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A REPÜLÉSBEN HASZNÁLT DÍZELMOTOROK 

- Kitekintéssel a hazai repülőgépmotor-előállítás jövőbeni lehetőségeire – 

Abstract 

A katonai repülésben az aszimmetrikus hadviselés körülményei között, a 
gerillák elleni harctevékenységek során a légifölény megléte mellett alkalmazott 
könnyű támadó, felderítőgépek, célmegjelölő gépek, trénerek és a pilóta nélküli 
gépek (UAV-k) mind a kis teljesítményű – 500kW-ig – dugattyús motorok 
alkalmazását igénylik. Napjainkban a műszaki fejlesztések eredményeit figyelembe 
véve elmondható, hogy a dízelmotor fajlagos teljesítmény mutatói közel azonosak az 
Otto-motorokéval. Ugyanakkor a dízelmotor termodinamikai hatásfoka kedvezőbb az 
Otto-motornál és a gázturbinánál, ezért – kedvező üzemeltetési költségei miatt – 
ismét a korszerű katonai repülőeszközök részévé válhat. A hazai személyautó-
gyártás és annak beszállítói háttere magas minőségű, a repülés számára is 
elfogadható, termékek előállítására képes. 

Kulcsszavak: repülőgép dízelmotor, könnyű katonai repülőeszközök, magyar 
hadiipar 

Bevezető 

A dízelmotor termodinamikai hatásfoka közel 10%-al jobb az Otto-motornál és 
a gázturbinánál. Alacsony fogyasztása, kedvező üzemeltetési költségei 
ellensúlyozták a drágább értékesítési árat és a kereskedelmi célzatú járműiparban 
folyamatosan helyet biztosít a dízelek számára. A dízelmotor, mostanra küszöbölte ki 
azokat a hiányosságait, amivel ismét korszerű katonai repülőeszközök részévé 
válhat ezért mindenképpen érdemes megvizsgálnunk alkalmazási területeit. 

Az első és a második világháború közötti időszakban, számos repülőgép-
dízelmotort gyártottak. Ezek fejlesztése azonban – a gázturbinás hajtóművek 
megjelenésének hatására – az ötvenes évektől elsorvadt. Az 1990-es években a civil 
kisgépes repülőgép-piac ismét rátalált a kerozinnal is üzemeltethető dízelmotorokban 
lévő lehetőségekre. Napjainkban a műszaki fejlesztések eredményeit figyelembe 
véve elmondható, hogy a repülőgép dízelmotor gyártás mégsem szűnt meg, sőt 
újraéledt és a jövő légijárműveiben helyet kér magának.  

A katonai repülésben az új stratégiák, eszközök megjelenése hosszútávon is 
létjogosultságot biztosít a korszerű dízelmotorok számára. Az aszimmetrikus 
hadviselés körülményei között, a gerillák elleni harctevékenységek során a légifölény 
megléte mellett alkalmazott könnyű támadó, felderítőgépek, célmegjelölő gépek, 
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trénerek és a pilóta nélküli gépek (UAV-k) mind a kis teljesítményű – 500kW-ig – 
dugattyús motorok alkalmazását igénylik.  

Ezen igények mentén tervezhető, hazai viszonyok között is reálisan megvalósítható 
és eredményesen kiterjeszthető a könnyű repülőgép és repülőgépmotor-gyártás. 
Méretei és struktúrája a gazdasági vállalkozásokat ösztönzi, felhasználása (a katonai 
jelleg miatt is) az állami oldalt is megmozdíthatja. Új, hiányzó területként a magyar 
műszaki gyártás palettáján számos pozitív, stratégiai hozadékkal is jár. 

1. Dugattyús motorok katonai felhasználásban 

A katonai repülésben a kis hajtómű teljesítményű légijárművek alkalmazási 
területe folyamatosan tágul. A világszerte létező hosszú távú gazdasági válság és 
gazdasági átrendeződés a repülőeszközök területén, így a katonai repülésben is új 
stratégiák, eszközök megjelenését más, olcsóbb, jobb hatásfokú eszközök 
alkalmazását igénylik.  

A vadászrepülőgép technológia és katonai feladatkör mással nem kiváltható, a 
légtérellenőrzés és a légifölény elsőszámú eszköze. Az elmúlt évek fegyveres 
konfliktusai viszont azt bizonyítják, hogy ezen feladatokra, bevetéseik számának 
aránya, igénye csökken.  

Az aszimmetrikus hadviselés körülményei között, a gerillák elleni 
harctevékenységek során a helikopterek, könnyű támadó-, felderítő-, célmegjelölő 
gépek, légi vezetési pontok, pilóta nélküli gépek (UAV-k), és a trénerek igénye 
erősödik. Ezek a repülőeszközök néhány száz kilowattos motorteljesítményt 
igényelnek, amely a dugattyús motorok felhasználásának lehetőségét megerősíti. 

