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A hajtóműolaj műszaki fejlesztése 
a Magyar Néphadseregben 

A e s I m r e mérnök-alezredes 

A gépjárművek üzemeltetéséhez szükséges kenőanyagok között fon
tos szerepet tölt be a hajtóműolaj, amelynek feladata a gépjárműveken 
levő erőátviteli hajtóművek kenése. Ilyen hajtómű-fogaskerékrendszerek 
a sebességváltó, kiegyenlítőmű, osztómű, egyes járműveken külön keri>k
hajtómű, különböző mellékhajtóművek és módosítóművek (pl. szivattyú
hajtás), továbbá a kenés szempontjából ide soroljuk a gépjárműveken 
található csiga- és csavarhajtásokat, mint· amilyen a csörlőmű és a kor
mánymű. 

Míg a személygépkocsikba rendszerint kevesebb hajtóműolaj kell 
mint motorolaj, addig a tehergépkocsik hajtóműveinek olajtöltése álta
lában eléri, a terepjáró összkerékhajtású járműveké pedig többnyire jó
val meghaladja a motorolaj-töltés mennyiségét. !gy a Csepel D-344 te
repjáró tehergépkocsi hajtóműveinek olajtöltése 41,7 litert tesz ki a 14 
literes motorolajtöltéssel szemben. A hajtóműolaj fontosságát mégsem 
a mennyiségi mutatók jelzik elsősorban, hanem azok a bonyolult kenés
technikai feladatok, amelyeket a fogaskerékrendszerek üzemeltetése so
rán meg kell oldani. 

A hajtóművek súrlódási viszonyai 

A hajtóműsűr.lódás fontos jellegzetessége, hogy rendkívül nagy felü
leti nyomások lépnek fel, ugyanis a terhelés kis felületre koncentrálódik. 
A fogaskerékrendszerekben a fogak elméletileg csak egy hajszálvékony 
- szigorűan véve vastagság nélküli - vonal mentén érintkeznek. Az el
méleti viszonyokat a terhelésmentes állapot többé-kevésbé gyakorlatilag 
is megközelíti. Terhelés esetén az érintkezési hely elasztikusan deformá
lódik (rugalmasan belapul) és az érintkezési vonal a terhelés hatására 
akár 5 mm szélességűvé is válhat. Ezen a még így is kis érintkezési felü
leten 10 000-20 OOO kp/cm2 nyomások léphetnek fel, amelyek sokszorosát 
teszik ki a siklócsapágyakban jelentkező 100 kp/cm2 nagyságrendű nyo
másnak. 

A hajtóműsúrlódás további jellegzetes vonása a gördülő és csúszó
súrlódás különleges kombinációja. A legegyszerűbb fogaskerékrendszer 
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a homlokfogazás. Itt az érintkező fogak oldalai egymáson gördülnek 
ugyan, de ezt a mozgást egyúttal siklómozgás is kíséri. A siklás iránya az 
osztókörön való áthaladáskor megfordul. Tiszta gördülés csak az osztókö
rön van, itt a csúszósúrlódási komponens nulla. 

Ferde és hajlított fogazású kerekeknél oldalirányú siklás is fellép
het. Ez különösen hipoid hajtóműveknél nagymértékű. A hipoid rend
szerekben - amint ez az 1. ábrán látható - az ívelt fogazású kúpkere
kek tengelyei nem metszik egymást (kitérő tengelyek), a fogak a foghosz
szúság irányában nagy csúszással gördülnek le. A hipoid-fogazás zajkel
tése a legkisebb a fogaskerék-szerkezetek között, ezért, valamint a jó át
viteli hatásfok miatt az újabb konstrukciókban egyre inkább tért hódí
tanak. 

1. ábra. A Volga személygépkocsi hipoid-fogazású 
kúpkerék-hajtóműve. 

Személygépkocsikban további előnyt jelent, hogy a hipoid hajtómű 
lehetővé teszi a kardántengely alacsonyabb elhelyezését. Az elméletileg 
pontszerű, gyakorlatilag igen kis érintkezési felület miatt a hipoid-foga
zású rendszerekben még az átlagosnál is nagyobb nyomások lépnek fel, 
amelyek egyes helyeken 30 000--50 OOO kp/cm'-t is elérnek. 

A hajtóműsúrlódás harmadik jellemző vonása, hogy különösen bo
ríyolult fogazású fogaskerekeket csak meglehetősen nagy mérettűréssel 
lehet előállítani, ennek következtében a kiemelkedő pontatlan helyek 
olaj nélküli fémes érintkezése még jó kenés esetén is lehetséges. Ezen 
kívül az erősen terhelt hajtóműveket kemény és nagy szilárdságú szer
kezeti anyagokból kell készíteni, amelyek bejáratási tulajdonságai ked
vezőtlenek. Így a fogak csak lassan alkalmazkodnak alakilag az adott 
körülményekhez, a hajtóművek általában nehezen járódnak be. Erre 
mutat az új hajtóművek első olajcseréje alkalmával leeresztett olajban 
szabad szemmel is jól látható fém kopadék (.,spén"). 
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A hajtóművekben használt olajfajták 

A vázolt nehéz.ségek miatt a nagyterhelésű hajtóművekben általában 
nem lehet a folyadék-kenést (hidrodinamikai kenést) olyan tökéletesség
gel megvalósítani, mint a siklócsapágyakban, mert a nagy nyomás kiszo
rítja az érintkező felületek közül az olajat. 

A kenőanyag kiszorítását korábban nagy viszkozitású olajfajták al
kalmazásával próbálták elkerülni, vagy legalábbis csökkenteni. Ilyen olaj
fajták voltak a C-20, C-30 jelzésű olajok. A hatvanas évek elejéig mind 
a népgazdaság, mind a néphadsereg, hajtóművek kenésére a C-20 jelzésű 
téli és a C-30 jelzésű nyári sebességváltóolajat használta, amelyeket 
paraffinmentes kőolajok pakurájából (= az atmoszférikus desztilláció ma
radékából) vákuum-desztillációval állították elő. 

Ezek az olajfu.jták finomítatlan ásványolajpárlatok voltak, amelyek
nek az MSZ 13 239-53 szabvány szerinti fontosabb minőségi előírásait 
az 1. táblázat tartalmazza. 

A C-20, C-30 sebességváltóola; fontosabb minőségi előírásai 

Jellemzők 

1 

Viszkozitás 50°C-on, cSt -- -- ------ - - - 1

1 
Viszkozitás 100°C-on, cSt 

Dermedéspont, legfeljebb, °C 

Conradson-szám, legfeljebb, 11/ 0 

Hamu, legfeljebb, %~ 
Savszám, legfeljebb, 

mg KOH/g olaj 

1 

C-20 

150-190 

-15 

2 

0,1 

0,3 

1. táblázat 

C-30 

30-38 

-3 

3 

0,1 

0,3 

Ha a táblázat adatait valamely motorolaj minőségi mutatóival össze
hasonlítjuk, a gyártási és felhasználási körülményekből eredő lényeges 
eltéréseket találunk. A kokszosodási hajlamot mutató Conradson-szám, 
a hamu és a savszám a finomítás hiánya miatt m:agasabb a motorolaj 
megfelelő értékeinél, ez azonban a felhasználásban nem jelentett hát
rányt, mert a hajtóműveknek a motorokénál lényegesen alacsonyabb 
üzemi hőmérsékletén nem okozott kokszképződést vagy számottevő olaj
öregedést. 

