, és a fogasköröm. 
Az ajtó reteszelés beállításához először megoldjuk a mechanizmus házának rögzítőcsavarjait, majd a 
házat a hosszirányú furatba toljuk. 
A külső fogantyú gombja, a gombba épített zárba illesztett kulccsal nyitható. Az ajtózár kiszerelése: 

1. Az ajtó borítását levesszük. 
2. A zár működtető rúdjának rugós lapját, egy csavarhúzó segítségével megemeljük. 
3. Levesszük az ajtózár kart, és a négy csavart kicsavarozzuk. 
4. Az ajtó szerelőnyílásán át kivesszük a zárakat. 

A zár beszerelése, a kiszerelés fordított sorrendjében történik. 
Az ajtó reteszelésénél, a tartósan fennálló üzemzavarok az alábbi hibákat, és kopásokat okozhatják: 

– csappantyúkopás 

243. ábra 
Ajtó vasalatok 
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– csappantyúlazulás 
– zárlazulás 
– zár működtető szerkezetének lazulása 

Ha az ajtózár csappantyúját cserélni kell vagy ha lazulás miatt eltolódott, akkor a 221. oldalon „Az 
ajtók utánállítása” c rész 11-20 pontjaiban ismertetett munkafolyamatot kell elvégezni. Ha az ajtót a 
belső fogantyúval nem lehet elreteszelni, akkor a működtető szerkezet rögzítőcsavarjait megoldjuk, és 
a hosszirányú furatban annyira toljuk el, hogy az ajtó reteszelődjék. 
 
Az ablak forgatószerkezete 
 
Az ablak mozgatásához huzalhajtású forgatószerkezetet építettek be, aminek felépítését a 244. ábra 
szemlélteti. 
 

1. fogantyú 
2. ablakszerkezet rögzítőcsavar 
3. szerkezeti tengely 
4. fékező csésze 
5. dob 
6. ház 
7. felső görgő 
8. üveg 
9. üvegtartó 
10. üvegrögzítő csavar 
11. huzal 
12. rátét 
13. görgő 
14. állítóbak rögzítőcsavar 
15. állítóbak 
16. villa 
17. állító görgő 

a-b: a dobnál felforrasztott huzalvégek 
 
 
A szerkezet négyszög alakban helyezkedik el, ahol a felső görgő (7) tengelye rögzített. A forgattyú 
szerkezet tengelyének, hasítékkal rendelkező végén találjuk a fogantyút, aminek forgatásával az 
ablakot emelhetjük, vagy süllyeszthetjük. Az állító görgő (17) tengelye a villához (16) csatlakozik, 
melyet a rugó folyamatosan lefelé húz, hogy a huzal ne legyen túlságosan feszes. Mivel a villa karja 
rögzített, így a görgőszegélyen csökken a huzal (11) dörzsölődése, tehát az alsó állító görgő (17) 
forgási síkja, a huzal ágyazásának megfelelően eltér a dobtól. A szerkezet megfelelően működik, ha a 
huzal feszességét az alsó állító bak eltolásával megfelelően beállítjuk. A forgatószerkezet tengelyébe 
épített fékezőrugó gondoskodik arról, hogy az ablak, tetszés szerinti helyzetben megtartható legyen. A 
fékezőrugó a feladatát akkor látja el megfelelően, ha a forgatószerkezet fogantyújának végénél 
ellenőrizzük a holtjáték helyes beállítását, ami legfeljebb 35 mm lehet. 
A forgató mechanizmus, a rendszeres kenés mellett, általában kifogástalanul működik, ám hosszas 
használat után a huzal kopása vagy szakadása következhet be. Az „a” és „b” huzalvégeket a dobból 
kivezették, és le vannak forrasztva. A huzalok cseréjéhez a leforrasztott huzalvégeket 
forrasztólámpával melegítsük fel, és utána húzzuk ki a dobból. Ahhoz, hogy az új huzalt könnyebb 
legyen áthúzni; a dob furatát fúrjuk át Ø 2,5 mm-es fúróval. A gyártó, forgatószerkezethez, 2060 mm 
hosszú, Ø 18,0

04,08,1 +
−  mm-es fonott acélhuzalt alkalmaz, amelynek minden egyes huzaltagja Ø 0,2 mm-es 

drótból áll. Mielőtt új huzalt szerelnénk be, a végeit a dobnál horganyozni kell. A huzalt először a dob 
sugárirányú, majd a vízszintes furatába illesszük. Az így előkészített huzal végeit a dob vízszintes 
furatának kivezetésénél, az „a” és „b” furatoknál leforrasztjuk. A művelet megkönnyítésére a „b” 
furatnál, a forgatószerkezet házánál, egy nyílást találunk. A forgatószerkezet beszerelése: 

1. A szerkezetet a belső ajtófalnál betesszük, és az erre szolgáló három csavarral (2) felerősítjük. 
2. Az állító bak (15) rögzítőcsavarjait (14) szabaddá tesszük, hogy a felső csavart 3-4 menettel 

becsavarhassuk. 

244. ábra 
Az ablak 
működtető szerkezete 
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3. A tengelyanyát kicsavarozzuk, és az alsó görgőt (17) szabaddá tesszük. 
4. A huzalt a felső görgőre (7) tesszük, és a dobra (5) tekercseljük, majd a két alsó görgőre (13 és 

17) is rátesszük. Az állító görgőt (17) betesszük a villába, amit a tengellyel rögzítünk, majd a 
horgot is beakasztjuk az állítóbaknál (15). 

5. A forgató fogantyút a dob tengelyére illesztjük, és elforgatjuk annyira, hogy a huzal az alsó 
helyzetbe kerüljön. (A függőleges huzalnak ekkor alulra kell kerülnie.) 

6. A fogantyút ¼ fordulattal elforgatjuk, és az ablakot az alsó helyzetbe állítjuk. 
7. A tartót (9), a rátét (12), és a két csavar (10) segítségével rögzítjük a függőleges huzalnál. 

 
A kihajtható és a leereszthető ablak 
 
A belső tér szellőztetéséhez, a leereszthető ablak kiegészítéseként, az ajtó mellső részébe egy 
kihajtható ablakot építettek be. Ez az ablak (245. ábra) egy olyan különleges dörzsszerkezettel 
rendelkezik, amely azt tetszés szerinti helyzetben tartja még akkor is, ha a menetszél nyomása hat rá. 
 

1. rögzítőanya 
2. rugó 
3. vastag tárcsa 
4. vékony tárcsa 
5. üveg 
6. keret 
7. felső tengely rögzítőcsavar 
8. üvegbetét 
9. fogantyú tartó 
10. fogantyú 
11. zárókengyel 
12. keret 
13. tömítés 
14. foglalat 
15. tömítés 

 
A kihajtható ablak könnyű forgatása, és a 
kifogástalan reteszelés a rugó (2) 
feszességétől függ, mert az súrlódást hoz 
létre a keret (6) alsó tengelyére húzott tárcsa, 
és az ablaküveg állítókeretének kengyele 
között. Az állítókerettel (6) szerelt 
döntőtárcsa (5), az oszloppal együtt, egy 
szerkezeti egységet képez, ezért ha a rugó 
beállításán kívánunk változtatni, akkor a 
teljes egységet ki kell szerelni. 

1. A kihajtható ablak cseréjéhez vagy kiszereléséhez a belső fogantyút és a kárpitborítást le kell 
venni. 

2. A leereszthető ablakot teljesen leengedjük. 
3. A leereszthető ablak hátsó vályúját rögzítő két csavart kicsavarozzuk, és a vályút lehajlítjuk. 
4. Ezután kicsavarozzuk a kihajtható ablaknak az ajtókeret felső részében, és az ajtó falában levő 

két-két rögzítőcsavart. 
5. A kihajtható ablakot a leereszthető ablakhoz vezetjük, majd kivesszük. 

A kihajtható ablak visszaszerelése a kiszerelés fordított sorrendjében történik. 
A leereszthető ablak kiszerelése előtt, az előbbiekben leírt módon ki kell szerelni a kihajtható ablakot, 
majd a munkafolyamat az alábbiak szerint alakul: 

1. Egy csavarhúzóval oldalra toljuk a díszkeret kengyelét, majd a keretet a tömítéssel együtt 
óvatosan felfelé húzzuk, és oldalra vezetjük. 

2. Ezután megoldjuk a forgatószerkezet huzalját rögzítő két csavart, és az ablakot felfelé 
kihúzzuk. 

3. Ha az ablaküveg széttört, akkor a szilánkokat el kell távolítani az ajtóból. 

245. ábra 
Kifordítható ablak 
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4. A tartófoglaltból vegyük ki a tömítést, hogy az új gumitömítéssel ellátott ablaküvegre 
rásajtolhassuk a foglalatot. (246. ábra) 

5. A foglalatot nehéz rásajtolni, ezért használjunk fatuskót és kalapácsot, de az újabb töréskárok 
megelőzése érdekében, az üveg másik oldalát az asztalon párnázzuk ki nemezzel, vagy 
gumival, esetleg több rétegű szövettel. 

A foglalattal összeszerelt leereszthető ablakot a kiszerelés fordított sorrendjében szereljük vissza, majd 
erősítsük fel az ablaktartót, és a forgató szerkezet huzalját. 
 

1. foglalat 
2. ablak 
3. tömítés 

 
 
 
 
 
 
 
A kocsiszekrény tömítése 
 
A por, a víz, és a hideg levegő beáramlása ellen az ajtókat tömítéssel látták el. Ezek vizsgálatakor 
győződjünk meg róla, hogy a felfekvésük tökéletes-e. A gumi-tömítések az ajtóknál ragasztottak, de 
ha kocsiszekrénykeretébe helyesen illesztett ajtó ellenére nem fekszenek fel pontosan, akkor a 
tömítések alá ragasszunk vékony gumicsíkokat. A tömítések cseréjét a következők szerint végezzük: 

1. A régi ragasztó maradványait a megfelelő oldószerrel távolítsuk el, amit legcélszerűbb 
benzinbe mártott gézcsomóval végezni. Más oldószer használata esetén előtte győződjünk 
meg arról, hogy az nem oldja-e a karosszéria festését. 

2. A tömítések felületét is tisztítsuk meg, majd néhány percig várjunk. 
3. A ragasztót, a használati utasítás előírásait pontosan követve, vigyük fel a felületekre és 

végezzük el a ragasztást. 
4. Az alkalmazott ragasztó típusától függő időtartamig várjunk a teljes száradásig. 