2. A repülőgép dízelmotorok fejlődésének történelmi áttekintése 

A dízelmotor működési elvét és elméletét 1893-ban publikálta elsőként Dr. 
Rudolf Diesel és 1897-ben sikeresen meg is építette első prototípusát. A hajtómű 
elterjedése és repülőgépbe sikeres beépítése még jócskán váratott magára. Bár a 
repülőgép dízelmotorok már az első világháború előtt és alatt is használható módon 
léteztek, (Junkers MO-3, MO-8, FO-2 ) mégis elterjedésük Németországban a 
Versaille-i fegyverkezést korlátozó szerződés időszakában, a két világháború közti 
időszakra tehető.[1] 

Az FO-3 soros, öthengeres dízelmotort 1926-ban mutattak be a Berlini 
Nemzetközi Repülési kiállításon. A továbbfejlesztett FO-4-es motor került a Junkers 
F-24-be, amely első repülését 1929-ben Dessau és Cologne között teljesítette. 
Motorteljesítménye 530 kW (720 LE) volt, 1700-as fordulatszámon. A Jumo 4, majd 
Jumo 204, és 205, kétütemű, feltöltéses, hathengeres, ellendugattyús, vízhűtéses 
repülőgépmotorok 530 kW-os (720 LE) teljesítménye 570-re (770 LE), majd 650 kW-
ra (880 LE), később 730 kW-ra (1000 LE) nőtt és a fordulatszám is 1700-ról 3000 
fordulat/percre emelkedett. A Jumo 206 pedig már elérte az 880 kW-ot (1200 LE). A 
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teljesítmény-tömeg arány is jelentősen javult, a korábbi 0,77 kW/kg-ról 1,16 kW/kg-
ra. A Jumo 207-es volt az első, ami elérte a 10.000 méteres magasságot – egy Ju-
87-esbe építve – a turbófeltöltőnek köszönhetően. A Junkers dízelmotorokat főként a 
nagy hatótávolságú haditengerészeti hidroplánoknál alkalmazták széles körben. 
Összesen mintegy 1000 darab ellendugattyús Junkers dízelt építettek különböző 
repülőgéptípusokba 1937 és 1943 között. [2][14] 

 

 

 

1.ábra. Junkers FO-3 Dízel repülőgépmotor, 1926 [1]  

1938-ban készült el a BMW dízel repülőgépmotorja a B.M.W. - Lanova 114 V-
4 típusjelzéssel. A kilenc hengeres léghűtéses csillagmotor 480 kW-os (650 LE) 
teljesítményét 2200 fordulatszámon adta le.  

A Daimler-Benz A.G. V elrendezésű tizenhat hengeres vízhűtéses feltöltetlen 
dízel motorja (Mercedes-Benz DB 602) 970 kW-os (1320 LE) teljesítményt adott le 
1650 fordulatszámon. A feltöltő hiányában a teljesítmény-tömeg aránya azonban 
csak 0,5 kW/kg volt. 

Az Egyesült Államokban a Packard DR-980 típusjelzésű léghűtéses 
csillagmotort 1929-ben építették meg. 1934-ben a Guiberson A-918 típusjelzésű 
motor, 1940-ben az A-1020-as repülőgép dízelmotor gyártása következett. [1] 
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2. ábra. Bristol Phoenix Dízel repülőgép motor, 1933 [1] 

Angliában, 1933-ban a Bristol Phoenix típusjelzéssel építettek repülőgép 
dízelmotort. A kilenchengeres, léghűtéses, csillagmotor 470 kW-os (635 LE) volt, 
2100 fordulatszámon. A Napier Culverin 12 hengeres kétütemű ellendugattyús 
dízelmotor, 530 kW-os (720 LE) teljesítményét 1700-as fordulatszámon adta le.  

 

3. ábra. Napier Culverin Dízel repülőgép motor, 1935 [1] 
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A Szovjetunióban 1939-től a 61 literes lökettérfogatú Csaromszkij ACh-30 
repülőgép dízelmotorból a háború végéig 1500 darabot gyártottak, amelyet 
különböző bombázó repülőgépekbe építettek be. A korábban Otto-motorral szerelt 
Pe-8 típusú négymotoros bombázó repülőgép hatósugarát 50%-kal növelte meg a 
dízelmotor beépítése. [3] 

A fenti motorokon kívül számos prototípus illetve kis szériában gyártott repülő 
dízelmotor létezett, amelyek különböző okok miatt nem terjedtek el. A repülőipar 
igényelte az újításokat, egyúttal azonban érzékeny volt a repülés speciális 
igényeinek (kis szerkezeti tömeg, repülésbiztonság, magasságtűrés) kielégítésére is.  

A második világháború után a repülőgép dízelmotorok fejlődése is megtorpant. 
A dugattyús repülőmotorok fejlesztése háttérbe szorult. A fejlesztési kapacitásokat a 
hangsebesség áttörésének reményében a sugárhajtóműre összpontosították. A 
világháború befejeződésével, a hidegháború kezdetéig, a katonai célzatú fejlesztések 
lelassultak.  

Itt érdemes megemlékeznünk egy érdekes konstrukcióról a Napier-Nomad 
motorjáról, amely a gázturbinát és a dugattyús dízelt egyesítette. A több mint 40 liter 
lökettérfogatú motorja, 2200 kW (3000 LE) feletti teljesítményt adott le, és legjobb 
fogyasztása 204 g/kWh alatt volt. (Ez az érték a mai modern viszonyok között is 
kiválónak tekinthető.) A feltöltést egy visszahűtővel rendelkező axiális 
kompresszorral oldották meg, amely a turbinával volt összekötve, mint egy 
hagyományos turbófeltöltő, de mint egy mechanikus feltöltő még a 
légcsavartengellyel is összeköttetésben volt. A dízel sajátosságából adódóan 
részterheléseken a kipufogott gáz magas oxigén tartalommal rendelkezik, amely 
lehetőséget ad további üzemanyag elégetésére. Ezt a többlet energiát és kipufogó 
gáz megmaradt belső hőenergiáját, a turbina alakítja munkává és így eredményez 
kiemelkedően jó hatásfokot és alacsony fogyasztást. 

