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ABSTRACT 
 

According to the current directives the engines must 
comply with emissions standards throughout their useful 
lives. 
To ensure that the engine manufacturers can fulfil this 
legalization requirements an additional well-defined 
process was prescribed for the engine certification 
called Deterioration Factor Testing (DF). 
DFs are applied to account for any increase in 
emissions over the useful life of an engine. The 
certification engine must comply with emission 
standards after the DFs are applied. 
 

1. A HÁTTÉR 
 

A napjainkra minden eddiginél összetettebbé és 
bonyolultabbá váló motorfejlesztést két f  
szempontrendszer vezérli, nevezetesen a vev i 
elvárások és a törvényi szabályozások. Bármelyik 
szempontrendszert nézzük is, mindegyik b ven ellátja a 
motorfejleszt ket feladatokkal. Ha mégis különbséget 
akarunk tenni közöttük, az a kompromisszumok 
lehet ségében rejlik. Míg a vev i elvárások tekintetében 
köthet k kompromisszumok, addig a törvényi el írások 
esetében ez nem lehetséges. 

 
A törvényi el írások jelent s része a motorok 

károsanyag kibocsátását igyekszik csökkenteni. Ez 
azonban korántsem egyenl  egy egyszer  mennyiségi 
csökkentéssel. A törvényalkotók mindent megtesznek 
azért, hogy olyan vizsgálati módszereket dolgozzanak ki 
és vezessenek be kötelez en, amik nemcsak az egyes 
járm  és motorkategóriák valós üzemi viszonyait, de a 
technikai megoldások szerteágazóságát és dinamikus 
fejl dését is figyelembe veszik. Ez a törekvés egyes 
esetekben látványos változásokat hoz akár a nem is oly 
régi klasszikus eljárásokkal összehasonlítva.  

 
A törvényileg meghatározott emissziómérési eljárások 

rendkívül szerteágazóak, rövid áttekintése a téma 
komplexitása miatt nem egyszer  feladat.  Az els  

szempont – ami alapján el tudjuk dönteni, hogy az 
eljárások tömkelegéb l melyik irányba kell elindulni – 
hogy a min sítend  járm  jogilag milyen kategóriába 
tartozik. Míg a személygépjárm  és light duty járm vek 
min sítése járm fékpadon történik, addig a medium- és 
heavy duty gépjárm kategóriánál nem maga a járm , 
hanem azok motorjai kerülnek min sítésre a 
motorfékpadon. 

 
Bár a jelenlegi direktívákból kiolvasható, hogy a 

különböz  területileg illetékes hatóságok próbálják az 
emissziós ciklusokat világszinten egymással 
harmonizálni – így némileg átláthatóbbá tenni – ennek 
ellenére a különböz  gépjárm -kategóriáktól, 
felhasználástól és teljesítményszintekt l függ  el írások 
miatt még mindig meglehet sen komplikáltak maradtak. 

 
A már fent említett járm fékpados mérések megfelel  

mér környezet segítségével motorfékpadon is igen jól 
modellezhet ek. A járm fékpadon min sítend  
járm vek motorjainak mechanikai-, funkció-, és 
égésfejlesztés mellett az emissziós fejlesztése is 
nagyrészt motorfékpadon történik, a komplett járm  a 
járm fékpadra inkább csak a fejlesztési folyamat végén, 
illetve a hivatalos emissziós mérések alkalmával kerül. 
Mivel az ebbe a kategóriába tartozó gépjárm vek – az 
el adás címét is adó – hosszútávú emisszióvédelemre a 
törvényalkotó más módszereket ír el  (OBD), ezért ezt a 
témakört a továbbiakban nem taglalnám. 

 
Ellenben a hosszútávú emisszióvédelem 

illusztrálására kiváló lehet séget biztosítanak a – 
méltatlanul kevés figyelmet élvez  – mez gazdasági és 
erdészeti munkagépekbe, illetve nem közúti járm vekbe 
épített Diesel-motorok, melyeket röviden és kissé 
leegyszer sítve szoktunk munkagépekként 
összefoglalni. Az ENSZ-EGB 96. számú El írás e 
motorok károsanyag kibocsátását szabályozza.  

