
Gépkocsi műmestereh teendői menet• 
és harcgyakorlatok után 

Menet-, vagy h{l'rcgya:korlat· bef,ejezése után a járművek 
;gyülekeznek. az úton. A. műmestemek már i:yen,lwr. akad! . dolga, 
mert' a -gj,mű, vezetők . mar eláraszt~,ák panaszaikkal, . kíván'-

:5ágafükal. . . . 
Az egyti:k gk, vezető például azt jelenti, hogy nem fog 

rendesen a fékJc, a másik az üz:a. tápszivailtyújia. működésé
vel nem vo:t megelégedve, a harmadJ!mak elállító.dott a gyuj

. t ása, a negyed1k rúgótörést jelent, az ötodik j,elenli, hogy 
kilyukadt egy gumija, slb. 

Ilyenkor a műmesler megá]apítja a sürgősségi sorrendet, 
megnézi, hogy melyik az a gépjármíí, amelyiket már itt kint 
a~ úlon meg kell javítani, hogy bevonulhassanak a l1aktanyába, 
ahol a csapatműhe!y felszerelésével a rongálódás,okat, hibá
kat meg tudja j,avítani. 

A laktanyába való menet alatt a műmeste,r brtózkodjék 
;az oszlop utol.só járművén, hogy az esetleges lema:radók.at 
.felülvizsgálja, illetve a h: bákat megszüntess,e. · 

A laktanyába va:ó bevonulás után általános nagy kar
j)unlartás, gépkocsi leápolás következik. Legelőször is az út 
porát, sarát keI1 víz~el eltüntetni, lemosni. Legalkalmasabb 
-erre a célra a magasnyomású vízsugár, arpi . - sajnos -
csak ·ritkán áll a csapát rendelkezésére. A közönséges víz
vezetéki víz nyomása is elegendő, ha nye1es mosókefé[ is 
h ásználunk. Lemosás után a fényezetlen· kocsikat száraz rongy
gyal, a fényezett kocsikat szivaccsal letörölgetjük, a zsírzó
.;gümbokat az ol'aj- és zsíros sártól megtisztítjuk, hqgy a magas
nyomású zsírágyú, vagy zsírzqprés ne vigye be, á sarat is 
;a kenend!ő helyekre. Az esedékes mótorolajcs1erét is -ilyenkor 
hajtjuk végre, - még meleg mótornáL . 

A heti teljes napos karbantartás alkalmával · ai ·g·mű. 
·vezetők megjaví(ák az olyan kisebb hibákat, amiket felfedez
tele Ilyenkor azonban, egy nagyoboozabású harc-, vagy mer 
netgyakorlat után azok a bajok is elő'!önnek, amelyek egyéb
ként nem jelentkeztek vö~na. A gépkocsi műmeste:r maga 
is aláfekszik egy-egy kocsinak, ha a gk. vezető vala~i kür 
lön;,egeset j,elent. Kivizsgál · a, hogy miként keletkezett a hiba, 
:mennyiben tud rajta s~gíteni, szerény műhelyfe;sz,ereléséveL 

Az álta:ános panaszokat meghallgatva azok orvosfásárai 
í s egyöntetűen infézkedik. PI. az űzemanyag tápszivaltyúk 
:szelepei nem záródnak tökéletesen, az üzemanyag ellátás nem 
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• 
folyamalos , a mótor durrog, visszalő, leáll. Ilyenkor olmyo
mozó hibamegáll.apítást végez. Az üzemanyag szennyezett, a 
szűrősziták eldugultak. A benzinben nemcsak víz, hanem ho
mok, kóc és egyéb szemét is lehet. Esetl.eg az 'üza. tápszi
v:Utyú membránja már átenge'd!i a benzint és nem tudJ.a 
el:átni feladatát, vagy a kis rezibex sze1eplapocskák rnem zár
nak lökéletesen, mert elkoptak, beverődilek , es etleg a szelep
rúgók koptak el, vagy gyengék. Előfordulhat, · hogy a táp .:. 
szivattyú (A. C.) felső f1edőkup,akj.a [elazult, miután csak 
,e,gy csavar tartja, vagy · a fodőlmpal{ pair;afatömHése törött el' 
túlhúzás követlmztében és így levegőt kap. De az is lehet, 
hogy a porlasztóban van a hlba. Főfúvóka dugulás, úszótu. 
fennakadás, vagy valamelyik ü.za. vezetékcső törése is okoz
hat hasonló tünebeket. 