A figyelmes vizsgálónak feltűnhet, hogy a szabvány a C-20 olajra 
az 5D°C-os, a C-30 olajra pedig a l00°C-os viszkozitási értékeket hatá
rozza meg. Ez azért van, mert a gyakorlatban az üzemi hőmérsékletre 
vonatkozó viszkozitást szokták előírni, ami a hajtóművekben télen az 
50°C-hoz, nyáron a 100°C-hoz közeleső hőmérséklet-tartomány. A vizsgá
lati hőmérséklet megválasztását emellett olyan mérestechn,kai célszerű
ség is indokolja, hogy ezek a viszkozitás-értékek az általában használt 
kapilláris viszkoziméterekkel könnyen mérhetők. míg a C-30 olaj 
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50'C-os hőmérsékletéhez tartozó 500 cSt méréséhez a szokásosnál nagyobb 
átmérőjű kapilláris kell. 

A szabvány nem tartalmaz előírást a sebességváltóolaj viszkozitási 
indexére, vagyis arra, hogy milyen mértékben növekedhet a viszkozitás 
a hőmérséklet csökkenésekor. Méréseink szerint a C-30 sebességváltó
olaj viszkozitási indexe -10, a C-20 olajé pedig 20-40 körüli értéknek 
adódik. Ezek feltűnően kis értékek a motorolaj hasonló paraméteréhez 
képest, hiszen a felső határ (40) is csak fele az MMa és MDA sorozatú 
motorolajfajták 80-as és mintegy harmada az EM-12 egységes motorolai 
115-ös viszkozitási indexének. 

A kis viszkozitási index, ami a finomítás hiányának a következmé
nye1 arra utal1 hogy a hideg tartományban a viszkozitás - különösen a 
C-30 olajé - rendkívüli mé1.~tékben megnövekszik. Már a 20"C-hoz tar
tozó viszkozitás-értékek is igen nagyok: a C-20 olajé 2200 cSt, a C-30 
olajé 10 OOO cSt körül, a O'C-hoz tartozók pedig elérik a 20 OOO cSt, illetve 
100 OOO cSt értéket. 

Az olaj viszkozitásával együtt nő a súrlódási ellenállás és az ennek 
leküzdéséhez szükséges súrlódási teljesítmény is. A hajtóművekben be
merülő kenést alkalmaznak, ami tárcsasúrlódással jár, ugyanis a fogas
kerekek üzem kö~ben állandóan kavarják az olajat. A kavarási munka 
mellett a hidegben nagyon viszkózussá váló olaj lényegesen megnöveli 
a kiszoc!tási munkát, mert a szorosan záródó fogaskerekek foghézagai 
közül az olaj nehezen szorul ki. Ez nemcsak a motorteljesítmény jelentős 
részét köti le, hanem szélső esetekben töréseket is idézhet elő. 

A Magyar Asványolaj- és Yöldgázkísérleti Intézet (MAFKI) 1963-ban 
kísérleteket folytatott annak megállapítására, hogy a hajtóműolaj hogyan 
befolyásolja a gépkocsi gördülési ellenállását. A kigördülési kísérleteket 
úgy végezték, hogy a vizszintes útszakaszon meghatározott sebességgel 
haladó gépkocsi motorját kikapcsolták és mérték a kigördülési időt, vala
mint a kifutási távolságot. A mért adatokból megállapították a lassulást 
es a kocsi súlyának ismeretében a lassulást kiváltó erőt, amely a hajtó-· 
műellenálláson kívül a légellenállást és az útellenállást is tartalmazza. 

Az utóbbi komponensek meghatározása révén kiszámították a hajtó
műellenállást, amely nyári időszakban, 20-24'C környezeti hőmérsékle
ten, C-20 és C-30 sebességváltóolaj használata esetén 20-26 kp-nak. 
a teljes gördülési ellenállás 29-340/o-ának adódott. 15'C-os hőmérsékleten 
végezve a kísérletet 44,5 kp hajtóműellenállást kaptak, amely a teljes 
gördülési ellenállás 370/o-volt. A hajtómű ellenállása tehát a hőmérséklet
nek 23-25'C-ról 15'C-ra való esésével - abszolút értékét tekintve -
mintegy megduplázódott, a további hőmérsékletcsökkenéssel még sokkal 
rohamosabban nő. A nagyobb hajtóműellenállás legyőzéséhez nagyobb 
motorteljesítmény szükséges, ebben leli magyarázatát a viszkózus olaj téli 
használatának hajtóanyagfogyasztást növelő hatása. 

Hasonló eredményekről számolnak be Moszkvics sebességváltó ellen
állás-vizsgálatáról megjelent szovjet közlemények. A mérések szerint 
második sebességfokozatban teljes terheléssel 70'C-os olajhőmérsékleten 
a sebességváltó hatásfoka 960/o, 20'C olajhőmérsékleten 890/o, mély hőfo
kon pedig lecsökken 20"'e-ra, ami azt jelenti, hogy ez utóbbi esetben a 
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motorteljesítmény 20"/o-a jut csak el a hajtókerekekhez, 800/o-a a hajtómű
ellenállás leküzdésére használódik fel. A vizsgálathoz téli nigrol sebesség
váltóolajat használtak, amelynek viszkozitása a C-20 olajéhoz közel áll. 

A Csepel Autógyár is végzett 1956-57-ben különböző olajfajtákkal 
sebességváltó-kísérleteket. A vizsgálatokat járatópadon végezték és mér
ték a hőmérsékletet, a hatásfokot, a súrlódási tényezőt és a teljesítmény
felvételt. Megállapították, hogy a súrlódásra fordított teljesítmény-vesz
teség az ötödik sebességfokozatban C-30 olajjal 7,4 lóerő, MM-60 mo
torolaj használata esetén pedig 4,4 lóerő. A C-30 olajjal üzemelő sebes
ségváltó hőmérséklete a nagyobb súrlódási hő miatt 17-20'C-kal na
gyobbnak adódott. A sebességváltó hatásfoka C-30 olajjal 81 %, MM-60 
olajjal 91 % volt. 1957-58-ban üzemi összehasonlító vizsgálatokat is vé
geztek, amelyek a motorolaj javára 70°/o-os élettartam-növekedést ered -
ményeztek. Az összehasonlító vizsgálatok adatait a 2. táblázat tartal
mazza. 

Csepel 500-as típusú sebességváltó üzemi adatai 
különböző olajfajták használata esetén, jámtópadi és üzemi vizsgálatok 

alapján 
2. táblázat 

1 -C-30 ~~a~ 1 M~-6~ olaj 

Teljesitmény-ves~~~~~~---ló~~-~---~-- -·,--- 7,4 ! 
Ozemi hőmérséklet, 0 c 
Hatásfok, % 

Atlagos élettartam, 1000 km 

95 

80,7 

100 

4,4 

75 

90,8 

171 

A vizsgálatok alapján a Csepel Autógyár a C-20, C-30 olajlajták 
helyett motorolaj (MM, DAX, majd MDA) használatát írta elő a sebes, 
ségváltókhoz, míg a kiegyenlítőművek kenőolaja továbbra is a C-20, il
letve C-30 maradt. 

