A.� olajcsere jelentőségéről
A gépkocsi üzemi 'kiadásai között ·jelentős szerepet ját
szik - a gyakran cserére szoruló - olaj költsége is. Ennek lehetőség szerinti - csökkentése érdekében az olajcserénél kívá
natos volna az alábbi szempontok figyelembeYétele. · ·
' Nem vitás, hogy_ a motor karbantartása, amely az élet
. tartamát is lényegesen befolyásolj !l, az olajcserét feltétlenül
megköveteli.
·
A motorban keletkezett hőtől, a ínozgásokozta súrlódá
.soktól az olaj elveszti viszkoutását, kenőképességét és· úgyneve
zett olaj.koksz lerakódási eredményez, mely gyakran a dugattyú
tetején összegyűlik, a motor működése közben áttüzesedik és ön
gyulladást okoz.
A kenőképesség elvesztése jgen. káros hatást fejt ki a
:esapágyakra, a forgótengelycsapokra . és a motor egyéh forgó
alkatrészeire. A motorban kopogásszeríí hanggal "jelr;ett rend
ellenességek, _sőt az ezekből- eredő hajtókarszakadásök is a leg
több esetben a kenőanyag hiánya következtében előállott kopá-.
sokra vezethetők vissza. A hajtókarszakadás viszont újabb sú
lyos károkat 'is okozhat azzal, hogy a kar gyakran átüti a kar�
ier oldalát. Nem egy esetben még nagyobb károkat is idézhet
€lő. Az ilyen módon keletkezett sérülések tetenies javítási költ
ség�ket emésztenek fel · és a hegesztett motorok csak ritkán
tartják meg eredeti telje,sítőképességüket.
A motorolajcsere ·k0moly költséget jelent, de alkalmazás?
- még takarékossági okok szempontjá,ból ,.,.._ sem mellőzhető1
Rendszeres olajcserél csa'k: oly motoroknál vége�zünk, amelyek
j-ól vannak tömítve és így átszivárgást és _csöpögést rtem észle.
lünk. Az elcsorgás vagy . csöpögés következtében előálló olaj
hiány pótlása a rendszeres .olajcserék költségeit- lényegesen
megnöveli. Ezért elsőrendű felaqatunk, hogy meggyözödjiink a
tömítések állapotárór
Ha egy jól tömített motornál olajcsere eseJén az olajszin�
fölé töltünk még néhány mm. magasságig egy, kevés olajat, úgy
azt a következő olajcseréig utánatöltenünk nem szükséges, mert
csak egé$Z kevés olaj fog hiányozni. Ezt az olajnívópálca mu
tatja meg.
A rtagy olajfogyasztás nemcsak elcsorgásból, elcsöpögés�
ből származtíat; hanem azt a dugattyú, illetve a hengerfurat
nagyobbmérvű elkopása is elősegítheti. Ugyanis a kopásokozta
réseken az olajpára mind nagyobb mennyiségben felszlvárog a
robbanó térbe és ott e:lég. Ilyen esetekben a motor sürgős javí17

tásra szorul, rnert teljesítménye erősen ltilcsökken, füstöl, nehezen
indul, a gyertyák elkormozódna.k és ilyen állapotban történő
további használat esetén különböző lörések és szakadások bekövetkezésével szám:o lhatunk.
Az olaj minőségi kiyálasztásánál figyelembe kell venni a
gyári táblázatok előírásait, valamint az évszakokkal kapcsolafos sajátos időjárási viszonyokat is. (Téli, illetőleg nyári olaj.)
A helyesen és jól alkalmazott motorolajcsére a motor
élettartamát lényegesen meghosszabbítja.
.
.
· · Az olajcserénél' hasznos szolgálatot tesz az ú. n. öblítő
olaj alkalmazása. Amikor az · alsó motorteknőböl a használt
motorolaj kicsorgott, a nyílást ~!zárjuk és a motor nagyságának
megfelelő mennyiségű ( l-től 3 literig)
öblítőolaj at töltünk a
· motorba. Ezt követőleg a motort indítsuk be, majd lassú ütemben j árassu.k, miközben - egy kevés olaj utántöltésével egyidejűleg a kiere.sztőnyíláson csorgassuk "ld a mosóolajat. Az ilymódon kitisztított motorba- azután töltsük !;>e a friss olajat.
A sebességváltó és a kiegyenlítőmű is megkívánja az olajcserét. Hasonlóképen itt is téli, illetőleg nyárl kenőanyagot alkahnazunk. Túlmerév kenőanyag használata nem .kívánatos,
főleg a zsír használata tilos, mert a fogas.kerekek forgása. által
el-őid~zett centrifu gális erő
a kenőanyagot a sebességváltó,
Hletve a kiegyenlítőműház falára szórja, az oda ráragad és a
fogaskerekek kenőanyag nélkül maradnak.
Tilos továbbá · a kiegyenlítőműbe vagy sebességváltólra
zsír-olajkeveréket helyeznünk, ~1iután a fogaskerekek forgása
következtében azok egy ú. n. Alfa Saparátor . (tejlefölözőgép)
működéséhez hasonlóan .a két különböző fajsúlyú kenőanyagot
különválasztják és a· kenőanyagnak csak jelentéktelen része jut
a fogaskerekekhez, így ~ kenőanyag állása a szükséges olaj nívón alul marad.
' Néphadseregünk inotorizálását a dolgozók megfeszített
munkája teszi lehetővé. E munka gyümölcséből vásárolhatjuk
gépkocsijainkat, tehát ezeket az eg~sz -dolg~zó magyar nép
vagyonának és ezen keresztül a mi saját tulajdonunknak kell
tekintenünk
·
A néphadsereg minden tagjának elsőrendű kötelessége,
hogy eit -a vagyont óvja és ennek élettartamát szeretettel é_s
g.ondossággal -párosult kíméletes használattal minél hosszabb
'i.<il,őre bi_
z tosítsa.
Pintér Ferenc ezredes.
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