Ha heves záporban vezetünk, vagy ha a gépkocsit tömlővel mossuk, akkor előfordulhat, hogy víz jut a 
belső térbe. A belső térben ne tűrjük meg a nedvességet, mert ez a fém rozsdásodásához vezet, a 
kárpitok pedig felgyűrődnek. Annak érdekében, hogy a víz ne gyűljön össze a küszöbben, és ne 
okozzon korróziót, az oldalfal hátsó részében, a kocsiszekrény nyílásán keresztül vegyük ki a 
vakfedelet és engedjük le a vizet. A mellső ülések után, a gumiszőnyegeket is vegyük ki, majd 
távolítsuk el a gumidugókat, hogy a víz szabadon távozhasson. A fenékrészt töröljük ki egy száraz 
ronggyal, azután pedig nyitott ajtók mellett hagyjuk megszáradni. Szükség esetén nyissuk fel a 
fenékrészen, a szórólemezeken, a sárvédőknél, és a kocsiszekrény falánál a speciális tömítést (mastix). 

246. ábra 
Leereszthető ablak 
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Kocsiszekrény üvegek 
 
Az első és hátsó szélvédő üvegek, valamint az oldalsó ablakok edzett, biztonsági üvegből készültek, 
amely nagy szilárdságot biztosít. Erős mechanikai hatásra apró, nem éles szélű szilánkokra hullanak. 
A kocsiszekrény keretekben gumitömítéssel rögzített üvegek közül, mind az első és hátsó 
szélvédőüveg ívelt, de csak az első polírozott. Az üvegek kifogástalan tömítése érdekében a tömítés és 
az üveg, valamint a tömítés és a kocsiszekrény kerete közé tegyünk megfelelő tömítő anyagot 
(mastix). Az üvegek cseréjét az alábbiak szerint végezzük: 

1. Az üveget belső oldalról erőteljesen 
megnyomjuk, miközben a külső 
oldalról megtartjuk. Törött üveg 
cseréjekor a tömítésből eltávolítjuk 
a törmeléket. 

2. Egy faék segítségével, körben, 
mindkét oldalon szabaddá tesszük a 
tömítés szegélyeit, majd a tömítést 
levesszük. 

3. A tömítésről és a kocsiszekrényről, 
a megfelelő oldószerbe mártott 
vattával eltávolítjuk a régi ragasztó 
maradványait. 

4. A kocsiszekrény keretét és tömítés 
hornyát egyenletesen bekenjük 
ragasztóval, majd a tömítést az üvegre húzzuk és rányomjuk. 

5. A tömítés szabad hornyába Ø 4-5 mm-es zsinórt illesztünk, aminek végét a tömítés alsó 
részének közepéhez vezetünk. (247. ábra) 

6. Az üveget úgy illesztjük be a kocsiszekrénybe, hogy a beszerelő zsinór szabad végei belülre 
essenek. Ezzel egyidejűleg a zsinór mindkét végét meghúzzuk, hogy a tömítés a keret pereme 
mögé kerüljön. 

7. Ezt a műveletet két személynek kell végeznie, mert egyikük kívülről nyomja az üveget és 
vízsugárral öntözve ellenőrzi a tömítettséget. 

1. tömítés 
2. üveg 
3. keret pereme 
4. zsinór 

247. ábra
Üveg beszerelése
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Az ablakmosó 
 
Az első szélvédő tisztítására kétsugarú ablakmosó (248. ábra) szolgál, amelynek részei: 

– a tartály 
– a zárófedél 
– a szívófedél 
– a szívótömlő 
– a szűrő 
– a szelep 
– a membránszivattyú 
– a nyomótömlő 
– a porlasztó 
– a fúvóka 

A szélvédő tisztítását az ablaktörlő és az 
ablakmosó egyidejű használatával végezzük. 
Amikor a mosószivattyú fogantyúját (6) 
meghúzzuk, a membrán áthajlik, és a 
tömlőben (2) vákum keletkezik. Ekkor a 
porlasztó szelepe (3) zár; a csőben levő 
szelep (12) pedig nyit, és a víz felszívódik. 
Amikor elengedjük a fogantyút, a membrán 
egy rugó hatására visszatér a kiindulási 
helyzetébe, és túlnyomást hoz létre. Ekkor a 
porlasztó szelepe (3) nyit; a csőben levő 
szelep (12) pedig zár, és a víz a tisztítandó 
felületre jut. 
Az ablakmosó karban tartása abból áll, hogy a 
porlasztó fúvókáit időnként megtisztítjuk, és 
helyzetüket helyesbítjük. A kifogástalan 
működés érdekében, a tartályba mindig tiszta 
vizet töltsünk, amit a hideg idő beálltával 
leengedünk. A víztelenítés után a rendszert 
fúvassuk át. 
 
Az ablakmosó műszaki adatai 
 
Egy kettős lökettel, a fúvókákon keresztül szállított víz mennyisége legalább: 16 cm3 
Kezdeti vízsugár magassága: 1000 mm 
Egy kettős lökettel, a vízsugár hatékony időtartama legalább: 5 s 
 
Üzemzavarok az ablakmosó működése közben 
 
Dugulás 

1. Ebben az esetben a fúvókafejeket kicsavarozzuk, a szűrőt a szeleppel együtt kivesszük a 
tartályból és leválasztjuk a tömlőről. 

2. Alaposan megtisztítjuk, majd sűrített levegővel átfúvatjuk a fúvóka részeit, a szívószelepet, és 
a szelepszűrőt. 

3. Ezután helyükre tesszük, majd a tartályt is átöblítjük és feltöltjük vízzel. 
Tömítetlenség 

Tömítetlenség jelentkezhet a szivattyú torkolatánál, a fúvókáknál, vagy a tömítéseknél. A hiba 
elhárításához a tömlőt kicseréljük, vagy levágjuk a hibás tömlővéget. 

 

248. ábra 
Ablakmosó 

1. tartály 
2. tömlő 
3. fúvóka 
4. szivattyú 
5. szivattyú rögzítőanya 
6. fogantyú 

7. fúvókafej 
8. betét 
9. támanya 
10. betét 
11. fúvóka 
12. szívócső szelep
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Motorháztető 
 
A motorháztető két csuklópánttal csatlakozik a kocsiszekrényhez. A csuklópántok egyik fele a hátsó 
falhoz hegesztett, a másik, állítható fele pedig anyákkal van felerősítve a motorháztetőhöz. Az 
alkalmazott belső zár (249. ábra) gondoskodik arról, hogy a tető reteszelve legyen, és menet közben ne 
nyíljon ki. 
 

1. ellenanya 
2. ház 
3. rugó 
4. csavar 
5. fedél 
6. zár csapszeg 
7. rugócsésze 
8. vezetőléc 
9. zárház 
10. csavar 
11. mellső borítás 
12. rúd 
13. vezető csappantyú 
14. rugó 
15. vezetett csappantyú 

 
 
 
 
 
 
A tetőt, a zárházra szerelt, két csappantyú tartja a zárócsapoknál. A zárházat, a vezetőléccel együtt, két 
csavar rögzíti a hátsó falnál. A zárban, egy csészében fekvő rugó (14) biztosítja a csappantyúknál 
szükséges feszességet, azaz a csapszeg peremének nyomását. A csapszegnek a vezetőléc furatával, és 
a zár csappantyúival való pontos illeszkedését, a fedél lapján és a borítón elhelyezett olyan 
hosszirányú furatok biztosítják, amelyekben a csapszeg és a zárház állítható. A motorháztető és a 
kocsiszekrény között, körben egyenletes a hézag, amit a csuklópántokon elhelyezett hosszirányú 
furatok segítségével lehet beállítani. 
Zárt helyzetben a tető gumipárnákra nyomódik, és oldalt reteszek tartják; nyitott helyzetben pedig egy 
ütközőre támaszkodik. Azt az erőt, ami a tető becsukásához és a gumipárnákra nyomáshoz kell, a 
zárcsapszeg magasságának változtatásával (megoldott ellenanya mellett, forgatással) állíthatjuk be. A 
beállítás után a csapszeget megtartjuk a hasítékban, majd meghúzzuk az ellenanyát. A helyes beállítás 
arról ismerhető fel, hogy a tető kézzel a gumipárnákra nyomva megfelelőn záródik, valamint a tető és 
a sárvédő lemez felülete közös síkba esik. 
A motorháztető zárjának működtető szerkezete, és a huzal, a bal oldali ajtókeret középső oszlopánál 
található. Amikor a rúd lécét megnyomjuk, a hajtó és hajtott csappantyúk szabaddá teszik a zárcsapot, 
és a gumipárnák rugalmasságának köszönhetően, a tető kissé megemelkedik. Ha zár működtető léce 
nem tér vissza kiindulási helyzetébe, akkor ez arra utal, hogy a hüvelyben nincs kenőzsír, vagy a rugó 
leült. Tanácsos 8000 km-enként megkenni a zárat, a zár működtető szerkezetét, és a csuklópántokat. 

249. ábra
Csomagtér fedél és 

motorháztető zár
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Csomagtartó fedél 
 
A csomagtartó fedele két belső csuklópánttal és négy foggal kapcsolódik a kocsiszekrényhez. A 
csuklópántok alsó részét a kocsiszekrényhez hegesztették, míg a felső részt anyák rögzítik a fedélhez. 
A csomagtartó fedelének kifogástalan felfekvését, a nagy felület miatt, csak a fedél belső oldalára 
hegesztett keresztmerevítők tudják biztosítani. A fedelet, csukott helyzetében a zár tartja, miközben 
körben, a kocsiszekrényhez felerősített gumipárnákra támaszkodik. A gumipárnák a mellső részen, a 
díszlapon, kétoldalt pedig a gumireteszre vannak erősítve. A fedél zárszerkezete és beállítása teljesen 
azonos a motorháztetőnél leírtakkal. 
A fedélnek, sárvédő lemezhez viszonyított helyzetét a csuklópánt felső tagján elhelyezett, hosszirányú 
furatainak segítségével tudjuk állítani; így biztosítva a párhuzamos illeszkedést. 
A fedél menet közbeni véletlen nyílását egy biztonsági rugóval szerelt, csapszeg körül forgó 
biztonsági horog akadályozza meg. A fedél nyitásához először a műszerfal alatt, baloldalon található 
fogantyút kell meghúzni. Ezután, a gépkocsiból kiszállva ujjal a fedél alá nyúlunk, hogy a biztonsági 
horgot eltolhassuk, majd a fedelet felemeljük és az ütközőre támasztjuk. 
A motorháztetőhöz hasonlóan, tanácsos 8000 km-enként megkenni a zárat, a zár működtető 
szerkezetét, és a csuklópántokat. 
 
