
;; 

• 

Tapasztalatok az MN 4127 MAEG üzemanyagokkal 
történő takarékos gazdálkodás egyes kérdéseiről 

Kovacsi.r György főhadnagy 

E rövid cikk keretében módszereket, hasznosítható tapasztalatokat kívánok 
közreadni a hajtó-, kenő- és karbantartó anyagokkal való takarékos gazdálkodás 
témakörében rejlő lehetőségekről. 

Az. utóbbi időszakban, mint ahogy az valamennyiünk előtt ismert, nőtt az 
energiahordozók világpiaci ára, amely eléggé negatívan érintette népgazdasá
gunkat és ezen belül, mint felhasználót az MN-t is. 

Szükségessé vált az eddig csak kilométer gazdálkodáson és jóváhagyott üzem
anyag kereten alapuló gazdálkodási tevékenység felülvizsgálatira és a felhasználás 
csökkentése érdekében a nCpgazdaságban és ezen belül is az MN-ben szigorító in
tézkedések, rendszabályok foganatosítására. A szigorító rendszabályok beveze.:. 
tésén túl a helyi lehetőségek feltárására, a megfelelő üzemanyag takarékos veze· 
tési stílus és az egyén érdekeltté tételén keresztül olyan optimális üzemeltetés el. 
érésére, amely a lehető legkevesebb hajtó- és kenőanyag felhasználását eredmé 
nyezi az adott kilométer üzemóra megtételéhez, felhasználásához. 

A takarékosság az üzemanyag t.irol.isánál, feltöltésénél kezdődik, amikor 
lehetőségünk van megakadályozni az elfolyásokat, csepegésekct, a zárófedelek 
gondos utánhúz.isával minimálisra csökkenthetjük a párolgásból adódó veszte· 
ségeket. 

Ha a tárolási, lefejtési és töltési szabályokat nem tartjuk be, óhatatlan, hogy 
bekövetkezik a megengedett veszteségi normák túllépése. 

Meg kívánom jegyezni, hogy amíg az elfolyásból, csepegésböl adódó vesz
teségek „csak" a mennyiséget csökkentik, addig a párolgásból adódóak rontj:ik 
az üzemanyagok minőségét is. 

Szállítási, töltési veszteségek csökkentésének lehetőségei: 

- a lefejtésnél biztosítsuk a csatlakozasok megfelelő tömítettségét; 
- üza.-töltö gk.-k és üza. utánfutók, tartiilyfedél tömítettségét, csapjait, pil-

lanatzi3rait fokozottan ellenőrizzük, a mcghibiisodások kijavítására azonnal intéz
kedjünk; 

- hordózott, kannázott üza.-szállításnál ügyeljünk a hordók, kannák hibát
lanságára, megbízható rögzítésére, dugók és zárófedelek tömítettségére, megbíz
ható zárására. Az. üzemanyaggal töltött hordók dugóit, a kannák zárófedelét óva
tosan, fokozatosan nyissuk ki, az üzemanyagelfolyás és a baleset megelőzése cél
jából. A hordók és kannák fel- és lerakását csak az előírt módon végezzük; 

- a jármüvek tartályainak feltöltésekor ügyeljünk a feltöltöttség mértékére, 
hogy időben csökkenteni tudjuk a hajtóanyag-töltés intenzitását. 
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Tárolási veszteségek csökkentésének lehetőségei: 

- a tárolás alatti veszteségek kizárólag a tartályok, hordók, kannák és el
zárószerelvények állapotától és karbantartottságától függnek. Az ál1apotot foko
zottan ellenőrizzük, a feltárt hibát azonnal szüntessük meg; 

- a tartályok és hordók nyílásait szorosan (légmentesen) zárjuk J e; 

- a tároló eszközöket csak a térfogat 95°/o-áig töltsük fel, a hőmérséklet 
emelkedése okozta hőtágulás miatt. A megnövekedett térfogat esetén a párolgási 
veszteség növekszik; 

- a frissítéseket lehetőleg hűvös időben kell végrehajtani; 

- tele tároló eszközből ne adjunk ki üzemanyagot addig, amíg másik meg-
kezdett tároló eszközben még van ugyanaz az üzemanyag-féleség. 

Járművek, munkagépek tartályainak feltöltésekor a veszteségek csökkentésé
nek lehetőségei . 

A veszteségek csökkentésének legfontosabb módja, hogy az üza. szolgálat 
minden beosztottja és a hőerőgép-kezelők figyelmesen és lelkiismen:tesen végez
zék munkájukat, tartsák be a feltöltésre vonatkozó szabályokat. 