A repülő dízelmotorok irányába az érdeklődés a világháború végeztével 
lényegében megszűnt csak szórványosan találunk fejlesztéseket. Alapvetően a rossz 
teljesítmény-tömeg arány és az alacsony élettartam miatt, a rosszabb hatásfok 
ellenére is a légcsavaros gázturbinák irányába fordultak a tervező intézetek és az 
alkalmazó nagyvállalatok. A dízelmotorok fejlesztése a civil szektorban folytatódott 
és erősödött meg, döntően a szárazföldi – teher- és személyautó, illetve vasúti – és 
vízi jármű erőforrásként.
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Típus  Ország Év Gyártó Teljesítmény Fordulatszám (hengerszám) Feltöltés Hűtés tömeg arány 
        (kW/ LE ) (ford/perc) kialakítás     kw/kg 

MO-3 Német 1913 Junkers   n.a.    n.a. 4 ellendugattyús   n.a.    n.a.  n.a.  
Mo-8 Német 1914 Junkers 260/350   n.a. 6   n.a.   n.a.   n.a. 
FO-2 Német 1916 Junkers 370/500 2400 6 ellendugattyús   n.a.   n.a. 0,44 
FO-3 Német 1926 Junkers 610/830 1200 5   n.a.   n.a.   n.a. 
FO-4  ,   Jumo 4 Német 1928 Junkers 530/720 1700 6 ellendugattyús   n.a.   n.a.   n.a. 
Jumo 204 Német 1931 Junkers 570/770 1800 6 ellendugattyús   n.a. vízhűtéses 0,77 
Jumo 205 Német 1935 Junkers 514/700 2500 6 ellendugattyús   n.a. vízhűtéses   n.a. 
Jumo 205 Német   n.a. Junkers 650/880 3000 6 ellendugattyús   n.a. vízhűtéses   n.a. 
Jumo 206 Német   n.a. Junkers 880/1200 n.a.  6 ellendugattyús   n.a. vízhűtéses   n.a. 
Jumo 207 Német  1939 Junkers 735/1000 3000 6 ellendugattyús feltöltött vízhűtéses 1,15-0,84 
BMW- Lanova 114 V-4 Német  1935 BMW 480/650 2200 9 csillag feltöltött vízhűtéses   n.a. 
DB 602 Német  1933 Daimler-Benz 970/1320 1650  V 16   n.a. vízhűtéses 0,49 
DR-980 USA 1929 Pacard 165/225 1950 9 csillag   n.a. léghűtéses 0,77  
A-980 USA 1931 Guiberson 136/185 1925 9 csillag   n.a. léghűtéses   n.a. 
A-918 USA 1934 Guiberson 186/253 2100 9 csillag   n.a. léghűtéses   n.a. 
A-1020 USA 1940 Guiberson 228/310 2150 9 csillag   n.a. léghűtéses 0,77 
Bristol Phoenix Angol 1933 Bristol 470/635 2100 9 csillag feltöltött léghűtéses    n.a. 
 n.a. Angol 1930 Beardmore 430/585 900   n.a.   n.a. léghűtéses  0,2 
Culverins Angol 1935 Napier & Sons 530/720 1700 6 ellendugattyús   n.a.  vízhűtéses 0,64 
Condor Angol 1933 RollsRoyce 350/480 1900 12  n.a.  vízhűtéses 0,56 
P-1 Angol 1929 Sunbeam-Coatalen 76/104 1500 6   n.a. vízhűtéses   n.a. 
9-A Francia 1930 Clerget 73/100 1800 9 csillag   n.a. léghűtéses  n.a.  
Clerget 14 F-01 Francia 1937 Clerget 690/940 2400 14  csillag   n.a.   n.a.   n.a. 
16-H Francia 1939 Clerget 1470/2000   n.a. 16 feltöltött vízhűtéses 0,85 
Salmson SH 18 Francia 1934   n.a. 440/600 1700 18  csillag   n.a. vízhűtéses 0,85 
 n.a. Francia  n.a. Jalbert-Loire 117/160   n.a. 4   n.a. vízhűtéses   n.a. 
 n.a. Francia   n.a. Jalbert-Loire 170/235   n.a. 6   n.a. vízhűtéses   n.a. 
16-H Francia   n.a. Jalbert-Loire 440/600 2400 16  H elrendezés   n.a. vízhűtéses 0,8 
ZOD 260-B Cseh 1933 Zbrojovka 191/260 1560 9 csillag   n.a. léghűtéses 0,7 
Fiat ANA Olasz 1930 Fiat 160/220 1700 6   n.a. vízhűtéses 0,4 
M-40 Szovjet  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 12 V elrendezés feltöltött vízhűtéses  n.a. 

1.sz. táblázat. A világháború előtt és alatt fejlesztett dízel repülőgépmotorok adatai  [1], [2], [3]
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A repülőgép dízelmotorok gyártása – elsősorban német és szovjet vonatkozásban – 
széles körben valósult meg 1913-1945 között, de alkalmazásukban döntő áttörésre 
nem került sor. Felhasználásuk különösen nagy jelentőséget nyert olyan típusok 
esetén, mint a bombázó-, szállító-, és haditengerészeti repülőgépek, ahol a nagy 
hatótávolság volt elsősorban fontos.  

Az 1. sz. táblázat adatai alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy az 
Otto-motorokkal is versenyképes teljesítmény tömeg arányt ekkor még csak olyan 
speciális szerkezeti kialakítással sikerült megvalósítani, mint a feltöltéses, kétütemű 
ellendugattyús Junkers konstrukció. 

3. A 21. század dízel repülőmotorjai és követelményrendszere 

Mára számos repülőgép elérhető és megvásárolható dízelmotorral, ami 
hatóságilag elfogadott, típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezik és így 
bizonyítottan megfelelő és kereskedelmi célú repülést is folytathat. 