 
Motorfejlesztéssel, üzemeltetéssel hosszabb ideje 

tevékenyked  szakemberek emlékeiben még élénken 
élnek a stacionárius üzemi pontokból álló vizsgálati 

GÉP, LXVIII. évfolyam, 2017. 191. SZÁM



ciklusok, 
munkagépe
alapjának. 
emissziós j
nyomatéki 
üzemi po
vizsgálják. 
üzemi pon
közelítettek

 

1. ábra

 
2. EG

 
Napjaink

hatásvizsgá
szellemiség
Alapként v
8-pontos te
elnevezésse
ellen rzik 
üzemben is
munkagépe
Annak érd
legkülönbö
referencia g
a maximáli
algoritmuss
 

2. áb
 
Az NR

referencia 
kell megad

melyek 8 p
ekre vonat

E min sítés
jellemz it 8, 

görbe alapj
ntban – ki
A valós üz

ntok különböz
k (1. ábra): 

a NRSC – Nem

GYRE KÖZEL

kra a korá
álatok eredm
gében és tarta
változatlan for
eszt – NRSC
el, de ezen fel
a motor em

s. Az NRTC (
ek valós üze
dekében, hogy
öz bb motoro
görbéket az ü
is nyomaték a
sal százalékos

bra NRTC – N

RTC ciklusba
fordulatsz

dott t réshatáro

pontos változ
tkozó emis
si eljárás ke

a névleges 
ján meghatár
egészítve eg
emi körülmén
z  mérték  s

m közúti stacio
eljárás 

LEBB A VAL

ábbiakban em
ményeként a 

almában is je
rmában megm
C (Non-Road
lül további ko
missziós jelle
(Non - Road 
emviszonyaira
y az el írás 
okra is alkalm
üzemi fordulat
alapján, megh
san határozza 

Nem közúti tran

an a motor
zám- és 
okon belül lef

zata tekinthe
ssziós el í
eretében a m
fordulatszám 

rozott stacion
gy alapjáratt
nyekhez az e
súlyozásával 

onárius vizsgá

LÓSÁGHOZ

mlített kib
fenti eljárás 

elent sen kib
maradt a jól b

Steady Cyc
omplett vizsgá
emz it dinam
Transient Cyc

a jellemz  ci
a hatálya alá

mazható legy
tszám tartomá
atározott szám
meg. (2. ábra)

nziens ciklus

rnak fékpado
nyomatékg

futnia. (3. ábra

et  a 
írások 
motor 

és a 
nárius 
tal – 
egyes 
(WF) 

 
álati 

Z 

vített 
már 

vült. 
bevált 
cle) – 
álatok 
mikus 
cle) a 
iklus. 
á es  

yen, a 
ány és 
mítási 
). 

 

on a 
görbét 
a) 

 

3. 
 
An

üzem
ciklu

 
-

-
 
A 

+ 90
hideg
adott

 

 
Az

is eg
szük
lehet
részl
rögz
válta
befe
kipu
kétsé
csök
m k
érzék
válto

 
M

káro
járm
Dies
kipu
célt 
Facto

 
A 

emis
ezek

ábra NRTC c

nnak érdekéb
mi körülménye
ust egymás utá

NRTC hi
h t folyadé
rendszer h
kell lennie
NRTC üzem

két ciklus öss
0% meleg fáz
g, illetve mel
t motor emiss

3. A HO

z egyre alacso
gyre újabb tec
kségessé. An
t ségeket a
leteznénk, min
íteni, hogy e

ak az olyan es
cskendezés,

ufogógáz vissz
égkívül igen 

kkentésben, 
ködésükb l ad
kenységük a
ozása az üzem

ivel a törv
sanyag kiboc

m - és motork
sel-motorok 
ufogógáz emis

szolgálja az 
or), vagy rom

romlási fakto
ssziós határért
ket a szinteke

iklus lefutás m

en, hogy a v
eket minél job
án kétszer kell

ideg motorr
ék, ken olaj é
mérsékleténe

mmeleg motor

zesített eredm
zisból adódik 
eg fázisú NR
ziós min sítés

SSZÚTÁVÚ 

onyabb limitek
chnikai megol
nélkül, hogy 
akár csak 
ndenképp érde
ebben a szeg
szközök, mint
a kipufogóg