Úgy mint: 

- az üza. feltöltést zárt sugárral végezzük; 
- tábori körülmények között a feltöltést kézi, illetve motoros szivattyúval, 

töltő gk.-val, vagy tábori üza.-kúttal végezzük. Hordóból kéziszivattyúva], vagy 
akkumulátorról hajtott elektromos szivattyúval, a 20 literes üza.-kannából minden 
esetben kannakitöntő csővel végezzük az utántöltést; 

- ügyeljünk a túltöltés elkerülésére, a tö]tés intenzitására; 
- kerüljük a kézi feltöltő-eszközöket (vedrek, nyitott kannák, leeresztő 

tálcák, hordóból szabadon) használatát; 
- a járművek tartályainak feltöltésekor használjunk (leeresztő tálcát) a csö

pögő anyag felfogására; 
- a feltöltés előtt ellenőrizzük a töltőberendezés, töltőfej üzembiztonságát, 

a betöltő nyílások, szűrők, zárófedelek állapotát, tömítettségét; 
- ügyeljünk a statikus áram elvezetésére; 
- a járművek és munkagépek üza.-tartályaiba csak az előírt mennyiségű 

hajtóanyagot töltsük fel. számolva a hőmérséklet okozta térfogatnövekedésre, a 
menet közbeni útegyenetlenségre; 

- feltöltés után eJlenőrizzük az üza.-tartályok, vezetékek és adagoló beren
dezések állapotát, nincs-e valahol folyás, vagy csepegés. Az észlelt hibák meg
szüntetését (tömítetlenség, csőtörés stb.) és a tartály plombázását azonnal hajtsuk 
v.égre; 

- rendeltetéstől eltérő felhasználásra (kézmosásra, ruházati és egyéb fel
szerelések tisztítására, mosására, háztartási célokra, motortestek, felépítmény és 
alváz mosására, tisztítására) hajtóanyagot ne adjunk ki. A rendeltetéstől eltérő 
felhasználás, pazarlás, ezen kívül tűz- és balesetveszélyes is, de a szervezetbe jut
va az egészségre is ártalmas. 

A hőerőgépek karbantartásának, beszabályozásána.k felületes végrehajtásából 
adódó túlfogyasztások · 

A gépjárművek műszaki állapota nagyban befolyásolja a hajtó- és kenő
anyag-fogyasZtást. 
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A kisebb, jelentéktelennek tűnő meghibásodás is üza.-túlfogyasztást ered
ményez. A pc. és gjmű. technika műszaki állapotának megfelelő fenntartását a 
rendszeres technikai kiszolgálás biztosítja, amely feltétele a norma szerinti üza.
fogyasztásnak. 

A pc. és gjmú. technikai eszközökön végre kell hajtani: 

- az állandó jellegű, 
- a teljesített km-hez kötött (I., II. sz. műszaki szemle, olajcsere), 
- az időszakonként végrehajtandó technikai kiszolgálá.rnkat. 

Az előírt technikai kiszolgálások elmulasztása, vagy a határidő eltolódása a 
járművek idő előtti elhasználódásához, meghibásodásához vezet, ugyanakkor üza.-
tUlfogyasztást is eredményez. 

A technikai kiképzés a gazdaságosságra való törekvés érdekében a gépjár
művek igénybevéte.le és_ üzemeltetése során az üzemanyag-takarékosságot egyik 
fő szempontnak ·-k:ctr·tek'inteni' Erre a v'ei:etőket, kezelőket fOlyamatosan úgy kell 
oktatni, hogy a kiképzés fejlessZe á gjmű.-vczetők felelŐss.égérzetét a rájuk bízot~ 
technika állandó üzcmképességéért, hadrafoghatóságáért, kímeletes és üzemanyag
takarékos igénybevételéért, erősítse bennük a technika szeretetet, a gépjármű iránd 
bizalmat. 

A gjmű.-vezetö tanulja meg a rendszeresített gépjárművek típus-sajátosságait, 
ai._igénfb.evét.eF. és karbanta~tás szabályait, valamint az elöforduló hibák flleg
előzésének, felis0:1e~~~~ek .és elhárításának módjait. A gjmű.-vezető képes le.~ea 
a szakszerű kiszolgálás és futójavítások végrehajtására, a KRESZ és yezetési .s.za
bályok. betartása mellett az üza. takarékos vezetésre, különböző út- és tcrcpVls'zo
nyok között, önállóan és alegység kötelékben, víziakadályon és veszélyhelyzetek
ben. 

A gk.-szerelők tanulják meg a járművek típus-sajátosságait, és a technikai ki
szolgálás, javítás technológiai sorrendet, a beszabályozás és feltöltési adatokat, a 
beszabályozáskor és a javításkor szükséges bemérő-, beszabályozó- és di:ignoSZtikai. 
eszközök alkalmazását. 

Kellő Szakismeret híányában gyakran előfordul, hogy a hatásfok javítása ér-
dekében ·alkatmazott berendezéseket helytelenül állítják be, ilyenkor az eredeti céf~ 
kitűzéssel szemben kifejezetten rontják a gazdaságosságot, mcgnö a hajtó_-, ke· 
nöanyag-felhasználás. 

A témában elmondottak gyakorlati tapasztalatok, a teljesség igénye nélkül. 
Ezek az üzemanyag-szolgálat és technikai szolgálat, valamint a gép- és harcjármű• 
vezetők, gépkezelők, gk. PK-i állomány szoros együttműködésével valósíthatók 
meg és nyújtanak lehetőséget az elért eredmények megszilárdítására és további leJ 
hetöségek feltárására, kiaknázására, az energiahordozókkal történő takarékos gaz-: 
dálkodás érdekében. 