Kárpitok 
 
A gépkocsi belső terét, hő- és hangszigetelés céljából, valamint a kényelem érdekében speciális 
anyagokból készített kárpitozással látták el. A kárpitok színe harmonikusan illeszkedik a gépkocsi 
fényezéséhez, és főleg műbőrbetéttel ellátott erős gyapjúszövetből készül. Az ajtólapok, az 
oldalrészek, és a hátsó rész műbőr borítását vízszintes prespánra ragasztják. Az utastér mennyezete 
műbőr borítású, a tető alakjához illeszkedő, acél kengyelekben függeszkedik, ami könnyűszerrel 
levehető. A tetőkárpit felerősítése oldalt, a mellső és hátsó részen egyaránt ragasztóval történik. A 
fenékrész hő- és hangszigeteléséhez szintén prespánt alkalmaztak, amire gumi futószőnyeg került. A 
borítóanyagok alatt, a kocsiszekrény teljes belső részét, 579 és 580 számú mastix bevonat védi a 
korróziótól, ami a rezgést is csökkenti, valamint hő- és hangszigetelő hatása is van. 
A kárpitok elpiszkolódását célszerű azzal megelőzni, hogy az ülésekre védőhuzatot húzunk és a belső 
munkákat tiszta munkaruhában, és tiszta kézzel végezzük. Ezen kívül természetesen szükséges a 
rendszeres tisztítás és ápolás is, amit leghelyesebb nyitott ajtónál, a szabadban végezni. A tisztításhoz 
porszívót, vagy ha az nem áll rendelkezésre, akkor tollseprűt használjunk, majd szappanos vízbe 
mártott puha kefével távolítsuk el a szennyeződést. A lemosás után tiszta, száraz ronggyal töröljük át a 
felületet. Ha a műbőrt helyesen, és rendszeresen ápoljuk, akkor hosszú ideig megtartja színét, fényét, 
és rugalmasságát. 
A foltok eltávolítása mindig nagy gondosságot igényel. Ha oldószerként benzint használunk, akkor az 
csak repülőbenzin lehet, mert más benzinfajták esetleg újabb foltot hagynak. Oldószerként még 
tetraklór is használható. Általános szabály, hogy a foltok eltávolítása során nem szabad az anyagot 
erősen nyomni, mert így a szennyeződést az anyagba dörzsölnénk, továbbá a tisztítást mindig a 
széleken kezdjük, és így haladjunk a folt közepe felé. A törlőrongy mindig tiszta legyen! A foltok 
eltávolítását annak függvényében végezzük, hogy a folt milyen természetű: 
Zsír vagy olaj 
Először tompa késsel vakarjuk le a nagyját, majd a visszamaradt foltot ronggyal töröljük le és 
nedvesítsük be oldószerrel. Használhatunk benzint, tetraklórt (ez a leghatásosabb!), kloroformot, vagy 
étert, de utóbbi kettőnél legyünk óvatosak, mert ezek az emberi szervezetre fokozottan veszélyesek. 
Ha a tisztítás után a kárpiton még maradt szennyeződés, akkor azt szappanhabbal még egyszer kenjük 
be, és utána hideg vízbe mártott tiszta ronggyal töröljük le. 
Akkumulátorsav 
A foltot azonnal el kell távolítani, mert a sav jóvátehetetlen károsodást okoz a kárpiton. Ehhez 
szalmiákszeszt használjunk olyan mennyiségben, ami a teljes foltot befedi. Várjunk néhány percet, 
majd a foltot tiszta, hideg vízzel töröljük le. 
Vér 
A vérfoltot tiszta hideg vízzel töröljük le, mert ha meleg vagy szappanos vizet használnánk, akkor a 
folt még erősebb lesz. Ha a vízzel nem érünk el eredményt, akkor használjuk szalmiákszeszt, az előbb 
ismertetett módon. 
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Gyanta 
A gyantafoltot kloroformmal, tetraklórral, vagy benzinnel távolítsuk el úgy, hogy először az 
oldószerrel átnedvesítjük, utána tompa késsel eltávolítjuk. A visszamaradt folt eltávolításánál 
folyamodjunk a zsír- vagy olajfolt esetén leírt módszerhez. 
Gyümölcs, fagylalt, ital 
Az ilyen természetű foltokhoz használjunk tiszta meleg vizet, vagy tetraklórt. Ebben az esetben nem 
javasot a szappanos víz használata. 
Minden esetben, ha sikerült az adott foltot eltávolítani, akkor a teljes felületet kenjük át a folt 
eltávolításához használt oldószerrel, hogy elkerüljük a tisztított, és nem tisztított felületek között a 
színárnyalat különbséget. 
 
Mellső ülés 
 
A mellső ülések osztottak, a puha párnázat alatt a vázuk csőszerkezetből készült, és bordázottak. Az 
ülések háttámláin, a bordázat oldalsó csővégeihez dróthoroggal erősített gumipántokat találunk, 
amelyek az ülés alakjának megfelelően kialakított habgumi betéttel együtt biztosítják a megfelelő 
kényelmet. Ezzel a megoldással elkerülhető a párna és háttámla kárpitjának ráncosodása is. 
A mellső ülések elülső része a kocsiszekrény fenéklemezéhez rögzítik, hátul pedig szabadon, egy 
lapon nyugszanak, tehát háttámlájuknál fogva előre billenthetők, hogy be lehessen szállni a hátsó 
ülésekre. Az üléseket a vezető és az utas testméretének megfelelően, 150 mm-es úton előre-hátra lehet 
állítani, és egy kulissza segítségével hat helyzetben rögzíteni. A kívánt helyzet beállításához először a 
rögzítő fogantyúját megemeljük, majd az ülést a megfelelő helyzetbe állítjuk, és a fogantyút 
elengedjük. Ezzel a bordázatra hegesztett csap a rögzítő hasítékba kerül. A háttámla hajlításához a 
rögzítő működtető rúdját kell meghúzni. 
A gépkocsi utastere alkalmas arra, hogy az üléseket fekvőhellyé alakítsuk. Ennek egyik módja, ha a 
mellső üléseket teljesen előretoljuk, majd a hátsó ülés támláját kissé előre hajtva, leemeljük a 
csuklópántokról. Ezután, a hátsó ülés támláját annyira emeljük meg, hogy a hátsó ülés párnáját 
teljesen hátra tolhassuk, hogy annak horgai külső helyzetben kapcsolódjanak az ülés támfalához. A 
hátsó ülés támláját a támfalra fektetjük, párnáját pedig olyan helyzetbe állítjuk, hogy homlokfelülete a 
mellső ülés háttámlájának homlokfelületéhez kerüljön. Szükség esetén még ennél jobban is 
megemelhető a hátsó ülés támlája. 
A fekvőhely kialakításának másik módja, amikor a mellső üléseket szintén teljesen előre toljuk, majd a 
háttámláját egészen hátrahajtjuk. Ezután, a hátrahajtott mellső ülés támláira fektetjük a hátsó ülés 
párnáját. Levesszük a hátsó ülés támláját, és a párnára fektetjük, melynek homlokfelülete a mellső 
ülések háttámlájánál fekszik fel. 
 
Hátsó ülés 
 
A kárpitozott, habgumi párnázatú hátsó ülésnek egy alsó, és egy felső kerete van, és ezek között, kígyó 
alakban helyezkedik el a sátorponyvával fedett rugó. A háttámla valójában egy pajzs, és erre erősítik a 
rugót. Az ülést egy rögzítő reteszeli, amely a bordaerősítésbe kapcsolódik. A bordázatra sátorponyva 
feszül, erre vattabetétet helyeznek, és ezt egy kárpitborítás vonja be. A háttámla pajzsára egy 
fémcsavarokkal felerősített prespánbetét kerül. A támlát az alsó részhez két, –a kocsiszekrényhez 
hegesztett oszlopok hasítékába kapcsolódó– tartó rögzíti. A felső részt, a kocsiszekrény oldalrészére 
csavarokkal erősített gumiütköző rögzíti. A támla felső része, az ütközők alá illesztett prespánbetét 
segítségével reteszelhető. 
A gépkocsi hosszabb üzemeltetése után, az alábbi hibák keletkezhetnek az üléseknél: 

– rugók „leülése”: A „leült” rugó közelébe tegyünk a kárpit alá vattabetétet. 
– rugótörés 
– kerettörés: A sérült keretet kiegyengetjük, vagy meghegesztjük. 
– ágyazási pántok szakadása: A pántok szakadása esetén azokat cserélni kell 
– kárpit sérülése: A sérült kárpitot cserélni kell, vagy a foltot az ismertetett módon el kell 

távolítani. 



232 

Lökhárítók, díszek és feliratok 
 
A mellső és hátsó lökhárítók lapos acélból készültek, krómozottak, és a kocsiszekrényhez egy 
közdarab segítségével, négy csavar rögzíti. A gépkocsin alkalmazott díszítő elemeket és feliratokat 
rögzítő kapcsokkal, normál anyával, vagy lapos anyával erősítik a kocsiszekrényhez. (250. ábra) 
 

1. rögzítő kapocs 
2. alapkeret 
3. betét 
4. tartó 
5. rátét 
6. motorháztető díszléc 
7. oldalfal díszléc 
8. szellőztető rátét 
9. ajtó díszléc 
10. sárvédő díszléc 
11. csomagtartó díszléc 

 
 
 
 
 
A krómozott részek bevonata tartós, de ha elmulasztjuk az ápolást, akkor elveszíti a fényét. Ezekre a 
felületekre rendkívül káros az ipari városok szennyezett levegőjében levő kénsav, a tengerpartok sós 
levegője, és a csúszós utakra szórt só. Ha a krómozott felület felpattogzik, majd levelekben leválik, a 
nedvesség kifejti korróziós hatását, ami a krómréteg alatt is gyorsan terjed. A lepattogzott helyeken a 
kialakult rozsdát krétaporral távolítsuk el, és a korrózió terjedésének megakadályozása céljából, a 
megtisztított részeket kenjük be színtelen lakkal. 
A krómozott felületek ápolása a rendszeres tisztítást jelenti. Ehhez először használjunk egy 
petróleumba mártott rongyot, utána egy vízbe mártottat, és végül a teljes felületet töröljük szárazra. 
Munka közben vigyázzunk arra, hogy a petróleum ne jusson a fényezett felületre, mert ott foltosodást 
okoz. 
Az őszi és téli hónapokban, valamint ha a gépkocsit huzamosabb ideig nem használjuk, a krómozott 
rétegeket vonjuk be műszaki vazelinnel vagy semleges hatású olajjal. Nem tanácsos 2-3 hónapnál 
tovább tárolni a gépkocsit úgy, hogy a védőbevonatot ne frissítenénk, mert oxigén hatására kedvező 
feltételek jönnek létre a korrózióhoz. 
A lökhárítók javításához a benyomódott helyeket lemezmegmunkáló szerszámokkal javíthatjuk, a 
töréseket és repedéseket hegeszthetjük, vagy rézzel forraszthatjuk. A galvanikus bevonat helyreállítása 
előtt a javított helyeket jól dolgozzuk el, majd polírozzuk. A krómozott alkatrészek három rétegű 
bevonattal készülnek: vörösréz, nikkel, és króm. 
 