Az egységes hajtóműolaj kialakítása 

A „C'' típusú sebességváltóolaj, de általában motorolaj használata 
esetén is télen kisebb viszkozitású olajat kell a hajtómüvekbe tölteni, 
hogy a hőmérsékletváltozást a hígabb olaj használata ellensúlyozza. 

A kétféle - nyári és téli - olaj használata azonban gazdasiigtalan, 
ugyanis a járművek nagyobb része nem tudja kihasználni a 10 OOO km-es 
olajcsereciklust. fgy ősszel és tavasszal akkm· is cserélni kell a hajtómű
vekben az olajat, ha csak néhányszáz kilométert tett meg vele a jármú, 
vagy ha egyáltalán nem is üzemelt. Emellett az olajcserék végrehajtása 
meglehetősen munka- és időigényes feladat. 

A sebességváltóolaj legfőbb felhasználási nehézségét mégis az jelen
tette, hogy dermedéspontja nem elég mély: a C-20 olajé -15'C, a C-30 
olajé -3°C. ÍJy nagy hiclegben a téli sebességváltóolaj is megdermed és 
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·a jánnüvet melegítés nélkül nem lehet elindítani. A hajtóművek előme• 
legítése meglehetősen körülményes, hosszadalmas és tűzveszélyes is, vi
szont azok a próbálkozások, amelyek során a jármű húzatásával igyekez
tek az előmelegítés nehézségeit elkerülni, nem egy esetben hajtómű-törés
hez vezettek. 

Ezek a nehézségek arra késztették a néphad5ereg üzemanyag-szol
gálatát, hogy új hajtóműolajat fejlesszen ki. Erre 1962-63"ban került 
sor. A fejlec;ztés fő célkitűzése az volt, hogy az új hajtóműolaj egységes, 
vagyis téli és nyári időszakban egyaránt használható legyen, biztosítsa 
a gépjárművek üzemét és azonnali indíthatóságát -25'C és +30'C közötti 
hőmérséklet-tartományban. végű! tegye lehetővé az olajcserék közötti fu
tási norma felemelését 10 OOO km-ről 20 000-25 OOO km-re. 

Ezeket a célkitűzéseket a „C" típusú sebességváltóolaj kisebb-nagyobb 
minőség-módosításával nem lehetett elérni. A feladatot csak gyökeresen 
új szerkezetű hajtóműolaj oldhatta meg. A mély dermedéspont és meg
felelő hidegviszkozitás érdekében lényegesen le kellett vinni a tervezett 
olaj viszkozitását (a lOO'C-on 30-38 cSt-ról 11-13 cSt-ra), a jó kenőha
tást pedig adalékolással, a hosszú élettartamhoz szűkséges stabilitást 
intenzív finomítással kellett elérni. 

Az új olaj kidolgozásában olyan gazdasági célkitűzések is szerepet 
játszottak. hogy bevezetése ne okozzon költségtöbbletet az olajfelhasz-· 
nálásban. fgy a feladat összekapcsolódott egy másik megoldásra váró 
kérdéssel: a fáradt MT-16p harckocsi-motorolaj célszerű felhasználásá
val. A leeresztett harckocsi-·motorolaj regenerálása ugyanis igen értékes 
kenőanyagot szo]gáltat, amely gépkocsimotorok kenésére az eltérő viszko
zitási fokozat miatt közvetlenül nem alkalmas. 

Mindezeket az igényeket többkomponensű hajtóműolaj kialakításával 
lehetett célszerűen kielégíteni, amelynek fő összetevője viszkózus, jól fi
nomitott motorolaj, másik komponense pedig kis paraffintartalmú nyers
olajból előállitott és szintén finomított gépolaj-jellegű könnyebb párlat. 
Az előbbi a kenőképesség. az utóbbi a jó hideg-viszkozitási tulajdonságok 
hordozója. 

Számos laboratóriumi kísérlet eredményeként a következő ö::;,-;zeté~teI 
mutatkozott a legcélszerűbbnek: 

- 72-75°'0 regenerált MT-16p harckocsi-motorolaj 
- 24-27° ·;1 anasztászijevkai (szovjet) nyersolajból előállított GT-30 

gépolaj 1 és 
- í O ·'o M-200 jelzésű adalék. 

A motorolaj-komponens dermedéspontja -22"C, a gépolai:~ -~35"C. 
úgy. hogy a kész olaj dermedéspontiát nagy biztonsággal lehetett -25°C
ban meghatározni. Az M-200 adalékanyag kén- és foszfortartalmú oxi
dációgátló inhibitor, ,amely antikorróziós hatású is. Hatóanyaga cink-bisz
diizobutil-diizoamil-ditiofoszfát: 

(RO)-,PS,-Zn-PS,(RO).,, 
ahol R ízobuül- és izoamil-csoportot jelöl. 

Az egységes hajtóműolaj az EHM jelzést kapta. Fontosabb minőségi 
előírásait a 3. táblázat tartalmazza. 
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Az EHM egységes hajtóműolaj fontosabb minőségi előírásai 

Viszkozitás 100°C-on, cSt 
50°C-on, cSt 

Jellemző 

-17,8°C-on, est, legfeljebb 

Viszkozitási index, legalább 

Dermedéspont mélyebb mint °C 

Conradson-szám, %, legfeljebb 

Mechanikai szennyeződés, 0/o, legfeljebb 

Hamu, %, legfeljebb 

Víztartalom 

3. táblázat 

1 Követelmény 

1 

1 

11-13 
55-80 
50 OOO 

80 

-25 

0,9 

0,015 

0,2 

mentes 

Keményaszfalt-tartalom mentes 

Savszám, mg KOH/g olaj, legfeljebb 
adalékanyag nélkül 0,15 
adalékanyaggal 1~2 

A minösegi jellemzőket a C-20, C-30 előírásaival összehasonlítva 
szembetűnik a kedvezőbb hidegviszkozitás és dermedéspont. A magasabb 
hamu-százalékot az adalék cink-tartalma, a nagyobb savszám-értéket az 
adalék amfoter kémiai jellege okozza, amelynek következtében a savszám
mérésre használt kálium-hidroxiddal reakcióba lép. Ez azonban nem jár 
együtt korróziv hatással, hiszen mint említettük, az adalék éppen oxi
dáció- és korróziógátló. 

Az EHM egységes hajtóműolaj vizsgálatai 

Az EHM olajjal a Csepel Autógyár sebességváltó-járatópadon igen 
al<ipos vizsgálatokat végzett. A járatópad vázlatos elrendezését a 2. ábra 
mutatja be. 

2. ábra. A Csepel Autógyár sebességváltó-járatópadjának elrendezése . 



A berendezés lényege két szembefordított sebességváltó, amelyek 
kardántengelye az egyik oldalon a hajtó-fogaskerekekhez, a másik olda
lon a visszafordító fogaskerekekhez kapcsolódik. A berendezés zárt 
mechanikai rendszert képez. A terhelés feszítéssel történik, úgy, hog~ 
a feszítőszekrényben a visszavezető tengelyeket egymáshoz képest elcsa
varják. A feszülés mértékétől függően nő a sebességváltókban a fognyo
más és ezzel a súrlódási ellenállás. A rendszer forgatásához ezt a mecha
nikai ellenállást kell legyőzni, amire egy 2890 percenkénti fordulatszámú 
villamosmotor szolgál. A zárt rendszer előtti két további sebességváltó 
lehetővé teszi a sebességnek bizonyos lépcsők szerinti módosítását. 