Az első típus-alkalmassági engedéllyel rendelkező sorozatban gyártott motor 
2002-ben a német Thielert cégé volt. Az 1,7 literes négyütemű, négyhengeres 
folyadékhűtéses turbófeltöltött motor az A-osztályú Mercedes személyautóban már 
futó dízel, amely kerozin és gázolaj üzemre is egyaránt alkalmas.  

A Centurion 1.7 típusjelzésű 135 lóerős erőforrást a  Cessna 172-es, Piper 
Cherokee típusokba építették be elsőként, ahol a Lycoming O-320-as motorját 
váltotta ki. Tömegében azonos (136 kg-os) viszont teljesítményében 25 lóerővel 
gyengébb dízel hiányosságát ellensúlyozva, az üzemeltetési utasítása nem 
korlátozza az utazó teljesítményét.[4] 
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4.ábra. Diamond DA-42-be épített Thilert Centurion 1.7 dízelmotor [5] 

Az Ausztriában gyártott Diamond repülőgépek, a DA-40 illetve a két 
hajtóműves DA-42 is a Thilert Centurion 1,7 motorjával is készülnek. A DA-40 
légiüzemeltetési utasítása megengedi a dízel, kerozin illetve a vegyes üzemeltetést 
is azzal a megjegyzéssel, hogy + 5 oC alatt tisztán kerozin használandó. (A dízel 
parafinosodása miatt.)  

A gyakorlati tapasztalatok szerint a 15-20 literes óránkénti fogyasztás (65%-os 
terhelés mellett) jóval kedvezőbb, mint a benzines vetélytársak 35-40 literes 
fogyasztása. A jelentős üzemanyag ár különbség alapvetően meghatározza a 
gazdaságosságot. A 100LL repülőbenzin és a Jet A-1 kerozin árának az aránya 
Európában kettő az öthöz az adótartalom miatt, ez az arány az Egyesült Államokban 
kiegyenlítettebb.[4] Ezáltal a kerozin használata a kisgépes forgalomban jelentős 
költségmegtakarításhoz vezet. A nyereségorientált kereskedelmi repülések 
esetében, a repülési óra költségeket sokszor az elfogadható szintre csökkenti.  

A 2. táblázatban összefoglalva láthatunk néhány motor paraméterét, melyből 
leszűrhetünk általános tapasztalatokat és a felmerült kérdésekre kereshetünk 
általános és konkrét magyarázatot.  

Annak ellenére, hogy a táblázatban bemutatott adatokból levonható az a 
következtetés, hogy a repülőmotor-fejlesztés alapvetően ma már az autóiparra 
támaszkodik, mégis kimondhatjuk, hogy a repülés és a katonai repülés sajátos 
követelményt támaszt, amely a változatlan motorok alkalmazását nem teszik 
ésszerűvé a repülőgépeken.  
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Ország   Német Német Német Austria USA Német Francia Olasz Anglia    

Gyártó   Thilert Thilert Thilert Austro engine 
DeltaHaw

k 

RED 
Aircraft 
GmbH 

SMA 
Engines CMD 

Wilksch 
Airmotiv

e  

Típus   centurion 2.0 
centurion2.

0s 
centurion 

4.0 AE300 DH200A4 
RED A03 

v13 
SR305-

230 GF56 
WAM-

161  
Teljesítmény W/LE 99/135 114/155 257/350 123/168 147/200  368/500 169/227 220/300 120/163  
Nyomaték Nm 410 473 1066 513   n.a. 1100   n.a.   n.a. 416  
Löket térfogat cm3 1991 1991 3996 1991   n.a. 6134 4988 5560   n.a.  
Tömeg kg 134 134 272,2 185  148 372 195 300 153  
Méret mm 778/816/636 778/816/63  900/770/670   n.a.  w 610 840/650/800 820/930/750   n.a.  n.a.   

Fogyasztás 
g/kW

h 214 220 
215 75 %-

on 198 75% 240  215   95%   n.a.  n.a.  
300  

100%  
teljesítmény %-
nál   15-20l/h  18-22l/h 230  100% 218  100% 28l/h 65%   n.a.    n.a.   n.a. 

270  
80%  

Sűrítési viszony   18 18 18,5   n.a.  n.a.  16,5   n.a.  n.a.     

Feltöltés   turbó  turbó 
turbó 

oldalanként turbó turbó  

turbó 
oldalankén

t   n.a. turbó 

turbó 
intercool

er  
Henger szám, 
kialakítás   4  4 8, v motor 4, soros  4, v motor 

12, v 
motor 4, boxer 6, boxer 4  

Hűtése   folyadék  Folyadék folyadék folyadék  folyadék folyadék levegő folyadék folyadék  
Szabályzó 
rendszer   

FADEC 
14/28 V 

FADEC 
14/28 V 

FADEC 28 
V EEC  n.a.  Fadec   n.a.  n.a.  MCU  

Üzemanyag   Dízel, Jet A1 Dízel, Jet A1 Jet A, Jet A-1 Jet A-1 Dízel, JetA-1  Dízel, JetA-1  n.a.  Dízel, Jet A-1 Jet A-1  
Ideje   2006   n.a. 2006 2008   n.a. 2010 1998 2008 2005  
Géptípus   Da-40, C-172  n.a.  c-206 DA-40, DA-42   n.a. Yak-52 C-182, TB-20   n.a.  n.a.   
Típusalkalmasági   FAA 2006 2010 2010   2009   - -  2002 -   -  
Megjegyzés            kétütemű     kétütemű kétütemű  

 
2. táblázat. A repülésben alkalmazott modern dízelmotorok adatai [4],[6],[7],[8]
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Brodszky Dezső szerint a repülőgépmotorokkal szemben támasztott legfőbb 
követelmények [10]: 

1. Magas üzembiztonsági szint. 

2. Minél nagyobb teljesítmény- tömeg arány, komplex egységként kezelve a 
fogyasztással, hiszen a repülőgép magával vitt üzemanyag súlyával egy 
egységet alkot. 