A fényezés és annak ápolása 
 
A kocsiszekrény külső és belső felülete szintetikus zománcfestékben fényezett, amit két fedőrétegben 
visznek fel az alapszínre. A gyártás alkalmával, fényezés után, a gépkocsit 130°C hőmérsékletű 
szárítókamrába viszik, ezáltal olyan kemény, tartós és szép fényű felület alakul ki, ami sokáig nem 
igényel utólagos polírozást. A fényezéshez különböző színű zománclakkot használnak, amelyek 
mindegyike számozott, és a gépkocsi csomagtartójának fedelére ragasztott címke mutatja meg, hogy 
gyártáskor melyiket alkalmazták. 
A rendszeres mosásból, polírvizes, és polírpasztás ápolásból álló, helyes, és gondos ápolással a kezdeti 
fény sokáig megtartható. Ennek érdekében a felületre rakódott port, piszkot nem szabad ronggyal vagy 
puha kefével letörölni, mert az apró karcolódások a fényezést mattá teszik. Még akkor se töröljük le 
ronggyal a kocsiszekrényt, ha előtte esett az eső. Mosás előtt ellenőrizzük az ajtók és ablakok 
tömítését, nehogy víz jusson a gépkocsi belsejébe. Nyári időszakban árnyékban mossunk, mert a tűző 
napon gyorsan száradó vízcseppek foltokat hagynak. Ugyancsak kerüljük a mosást, vagy a garázsban 
frissen mosott gépkocsival a kijárást fagyos időben, mert ilyenkor a víz megfagy a felületen és a 

250. ábra
Díszlécek és feliratok
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fényezésen repedések keletkeznek. Mosás előtt a gépkocsit állítsuk tiszta, aszfaltozott területre. Csakis 
hideg, vagy langyos vízzel, alacsony nyomású vízsugárral szabad mosni, mert az erős vízsugárral 
mosott felületen a rárakódott por és szennyeződés kemény részecskéi karcosodást okozhatnak a 
fényezésen. Ha nem áll rendelkezésre vízvezeték, akkor a mosást kannával vagy vödörrel, és bőséges 
mennyiségű vízzel végezzük. A kocsiszekrény alsó részét és az alvázat viszont nagynyomású vízzel, 
tömlővel mossuk, vigyázva arra, hogy az elektromos berendezésekbe ne jusson víz. Tengervíz nem 
alkalmas a gépkocsi mosására, mert annak sótartalma rozsdásodást okozhat. Szintén kerüljük a 
benzinnel, ásványolajjal, vagy petróleummal szennyezett víz használatát, mert ezek az anyagok 
nemcsak fényezett felületet támadják meg, hanem gumitömítéseket is tönkreteszik. Ha valamilyen 
ásványolaj származék kerül a kocsiszekrényre, akkor flanellel vagy vattával töröljük le. Amennyiben a 
foltot így nem sikerül eltávolítani, akkor a flanellt vagy vattát mártsuk benzinbe és úgy próbálkozzunk, 
de utána azonnal töröljük szárazra a felületet. 
A gépkocsi mosásának sorrendje, –a szennyeződés állapotától függően– az alábbi: 

1. fenékrész 
2. alváz 
3. szórólemez 
4. sárvédők 
5. kerekek 

A mosáshoz puha kefét használjunk, miközben a víz folyamatosan ömöljék a felületre. A rászáradt 
szennyeződést először lágyítsuk fel, majd mossuk le, de figyeljünk arra, hogy lemosás után iszapréteg 
maradhat vissza, amit puha kefe, szivacs vagy mosóbőr segítségével távolíthatunk el. Mindezek után, 
a fényezést töröljük szárazra egy flanell rongy segítségével. A mosás végeztével, egy vászon ronggyal 
vagy újságpapírral tisztítsuk meg az ablakokat is. Ha nagyon piszkosak lennének, akkor melegvizes 
spiritusz oldatot használjunk. 
Az idő múlásával a fényezés elsötétedhet, ezért szükségessé válik a fényezés polírozása, amit 
legcélszerűbb napsütésben, vagy meleg helyiségben végezni. A polírozás előtt természetesen le kell 
mosni a gépkocsit, majd száradás után gézcsomóval, vagy tiszta és puha ronggyal felviszünk egy 
réteget a 3. sz. polírozó viaszból. A szert a kocsiszekrény teljes felületén végighaladva, körkörös 
mozdulatokkal bedörzsöljük, utána 5-10 percig száradni hagyjuk. A száradási idő letelte után száraz 
flanellel, szintén körkörös mozdulatokkal, fényesre dörzsöljük a felületet. 
Az üzemeltetés során elkerülhetetlenek a fényezést ért kisebb mechanikai sérülések, karcolódások, 
repedések, vagy felpattogzódás. A felső hártya mindennemű sérülése egyrészt védtelenné teszi a fémet 
a rozsdásodással szemben, másrészt hátrányosan befolyásolja a gépkocsi megjelenését is, tehát az 
ilyen hibákat lehetőleg azonnal szüntessük meg. A fényezés sérült területeit vízálló, 220. számú 
csiszolóvászonnal és vízzel tisztítsuk (csiszoljuk) meg, ügyelve arra, hogy közben a fényezés alsó 
rétegét ne sértsük meg. Miután a kocsiszekrény csiszolt felületét lemostuk, és szárazra töröltük, 2-3 
órán keresztül hagyjuk száradni a szabad levegőn. 
A szintetikus zománclakkot szórópisztollyal vagy ecsettel vigyük fel a felületre. A lakkot szükség 
esetén 646, 647. vagy 651. számú oldószerrel, esetleg oldóbenzinnel hígíthatjuk. Ha ezek az 
oldószerek nem állnak rendelkezésre, végső esetben spiritusz vagy nem etiltartalmú benzin is 
használható. Természetes viszonyok között a zománclakk száradása 2-3 napot igényel, de ez a 
szárítási mód kevésbé szilárd lakkréteget eredményez, ezen kívül a levegőből por kerülhet a felületre. 
Tanácsos tehát a felületet infralámpával, fél órán keresztül, 40 cm távolságból melegíteni. 
Ha a fényezett felület sérülése olyan súlyos, hogy a fém is előtűnik, akkor a helyreállításhoz először 
alapozó festéket kell használni. Ehhez a fémfelületet 100. sz. csiszolóvászonnal lecsiszoljuk, és a 138. 
sz. alapozó festékkel vonjuk be. A festék felhordása szórópisztollyal vagy ecsettel, a szárítás pedig 
természeteses viszonyok között (1-2 nap) vagy infralámpával történik. A megszáradt alapot 100. sz. 
csiszolóvászonnal lecsiszoljuk, utána egy tiszta és száraz ronggyal letöröljük. Ha a festék egyenetlen, 
akkor a szintetikus zománclakk felszórása előtt az egyenetlenségeket töltsük ki a megfelelő masszával, 
majd spaknival simítsuk el. Az elsimított felületet 20 percig hagyjuk száradni, majd a 150. számú 
csiszolóvászonnal és vízzel csiszoljuk le. Az így kialakított felületre már felvihető a zománclakk. 
Ha a kocsiszekrény fényezési felületén rozsdanyomokat találunk, akkor azokat a 100. vagy 150. számú 
csiszolóvászonnal távolítsuk el. A fémfelületig letisztított helyet benzinnel mossuk le, utána pedig 
száraz ronggyal töröljük át. Ezt követően az alapozási és fényezési eljárás megegyezik az előzőekben 
leírtakkal. 
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A fenékrész külső felületére tisztítás után, ecsettel 112. vagy 580. számú mastixot viszünk fel. Vegyük 
figyelembe, hogy míg a 112. számú rozsdavédő és hangszigetelő hatású, addig az 580. számú csak 
zajszigetelő. 
Ha a kocsiszekrény alvázán rozsdásodást észlelünk, akkor a felületet csiszoljuk le, majd sűrített 
levegővel lefúvatjuk, utána pedig vízzel mossuk le. A száradás után kenjük be aszfalt-bitumen 
festékkel, és természetes úton hagyjuk száradni. 
 
A kocsiszekrény javítása 
 
Egy gépkocsin a baleset okozta sérülések különböző fajtájúak, és nagyságúak lehetnek, ezért nehéz 
lenne kimerítő, és minden részletre kiterjedő tanácsokat adni a javításhoz. Minden ütődést és 
deformálódást olyan módszerrel kell javítani, amit az adott sérülés megkíván, ezért a munkák kezdete 
előtt meg kell ismerkedni a szerkezettel, a hegesztési helyekkel, és a sérülés fajtájával. Ezek ismerete 
fontos előfeltétele a kocsiszekrény sikeres javításához. 
A kocsiszekrény jellegzetes sérüléseit az alábbiak szerint lehet csoportosítani: 

– horpadás 
– karcolódás 
– ütődés 
– repedés 
– csavarodás 

A horpadások lehetnek elhajlások, felgyűrődések, valamint olyan jellegűek, hogy a fém lényegesen 
nem nyúlik meg. Az esetek többségében egyes részeket le kell szerelni, hogy a sérült helyekhez hozzá 
lehessen férni, és a javítási munkákat könnyebben végezhessük. Ha a kocsiszekrény erősen sérült, 
akkor az összes könnyen leszerelhető belső elemet el kell távolítani, ami lehetővé teszi a horpadások 
kinyomását, az egyengetést, a mérést, valamint a pontos illesztést. Jelentős sérülésnek tekinthető az 
ütés az oldalfalon, mély horpadás a fenéken vagy hiányos felfüggesztési helyek a mellső és a hátsó 
felfüggesztésnél, valamint a kormánynál. Ezekben az esetekben az egyengetés kezdete előtt vizsgáljuk 
meg, hogy mellső vagy hátsó tengelyek nem húzódtak-e el. (251 ábra) 
 
 

0. mellső tengely 
1. mellső kerékfelfüggesztés rögzítő hely 
2. hátsó kerékfelfüggesztés rögzítő hely 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az eltérések azonnal kiderülnek, ha látjuk, hogy a tengelyek nem párhuzamosak vagy a 
kerékösszetartás megváltozott. Győződjünk meg arról, hogy a párhuzamostól való eltérés a mellső 
kerékfelfüggesztés irányító kerekétől vagy a hátsó kerékfelfüggesztéstől származik-e. Ha az eltérést a 
deformálódott kocsiszekrény okozza, akkor speciálisan erre a célra készített kihúzó csörlőt és 
különleges sablonokat kel használni. Ha a mély horpadást csörlővel sem lehetséges kihúzatni, akkor 
melegítsük fel a sérült részeket, és ezután próbálkozzunk ismét. A kocsiszekrény fenékrészét is 
vizsgáljuk meg, és a legkisebb deformációt is szüntessük meg. 
A horpadások és karcolások javítását két ütemben végezzük; először kihúzatjuk, utána egyengetjük. A 
kihúzatás célja, hogy a kocsiszekrény lemezét fa, gumi, vagy műanyag kalapácsokkal, eredeti alakjára 

251. ábra
A mellső és hátsó kerékfelfüggesztés 

rögzítési helyei a kocsiszekrényen
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alakítsuk vissza. Az egyengetés célja pedig, hogy a kisebb elhajlásokat és gyűrődéseket 
megszüntessük. Ezt a műveletet olyan speciális egyengető kalapácsokkal és alátétekkel kell elvégezni, 
amelyek munkafelülete tökéletesen tiszta és sima. 
A kocsiszekrény felülete és borítása változatos alakú, ezért a munkához különböző méretű és formájú 
kihúzó és egyengető szerszámok szükségesek, amelyek a nehezen hozzáférhető helyek javítását is 
lehetővé teszik. (252. ábra) Ha a sérülés olyan súlyos, hogy egyengetéssel sem sikerül sima felületet 
elérni, vagy annyira nehezen hozzáférhető helyen van, akkor a felületet töltőanyaggal (forrasztás, 
műanyag) egyenlítjük ki. 
 