A vizsgálat során két 350-es típusú 30 mkp-os sebességváltót járattak 
30-32 mkp terheléssel 1820 percenkénti fordulatszámon 500 órán keresz
tül, ami 34 OOO km futásnak felel meg. Az egyik sebességváltóban 
DAX-80 Diesel-motorolaj, a másikban EHM-olaj volt. Az azonos kísér
leti körülmények lehetővé tették a kétféle kenőolaj összehasonlítását. A 
kenés hatékonyságára egyrészt a fogaskerekek kopásából, másrészt az olaj 
üzem közbeni elváltozásából lehetett következtetni, ugyanis minél kisebb 
a fogaskerekek kopása, annál nagyobb sebességváltó-élettartamot tesz 
lehetővé a kenés, és minél kevésbé változik az olaj minősége üzem köz
ben, annál tovább használható csere nélkül. 

A kopást a fogprofilok geometriai méretváltozása és a kenőolaj vas
tartalmának üzem közbeni növekedése mutatja. A vizsgálatok szerint a 
DAX olajjal üzemelő sebességváltóban kétésfélszer akkora kopás kelet
kezett, mint az EHM olajjal feltöltött sebességváltóban, vagyis az EHM 
olaj kopásgátló hatása kétésfélszer akkora, mint a DAX olajé. A kopás 
abszolút értéke 34 OOO km-nek megfelelő próbapadi járatás után oly cse
kély, hogy nem haladja meg az új fogaskerék előírás szerinti alapmére
tének tűrésértékeit. 

Ezzel összhangban vannak az olaj vastartalmára vonatkozó mérés
eredmények is: a DAX olaj vastartalma 2,4-szer annyi volt, mint az EHM 
olajé. A vastartalomból a kopás-sebességre is lehet következtetéseket 
levonni. Legjobban nő a vastartalom az első 100 üzemórában. Ezµtán már 
- arányosan - mindkét olajban lassabb a növekedés, ami azt mutatja, 
hogy a sebességváltók fogaskerekei az első 100 üzemórában bejáródnak. 

A kenőolaj minőségi mutatói közül a viszkozitás, a savszám és a 
Conradson-szám változását vizsgálták az üzemórák függvényében. Az űlaj 
elhasznúlódását elsősorban ezeknek a minőségi jellemzőknek a növekedése 
mutatja1 ugyanis az olaj fáradása során viszkózus, savas karakterű és 
kokszosodásra hajlamos termékek keletkeznek, amelyek mennyisége bizo
nyos határon. túl - főleg a korróziós hatás növekedése miatt - alkal
matlanná teszi as olajat a felhasználásra. A vizsgált mutatók 500 üzem
óra után egylk olajnál sem közelítették meg a fáradtolajra jellemző érté
keket, sőt az EHl\1 viszkozitása, savszáma és Conradson-száma oly kevés
sé változott, hogy a 34 OOO km-nek megfelelő járatás után még az új 
olajra megengedett értékhatárokon is belül volt. 

Az eredményes padi járatópróbát honvédségi alakulatoknál és az 
1. AKÖV 2. üzemegységénél végrehajtott széles körű üzemi vizsgálatok 
követték, amelyek során új és használt - elsősorban Csepel gyártmányú 
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- járművek hajtóműveiben hasonlították össze. az EHM olajat a e-olaj
jal. A vizsgált járművek különböző út- és terepviszonyok között, nyári és 
téli időszakban üzemeltek. A kenőolaj minősítése itt is elsősorban a fogas
kerekek geometriai méretváltozása és az olaj vastartalma alapján történt. 
Ezen kívül a kopásfelület külső képe, vizuális vizsgálata is lehetőséget 

nyújtott az értékelésre. 
Az üzemi próbák a durva sebességváltások és a lökésszerű terhdés 

mi,att jobban igénybeveszik a hajtóműveket és nagyobb kopásértékeket 
szolgáltatnak, mint az egyenletes terhelésű padi járatás. 

A sebességváltó élettartama azon az alapon számítható, hogy a ko
pásból mc-gengedhető foghézag-növekedés 0,1 mm lehet. Ha elosztjuk ezt 
a megengedhető kopásértéket (0,1 mm-t) az EHM olaj üzemi próbáján 
kapott 10 OOO km-re eső kopással (0,0028 mm) és szorozzuk 10 OOO-rei. 
akkor megkapjuk a hajtómű élettartamát: 

__()! __ · 10 OOO - 357 OOO km. 
0,0022 

Hasonló módon az üzemi próba kopásértékéből a DAX olajra 171 OOO 
km-es élettartam adódik. Ez azt jelenti, hogy EHM olajjal több mint 
kétszerakkora élettartam érhető el, mint DAX olajjal. 

A vizsgálatok a sebességváltón és osztóművön kívül kiterjedtek az 
első- és hátsóhidakra is. Ezek értékelése jóval nehezebb, ugyanis a kúp- és 
tányérkerekek ívelt fogazásának mérése az egyenes és ferde fogazásnál 
alkalmazott módszerrel (többfogméréssel) nem oldható meg. Itt más 
módszereket kell használni: súlymérés! és a kopási felületek vizuális ér
tékelését. A súlymérés számszerű és így könnyen értékelhető adatokat 
szolgáltat, felhasználási területét azonban behatárolja a mérendő fogas
kerekek súlya. A kúpkerék kopási súlyvesztesége még jól mérhető, egy 
tehergépkocsi tányérkerekének súlya azonban 40 kp körül van, ami túl
':.ágosan nagy ahhoz, hogy a mérést a kopás meghatározásához szükséges 
századgrammnyi pontossággal el lehessen végezni. Megnehezíti az érté
kelést az is, hogy a foghézagot - eltérően a gyárilag fix beállítású se
bességváltó-fogaskerekektől - hézagolólemezekkel szabályozzák és a be
állítás pontossága a kopást nagy mértékben befolyásolja. 

Az üzemi próbák végén az EHM olajjal üzemelő hátsóhidban a fogas
kerekek sértetlenek, a fogfelületek mindkét oldalon szép tükrösek és karc
mentesek voltak, a kúpfogaskerék súlyvesztesége 10 OOO km-re számítva 
0,69 g volt. A C-20 olajjal járó hátsóhídban a kúpkerék hajtó fogfelü
lete enyhén szálkás nyomokat mutatott, a tányérkeréken az osztókör vo
nalában 4-6 mm széles sávban. erlís elhasználódásra utaló szálkás fe
lület volt látható, a kúpkerék 10 OOO km-re eső súlyvesztesége pedig 0,86 g 
volt. 

Az üzemi vizsgálatok tehát az EHM olajnak a C-olajénál lényegesen 
jobb és a DAX olajénál is kedvezőbb kenési tulajdonságait és kopásgátló 
hatását igazolták . 