zavezetés. Ez
hatásosak 
ugyanakko

dódó olyan saj
a hidegindít

mid  el rehalad

ényalkotók h
csátás tartós 
kategóriához 
esetén is 

sszió fenntartá
úgynevezett 

mlási faktor viz

or vizsgálat lén
tékeket min s
et az adott m

motorfékpadi v

vizsgálati eljá
bban figyelem
l lefuttatni: 

ral, mely 
és kipufogógá
ek 20 ºC - 30

rral 

ménye 10% hid
k össze.  Az 
RTC vizsgálat 

si értékeit. 

Ú BIZTOSÍTÉ

k a munkagép
ldások beveze

a rendelke
nagyvonal

emes legalább
gmensben is 

nt például az e
gáz utókezel
zek a technika
a károsanya

or megjele
ajátosságok, m
tásra vagy 
dtával. 

határozott tö
csökkentése

hasonlóan a
elvárás az

ása hosszútáv
t DF-Run (D
zsgálat. 

nyege, hogy n
sítéskor teljesí

motorkategóriá

 
vizsgálatnál 

árás a valós 
mbe vegye, a 

esetben a 
áz utókezel  
0 ºC között 

deg fázisból 
NRSC és a 
megadja az 

ÉK 

pek esetében 
etését teszik 
ezésre álló 
lakban is 
b azt a tényt 

általánossá 
elektronikus 
és és/vagy 
ai eszközök 
g emisszió 
ennek a 

mint például 
hatásfokuk 

örekvése a 
e, sok más 
a munkagép 
z alacsony 
on is. Ezt a 

Deterioration 

nem elég az 
íteni, hanem 
ára jellemz  

GÉP, LXVIII. évfolyam, 2017.20 1. SZÁM



üzemid , a
elteltével s
motor telj
munkagépe
8000 óra. 
olyan üzem
alkalmazás

 
A tényle

mégpedig 
vagy moto
legjobb ala
fordulatszá
elektroniku

 
A romlás

id igényes 
esetén, mel
üzem eseté
motor gyár
el lehet v
javítása és
feltételek k

 
Annak ér

belül meg l
teszik a 
kibocsátás 
lehet ség v
ellen rz  
emissziós 
kibocsátás 

 
A teljes 

mindkét ki
elv szerint
esetén eze
lehet a legg

 
1. A 

m
2. A 

em
ór

3. 20
m

4. A 
ex

5. M
m
lát
m
ha

 
5000 ó

id intervall

az úgynevezett
sem lehet átlé
esítménye al

ek esetén 37 
A romlási fa

mben kell m k
si körülménye

eges üzemvit
járm be épít

orfékpadon. A
apja lehet a gy
ám és terh
us motorvezér

si faktor vizsg
tartamteszt. 

lynek lefuttatá
én is több min
rtói el írás sze
végezni, de 
s az esetleges
közé vannak sz

rdekében, hog
lehessen határ
gyorsított e
tartóssági id
van a teszt m
mérések vég
értékek válto
tartóssági id

üzemid re v
ibocsátás tartó
t, több lépcs
ket a lépések

gyorsabban vé

mindenkori 
min sítési emis

romlási fa
missziós vizsg
rájában. 
000 óra futam

mérni az emissz
0 órás és 

xtrapolálni kel
Meghatározott 
mely képlet att

tva kipufogóg
min sítési em

atározni a mot

órás teszt 
lumai arányos

t kibocsátás ta
épni. A jellem
lapján határo

kW-ig 5000
aktor vizsgálat
ködnie, melye
kre tekintettel

tel két módo
tve valós kör

A motorfékpa
yakorlati moto
elés adatrög

rlés könnyen l

gálat a gyakor
Különösen ig
ása a fékpado
nt egy év. Ez 
erinti karbanta
az esetleges

s alkatrész cs
zorítva. 