3. A motor magasságtűrése, ahol a légköri nyomás csökkenésével a motor 
teljesítménye ne, vagy minél kevesebb mértékben csökkenjen. 

4. A motor geometriai méretei, szerkezete idomuljanak a repülőgép 
lehetőségeihez, minél kisebb homlokellenállást adjon, járása legyen 
kiegyensúlyozott, rázásmentes, ferde helyzetben – fejjel lefelé is működjön 
üzembiztosan. [10] 

A repülőgépmotorok megkívánják továbbá, hogy: 

5. Szabályozási rendszere ergonomikus legyen, a pilótát minél kevésbé vonja 
el más feladatoktól és a változásokat minél gyorsabban és nagy 
pontossággal kövesse le. (Légcsavarszög-állítás, keverékszabályzás, 
hűtőzsaluk, porlasztófűtés.) 

6. Felhasznált üzemanyaga (üzemanyagai) mérsékelt árú, könnyen elérhető, 
s a lehetőségek szerint környezetbarát, „tűzbiztos”, továbbá hidegtűrő 
legyen. 

7. A motor élettartama, szerviz-intervalluma minél magasabb-, 
meghibásodása jól prognosztizálható legyen. 

8. Üzemeltetése összességében legyen minél gazdaságosabb. 

 

A katonai célú felhasználás további követelményeket generál: 

 9. Szerkezeti kialakítása a külső behatások ellen minél érzéketlenebb legyen, 
egy kézi légvédelmi rakéta repesz-, vagy egy 12, 7 mm-es géppuska lőszer találata 
minél kevesebb kárt okozzon. 

 10. Feleljen meg a NATO egységes üzemanyag koncepciójának (SFC – 
Single Fuel Conception), üzemanyaga minél kevésbe legyen hajlamos robbanásra, 
fedélzeti tűzre. 

 11. Hő, hang és kibocsátott hősugárzása, minél nagyobb védettséget 
biztosítson a gép felderítése ellen. 
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4. Repülőmotorokkal szembeni követelmények kielégítése 

Az első többlet követelmény a magas üzembiztonsági szint hosszas 
magyarázatra nem szorul, hiszen könnyen belátható, hogy az elért fejlesztési 
eredmények mit sem érnek, hogyha a motor meghibásodása az egész gép-pilóta-
feladat hármasát kockáztatja, jóval nagyobb kár-kockázat valósul meg, mint a földi 
járművek esetén. Az elmúlt évtizedekben ezen a területen volt tapasztalható a 
legnagyobb változás. A világháború előtti kétütemű ellendugattyús dízelek nagy 
hátránya a relatív rövid és kiszámíthatatlan élettartam-ciklus volt. A szerkezeti 
anyagok, a konstrukciók, és a minőségbiztosítás elméletének fejlődésével ezek a 
hátrányok folyamatosan csökkentek. 

A teljesítmény-tömeg arány viszont kulcsa lehet minden trend változásnak.  

Érdemes összehasonlítást tenni a korai dízel motorok és a mai 
repülőtechnikába épített erőforrások között. Habár a fejlesztés megtorpanásának 
alapvetően a teljesítmény-tömeg arányt neveztük meg, az objektivitás végett meg 
kell jegyezni, hogy ez csak fajlagosan és lokálisan igaz. Az 1. és 2. táblázat alapján 
látjuk, hogy a teljesítmény-tömeg arány a világháború előtt 0,4 - 0,6 volt, egyes 
speciális esetekben 0,7 és 1,15, míg ma az 1,0 kW/kg körül mozog.  

A fajlagos teljesítmény és az élettartam fordított arányosságban áll, egy adott 
motor esetén a tengelyteljesítményt minél inkább emelem, az élettartam ennek 
megfelelően csökken. Példaként vehetjük a 2. táblázatban szereplő Thillert Centurion 
2.0-t és a Centurion 2.0s motorját, ahol a 99 kW-ról 114 kW-ra nőt a teljesítmény. A 
szerkezeti kialakítás változatlan, egyetlen elektronikai – chip – változtatással 15 kW 
teljesítménynövekedést értek el. A változtatásnak az ára az volt, hogy 2200 helyett 
2000 óra megengedett üzemidőre korlátozták le az élettartamát. 

Ennek alapján kimondhatjuk, hogy a régi dízeleknél az alacsony élettartamuk 
miatt (ellenére?), a fajlagos teljesítményük gyenge volt. Az alacsony élettartam és 
megbízhatósági szint miatt sok esetben találunk ilyen motorokat több hajtóműves 
repülőgépeken, ahol a meghibásodás nem jár katasztrofális végkifejlettel, esetenként 
a feladat végrehajtását is csak korlátozza, és nem akadályozza meg. A kor sajátos 
környezete is inkább a nagyobb teljesítményt helyezte előtérbe a kisebb üzemidő 
rovására. A háborús viszonyokra készülve a repülőgép rosszabb esélyekkel érte meg 
a nagyjavítás idejét, mint békeidőszakban. A párszáz repült óra már elfogadható 
szint volt.  

Érdekesen befolyásolta a katonai alkalmazás a mérnöki fejlesztési 
környezetet. A civil gazdaságosság alapú tervezés szembe került a nagy 
teljesítmény, kis tömeg, kis élettartam hármasával. Korunk megváltozott hadikultúrája 
ismét más szempontokat tart szem előtt.  