 

1. támrész 
2. egyengető kalapács 
3. fakalapács 
4. reszelő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha a sérült helyek a hátoldal felől szabadon elérhetők, akkor a kihúzatást és az egyengetést a rész 
leszerelése nélkül is el lehet végezni. Ellenkező esetben a sérült részt vagy leszereljük, vagy más 
módon kíséreljük meg a javítást. Ilyen módon szükségessé válhat, hogy az ép lemezből kell egy 
darabot kivágni, hogy a sérüléshez megfelelően hozzáférjünk. 
Ha a behorpadt részen nincs hajlás vagy gyűrődés, akkor óvatosan húzzuk ki, nehogy fölöslegesen 
erős ütések érjék a lemezt. Az előfeszített kocsiszekrény elemek és borítólemezek önmaguktól is 
igyekszenek visszanyerni eredeti alakjukat, ezért az esetek többségében egyengetés nélkül, a fényezést 
is megóvva, sikerülhet a helyreállítás. 
A kihúzatás műveleteit fa alátéten, fakalapáccsal végezzük úgy, hogy az ütögetést középen kezdjük, és 
fokozatosan haladjunk a horpadás széle felé. Amennyiben a horpadásban éles sarkot vagy ráncot 
találunk, akkor a munkát azzal kezdjük, hogy ezeket eltávolítjuk. Ha gyűrődés vagy hajlás is van a 
horpadásban, akkor feltétlenül végezzünk egyengetést is. 
Az egyengetésnél a lemez alá tegyünk támot, és az egyengető kalapáccsal úgy irányítsuk az ütést, 
hogy a lemezt a támnál találjuk el. A hasas felületek egyengetéséhez lapos, a hajlítottakhoz pedig kissé 
domború kalapácsot használjunk. Megfelelő munkát akkor végeztünk, ha az egyengetés után a 
felületen kézzel már nem érezhető egyenetlenség. Amennyiben a kihasasodásnál a fém meglágyulna, 
az egyengető kalapács ütéseit, közvetlenül az alárakott támra irányítsuk, így próbálva átmenetet 
teremteni a bemélyedés és az ép felület között. Az így javított felület az eredetihez képest ugyan hasas 
marad, de a kialakított átmenet miatt nem lesz annyira feltűnő. Ha mégis, akkor nem marad más hátra, 
mint a lemez cseresznyepiros izzásig hevítése. A hevítést először a középponttal kezdjük, hogy ott 
hőmérséklet különbség jöjjön létre, ami nyomófeszültséget eredményez, így kiegyenlítődés jön létre 
az anyagban. Ha az első hevítés nem jár sikerrel, akkor az első hely körül 4-5 helyen ismét végezzük 
el. A gyors egyengetést a hevítés után fakalapáccsal végezzük. 
A sérült kocsiszekrény javítását akkor végezzük a lemez kivágásával, majd új lemez behegesztésével, 
ha a sérült lemez hátoldalához nem férünk hozzá, vagy ha egy le nem szerelhető rész sérült meg, ami a 
helyszínen nem javítható. A lemezt kivághatjuk kézzel (speciális lyukasztó szerszámmal), sűrített 
levegős vágószerszámmal, vagy gázégő lángjával. Azokban az esetekben amikor a lemezt csak azért 
vágtuk ki, hogy a sérült részhez hozzáférjünk, a kivágott részt az egyengetés után tegyük vissza. A 
használhatatlanná vált és kivágott lemezrészek helyére, megfelelően előkészített, általában kézi 
munkával előállított lemezdarabot illesztünk. Nagyobb javítóműhelyekben, a javításhoz előre gyártott 
lemezidomokat alkalmaznak. A repedéseket, és az ütődött helyeket közvetlenül az egyengetés után –a 
gázhegesztéses eljárást alkalmazva– hegesztjük meg. 

252. ábra 
Szerszámkészlet a kocsiszekrény javításához és egyengetéséhez 
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A lemezfelületek kitöltése töltőmasszával 
 
A kocsiszekrény hegesztése után, vagy ha az egyengetés nem lett tökéletes; szükség van a felület 
elsimítására egy műanyagpor és speciális epoxidgyanta alapú massza keverékének használatával. 
Amennyire csak lehetséges, előzőleg lereszeljük, és csiszolóvászonnal megtisztítjuk a hegesztési 
varratokat. Forrasztási helyek kiegyenlítésekor a felületet csiszolóvászonnal vagy drótkefével tisztítjuk 
meg, majd cink-kloriddal kezeljük és becinezzük. Forrasztópáka segítségével visszük a felületre a 
forraszt olyan mennyiségben, hogy a rá következő lemunkálást is vegyük figyelembe. A megszilárdult 
forrasztást reszelővel vagy csiszolókővel alakítjuk és simítjuk le. 
A felületi egyenetlenségek eltüntetésére, a nagyobb műhelyekben un. ágyszórási eljárás terjedt el. 
Ennek lényege, hogy sűrített levegővel fúvatják át a műanyag port egy acetilénégő lángján, miáltal a 
por részecskéi olvadásig melegszenek, rácsapódnak az előmelegített felületre, és ott bevonatot 
képeznek. 
A fenti módszer csak ipari körülmények között alkalmazható, mert meglehetősen bonyolult és 
költséges felszerelést igényel. Éppen ezért házilagosan, epoxidgyanta alapú massza használatával 
tudunk kielégítően sima felületet létrehozni. Ehhez a felületet előzőleg a rozsdától, zsírtól és piszoktól 
meg kell tisztítani, majd az előkészített masszát fém- vagy gumispakni segítségével kell a fém 
felületére felhordani. A munkafolyamat elején a massza még folyós lehet, ezért a spaknival 
folyamatosan igazítsuk, de 5-10 perc múlva már szilárdabban fog tartani. A teljes keményedés 15-20 
óra után következik be, tehát csak ez után kezdhetünk hozzá a megmunkálásához, aminek 
munkafolyamata megegyezik a forrasztásnál leírtakkal. 
 
A sárvédők cseréje 
 
Ha a mellső sárvédők súlyosan sérülnek, akkor azokat a gyártó által szállított cseredarabok 
felhasználásával ki kell cserélni. Mivel a sárvédő a kocsiszekrény alkotóeleme, és azzal össze van 
hegesztve, a csere meglehetősen bonyolult, és csak jól felszerelt műhelyben végezhető el. A 
munkafolyamat az alábbi: 

1. Leszereljük a fényszórót, a városi világítást, és a kábeleket. 
2. Levesszük a gumipárnákat, a tömítéseket, és a kábelt a szórólemezről. 
3. A kocsiszekrényt, legalább fél méter magasságra felbakoljuk, majd leszereljük a kerekeket és 

a lökhárítót. 
4. Leszereljük a sérült sárvédőt kéziszerszámok, sűrített levegős vágószerszám, lángvágó 

segítségével. A vágási felület a 253 a és b ábráján látható, amit reszelővel vagy köszörűvel 
simítunk el. 

5. Gázhegesztéssel feltesszük az új sárvédőt úgy, hogy feltűzzük a teljes kerületen a 5-10 mm 
hosszú varratokat, 100-150 mm távolságon, majd véglegesen ráhegesztjük. A hegesztést a 
mellső részen a belső oldalnál, az áthajtott perem homlokfelületén végezzük. A hátsó oldalt 
(az ajtókeretnél), és az alsó részt átfedéssel, a felső részt pedig az áthajlított perem 
homlokoldalánál 
hegesztjük. 

6. A hegesztési varratokat 
reszelővel munkáljuk 
meg és csiszolókővel 
tisztítsuk 

7. A mellső felületeket, –
ahol ez szükséges– 
forrasszal vagy 
műanyag masszával 
töltsük ki és reszelővel 
simítsuk el. 

253. ábra 
A sárvédő 

lebontásának helye 
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Fűtés 
 
A gépkocsit légfűtési rendszerrel szerelik, ami a fűtőberendezésből (254. ábra) és a légcsatornából áll. 
A légcsatornákon keresztül jut el a levegő az utastérből a fűtőtesthez és onnan a meleg levegő az 
utastérbe. A fűtőberendezés a gépkocsi motorjától független, tehát az utastér akkor is fűthető, ha a 
motor nem működik. 

 
 

1. levegőáramlási fedél a hevítéshez 
2. ventilátor 
3. fogyasztásszabályzó 
4. összekötő cső 
5. levegőszállítás az égéshez 
6. égési kamra 
7. utánégési kamra 
8. vezetékköteg 
9. hőmérséklet átkapcsoló 
10. meleg levegő vezetékfedél 
11. fedél tömítés 
12. levegőelosztó szekrény 
13. hőcserélő 
14. csavar a kipufogóperemhez 
15. fém-azbeszt betét 

 
 
 

 
 
16. gázelszívás 
17. leeresztő cső 
18. kocsiszekrény mellső pajzs 
19. kipufogócsonk 
20. levegőcsonk az égéshez 
21. elszívás rögzítőcsavar 
22. összekötő csonk 
23. égési kamra levezető cső 
24. levegő szívócsonk 
25. fűtésfedél 
26. légfúvó motor 

A. hideg levegő 
B. meleg levegő 
C. levegő az égéshez 
D. kipufogógáz 

254. ábra
Fűtés



238 

A fűtés tartozékai: 
– fűtőtest 
– benzinszivattyú 
– üledékedény 
– benzinvezeték 
– levegőtömlők 
– működtető elemek 
– ellenőrző műszerek 
– villamos berendezés 

A fűtőtest magában foglalja a hengeres hőcserélőt (13), a fűtőcsövet, az égő- és utánégő kamrát. A 
fűtőcső hideg részében nyert elhelyezést a levegőszállító egység, és az elektromotorral együtt szerelt 
nyomó fúvókábel. Az elektromotor tengelyén két futókereket találunk, amelyek közül az egyik az 
axiális légfúvókáé, a másik pedig a szóró szivattyúhoz tartozik. 
A hőcserélőt egy fedélbe szerelve találjuk, aminek szegélyén függeszkedik a levegőelszívó, és a meleg 
levegőt szállító fedél. A hőcserélőhöz hegesztéssel rögzítettek egy tartót, a hőmérséklet átkapcsoló és 
az izzítógyertya foglalata számára. A fedélre hegesztett tartóba, két csavarral rögzítették a benzin 
fogyasztásmérő szabályzóját. A hőcserélő kipufogó csonkja a gázelszívással áll összeköttetésben. 
 
