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A mobil építőgépek hidrosztatikus és hidrodinamikus hajtó-
művei az 1980-as évek elején már rendelkeztek az elektroni-
kus vezérlés lehetőségével. ( 1. ábra)

- A járókerék hajtás az ideális vonóerőt, az optimális fo-
gyasztást és a kívánt haladási sebességet csak a dízelmotor 
és a hajtómű között létesített közös munkapont révén tud-
ja megvalósítani.

Az építőgép gyártók szinte kikövetelték a hagyományos mec-
hanikus befecskendezési rendszerek átalakítását elektromos 
ill. elektronikus vezérlésűekre. ( 2. ábra )

- A motorfejlesztések tempóját az egyre szigorodó EU-s kör-
nyezetvédelmi előírások csak tovább gyorsították. A ki-
pufogó gázokban több száz olyan vegyület található me-
lyek - megfelelő mennyiségben - környezetkárosító hatá-
súak. A jármű és a munkagépek dízelmotorjaira vonatkozó 
EU-s előírások az alábbi 4 kiemelten „közellenségnek” ítélt 
komponens megengedett értékeit rögzítik. (3.ábra)

FONTOS! Az előírá-
sok mind a megen-
gedett határértéke-
ket, s mind a beveze-
tés dátumát tekintve 
jelentős eltérést mu-
tatnak. (4. ábra)

A munkagépek szennyezőanyag korlátozásáról született 
97/68/EG norma magyar megfelelője a 75/2005/IX.29  GkM 
– KvVM rendelet mely 79/2007/IX.15 GkM-KvVM módosí-
tásával együtt  határozza meg a megengedett határártékeket.
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EP vezérlés:
• mért értékek kiértékelése
• rendszerfelügyelet
• védelmi funkciók
• az indítás folyamatának felügyelete

Hajtómű állapota

Válaszküldés:
• szenzorok (motorfordulat, olajnyomás, stb.)
• a befecskendezés folyamatának felügyelete
• az izzító-gyertya felügyelete
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2. ábra
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Dízelmotorok kipufogógázainak közellenségei

3. ábra

Nitrogén – oxidok (NOx):
•nedvesség jelenlétében salétromsavvá alakul;
•belélegezve igen veszélyes méreg !
•magas lokális hőmérsékletgócok a robbanótérben növelik az értékét;

Szén – monoxidok (CO):
•meggátolja az oxigénfelvételt                                 fulladásos halál;
•rossz keverékképzés;
•alacsony robbanótér hőmérséklet;

Szén – hidrogének (HC):
•közvetlenül nem mérgez, de:
• a SMOG ( Smoke = füst – Fog = köd ) képződéstsegíti;
• rákkeltő hatású;
• értékét az alacsony °C növeli ( hidegindítások );

Részecskék (Partikel - PT):
•tiszta szén – nem mérgező, azonban a koromban lévő szénhidrogének rákkeltő hatása bizonyított

EURO - Euromot

Közúti járművek

On-Road

Munkagépek

O�-Road

• 88 / 77 / EWG

• EURO 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
97 / 68 / EG

Stufe (Stage) 1 – 2 – 3a – 3b – 4

4. ábra

Az EURO-normák fejlődése 1990 és 2009 között

5. ábra
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motorteljesítmény szerint eltérőek, valamint összevont érté-
keket adnak meg.

Pl. 130-560 kW-os osztály:
2010-ig : 4,0 g /  kWó :  NOx  + HC
0.2 g /  kWó :  részecskék
2011. 01. 01.-től :  2,0 g /kWó : Nox
0,19 g / kWó : HC
0,025 g / kWó : részecskék

A gázolaj kéntartalmát meghatározó határértékek:
 2000-ig:   350 ppm (mg/kg)
 2005-ig:     50 ppm (mg/kg)
 2009-ig:     10 ppm (mg/kg)

A károsanyag kibocsátás csökkentésére a motorgyártók két 
eltérő utat választottak (7. ábra)  

- AGR (EGR) rendszer lényege, hogy az elégett kipufogó-
gáz egy részét visszavezeti az égőtérbe, s ott ezzel csök-
kenti NOx – ok keletkezését. Az elmúlt években megjelent 
építőgépek – majd kivétel nélkül - ezzel a rendszerrel van-
nak ellátva. ( 8. ábra) A megoldás Stufe 3a szintig telje-
síti az előírást. A 130 kW teljesítmény feletti motoroknak 
2011 – től Stufe 3b szintnek kell megfelelniük. Ebben az 
esetben megemelt mennyiségű visszavezetett kipufogógáz 
(kb 30 %-a lőkettérfogatnak), a turbotöltő után lehűtve ke-
rül a motortérbe.

- Az ideális töltés 
érdekében valószínű, 
hogy változtatható tér-
fogatú vagy kétlépcsős 
turbótöltő alkalmazásá-
ra kerül sor (CAN ve-
zérlés! ). A „hideg égés” 
miatt megnövekedett 
részecskék (korom, ha-
mu) eltávolítására kü-
lön - lehetőleg öntisz-
tító részecskeszűrő be-

építésre lesz szükség. Napjainkban kb. 25 tonna össztömegű 
munkagépek már ezt a motorteljesítményt igénylik. 