Jól • kiképzett, összeszokott vezetőkkel lk,eves1ebb dolg!t 
lesz a műmesternek, de ne vegyük a 1egjobb körülményiek 
között dolgozó csapatot. Terepen , poróan, sárba,n a porlasz
tók hamar elpiszltolódnak. A porlasztó dé szerelt légtisz,tító 
kosár hamar megtelik porral. Ha olajfürdős légszűrőnk van, 
azt olajj:al úgy töltsük fel, ahogy az olajszint a kocs:iUpus 
előírásainak megfel1el. Időnként, különösen nagyobbszabású 
gyakorlat ütán, - ,nézzük meg, hogy van~e n1é.g ben:ne olajt 
vagy má!r csak olajos sár: Az olyan' levegőszűrőket, mely,ek
ben. fémgyapot van, mossuk ki alaposan petróleumban, utána 
bienzinbeu, majd száradás u.tán mártsuk belle \tiszta mótrn1-
ólajba. fgy e1 tud:jJa látni feladatát és a porlas.ztóha, áramló 
levegő porát fel tudja venni. 

· A zsírzásra különös gondot for,dHstulllk, mert a vezetők 
hajlamosak az elq,ugott,. neheZJein hozzáférhető helyen Iiévő 
zsírzógombok elh:myagol.ására. A műmes.ter feladata, · b0rgy 
gépkocsin lévő ös1.Szes zsírzandó helyeket a vezietőlmek meg
mutas,sa. KülönöS!en fontos ez pl. a 'kardánkeresz'tek tűgör
gős csap.ágyainál, aho1, es:etleg nincs is zsírzógomb áilan<lóan, 
hanem csak a le.ápolás :idejéT,e kell becsavar,ní az ott léYő 
dugócsavaor helyfre. 

Ilyenkor lehet észrevenniJ, hogy a vezető mem1yire is
meri kocsijiát. Van olyan vezető , aki ,egy bizonyos kocsinál 
35 zsírzógombot kezelt 1e, a másik társa pe'dig hasonló kocsin 
52 darabot olvasott meg: 
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ÁJita1á:ban .a .gépjármü karbaintartá,sai :Lerj1edjren ki: 
a) .a gépJármű mosására, tisztításárá, 
b) . a •gépjármű zsírozására és 
e) a gápjármű részeinek alapos átvizsg:Hására. 



A mótortömbről a r;árakód:ott olajsarat · először vékony 
falemez~el kell eltávolítanj, utána petróleumba mártott ecs1e.t
te.l dörzsöljük tisztára. ·A gyu~,tóberendezést és a porlasztót 
csak tiszta ronggyal töröljük ,át. Rossz útakon, terepen a meg
lazult csavarok könnyen elvesznek. A heti és általános. kar
bantartásnál ezek utá:nhúzása feltétlen elvégzendő. 

A gépj,ármű forgalombiztonságának eleng,edheleU.en kel
léke a hatásos fékberendezés. A fékek á1landóain jókarban 
tartandók. Állapotukról · gyakori felülvizsgálással keH meggyő
ződni. Ha a fék ill'em fog kellőképen, a hiba megállapításával 
~gyidejűleg a javításáról is kell gondoskodnunk. A huzalos 
fék,ek ulánállítása könny,en és hamar elvégezhető. Az olaj
fékek jóminőségű fékfolyadék használata esetén kifogástala
nul működinek. Ha mégis csúszik a fék, beoLajosodott, aldrnr 
1esz,ere~és után benzinlámpával kiégetjük a súrlódó betétből 

a beszivárgott olajat és n:iáris j1ó a fék. . 
. Gumiabronésok meghibásod:ásánál a leszerelt k.öpenyt be-

lülről szárazra töröljük és a melegragasztófolttal megj;avított 
tömlőt csak alapos sikporozás után szereljük vissza. A köpeny 
mintázatába beny,omódott kavics, törmelékkő kiszedését s.e 
felejtsük e1, mert az a további · menetek alatt a vászonheté~ei.t 
is tönkl'eteszi. A gumikat mindig .a típ.usnak megfeleJ.ő lég
nyomás mel1ett használjuk, mert ellenkező esetben vászon
törés keletkezik, vagy túlnyomás esetén az alváz id:őefötti 
s.zétrázása következik be. A helyes 1égnyomásit megbízható lég
nyomásmérővel elilenőrizzük. 

A f,e]épí.tmény tisztaságára és jól{1arban ta,rtására .már a 
honvédség tekintélyének megőrzése miatt is különös gondot 
for<il:ítsunk. . 

A gépjárműhöz tartozó szerszámok, felszerelési lárgyak 
és esetleges tarta1é1rnlkatrészek mindig· kifogástalM állapot
ban tartandók, hogy szükség esetén használhatók legyenek. · 

A csapat gépkocsi műll11esterének feladata az is, hogy 
a gépkocsiszí.nekbe csa'1c kifögást.a~anu1 leápolt, kairbantartott 
6-; üzemképes járművek hajtsanak be~, 

Biró Géza . Drnagy. 
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