gy a romlási 
rozni, a törvén

eljárást. Enne
tartam 25%-n

megszakításár
grehajtására. 
ozásait (romlá
tartamra extra

vetített emissz
óssági id tart
ben történik

ket az alábbi
égrehajtani: 

kiindulási a
ssziója. 
aktor vizsgál
gálatát el kell 

mid  elérése ut
ziót. 
2000 órás 

ll 8000 órára. 
matematikai 

tól függ, hogy
gáz utókezel
misszióra ve
tor emissziójá

esetében az
san rövidebbe

artóssági id ta
mz  üzemid
ozzák meg, 
0 óra, míg f
t alatt a moto
et a gyártó a 
l határoz meg.

n reprezentál
rülmények kö
di vizsgálat e
orüzemben tö
gzítése, amit
ehet vé is tesz

rlatban egy na
gaz ez a 8000
on még folyam
alatt az id  a

artásai és szerv
s meghibásod
serék már sz

faktort reális 
nyalkotók leh
ek értelmébe
nak teljesítése
a és az emis
Az ekkor k
ását) kell a 
apolálni. 

zió meghatáro
tam esetén az
k. 8000 órás 
i mérföldköv

alap a motor

latot futó m
végezni a tes

tán ismét meg

emissziók al

formula alapj
y a motor el v

berendezésse
etítve meg 
t. 

z egyes lép
k. 

artam 
ket a 
mely 

felette 
ornak 
valós 
.  

lható, 
özött, 
egyik 

örtén  
t az 
z. 

agyon 
0 óra 
matos 
alatt a 
vizeit 
dások 
zigorú 

 id n 
het vé 
en a 
e után 
ssziós 
kapott 
teljes 

ozása 
zonos 
teszt 

vekkel 

rtípus 

motor 
szt 0. 

g kell 

lapján 

ján – 
van-e 
el – a 

kell 

pések 

Az
mele
érték
része
mara
telje

 
Te

130 
 

A 
men
és 5.

 

 

5

 
A 

emis
és sz
folya
jobb
végl
kihív
törvé
moto
 

z eljárást el k
eg NRTC ci
keknek mind 
ecske) vonatk
adnia, mely h
sítmény tartom

eljesítmény 
[kW] [
 P  560 

romlási fakt
etét NOx- és 
 ábra. 

4. ábra NOx-
f

5. ábra Részec

fenti példák
ssziós el íráso
zigorodnak an
amatosan növ
an óvjuk. E te
eges eredmén
vásokat és fe
ényalkotóknak
orfejleszt kne

kell végezni N
klussal is. A
a négy komp
ozóan a min

határértékek a 
mányban már 

CO: 
g/kWh] 

HC
[g/kW

3,5 0,19

tor vizsgálat 
részecske em

-emisszió szám
faktor vizsgála

cske számítás r
vizsgálat es

on keresztül 
ok folyamato
nak érdekében
vekv  motori
erületen valósz
nyeket elérni, m
eladatokat jel
k, és n
ek. 

NRSC, valami
A kiszámított
ponensre (CO
sítési határért
130 kW  P
nagyon szigo

C: 
Wh] 

NOx: 
[g/kWh] 

9 2,0 

lépéseit és 
misszióra szem

mítás rövidítet
at esetén 

rövidített rom
setén 

is jól láthat
san változnak
n, hogy körny
izáció ellenér
szín leg soha n
mely egyben 
lent környeze

nem utolsó

int hideg és 
t emissziós 
, HC, NOx, 
ték alatt kell 
P  560 kW 
orúak: 

Részecske: 
[g/kWh] 

0,025 

a számítás 
mlélteti a 4. 

 
tt romlási 

 
mlási faktor 

tó, hogy az 
k, fejl dnek 
yezetünket a 
re is minél 
nem fogunk 
hosszú távú 
etvéd knek, 
ó sorban 

GÉP, LXVIII. évfolyam, 2017. 211. SZÁM