A kedvezőbb élettartam-viszonyok mellett az EHM olaj kisebb visz
kozitása lényegesen csökkenti a jármű gördülési ellenállását. A már be-

75 



vezetőben ismertetett kigördülési vizsgálatokat a MAFKI az EHM olajra 
is elvégezte <és azt kapta, hogy 19°C környezeti hőmérsékleten a hajtó

. műellenállás 9,6 kp, a teljes gördülési ellenállás 17%-a. Ha ezeket az ered
ményeket a C-olajra vonatkozó adatokkal összehasonlitjuk, kitűnik, hogy 
EHM olaj használata esetén a hajtómű ellenállása a felén<!! is kevesebbre 
csökken. 

Hasonló kisérletek az MN 9595 alakulatnál is folytak 1964 január
jában -9°C és -10°C hőmérsékleten. Ezek tapasztalatai szerint az EHM 
olajjal üzemelő Csepel tehergépkocsi könnyen indult, a sebességváltás 
nem okozott nehézséget és a felemelt kereket egy személy el tudta for
gatni. C-20 olajjal a sebességváltáshoz nagyobb fizikai erő kellett, a 
tengelykapcsoló felengedésekor érezhető volt a hajtóműben az olaj ellen
állása, ami csak nagyobb gázadással tette lehetővé az indítást. A gépkocsi 
felemelésekor a kereket csak két személy tudta elforgatni. 

A hajtóműellenállás csökkenése gázolajmegtakarítást is eredményez. 
A mérések szerint az üzemi próbán EHM olajjal résztvevő járművek téli 
időszakban 15,5°/o"kal, nyáron 4%-kal kevesebb gázolajat fogyasztottak, 
mint a C-olajjal üzemelő gépkocsik. 

A kedvező laboratóriumi vizsgálatok és üzemi próbák alapján az EHM 
olaj a néphadseregben 1964-től általános használatra került. Az olajcse
reciklus azokon a kenési helyeken, ahol a C-olajat váltotta fel, 25 OOO 
km; ott pedig, ahol a TAp típusú szovjet adalékolt hajtóműolajat helyet
tesíti (pl. a ZIL-157 típusú gépkocsi hajtóművében), 12 OOO km. A hon
védségi rendszeresítésen kívül a nehézipari minisztérium is szabványosí
totta NIMSZ 104 számmal, a Csepel Autógyár elfogadta garanciális olaj
ként és a honvédségnek smllított új járművek hajtóműveit ezzel az olajjal 
tölti fel. Az EHM olaj a Varsói Szerződés tagállamainak üzemanyag
cserélhetöségi utasításában a szovjet TAp-10 és a csehszlovák OA-PP-7 
adalékolt haj!óműolajfajták egyenértékű helyettesítőjeként szerepel. 

A továbbfejlesztés célkitűzései 

Az EHM olaj a gyakorlatban jól bevált. A használata során éveken át 
szerzett kedvező tapasztalatok igazolták a bevezetéséhez fűzött várako
zást. A hajtóművek téli üzemében korábban jelentkező nehézségek meg-
5zúntek, a szezonális olajcserék elmaradása és az olaj használati idejé
nek növelése pedig jelentős megtakarítást eredményezett. 

A következő lépés az elért eredmények továbbfejlesztése volt. A mű
szaki előrelátásnak a kenéstechnikában is érvényes elvei szerint az új 
terméket akkor kell kidolgozni, amikor a használatban levő még jól ki
elégíti a követelményeket. Így már 1963-ban megkezdődött az MNHF ön
álló üzemanyagosztály, a HTI és a MAFKI együttes kutatómunkája na
gyobb teljesítményű hajtóműolaj létrehozása érdekében. 

Az alapvető célkitűzések a következők voltak: 
- tovább növeljük az olaj használati idejét, mintegy 50 OOO km-re. 

tehát az EHM csereidejének kétszeresére. Ez a kocsik jelentős hányadánál 
azonos nagyságrendű a nagyjavítások közötti kilométer-teljesítménnyel 
és így e célkitűzés megvalósítása lehetővé teszi. hogy a csapatoknál a haj-
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tóművek nagy részében nagyjavítástól nagyjavításig egyáltalán ne kelljen 
olajat cserélni; 

- még jobban redukáljuk az olaj hidegviszkozitását, a jelenleginek 
mintegy a felére, hogy télen a hajtóművek súrlódási ellenállása tovább 
csökkenjen; 

- növeljük az olaj terhelhetöségét, kedvező esetben olyan mértékben, 
hogy alkalmas legyen a hipoid-fogazások kenésére. 

Ez utóbbí célkitűzéssel kissé részletesebben kell foglalkoznunk. A be
vezetöben szó volt arrol, hogy a hipoid-rendszerekben rendkívül nagy 
nyomás lép fel, amely az olajat kiszorítja a fogak közül, söt amelyen 
az általában használt kenöképességet és tapadást javító adalékok sem 
tudják a súrlódó felületeket egymástól elválasztani. Az ilyen hajtóművek 
kenésére kialakított hípoídolaj nagy nyomásálló, ún. EP (extreme pressure 
= szélsőséges nyomás) adalékot tartalmaz, amely a súrlódás közben fel
hevült fémfelülettel vegyi reakcióba lép, azon kémiai védöréteget (ún. 
kemiszorpcíós réteget) alkot. s így megakadályozza a felületi fémrészecs
kék összehegedését és kiszakadását. 

Hipoídolajat ma még viszonylag nem nagy mennyiségben haszná
lunk, perspektivikusan azonban nagy jelentőségű, mert a hipoid-fogazás 
- előnyeinél fogva - egyre inkább tért hódít. így az alaptípusként ki
fejlesztés alatt levő D-566 járműcsalád gépkocsijain három nagy telje
sítményű hipoid-áttételü híd van. 

A jelenlegi hipoidolaj-fajtákat évszakonként cserélni kell, mert a 
legtöbb kenési helyre más fajtát kell használni nyáron (Hy-140) és más 
fajtát télen (Hy-90 vagy Hy-80). Ezek a kereskedelmi forgalomban 
levő hipoidolajok nyugati importból származó adalékot tartalmaznak. 
Tgy az egységesítés, a hajtóműolaj-fajták számának csökkentése· mellett 
egyéb szempontok is indokolják azt a fejlesztési célkitűzést, hogy a hajtó
műolaj a hipoid-szerkezetek kenésére is alkalmas legyen. 

A nagyigénybevételű egységes hajtóműolaj kifejlesztése 

A fejlesztési munka első lépéseként az MNHF önálló üzemanyag
osztály kidolgozta az új olajjal szemben támasztott követelményeket, 
amelyek alapján a MAFKI 1968-ban műszaki-gazdasági tanulmányt állí
tott össze. Ebben elemzi a gyártás műszaki lehetöségeit, nyersanyagbázisát 
és olyan következtetésre jut, hogy a nagyigénybevételű hajtóműolaj a 
Barátság csővezetéken érkező romaskinói nyersolajból, továbbá hazai 
alapanyagokból és adalékokból gazdaságosan kialakítható. 