A II. Világháború után döntően a katonai elrettentés és a hidegháború sajátos 
környezete olyan létszám és technikai eszközöket kívánt meg, amelyek hosszú időn 
keresztül rendszerbe tartható(k). Az elhúzódó katonai alkalmazás esetén is (éveken 
keresztül) inkább a technikai eszközök javítása, mintsem az elvesztett eszközök 
pótlása a követendő célkitűzés. A háború évei alatt a bevetésben lelőtt és 
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megsemmisült gépek mennyisége tömegesnek mondható. A repülőgépek egy része 
bevetésen ellenséges vadászok illetve a légvédelem által vált használhatatlanná, egy 
részük a magas elvárási szintre kiélezett technika túlterhelése miatt vált 
használhatatlanná, és egy részük a még a földön semmisült meg balesetekben és az 
ellenséges erők által. A II. világháború alatt a repülőgépek nagy része nem érte meg 
a 200 órás üzemidőt, míg manapság sok ezer, több tízezer repülési órára tervezünk. 

Ennek a speciális követelményrendszernek (alacsony élettartam, jó 
teljesítmény-tömeg arány, nagy teljesítmény) kitűnő kiszolgálója volt a kétütemű 
ellendugattyús dízelmotor. A nagy teljesítmény a kétüteműségből adódott – ahol két 
fordulatonként volt egy munkaütem és nem négy, mint a négyütemű motoroknál – 
amely gátja lehetett az élettartam emelésének. A motor levegő beáramlás 
résvezérlése gyors és nagy mennyiségű levegőt biztosított – amely a töltéscsere 
tulajdonságokat javítja – de a dugattyú gyűrűk, a fal és a rés kopására káros hatással 
van. A másik kopási-kenési kérdéskör, viszont előnyt jelent. A kétütemű dízel 
szerkezeti kialakításából adódóan a szükséges levegőt, nem a dugattyú alatti térből 
felömlőkön keresztül nyeri, hanem egy külső Roots fúvón keresztül érkezik az 
égőtérbe. Így a dugattyú alatti tér a négyüteműeknek megfelelő kenési rendet alkot. 

A teljesség kedvéért el kell mondani, hogy a csapágyak, főtengely, hajtórúd 
terhelése fajlagosan magasabb az egy fordulatra jutó munkaütem miatt. A 
dugattyúnak nincsen csapváltása, mind a munkaütemben, mind a sűrítésnél azonos 
ponton van a hajtókarhoz viszonyítva, így csökken a változó igénybevétel, viszont 
állandóan egyirányú terhelés miatt a csapágyfelületek közötti olajfilm, szivattyúzó 
hatás elmarad. Amint a fentiekből kiderül, a csapágyaknál és a dugattyúgyűrűknél is 
kenési rendellenességek, nehezen megoldható problémák jelentkeztek. De ugyanez 
a helyzet a levegőbeömlő-résekkel több helyen is megszakított felületű hengerfalnál, 
ahol a folyamatos kenőolajfilm kialakulásának nincs esélye.[15],[16] 

Otto motoroknál a teljesítmény növelés korlátja a hengerekben kialakuló 
öngyulladásos égés. Dízel motoroknál a teljesítmény növeléshatára a hőterhelés, 
amely a kétütemű dízeleknél még magasabb az adott fordulatszámhoz vett 
munkaütemek számának duplájára növelése miatt. A motor belső hőterhelésének 
csökkentésének legjelentősebb módja az átöblítés amely hatásos megoldása 
napjainkban is a motortervezés központi kérdése. [10]. Ez a többlet hőterhelés 
szintén oka lehetett a világháború előtt és alatt fejlesztett kétütemű ellendugattyús 
dízelmotorok alacsony élettartamának.  

Adalékként megjegyzendő, hogy a repülőgép motorok harckocsikba beépítése 
a világháború időszakában igen elterjedt volt. Fő okként a hajtómű kis tömege 
szerepelt, mert a tűzerő, mozgékonyság, védettség hármasában a tömeg mindig 
meghatározó fontosságú kérdés volt. A kétütemű dízelmotorral szerelt M4A2 és 
M4A2(76)W jelzésű Sherman-változatokból összesen 10968 darabot gyártottak, így 
ez volt a legnagyobb darabszámú gyártott széria. [18] 
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5. Repülőgép fejlesztésről általában 

A világban zajló repülést érintő fejlesztések elemzésekor új irányt találunk az 
elmúlt húsz esztendőben. A jóléti társadalom fejtődésének hatására a műszaki 
újítások iránya megváltozott.  

Egyrészről a tervezés során a mérnök és a formatervező fontossága 
megváltozott. A termék megjelenése, a vásárlóban keltett hatás jobban 
meghatározza ma már a vásárló döntését mint az objektív műszaki paraméterek. Ez 
a változás az autóiparban élesen felfedezhető. (A külcsiny, a forma adja el az autót 
nem a belbecs.)  

Másik fontos változási a fizetőképes kereslet jelentős növekedése, amely 
képes meghatározni a fejlesztési irányokat és anyagilag is képes a fejlesztés 
költségeit fedezni. A megtermelt felesleg (megtakarítás) tömegesen jelenik meg a 
lakosság mind szélesebb köreinél.  