1. tömítés 
2. fedél 
3. rögzítőcsavar 
4. szabályzó 
5. üzemanyagcső 
6. kapocslap 
7. tető 
8. fedél 
9. tömítés 
10. vezetékköteg 
11. hőmérséklet átkapcsoló 
12. hőcserélő 
13. izzítógyertya 
14. izzítógyertya rögzítőcsavar 
15. levegőszállítás 
16. csonk 
17. elektromotor 
18. futókerék 
 
 
 
A fűtőberendezés műszaki adatai: 
Névleges hőtermelés (KJ/h) 7328 
Melegített levegő mennyisége (m3/h) 75 
Hőmérséklet eltérés (hideg-meleg levegő C°) 80 
Névleges fogyasztás (l/h) 0,35-0,4 
Áramellátás egyenáram 
Névleges feszültség (V) 12 
Elektromotor teljesítménye (W) 36 
Legnagyobb üzemeltetési idő (h) 15 

255. ábra 
A fűtés részei 
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1. anya 
2. sarokcsonk 
3. tömlő 
4. rögzítő anya 
5. benzinülepítő 
6. fogyasztás-szabályzó 
7. tömlő 
8. tömlő 
9. üzemanyag szivattyú 
10. rögzítő bilincs 
11. tömlő 
12. T-darab 

 
 
 
 
 
Az elektromos rendszer 
 
A fűtőberendezés elektromos rendszere egyvezetékes, egyes kábelkötésű. A kapcsolási rajzot a 257. 
ábra szemlélteti 
 

1. hőmérséklet átkapcsoló 
2. elektromágneses szelep 
3. légfúvó elektromotor 
4. elektromos benzinszivattyú 
5. izzítógyertya 
6. kapocslap 
7. átkapcsoló 
8. ellenőrző lámpa 
9. ellenőrző spirál 
10. hőbiztosíték 
11. gyújtáskapcsoló 

A vezetékek színe: 
a. kék 
b. vörös 
c. fekete 

 
 
 
 
 

257. ábra
A fűtőberendezés kapcsolási vázlata

256. ábra 
A fűtőberendezés 

üzemanyag vezetéke 
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1. fedél 
2. tekercs 
3. ház 
4. tömítés 
5. tengely 
6. tű 
7. tűtest 
8. alátét 
9. tám 

10. zárócsavar 
11. alátét 
12. rugó 
13. szűrő 
14. fedél 
15. rugó 
16. úszó 
17. tömítés 
18. ház 

19. fúvóka betét 
20. zárócsavar 
21. betét 
22. fúvóka 
23. mgrész 
24. rugó 
25. persely 
26. ellenanya 
27. csőtartó 

28. kvarccsap 
29. rúd 
30. ellenanya 
31. kengyel 
32. állítócsavar 
33. mikrokapcsoló 
34. rugó 

 
 
A fogyasztás-szabályzó 
 
A fogyasztás-szabályzó (259. ábra) az alábbi részekből áll: 

– úszókamra 
– úszó 
– zárótű 
– benzinszűrő 
– fúvóka 

A fúvókához vezető üzemanyag szállító csatorna lezárását egy elektromágneses szelep végzi, 
amelynek tartozéka a retesz, a rugó, és az elektromágneses tekercs. A tekercselés adatai: 
Huzal átmérője (mm) 0,29 
Menetszám 2100 
Ellenállás (Ω) 35 

258. ábra 
A fogyasztás-szabályzó és a 

hőmérséklet átkapcsoló egyes részei 
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1. úszókamra fedél 
2. úszó 
3. rugó 
4. zárótű 
5. ülés 
6. szűrő 
7. szűrőrugó 
8. anya 
9. csonk 
10. betét 
11. szeleptekercs 
12. rugó 
13. szelep 
14. szeleptömítés 
15. szelepülés 
16. zárócsavar 
17. fúvóka 
18. úszókamra ház 

 
 
 
 
 
A fogyasztás-szabályzó szét- és összeszerelése 
 

1. A szabályzó fedelét, a háznál rögzítő csavarokat kicsavarozzuk, majd kivesszük a fedelet, az 
úszót, és a zárótűt. 

2. A szabályzó fedelének rögzítőcsavarjait kicsavarozzuk. 
3. A fúvóka zárócsavarját kicsavarozzuk, és a szabályzó fúvókát egy 4 mm-es csavarhúzóval 

csavarozzuk ki. 
4. A szelepfedél rögzítöcsavarjainak eltávolítása után, a szelepház négy csavarját is 

kicsavarozzuk, majd a házat szabaddá tesszük. 
5. A szabályzó házból kivesszük a szelepmag vezetőperselyét, a rugót, és a betétet. 

A szétszerelt fogyasztásszabályzó alkatrészeit mossuk meg benzinben, majd ellenőrizzük az 
állapotukat. Az úszótű tömítő illeszkedését megvizsgáljuk, az esetleges tömítetlenséget becsiszolással 
szüntessük meg. Megvizsgáljuk, hogy az elektromágneses szelepmag jól fekszik-e fel az illeszkedési 
felületen. A szelep felületéről és a szelepülésről az oxidréteget eltávolítjuk. 
A szabályzó összeszerelése a szétszerelés fordított sorrendjében történik. Az összeszerelt szabályzó 
vizsgálata, az elektromágneses szelep kifogástalan működésével ellenőrizzük, miután a szabályzót 
visszaszereltük a fűtőtestbe. Ehhez a zárócsavart (16, a 259. ábra szerint) kicsavarozzuk, és ha nincs 
benzin a csatornában, akkor a szelep kifogástalanul működik. 
 

259. ábra 
A fogyasztás-szabályzó 
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A hőmérséklet átkapcsoló 
 
A hőmérséklet átkapcsoló (260. ábra) az elektromotor és az izzítógyertya áramkörébe csatlakozik és az 
a feladata, hogy az izzítógyertyát és az elektromotort önműködően ki- és bekapcsolja az utóégő kamra 
hőmérsékletének függvényében. 
 
 

1. mikrokapcsoló 
2. állítócsavar 
3. ellenanya 
4. ellenanya 
5. rúd 
6. hollandi anya 
7. sapka 
8. kvarccsap 
9. cső 
10. rugó 
11. ház 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A hőmérséklet átkapcsoló szét- és összeszerelése 
 

1. Az átkapcsoló ellenanyáját (4, a 260. ábra szerint) és az állítócsavart (2) lecsavarozzuk. 
2. Levesszük a rugót és a kvarccsap végdarabját, majd a csőből kihúzzuk a kvarccsapot. 
3. A mikrokapcsolót a mozgó házrésznél rögzítő két anyát lecsavarozzuk, és levesszük az 

átkapcsolót. 
A hőmérséklet átkapcsoló alkatrészeit az olajkoksztól és a portól megtisztítjuk. A kapcsoló működését 
úgy ellenőrizzük, hogy meggyőződünk arról hallható-e kattanás kapcsoláskor. A hibás kvarccsapot 
vagy mikrokapcsolót kicseréljük. 
A hőmérséklet átkapcsoló összeszerelése a szétszerelés fordított sorrendjében történik. Az 
összeszerelés után elvégezzük a beállítást. A beállítást próbapadon, vagy a gépkocsin bekapcsolt fűtés 
mellett végezzük. 
Az ideiglenes beállítás abból áll, hogy az állítócsavart (2) annyira csavarozzuk be, hogy hallható 
legyen a kattanás. A végleges beállítás működő fűtés mellett történik. 
A fűtőberendezés indításakor, amikor az átkapcsoló működésbe lép, (az érintkező a НО kapocsról a 
НЗ kapocsra kerül) a műszerfalon egy zöld ellenőrző lámpa kezd világítani, ugyanakkor az ellenőrző 
spirál kialszik. A fűtőberendezésben ez az önműködő égés kezdetét jelenti. Ha zöld lámpa bekapcsolt 
fűtésnél nem gyullad fel, akkor az anyát megoldjuk, és a csavarokat kissé kicsavarozzuk. Ez követően 
megfigyeljük azt az időpontot, amikor a lámpa világítani kezd. Ha a lámpa a fűtés kikapcsolása után 3-
5 perc múlva sem alszik ki, és a motor tovább működik, akkor a csavart kissé beljebb csavarjuk. A 
helyesen beállított hőmérséklet átkapcsoló a fűtés bekapcsolása után (a kapcsolót I helyzetből II 
helyzetbe toljuk) 45-60 másodperccel lép működésbe. Természetesen ehhez elengedhetetlen, hogy az 
izzítógyertya begyújtás alakalmával megfelelő mértékben átizzon, és jusson elegendő mennyiségű 
benzin az égési kamrába. 
A beállítás végeztével az anyát (4) meghúzzuk úgy, hogy közben a csavart (2) egy csavarhúzóval 
megtartjuk. 

260. ábra
A hőmérséklet átkapcsoló



243 

Elektromágneses benzinszivattyú 
 
A szivattyú (261. ábra) főbb részei; a ház, az elektromágneses tekercs, a rugó, és a rúd. Az 
elektromágneses tekercs áramkörét megszakító rendszer, a háznál felül helyezkedik el, alul pedig a 
szivattyúfej a szívó- és a nyomószeleppel. A membrán a szivattyúfej homlokoldala és a szivattyúház 
között található, és a rúd egyik végén, a mozgó elektromágneses forgórésszel együtt van felerősítve. 
 
1. vezeték a testhez 
2. érintkező csap 
3. érintkező 
4. állítócsavar 
5. kar az érintkezőhöz 
6. rugózó himba 
7. hajtókar 
8. hajtókar csukló 
9. tekercs 
10. membrán rúd 
11. szivattyúház 
12. rugó 
13. forgórész 
14. membrán 
15. szivattyófej 
16. nyomószelep 
17. csonk 
18. szívószelep 
19. csonk 
20. szűrő 
21. központosító gyűrű 
22. szikraoltó tekercs 
 
 
 
A szivattyú műszaki adatai 0,3 m szívási, és 0,5 m szállítási magasság mellett: 
Szállítási teljesítmény (l/h) 5 
Feszültség (V) 12 
Legnagyobb áramerősség (A) 2,5 
Az értékek a szívó- és nyomóvezetékben levő fajlagos ellenállás nélkül értendők. 
 