A laboratóriumi kísérletek és modell-fékpadi vizsgálatok 1969-ben 
kezdődtek. A MAFKI számos alapolaj-kompozíciót dolgozott ki, ame
lyekhez a csővezetéki ásványolaj származékai mellett folhasználta az al
győi nyersolaj megfelelő termékeit is és a gyártástechnológia kidolgozá
sakor figyelembe vette a Dunai Kőolajipari Vállalat korszerű finomí
tási eljárásait. Az adalékolás kialakításához a dermedéspontcsökkentőn 
L a habzásgátlón kívül hétfajta oxidáció-, korrózió- é:, kopásgátló ada
léktípussal kísérletezett, amelyek között szerepeltek iparilag gyártott ter
mékek, de voltak olyanok is, amelyek még csak a MAFKI laboratóriu
mában készühek félüzemi méretekben. 
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Az optimális adalékolási szint meghatározásához sok kísérletet kel
lett végezni, mert az egyes alapolaj-kompozíciók adalék-érzékenysége 
különböző. Bonyolítja a helyzetet, hogy az adalékok egymás hatását is 
befolyásolják (ezt a jelenséget szinergizmusnak nevezik), így olyan kom
binációt kellett keresni, amelyben az adalék-komponensek pozitív sziner
getikus hatása a legjobban érvényesül, vagyis egymás hatását fokozzák. 

Az egyes kísérleti minták minősítésére a hagyományos vizsgálatokon 
(viszkozitás, hidegviszkozitás, viszkozitási index, lobbanáspont, dermedés
pont, Conradson-szám, hamutartalom, savszám, mechanikai szennyeződés 
tartalom) kívül olyan űjabb módszereket is alkalmaztak, amelyek alapján 
az adalékok hatására, az olaj üzem közbeni viselkedésére és tartósságára 
pontosabban lehetett következtetni. Így a kopásgátló hatást és a terhel
hetőséget négygolyós készülékkel vizsgálták. 

A négygolyós próba lényege, hogy egy csészében rögzített három 
csapágygolyóhoz meghatározott erővel egy azonos nagyságű negyedik 
golyót szorítanak. A csészét megtöltik a vizsgálandó olajjal és a felső go
lyót 1400 fordulatszámmal egy percig forgatják. Ha az adott szorítóerő 
hatására a golyók forgás közben nem hegednek össze, akkor nagyobb 
terheléssel űjabb egy perces járatás következik. A terhelést addig növe
lik, amlg az egy perces járatás alatt a golyók össze nem hegednek. 

Az összehegedési határterhelés az olaj kopásgátló hatására jellemző 
érték. Adalékolatlan olajok 70-80 kp terhelés alatt hegednek, az adalé
kolt hajtóműolajok összehegedési határértéke 160-200 kp, míg a hipoid
olajtól 300 kp határértéket kívánunk. 

Az olajnak védenie kell a korróziótól akkor is, ha a rendszerbe víz. 
kerül (maximum 2% vízkoncentrációig). Ezt a hatást vizes korrózióvizs
gálattal ellenőrzik, űgy, hogy a 2% vizet tartalmazó olajba csiszolt felü
letű rézlemezt és acéllemezt helyeznek és az olajat 48 órán keresztül 
100°C hőmérsékleten tartják. A próbatestek sűlyváltozása és felületi tisz
tasága mutatja a korrózió elleni védőhatást. 

Külön vizsgálatot folytattak az oxidálódott olaj karróziv ha31amának 
meghatározására. Ennek során 130°C hőmérsékleten 12 órán keresztül 
levegőt buborékoltattak át az olajon, amelybe előzőleg oxidációs katali
zátorként ólombronzot helyeztek. A kísérlet után az egyes minőségi mu
tatók változásából következtetni lehet az olaj oxidációs stabilitására, a 
katalizátor-fém állapota pedig az olaj esetleges korróziós hatását mu
tatja. 

Egy másik eljárás: a hőstabilitási vizsgálat elsősorban az adaléko~ 
kémiai stabilitásának meghatározására szolgál. A vizsgálat alatt az olajat 
hat órán keresztül 130°C-on, majd 18 órán át szobahőmérsékleten tartjuk. 
Ezután űjabb 6 órás 130°C-ú hóntartás és 18 órás szobahőmérsékletű 
szünet következik. A ciklusokat még háromszor kell megismételni, vég
eredményben tehát az olaj 5x6 órát volt 130°C-on és az egyes hőntartáso
kat 18 órás szünetek választották el. Az eredményt aszerint értékelik, 
hogy az olaj a 120 órás vizsgálat után tartalmaz-e üledéket. A megen
gedett határértéken a lombik falán csak üledéknyomok vagy gyenge le
pedék lehet. Ha a vizsgálat után a lombikban levő olaj üledéket tartal
maz, hőstabilitása nem megfelelő. 
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Az olajnak nem szabad a tömitő g.umigyűrűket (simmerringeket) 
annyira duzzasztania, hogy sűlyuk 30/o-nál nagyobb mértékben növekedjék. 
Ezt úgy vizsgálják, hogy az olajba gumigyűrű-darabokat helyeznek és 
120 óra után - ameddig az olajat váltakozva lOQ°C-on (5x14 óráig) és 
szobahőmérsékleten (5xl0 óráig) tartják, mérik a gumidarabok sűlyát. 

Azok az olajminták, amelyek ezeken a szelektáló vizsgálatokon a leg
jobban megfeleltek, fogaskerék-próbára kerültek. Ez az eddigieknél 
költségesebb, de az üzemi körülményeket jobban megközelítő vizsgálati 
módszer, amelyet ún. FZG- (Forschungsstelle für Zahnriider und 
Getriebebau = fogaskerék- és hajtóművizsgáló állomás) -készüléken 
végeznek. A készülék befeszítéssel terhelhető szabványos fogaskerekei a 
vizsgálandó olajban futnak. A terhelést 12 fokozaton keresztül emelik és 
minden fokozat után mérik a fogaskerekek súlyát. A súlycsökkenésből és 
a fogoldalak felületi változásaiból lehet következtetni az olaj üzemi visel
kedésére. 

A vizsgálatok alapján kialakultak az új olaj gyártási irányelvei. Ezek 
szerint az alapolajat egy algyői nyersolajból származó kisebb viszkozitású 
finomítványból és egy nagyobb viszkozitású maradékolajból lehet előállí
tani. A maradékolaj (= a vákuumdesztilláció maradéka) propános aszfalt
mentesítéssel, oldószeres finomítással és paraffinmentesítéssel készül al
győi vagy csővezetéki nyersolajból. A dermedéspont beállítása legfeljebb 
0,4% Xylopour dermedéspontcsökkentő adalékkal történik. A kellő anti
korróziós, oxidáció- és kopásgátló tulajdonságokat újtípusú nagyhatású 
adalékok következő kombinációjával lehetett elérni: 1 % M-250, 60/o 
klórparaffin és 1 % M-205 adalék. Végül az olaj 0,03"/o habzásgátló! is 
tartalmaz. 

Az új olaj az EHM-13 jelzést kapta, ahol a betűk az egységes haj
tóműolajat jelentik, a számjelzés pedig a 100°C-ra vonatkozó viszkozitást 
adja meg. 

Az ismertetett receptúrával elérhető, hogy az EHM-13 olaj minőségi 
mutatói megfeleljenek a 4. táblázat előírásainak. 