A huszadik század elejétől a hidegháború befejezéséig terjedő időszakra 
alapvetően az volt a jellemző, hogy a műszaki fejlesztések döntő többségét az állam 
finanszírozta különböző formákban. Ezek a megrendelések lehettek bányászati, 
vegyipari, űrkutatási célzatúak is, mégis a legjelentősebb részét a hadipari fejlesztés 
adta. (Elég csak a vegyi fegyverek mellett az atomenergia kutatásra, a holdra 
szállásra, illetve a II. világháborús német repülőgépfejlesztési hullámra gondolnunk.) 
Ezek az állami megrendelések, illetve kisebb egységeiknek fejlődése átszivárgott a 
civil élet különböző területeire. Jelentős felvevőpiac volt az autóipar, ahol jól 
láthatóan a fejlesztések nagy többsége a repülésből érkezett. A jóléti- (jelentős 
megtakarításokat tömegesen termelő) társadalom már képes megfizetni ezeket a 
fejlesztéseket. A tömeggyártás miatt ez a fejlesztési költség tovább osztódott, mind 
inkább vállalható szintre zsugorodva. Az alacsony előállítási költség hatalmas 
vásárlóközönséget teremtett. Példaként említhető a digitális alapú sebességváltó 
rendszer, illetve a jármű menetstabilizáló rendszer, amelyek az elmúlt húsz évben a 
személyautókban gyökeres átalakuláson ment át, az azt megelőző hetven évhez 
képest. 

Mára a katonai fejlesztések, a repülőipar vesz át civil eredményeket, kész 
termékeket. Természetesen megmaradtak a katonai fejlesztések, a civil gyártmányok 
katonai specializációja, illesztése, az állami pályáztatások K+F támogatások.  Joggal 
feltételezhetjük, hogy a következő harminc év ennek a fejlesztési struktúrának a 
jegyében fog eltelni, erre kell készülnünk. 
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6. Hazai repülőgépmotor gyártás 

A repülőgépmotor fejlesztés, gyártás, üzemeltetés fokozottan érzékeny a 
fejlesztési költségekre illetve az értékesíthető darabszámra. A nagy nemzetközi 
piacvezető motorgyárak sem képesek jelentős újításokkal előállni, hiszen olyan 
alacsony az eladott darabszám, hogy a saját fejlesztéseket nem fedezi, illetve a 
fejlesztményt eladhatatlanul drágává teszi. A hatósági engedélyeztetési eljárások 
miatt a költségek és az időfelhasználás tovább növekszik, hiszen a repülési 
követelmények további speciális teszteket igényelnek. Így lehetséges, hogy a jó hírű 
Lycoming cég is számos noncertificadted - típusalkalmassági engedély nélküli - 
motort árul. 

A napjainkban gyártott autómotorok a magas minőségbiztosítási színvonaluk 
miatt már megfelelnek a repülőipar elvárásainak. Megvan a lehetőség a frissen 
fejlesztett autómotorok repülésben való felhasználására. Az autóipar hatalmas 
gyártási mennyisége miatt jelentős üzemeltetési tapasztalat, statisztika született. 
Ezzel az egyes gyártmányok továbbfejlesztései is gyorsabbak, mint a repülőiparba 
fejlesztett motoroké. (Járulékos adat: a Volkswagen 2010-ban négy és fél millió 
darab autót adott el. Ez több mint 500 darab motor gyártását jelenti óránként, 24 órás 
munkarendben. Ez a válság közepette 14%-os növekedés volt az előző évhez 
képest.) Az a fajta „fejlesztés, módosítás”, amely repülésre alkalmassá tesz egy már 
gyártásban lévő motort, a teljes fejlesztési költség hozzávetőlegesen 2-5 %-a. Erre 
számos működő példa is létezik. (KTM-Rotax, BMW, R1100RT, Thilert- Mercedes, 
Raiklin - Audi 500LE v12-es dízel) 

Ezeknek megfelelően valós felhasználási lehetőségét látom a hazai 
termelésben már jelenlévő Opel, Mercedes, Suzuki és az Audi gyártás termékeinek 
felhasználásának. Mindenképpen számolni kell a fent említett cégek széles magyar 
beszállítói hálózatával. Azon hazai autóipari beszállítók száma folyamatosan 
növekszik, ahol a repülésben is elfogadott AS/EN9100 minőségbiztosítási 
szabványnak megfelelően dolgoznak. Lényegében a beszállítókra épül a gyártás és 
a tartós minőség szavatolása. A Thilert cég Mercedes személyautó motort alakított 
át, amelyet hatóságilag engedélyezett, és az értékesítési piacon is jelentősnek 
mondható eredményeket értek el vele.  

A felhasznált üzemanyag alapvető kérdés a repülőmotorok sikeres 
fejlesztésében. A repülőbenzin (100LL) a kisgépes forgalom számára a 
legelterjedtebb üzemanyag. Ennek az ára kiszereléstől, értékesítéstől függően 500 
és 650 Ft között van. A kerozin 210 – 230 Ft-os ára jól mutatja, hogy dízel jobb 
hatásfok és jelentősen alacsonyabb fogyasztásán túl az üzemanyagköltsége a 
negyedére - ötödére esik, ami a teljes üzemeltetési költséget megfelezi. Ez egy új 
kereskedelmi-, sport-, vagy munkarepülőgép esetében alapvetően határozza meg 
egy gép sikerességét. A repülőbenzin 100LL jelzésében is Low Leaded, vagyis 
alacsony ólomtartalmú. Az európai utakról kitiltott ólomtartalmú üzemanyagokkal 
szemben a légijárművek üzeme haladékot kapott az üzemanyagcserére, de ez 
önmagában a jövő fejlesztési irányait is meghatározhatja. Az ólomtartalmú 
üzemanyagok jelentős környezetkárosító hatással bírnak, amely visszaszorítása 
egyre fontosabb feladat.  
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A katonai alkalmazásokban is előnyöket tud felmutatni egy továbbfejlesztett 
autóiparból származó dízelmotor. Az egységesített üzemanyag-koncepció (SFC 
Single Fuel Conception NATO STANAG 4362) követésével egy újabb NATO-
irányelvet sikerül megvalósítanunk. A motor gyújtási rendszerének teljes nélkülözése 
a mágneses teret csökkenti, ami a fedélzeti elektromos rendszer, műszerek 
árnyékolás csökkenésével egyszerűsödik, javuló megbízhatóságához, pontosságuk 
növekedéséhez vezet. 