Az elektromágneses benzinszivattyú szét- és összeszerelése 
 

1. Kicsavarozzuk a szivattyúfejet a szelepekhez rögzítő, 6 db. csavart, majd levesszük a 
szivattyúfejet. 

2. Ha ki kell cserélni a membránt, akkor az érintkező rendszer karjából, a rúddal együtt 
kicsavarozzuk a membránt. 

3. Annak érdekében, hogy az áramkör megszakító rendszerének az érintkezőihez hozzáférjünk; 
az anyát lecsavarozzuk. 

4. Levesszük a műanyag fedelet és a két csonkot kicsavarozzuk a szivattyúfejből. 
5. Kivesszük a szűrőt és a szelepeket. 

A szétszerelt alkatrészeket benzinben megmossuk és megvizsgáljuk az állapotukat. A hibás membránt 
ki kell cserélni. Megvizsgáljuk, hogy a szelepek felfekvése megfelelő-e. Szükség esetén meg kell 
tisztítani a megszakító érintkezőit. Összeszerelés alkalmával, az érintkezők nyitási pontját, a 
membránrúd emelésének függvényében állítjuk be. Ennek során a membránrúd menetes végét először 
csak annyira csavarjuk be az érintkező rendszer csuklójába, hogy az érintkezők a membránra 
gyakorolt nyomás hatására még ne nyissanak. Ezt követően a membránt a rúddal együtt kicsavarozzuk 
annyira, hogy az érintkezők a membránra gyakorolt nyomásánál más kinyissanak. 
Az összeszerelés munkafolyamata, a szétszerelés fordított sorrendjében történik. 

261. ábra 
Az elektromágneses benzinszivattyú 
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Elektromágneses benzinszivattyú tisztítása, karbantartása 
 

A. Szűrőszita tisztítása 
A szűrő a szívócsatornában található, amit az öntvényen egy nyíl jelez. Kiszereléskor a vezetőcső 
anyáját lecsavarozzuk, majd a szűrőt és a tömítőgyűrűt egy dróthorog segítségével kivesszük. 

B. A benzinszivattyú szelepeinek tisztítása és mosása 
A szelep a nyomócsatornában helyezkedik el. A tisztításhoz lecsavarozzuk a csonkot, majd kivesszük 
a nyomószelep házat és a szívószelepet. A szelepek helyzetét, a kiszerelés előtt mindig jelöljük meg. 

C. A szivattyú megszakító érintkezőinek tisztítása 
A szivattyú üzemzavara esetén az érintkező rendszer fedelét leemeljük, és megvizsgáljuk az 
érintkezők állapotát. A szennyeződést repülőgépbenzinbe vagy spirituszba mártott nem szálasodó 
szövetdarabbal kell eltávolítani. Ha beégést észlelünk, akkor 150 sz. csiszolópapírt használjunk. 
Mielőtt felszerelnénk a fedelet, kapcsoljuk be a berendezést. Üzem közben ellenőrizzük a beállítást és 
szükség esetén az állítócsavarral (261. ábra) módosítsunk rajta. Gondoljuk arra, hogy az érintkező 
rendszert ért legkisebb deformáció is üzemképtelenné teheti a benzinszivattyút. 

D. A benzinszivattyú membrán rugalmasságának helyreállítása 
A szivattyút kiszereljük, lecsavarozzuk a szivattyúfejet, majd a ház pereménél levesszük a membránt. 
Ezt újjal úgy nyomjuk meg, hogy a tengelye körül ne forduljon el, és a beállítása se változzék meg. 
Ezek után szereljük össze a szivattyút. 

E. Üledékszűrő tisztítása, öblítése 
 
A fűtőberendezés üzemzavarai 
 

I. Üzemzavar 
A fűtés nem gyullad be. 

II. Ok 
1. Az izzítógyertya vagy a spirál meghibásodott. 
2. A feszültség alacsony. 
3. Kevés, vagy egyáltalán nincs benzin. 
4. Nem nyit az elektromágneses szelep. 
5. Az áram kimarad az elektromotornál, az izzítógyertyánál, az elektromágneses szelepnél, 

vagy a benzinszivattyúnál. 
6. A benzinszivattyú nem szállít benzint. 
7. A villamos berendezés helytelenül szerelt, vagy szakadás van az áramkörben. 
8. Eldugult a szívó-, vagy a kiömlő csonk. 
9. Az izzítógyertyát helytelenül szerelték be, és a benzin nem a párologtató hüvely fölé 

párolog, hanem lefolyik az égési kamra falán. 
III. Elhárítás 

1. Az izzítógyertyát és a spirált megvizsgáljuk, és szükség esetén kicseréljük. 
2. Az akkumulátort feltöltjük. 
3. Megvizsgáljuk, megtisztítjuk és átfúvatjuk a benzinvezetéket, a szűrőt, és a szabályzó 

fúvókát. 
4. A villamos csatlakozásokat ellenőrizzük, és ha a szelep hibás, akkor fellazítjuk a megszorult 

szelepmagot. 
5. A villamos csatlakozásokat ellenőrizzük. 
6. Megtisztítjuk a benzinszivattyú házának lefolyó furatát, majd a szivattyú fedelét leemeljük 

és megtisztítjuk a megszakító érintkezőit, utána beállítjuk a megszakító hézagot. 
Megvizsgáljuk a csatlakozásokat, majd a membrán, a szelep, és a szűrő tömítettségét. 

7. A vezetékeket a kapcsolási rajznak megfelelően ellenőrizzük, a szakadásokat 
megszüntetjük. 

8. A dugulást elhárítjuk. 
9. Az izzítógyertyát a megfelelő állásba illesztjük. (a spiráltengelynek a fűtőtesttel 

párhuzamosnak kell lennie) 
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I. Üzemzavar 

A begyújtás után a fűtőtestben kialszik a láng. Az ellenőrző lámpa kialszik a felgyulladás 
után, de a spirál átizzik. 

II. Ok 
A benzin túl kevés. 

III. Elhárítás 
Megtisztítjuk: 
− a fúvókát 
− a szűrőt 
− a benzinvezetéket 
− a fogyasztás-szabályzót 
− az elektromágneses szelepet 

 
I. Üzemzavar 

Az ellenőrző spirál nem kapcsol be az indításnál. Az ellenőrző lámpa nem kezd el világítani, 
bár elegendő mennyiségben folyik a benzin. 

II. Ok 
1. A hőmérséklet átkapcsoló beállítása helytelen. 
2. Kiégett az ellenőrző lámpa. 

III. Elhárítás 
1. A hőmérséklet átkapcsoló állítócsavarját az óramutató járásával megegyező irányba 

csavarjuk, és a megfelelő állásban rögzítjük. 
2. Az izzót kicseréljük. 

 
I. Üzemzavar 

Az indítás után, és az átkapcsoló a rákövetkező kikapcsolása után, a fűtőtest nem kapcsol ki. 
II. Ok 

Hibás a hőmérséklet átkapcsoló beállítása, vagy eltörött az átkapcsoló kvarccsapja. 
III. Elhárítás 

A hőmérséklet átkapcsoló állítócsavarját az óramutató járásával megegyező irányba 
forgatjuk mindaddig, amíg egy érzékelhető kattanást nem hallunk. Ha a kattanás nem 
érzékelhető, és a fűtőtest nem kapcsol ki, akkor a törött kvarccsapot ki kell cserélni. 
 

I. Üzemzavar 
Erős füstképződés a lefolyócsőnél. 

II. Ok 
1. Az elektromotor fordulatszáma alacsony, mert: 

− alacsony a feszültség 
− a forgórész kollektor olajos 
− a kollektor pajzsa szorul 
− szorul az elektromotor tengelycsapágya 

2. A szívócső eldugult. 
3. Túl sok a benzin. 
4. Eldugult a fogyasztásszabályzó lefolyócsöve, vagy nincs összeköttetés az úszókamra és a 

külső levegő között. 
5. Az úszókamra zárszerkezete nem zárja el az úszókamrához vezető benzinszállító csatornát. 

(Az úszó tűszelepénél vagy a szelepülésnél szennyeződés van, és benzin került az úszóba.) 
6. A hőcserélő belsejében olajkoksz képződött. 
7. A fogyasztásszabályzó fúvóka nincs eléggé becsavarva. 
8. A levegőszállító vezeték vagy a futókerék elszennyeződött. 
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III. Elhárítás 

1. Az elektromotor kapocsfeszültségét ellenőrizzük, megmossuk a kollektor lapjait, a kefék és 
a tengelycsapágy szorulását megszüntetjük. 

2. A csövet kitisztítjuk. 
3. A túlfogyasztás okát megszüntetjük. 
4. Megtisztítjuk a lefolyócsövet. 
5. Az üzemzavart megszüntetjük, és szükség esetén az úszót megforrasztjuk. 
6. Az izzítógyertya furatán keresztül sűrített levegővel átfúvatjuk. 
7. A fúvókat ütközésig becsavarjuk. 
8. Az alkatrészeket megtisztítjuk. 

 
I. Üzemzavar 

A fűtőtest nem kapcsol be. Az égés az átkapcsoló kikapcsolt helyzetében is létrejön. 
II. Ok 

1. Az elektromágneses szelep áramköre nem kapcsol be. 
2. Az elektromágneses nyitott helyzetben felakadt. 

III. Elhárítás 
1. Az átkapcsolót ismételten ki- és bekapcsoljuk. 
2. Az átkapcsoló bekapcsolt állapotában egy fadarabbal megkopogtatjuk az elektromágneses 

szelep házát. Ha ez nem vezet eredményre, akkor a T-darab mellett levesszük a tömlőt, és 
megvárjuk amíg a fűtőtest leáll. Ezután megszüntetjük a benzinszállítást akadályozó hibát. 

 
I. Üzemzavar 

Az elektromotor nem működik. 
II. Ok 

1. A kapocsfeszültség alacsony. 
2. A vezeték szakadt vagy rossz a csatlakoztatása. 
3. Nincs testcsatlakozás. 
4. A tengely szorul. 
5. A kefék kopottak. 
6. A légfúvóka kereke a fedélnél, vagy levegőszállító futókerék a terelőszerkezet 

örvénylapátjainál súrlódik. 
III. Elhárítás 

1. A feszültségesés okát megszüntetjük. 
2. A kapcsolási rajz alapján ellenőrizzük a vezetékeket, és a szakadást megszüntetjük. 
3. A testelést helyreállítjuk. 
4. A tengely szorulását megszüntetjük. 
5. A keféket kicseréljük. 
6. A súrlódást megszüntetjük. 

 
I. Üzemzavar 

Zümmögő hang a fűtőtestben. 
II. Ok 

Valamelyik futókerék súrlódik. 
III. Elhárítás 

A súrlódást megszüntetjük. 
 