Az EHM-13 olaj fontosabb minőségi előírásai 

Jellemző 

Lobbanáspont, °C, legalább 
Dermedéspont, 0 C, mélyebb mint 
Viszkozitás 100°C-on, cSt, legalább 

-17,8°C-on, cSt, legfeljebb 
Viszkozitási index 
Mechanikai szennyeződés, 0/0 , legfeljebb 
Savszám, mg KOH/g, tájékoztató érték 
Conradson-szám, %, tájékoztató érték 
Hamu, %, tájékoztató érték 
Vizes korróziós vizsgálat vasra 

rézre 
FZG-vizsgálat: károsodási fokozat 
Négygolyós vizsgálat: hegedési határ 
Hőstabilitás 
Gumiduzzadás, %, legfeljebb 

4. táblázat 

Követelmény 

200 
-25 

13 
21 OOO 
90-95 
0,015 

0,1 
0,75 
0,6 

enyhe korrózió 
10 mg 

12 felett 

1 

300 kp 
határértéken megfelelő 

+3,0 
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Ha ezeket a minőségi mutatókat az EHM-olaj paramétereivel össze
hasonlítjuk, a következő főbb különbségeket láthatjuk: 

- az EHM-13-nak nagyobb a melegolda!i és jóval kisebb a hideg
oldali viszkozitása, következésképp nagyobb a viszkozitási indexe; 

- az EHM-13 minőségét több olyan előírás szabályozza, amelyek 
az eddigi szabványokban még nem szerepeltek (vizes korrózió, FZG, 
négygolyós vizsgálat, hőstabilitás, gumiduzzadás). Ezek az újabb előírá
sok a korszerű nagy igénybevételű hajtóműolaj minősítését jól kiegészí
tik és teljessé teszik, mert pontosabban jellemzik az olaj várható üzemi 
viselkedését. 

Járatópadi vizsgálatok az EHM-13 olajjal 

A további vizsgálatok céljára 10 tonna olaj készült üzemi gyártási 
módszerekkel.. 

A laboratóriumi próbákat teljes léptékű hajtóműveken végzett vizs
gálatok követték, amelyeket a Csepel Autógyár és a győri Magyar Va
gon- és Gépgyár hajtott végre próbapadokon. 

A Csepel Autógyár sebességváltókat vizsgált a 2. ábrán bemutatott 
járatópadon. Az 500 órás vizsgálatot 2 db 40 mkp-os sebességváltóval 
végezték, ugyanazzal a módszerrel, amelyet korábban az EHM olaj vizs
gálata során is alkalmaztak. Az egyik sebességváltóban EHM-13, a má
sikban az összehasonlítás kedvéért EHM olaj volt. 

A két olaj fontosabb minőségi mutatói (viszkozitás, Conradson-szám, 
savszám, négygolyós próba, üledék, vastartalom) az 500 órás járatás alatt 
olyan kis mértékben változtak, hogy egyik olaj elhasználódásáról vagy 
kenöképességének csökkenéséről sem beszélhetünk. Csupán kis különb
ségek mutatkoznak a két olaj mutatóinak változása között, amelyek -
amint ezt az 5. táblázat adatai mutatják - az EHM-13 olajnak az EHM 
olajénál is nagyobb stabilitásáról és erőteljesebb kopásgátló hatásáról 
tanúskodnak. 

A fogaskerekek geometriai változása az 500 órás járatás után mind
két sebességváltóban olyan csekély volt, hogy alig érte el a mérhetőség 
határát, tehát a kopás lényegében nem haladta meg a gyártás során 
megengedett tűréseket. Hasonlóan kedvező eredményeket adott a fogas
kerekek felületérdességének vizsgálata is. 

A Magyar Vagon- és Gépgyárban zárt rendszerű járatópadon hát
sóhidakkal végeztek vizsgálatokat annak megállapítása céljából, hogy az 
EHM-13 olajjal elérhető-e a hajtóművek tervezett 250 OOO km-es élet
tartama. A terhelést befeszítéssel végezték, az FZG fogaskerék-vizsgáló 
berendezéshez, vagy a sebességváltó-járatópadhoz hasonlóan. Normális 
üzemi terheléssel az ilyen vizsgálat nagyon sokáig tart, ezért a hajtómű
vet nagy túlterheléssel - 1300 mkp forgatónyomatékkal - járatták, hogy 
a vizsgálati időt lerövidítsék. Ilyen körülmények között egy órás járatás 
5000 km útnak felel meg. 

A vizsgálatot először nem hipoid-fogazású 013 típusú hátsóhlddal 
végezték. A járatás folyamán 25 óránként cseréltek olajat, ami üzemben 
mintegy 125 OOO km-es olajcserének felel meg. Négy 25 órás vizsgálatot 
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Az EHM és EHM-13 olaj egyes mr.nosegi mutatóinak változása 
500 órás járatópadi vizsgálat után 

5. táblázat 
- -~---------- --------

EHM 

Jellemző 

friss ofaj / 500 ór; .. 

1 
után 

Viszkozitás l00°C-on ;S-t -Í-~,;;; . T~~l 
Savszám, mg KOH/g 

Conradson-szám, 0/ 0 

Hamutartalom, 0/0 

N égygolyós vizsgálat 
összehegedési határ
terhelés, kp. 

Üledék, % 

Vastartalom, 0/o 

0,86 

0,70 

o·,51 

240 

0 

0 

0,49 

0,95 

0.65 

220 

Q,35 

0,093 

EHM-13 

friss olaj 

13,66 

0,15 

0,65 

0,44 

320 

0 

0 

500 óra 
után 

13,68 

0,13 

0,75 

0,44 

320 

0,35 

0,042 

végeztek, az utolsó kettőt 1500, illetve 1750 mkp forgatónyomatékkal. A 
leengedett olaj laboratóriumi elemzési adatai káros elváltozást nem mu
tattak, úgy hogy az olaj még tovább is használható volt és a hajtómű 
sem szenvedett károsodást. 

A 25 órás vizsgálatokat az EHM-13 olajjal párhuzamosan C-90 jel
zésű., kereskedelmi forgalomban levő sebességváltóolajjal és Hy-90 hi
poidolajjal is elvégezték, 1300 mkp forgatónyomatékkal. Ezek az olajok 
sem mutattak lényeges elvátozást és a hajtómű velük is eléri a tervezett 
élettartamot. · 

Ezután ugyanezen a zárt rendszerű járatópadon 018 típusű hipoid
fogazású hátsóhíddal végezték el a vizsgálatot 1250 mkp forgatónyoma
tékkal. Itt már lényeges különbségek mutatkoztak az egyes olajfajták 
között. A C-90 sebességváltóolajjal 25 óra után nagy k0pá s mutatkozott, 
30 óra után pedig a kúp- és tányérkerék tönkrement. Az olaj üledék
és vastartalma 25 óra alatt jelentősen megnőtt, ami ugyancsak erős ko
pásra és nem kielégítő adalékolásra mutat. A C-90 sebességváltóolaj 
teherbíróképessége a hipoid-fogazások kenésére nem elegendő. 