- Az SCR–nek nevezett rendszer más utat választott. A rob-
banótérben végbemenő magas égési hőmérséklet a részecs-
kéket elégeti. A magas hőmérséklet miatt létrejövő és elfo-
gadhatatlan mennyiségű nitogénoxidot – a CAN busz ál-
tal vezérelt adagolórendszer - vízben oldott karbamidnak 
(Ad - Blue) a kipufogógázba történő befecskendezésével 
kezeli. A létrejött kémiai reakció következtében a nitrogén 
gáz (N2) és vízgőz keletkezik. A rendszer részét képezi egy 
különálló karbamid tartály és a jármű levegőrendszeréhez 
csatlakozó „karbamid – levegő” keveréket létrehozó ada-
goló és fúvóka. A 2011-es fordulóévvel együtt a 130 kW fe-
letti építőgép motoroknál - nagy valószínűséggel - az SCR 
rendszer is megjelenik. A 2012 januárjától, pedig már az 56 
kW feletti motorok is belépnek a rendszerbe.

 Az egyre szigorodó előírásoknak természetesen „ára” van:
- a motorok tömege nő
- a bonyolultsági fok nő
- 2-3% fogyasztásnövekedést hozhat
- az alkalmazott gázolajjal szembeni követelmény nő
- csökkenő kéntartalom
- 2 mikronos finomszűrés
- magasabb teljesítményszintű motorolajok használata
- ACEA: E6 és E7 teljesítményszínt
- alacsony hamu-, foszfor- és kéntartalmú motorolajok 

(LOW SAPS)     

Az EU kipufogógáz-normák a munkagépekre

2007      2008     2009      2010     2011     2012      2013     2014     2015     20162006

Stufe 2

Stufe 3a
Stufe 3b
Stufe 4

Euromot 97/68 EG

9,4 / 0,8 7,5 / 0,6

8,3 / 0,4 4,7 / 0,4 4,7 / 0,025

8,3 / 0,4 4,7 / 0,4 3,3 / 0,19 / 0,025

3,3 / 0,19 / 0,025

0,4 / 0,19 / 0,025

0,4 / 0,19 / 0,025

0,4 / 0,19 / 0,0252,0 / 0,19 / 0,025

4,0 / 0,37,0 / 0,3

4,0 / 0,2

19 – 37 kW

37 – 56 kW

56 – 75 kW

75 – 130 kW

130 – 560 kW

Motor teljesítmény

Partikel Stufe 3b és 4

NOx + NMHC / PM (g/kWh)

NOx + NMHC / PM (g/kWh)

NRTC:

6. ábra

A káros emisszió csökkentésének két módja

A kipufogógáz részbeni
visszavezetése az égéstérbe

AGR (angol: EGR)
(Abgas - Rückführung)

A kipufogógázok utókezelése

SCR
(Selektiv Catalytic Reduction)

Belső visszavezetés
i AGR

Külső visszavezetés
e AGR

• alacsony NOx;
• az alacsonyabb égőtér hőmérséklet miatt magasabb
korom kibocsátás;

Euro 5-ig teljesít (Euromot Stufe 3b)

Euro 4 külön regeneráló részecskeszűrő kipufogó
rendszerben����

A forró kipufogógázba befecskendezett
vízben oldott karbamid lebomlik:
• nitrogén gázra és
• vízgőzre

AdBlue 100 km ~ 2 liter

• kis koromtartalmú kipufogógáz

Euro 4
Euro 5

(Euro 6)

„HIDEG” égés „MELEG” égés
7. ábra
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Belső kipufogógáz visszavezetés (iAGR)

8. ábra

BOSCH adagolórendszer

Hagyományos befecskendezési rendszerek

9. ábra
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Önnek!

Természetes színek ...
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PLD motorok (Pumpe Leitung Düse)

11. ábra

CR motorok (Common Rail )

12. ábra

Befecskendezési rendszerek:

- Hagyományos befecskendezési rendszer (9. ábra)
- Adagolófúvókás (PD ill. PLD) elektronikus befecskende-

zés (10. ábra)
- Common Rail (CR) elektronikus befecskendezés (11. ábra)

A motorgyártók jól tudták, hogy a hagyományos merev mec-
hanikus befecskendezési rendszerekkel nincs mit kezdeni.  
A kipufogógázok „kézbentartásához” a motor változó üze-
mű állapotaiban (hidegindítás, üresjárat, részterhelés, max. 
terhelés, féküzem ill. túlterhelés) létrejött értékek (külső le-

vegő hőmérséklet, turbótöltő nyomása és hőmérséklete, fő-
tengely pillanatnyi helyzete, hűtővíz hőmérséklete, olajnyo-
más stb.)  folyamatos ismerete szükséges, hogy az adagoló 
rendszer a legjobb választ adja ( változó előbefecskendezési 
szög, egy ciklus folyamán több részbefecskendezés, esetleg 
utóbefecskendezés is, stb ) az égés szempontjából. 

Ezt a követelményrendszert csak a motor adott pontjaiban el-
helyezett érzékelő ill. mérő jeladók, valamint az érkező jelek 
feldolgozását biztosító software-s ill. hardware-s számítógé-
pes feldolgozás tudja biztosítani.
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