I. Üzemzavar 
A begyújtáskor kipufogást észlelünk. 

II. Ok 
1. A fogyasztásszabályzóból benzin szivárog az égési kamrához. 
2. Eldugult az égési kamra lefolyócsöve. 

III. Elhárítás 
1. A szivárgást megszüntetjük. 
2. A csövet megtisztítjuk. 
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A fűtőberendezés kiszerelése a gépkocsiból 
 

1. Az akkumulátort leválasztjuk az elektromos hálózatról. 
2. A fűtőtestről levesszük a gumitömlőt, majd a két csavart lecsavarozzuk, és levesszük a 

védőpajzsot. 
3. Kicsavarozzuk a fűtőtest két rögzítőcsavarját, majd a felső részt előrehajlítjuk, és ezután 

levesszük a csatlakozó kábelt. 
4. A 256. ábra szerint lecsavarozzuk az üledéktartályt rögzítő anyát (4), és a sarok csonkjánál (2) 

a csővezetéket rögzítő anyát. Az üledéktartályt a csővezetékkel együtt levesszük. 
5. Levesszük a gumitömlőket (8 és 10), majd a benzinszivattyú bilincsének (10) anyáit. 
6. A benzinszivattyút (9) levesszük a motorról. 

A fűtőberendezés beszerelése a gépkocsiba, a javítás végeztével vagy a tisztítás és átöblítés után, a 
kiszerelés fordított sorrendjében történik. 
A beszerelés alkalmával figyeljünk arra, hogy a kiömlő csonknál (a fűtőtest csatlakozó helye a 
kocsiszekrénynél) és a két oldalfedélnél a tömítések a helyükön legyenek, és jól feküdjenek fel. 
Különös figyelmet kell szentelni a benzinvezeték csatlakozó helyeinek. 
 
A fűtőtest szét- és összeszerelése 
 

1. A 255. ábra szerint lecsavarozzuk a csatlakozó anyát (5), a fogyasztásszabályzó 
rögzítőcsavarjait (3), majd levesszük a fogyasztásszabályzót (4). 

2. A fűtőtest fedeléről levesszük a négy kapocslapot (6), a vezetékköteget (10), és a hőmérséklet 
átkapcsolót (11). A leszereléshez két csavart és egy hollandi anyát kell lecsavarozni. 

3. Levesszük az izzítógyertyát (13), és a levegőcsonkot (16). 
4. Kicsavarozzuk a fedél rögzítőcsavarjait, és a fedelet levesszük. 
5. A három csavart megoldjuk, és az elektromotort (17) a légfúvóval együtt leválasztjuk a 

hőcserélőről (12). 
A fűtőtest szétszerelt alkatrészeit benzinben megmossuk, megvizsgáljuk, és szükség esetén kijavítjuk. 
A hőcserélőt sűrített levegővel átfúvatjuk, és az égési kamra faláról eltávolítjuk az olajkokszot. Az 
elektromotort is szétszereljük, és a kopott keféket kicseréljük, valamint megtisztítjuk a kollektort és 
megkenjük a tengelycsapágyat. Az izzítógyertyáról távolítsuk el a rárakódott olajkokszot, majd 
mossuk meg benzinben és vizsgáljuk meg az állapotát. Szereljük szét a fogyasztásszabályzót is. (259. 
ábra) 
 
Fő követelmények a fűtőberendezés használatánál és karbantartásánál 
 

1. A fűtőtestnek és a hozzá tartozó egységeknek hibátlan legyen a felerősítése a gépkocsihoz. 
2. A fűtőberendezés benzinvezetékein nem lehet szivárgás. 
3. A fűtőtestnek és a villamos benzinszivattyúnak a gépkocsi elektromos rendszeréhez 

kapcsolódó csatlakozásai, és érintkezői kifogástalanok legyenek. 
4. A vezetékek cseréjekor nem szabad az eredetinél kisebb keresztmetszetűt használni. 
5. A fűtőberendezés ki- és beszerelési munkálatai alkalmával, mindig csatoljuk le az 

akkumulátort a hálózatról. 
A fűtőberendezés karbantartását szezonszerűen (előkészület az őszi, téli üzemre), szükség szerint 
végezzük. 
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A fűtőtest tisztítása, karbantartása 
 

A. Benzinfogyasztás szabályzó 
A szűrőt jól kimossuk, és az úszókamrát megtisztítjuk a lerakódott szennyeződésektől. Megvizsgáljuk 
a zárótű tömítettségét, majd sűrített levegővel átfúvatjuk a fúvókát. 

B. Hőcserélő 
Az izzítógyertyát megtisztítjuk az olajkoksztól, majd átfúvatjuk sűrített levegővel. A gyertya furatán 
keresztül magát a hőcserélőt is átfúvatjuk, a lerakódott korom eltávolítása céljából. Ha a kiömlő 
csonknál túl sok korom rakódott le, akkor a teljes hőcserélőt ki kell szerelni. Egy vörösréz darabbal 
megkopogtatjuk a házat, hogy a korom lehulljon, amit szintén sűrített levegővel fúvatunk ki. A lefolyó 
csövét egy fémrúd segítségével tisztítsuk meg, és itt is használjunk sűrített levegőt. A munkafolyamat 
végeztével, amikor az izzítógyertyát az égési kamrába illesztjük, akkor a spirál tengelyének, a fűtőtest 
tengelyével párhuzamosnak kell lennie. 

C. Gázelvezetés 
A portól és koromtól meg kell tisztítani; ügyelve arra, hogy a kiömlő csonk pereme és a gázelvezető 
között levő fémazbeszt betét sértetlen maradjon. A lefolyó tömlőt válasszuk le a szabályzóról, majd a 
benzinvezetékkel együtt, sűrített levegővel fúvassuk át. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gumitömítések jegyzéke 
 

megnevezés darabszám méret 
főtengely tömítés 2 65x90x10 
sebességváltó tengelykapcsoló tengely tömítése 1 24x45x10 
hátsótengely tömítés 2 26x38x7 
kormánytengely és kormányorsó tömítés 2 23x35x6 
mellső kerékagy tömítése 2 39,5x58x9 
hátsó kerékagy tömítése 4 42x62x10 
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Gördülő csapágyak jegyzéke 
 

beszerelési méret jelölés 
belső Ø külső Ø magasság 

típus megnevezés darab
szám 

7204 20 47 15,5 kúpgörgős külső, mellső kerékcsapágy 2 
7706 28 58 17,5 kúpgörgős belső, mellső kerékcsapágy 2 

977906К --- 44,447 9,6 kúpgörgős, belső gyűrű 
nélkül kormánymű csiga 2 

776800К (1797) 10 --- 25,4 kétsoros, ferde vállú 
golyóscsapágy kormánymű-tengelygörgő 1 

180503С10 17 40 16 zárt, egysoros, radiális 
golyóscsapágy töltődinamó tengely 2 

704702К 16,3 30 25 tűgörgős csapágy, belső 
gyűrű nélkül csuklós tengely csapágy 8 

2007107 35 62 18 kúpgörgős hátsó kerékcsapágy 4 

1301 12 37 12 kétsoros, lengő 
golyóscsapágy ellensúlyszerkezet csapágy 1 

134902Д 15 21 12 tűgörgős csapágy, 
kosárral 

sebességváltó, tengelykapcsoló 
tengely mellső csapágy 1 

50305 25 62 17 radiális, hornyos 
golyóscsapágy 

sebességváltó, hajtó- és 
közbetét tengely csapágy 2 

92206 30 62 16 hengergörgős csapágy sebességváltó, közbetét tengely 
mellső csapágy 1 

305 25 62 17 radiális, golyóscsapágy hajtófogaskerék-tengely 
csapágy 2 

697306У 30 72 47 
kétsoros, kúpgörgős 
csapágy, külső 
gyűrűperemmel 

hajtófogaskerék-tengely mellső 
csapágy 1 

664907Д 37 42 26 kétsoros, tűgörgős 
csapágy 

III. és IV. sebesség 
hajtófogaskerék és I. II. 
sebesség hajtott fogaskerékagy 
csapágy 

4 

2007915У 75 105 20,3 kúpgörgős csapágy differenciálmű csapágy 2 
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FÜGGELÉK 
A motor állapotának meghatározása, a zörejek és kopogások alapján 

 

Ssz. Lehallgatás 
helye 

A motor 
hőmérsékleti 

állapota 

A motor 
fordulata 

A kopogás 
fajtája A kopogás oka 

A további 
üzemeltetés 
lehetősége 

Lehetséges 
következmények A hiba elhárítása 

1. A forgattyúsház 
alsó részén Független Váltakozó Fémes, 

középmagas hang 

Meglazult a 
rögzítés a 
lendkeréknél 

Javítás szükséges 

A lendkerék 
rögzítőcsapjai 
elnyíródnak, 
súlyosabb 
meghibásodás 

A lendkereket 
rögzítjük 

2. A forgattyúsház 
alsó részén Meleg Váltakozó Tompa, mély hang 

A 
főtengelycsapágy 
rögzítése 
meglazult, vagy túl 
nagy játék a 
főcsapágyaknál 

Csak addig 
üzemeltethető, 
amíg az 
olajnyomás nem 
csökken 

Az olajnyomás 
csökkenése 

A csapágyakat, és 
a főcsapágyat 
kicseréljük 

3. A henger 
zónájában Hideg Alacsony 

Száraz, kattogó 
zörej, ami a motor 
melegedésével 
csökken 

Túl nagy játék a 
hengerek és a 
dugattyúk között 

Az olajfogyasztás 
határértékének 
eléréséig 

Túlzott 
olajfogyasztás Dugattyúcsere 

4. A henger 
oldalfelülete Meleg Alacsony 

Erős, hangos 
kopogás, ami a 
szelepmechanizmu
s hangjától eltér 

Szelepülés lazulás Javítás szükséges 
Szelepülés törés, 
dugattyú és 
szelepfej sérülés 

Szelepülés csere 

5. 
Forgattyúház felső 
része a lökőrúd 
furatainak 
zónájában 

Hideg Alacsony Erős, hangos 
kopogás 

A lökőrudak 
szorulnak 

Tovább 
üzemeltethető Nem jelentős 

A furatokat 
megvizsgáljuk, a 
rudakat kicseréljük 

6. A ventilátor 
zónájában Meleg Közepes 

Erős zörej a 
töltődinamó 
csapágynál 

A töltődinamó 
csapágyának nincs 
kenése 

Javítás szükséges 
A töltődinamó 
csapágya 
tönkremegy 

A csapágyat 
megtöltjük zsírral 

7. A ventilátor 
zónájában Meleg Közepesnél 

magasabb 

Magas (süvítő) 
hang a ventilátor 
levegő áramlásánál 

A ventilátor 
levegőáramlása 
megváltozott, az 
ellenállás miatt 

Javítás szükséges 

A hűtőlevegő 
mennyisége 
csökken, a motor 
túlhevül 

Az olajhűtőt 
megtisztítjuk, és 
beillesztjük a 
hűtőberendezés 
fedelét 
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