Az EHM-13 és a Hy-90 olajjal 018 típusú hipoid-hátsóhídon vég
zett hasonló vizsgálatok eredményei nem mutattak az olaj jelentős el
használódására. A próbapadi járatás után leeresztett EHM-13 olajból 
négygolyós vizsgálatot végeztek, amelynek értéke a friss olajéhoz képest 
nem csökkent, ez azt mutatja, hogy a kopásgátló adalék hatékonysága a 
próbapadi járatás után is megmaradt. A vizsgálat azt igazolta, hogy az· 
"8H11-13 a hipoid-fogazású haitóművek kenésére a hipaidola iial egyen
értékűen 1rnszn.ilható és biztosítja a hajtómű előírt élettartamát. 
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A zárt rendszerű próbapadon a vizsgált hajtómű egyenletes terhe-
léssel jár. A gépkocsiüzemben ezzel szemben gyakori a változó irányú „ 
és nagyságú lökésszerű terhelés. Azt, hogy a hajtómű az egyes olajfajták-
kal hogyan bírja az ilyen jellegű igénybevételt, impulzus-terhelésű próba-
padon vizsgálták. Ebben a berendezésben 200 lóerős Diesel-motor hajtja 
a hátsóhidat, amelynek egyik féltengelye állóhelyben rögzítve van, a má-
sik féltengelyen, amely így kétszeres sebességgel forog, nagy tehetetlen 
tömegű lendítőkerék van. Az automatikus vezérlő-berendezés teljes töl-
tést (teljes gázt) ad a motornak, amely 20 másodperc alatt felgyorsítja 
a hajtóműre kapcsolt lendítőkereket. Ezután a vezérlés lezárja a töltést 
és bekapcsolja a kipufogóféket, amely 12 másodperc alatt lefékezi a mo-
tort. A fékezés alatt a hajtás és a forgatónyomaték ellenkező irányú, a ter-
helés a fogak másik oldalára hat. A vizsgálat során 10 OOO ilyen gyorsí
tási-fékezési ciklus váltja egymást. Az EHM-13 olaj igen jól bírta ezt az 
impulzus-terhelésű vizsgálatot is, jobban mint a Hy-90 hipoidolaj. Míg 
az EHM-13 olaj négygolyós összehegedési terhelhetősége az impulzus
vizsgálat után is 320 kp maradt, addig a Hy-90 mintáké 260-300 kp-ra 
csökkent. 

Csapatpróba az EHM-13 olajjal 

A laboratóriumi és járatópadi vizsgálatok kedvező eredményei alap
ján 1969-70-ben csapatpróba keretében lefolytatott üzemi vizsgálatokra 
került sor. Az EHM-13 hajtóműolaj üzemi próbái együtt folytak az 
EM-12 egységes motorolaj csapatpróbáiával, úgy, hogy a részvevő jár
művek motorjai EM-12, hajtóművei EHM-13 olajjal üzemeltek. 

A csapatpróba közel 300 gépkocsira terjedt ki. amelyek többsége -
egy gk. szállitó zászlóalj, egy gépkocsizó lövészezred és egy tüzérezred 
gépjárműállománya - rendeltetésszerű igénybevétel keretében vett részt 
a csapatpróbán, 29 gépkocsi pedig részletes megfigyeléssel közel 30 OOO 
km-t futott. Ilyen nagyszabású és alapos üzemi próba Magyarországon 
még egyetlen olajfajta bevezetését sem előzte meg. 

A rendeltetésszerű igénybevétel keretében Warszawa, Nysa, Gaz-69, 
FUG. ZlL-15'/, ZIL---130, Garant Lo-1800 és KRAZ 214/b típusú gép
üzemeltek, a kísérleti olaiial feltöltve. Ezek télen is könnyen indultak, 
a hajtóművekben melegedés, vagy a kenéssel összefüggő műszaki hibák 
nem fordultak elő. szivárgás, olaicsöpögés még a nehezebb üzemi körül
mények között működő járműveknél sem lépett fel. 

A részletes megfigyeléssel üzemelő járművek közül a Csepel 344, 
FUG. ZlL-157, ZIL---130, Garant Lo-1800 és KRAZ 214/b típusú gép
kocsik külön tervben meghatározott menetvonalakon, változó út- és te
repviszonyok között. téli, átmeneti és nyári időszakban, oszlopmenetben 
hajtották végre a csapatpróbát. Ezeknek a járműveknek a hajtóműveit 
a csr.patnróba megkezdésekor és befeiezésekor szétszedték. A gépkocsi
szinnél EHM-13 olajjal üzemelő iárművek közül Warszawák és Volgák 
kerültek szétszedésre, ugyancsak 30 OOO km után. 

A csapatpróba végén szétszedett hajtóművek egyes fogaskerekeit 
többfogméréssel bemérték és fényképezték a kopás, valamint a felületi 
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elváltozások megállapítása céljából A mérések és értékelések szerint a 
sebességváltók, terepváltók, differenciálművek kopása igen csekély, szá
zad- és ezredmilliméter nagyságrendű. Kismértékű a fogprofilok elválto
zása is, károsodás nem következett be. A hajtóművekből leeresztett olaj
minták laboratóriumi vizsgálata azt mutatta, hogy az olaj öregedése mi-

: nimális, a belekerült külső szennyeződéstől, víztől és kopástermékektől 
eltekintve 30 OOO km után az olaj gyakorlatilag változatlan maradt, így 
további üzemeltetésre legalább 50 OOO km-ig feltétlenül alkalma.s. Hasonló 
eredményeket adott a hipoid-fogazású hajtóművek értékelése, ahol a ke
vés kísérleti adat egyelőre 30 OOO km-es olajcsere-ciklus megállapitását 
indokolja. 

• 

A laboratóriumi, járatópadi és nagyüzemi próbák kedvező eredményei 
alapján került sor az olaj rendszeresítésére. 

Az EHM-13 egységes hajtóműolaj előnyeit a következőkben foglRl
hatjuk össze: 

1. Fokozza a gépek hadrafoghatóságát és ezzel a harckészültséget, 
mert évszaktól és éghajlati viszonyoktól függetlenül egységesen használ
ható azokban a hajtóművekben is, ahol a hipoidolajat évszakonként cse
rélni kell. 

2. A jelenleg használatban levő három hajtóműolaj-fajta felváltásával 
csökkenti a szortimentet, ami egyszerűsíti az ellátást. 

3. Nő a hajtóművek élettartama, mert az új olaj nagyhatású adalékai 
csökkentik az alkatrészek kopását és hatékonyan védenek a korrózió 
ellen. 

4. Csökken a személyi állomány igénybevétele, mert a gépkocsivezetők 
az olajcserék felének végrehajtása alól mentesülnek. 

5. Az EHM-13 olaj kisebb súrlódási ellenállása megkönnyíti a jár
művek téli indítását és hozzájárul a hajtóanyagfogya.sztás csökkentéséhez. 

6. Az EHM-13 olaj alkalmazásával az olajcsere-ciklus jelentősen 
megnő. Azokon a kenési helyeken, ahol eddig EHM olaj volt előírva, a 
ciklus 12 OOO, illetve 25 OOO km-ről 50 OOO km-re hosszabbodik, ahol pedig 
jelenleg Hy-90 vagy Hy-140 olajat kell használni, ott a ciklus 8000 km 
helyett 30 OOO km. Az olajcsereciklus növekedése az olajfelhasználás csök
kenését vonja maga után, ami az olaj magasabb egységárát figyelembe 
véve is jelentős megtakarítást eredményez. 

A honvédségi és népgazdasági szervek együttműködésével kifejlesz
tett új egységes hajtóműolaj jelentős lépés az üzemanyagszolgálat mű
szaki fejlődésének útján és előreviszi mind a technikai szolgálat, mind az 
üzemanyagszolgálat feladatainak megoldását . 
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