A motor kialakításának sajátossága kedvező katonai előnyöket hordoz. Jó 
hatásfoka miatt a legalacsonyabb a teljesítményre vonatkoztatott hőkibocsátása. A 
gázturbinához és az Otto motorhoz képest a legalacsonyabb a kiáramló gáz, 
kipufogógáz mennyisége, hőmérséklete. Ezek a sajátosságok mind a kedvező 
védettséget biztosítják, illetve a felderíthetősége nehezebbé válik. A kedvező 
fogyasztási értékek folyamatos légi munkára is lehetőséget biztosítanak, őrjáratozási, 
megfigyelési, ellenőrzési feladatoknál. Az alacsony üzemanyag-fogyasztás 
hadműveleti területen sok logisztikai gondot is megkönnyít (utánpótlás, raktározás, 
minőségbiztosítás, adminisztrálás). [11],[12],[13] 

A légijárművek katonai célzatú alkalmazása további elvárásokat fogalmaz meg 
a hajtóművel szemben. Kézenfekvő, hogy a találatokkal, sérülésekkel szembeni 
ellenálló képesség meghatározó fontosságú. A dugattyús motoroknál a szétrobbanás 
elhanyagolható valószínűségű és még a teljes üzemképtelenség is alacsony 
bekövetkezési valószínűséget mutat. Egy találat esetén a benzinnek a robbanási 
hajlama jóval magasabb a kerozinénál és a gépen a tűz terjedése is intenzívebb, 
amely jelentős kockázati tényezőt hordoz magában. 

7. A Single Fuel Conception 

A NATO alapvetően logisztikai problémák megoldására egységesített üzemanyag-
koncepciót hozott létre (SFC, Single Fuel Conception). A koncepció célkitűzése, hogy 
hosszútávon csak egy üzemanyagot, egy adott kerozint használja minden katonai 
felhasználó.  

Az alap elképzelés szerint így az előállítás, szállítás, ellenőrzés, raktározás és 
egyéb kezelés is jelentősen egyszerűsödne. A teljes katonai alkalmazásban (földi, 
vízi, légi) a kerozin adja az összes tüzelőanyag-felhasználás közel két harmadát. A 
repülőbenzin felhasználása alig teszi ki a fél százalékot. Több hadseregben már 
elindult az üzemanyagok egységesítése. [13] 
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5. ábra. A Magyar Honvédségben felhasznált hajtóanyagtípusok megoszlása [11] 

Az egységesített üzemanyagok bevezetése mellett szól az is, hogy az ólom tartalmú 
üzemanyagok környezetszennyező hatásuk miatt egyre erősebb törvényi korlátozás 
alatt állnak. Részint próbálják ólompótló adalékokkal pótolni, de a repüléshez 
szükséges speciális viszonyoknak megfelelő üzemanyagot nem tudják kiváltani. Ez a 
tendencia is hosszútávon a benzin teljes eltűnését prognosztizálja a repülőiparból. 

Összegezve 

A fentiek alapján elmondható, hogy a dízelmotorok felhasználásának múltja, 
jelene és jövője is van a repülőiparban. A második világháborút megelőző 
időszakban jelentős fejlődést értek el. Alkalmazásuk különösen nagy jelentőséget 
nyert bombázó-, szállító-, és haditengerészeti repülőgépek esetében, ahol különösen 
fontos volt a nagy hatótávolság. Sok előnyük ellenére az Otto-motorokkal is 
versenyképes teljesítmény tömeg arányt, ekkor még csak olyan speciális szerkezeti 
kialakítással sikerült megvalósítani, mint a feltöltéses, kétütemű ellendugattyús 
Junkers konstrukció. 

A repülő dízelmotorokkal szemben az érdeklődés a világháború végeztével 
lényegében megszűnt. A fejlesztési kapacitásokat a hangsebesség áttörésének 
reményében a sugárhajtóműre összpontosították. A dízelmotorok fejlesztése a civil 
szektorban folytatódott, döntően a szárazföldi – teher- és személyautó, vasút - és vízi 
járművek erőforrásaként. 

Mára már számos repülőgép dízelmotor gyártmány létezik világszerte. 
Látható, hogy a repülőmotor fejlesztés alapvetően ma már az autó iparra 
támaszkodik, mégis kimondhatjuk, hogy a repülés és a katonai repülés sajátos 

Repülőbenzin 0,5 
% 

Motorbenzin 
4 % 

Gázolaj 
26 % 

Repülőpetróleum 70 
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követelményt támaszt, amely a változatlan motorok alkalmazását nem teszik 
ésszerűvé a repülőgépeken. 

A hazai személyautó gyártás és beszállítói háttere magas minőségű a repülés 
számára is elfogadható termékek előállítására képes. A repülőipar számára a 
továbbfejlesztés a teljes fejlesztési költségek töredéke terhelné. Saját fejlesztésű, és 
rendszerben tartású légijárművek a költségtakarékosság mellett, jelentős 
kiszámíthatóságot, és a külső függőséget csökkentené. 

A következő évek prognosztizálható hadikörnyezetének megfelelően az 
aszimmetrikus hadviselés körülményei között, a gerillák elleni harctevékenységek 
során a légifölény megléte mellett alkalmazott könnyű támadó, felderítőgépek, 
célmegjelölő gépek, kiképző és pilótanélküli gépek mind a kis teljesítményű 
dugattyús motorok alkalmazását igénylik. A katonai repülésben az új stratégiák, 
eszközök megjelenése hosszútávon is létjogosultságot biztosít a korszerű 
dízelmotorok számára. 
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