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BEVEZETÉS
1. SZABÁLYOK, RENDELETEK
Törvény, szabály, kötelesség, szabálysértés stb… Nem kezdődik biztatóan, főleg ha
sportról, szabadidős tevékenységről van szó, de benne van a pakliban. Ha tudomásul
vesszük és tiszteletben tartjuk a játék szabályait, nemigen lesz problémánk. Mint bármely
más területen, a repülésben is jó, ha tudjuk, mit tehetünk és mit nem – ami egyben esély
is a „túlélésre”, a szó szoros és átvitt értelmében, az egyén és a műfaj szintjén egyaránt.
A hatóság hozzáállása, s ezáltal részben a sport jövője is éppen a szabályok, rendeletek
ismeretén és betartásán múlik.

1.1. Ki a pilóta?
Motoros ernyővel kizárólag az úgynevezett PPG-jogosítás birtokában repülhetünk
önállóan (PPG – powered paraglider, azaz motoros siklóernyő). A jogosítást a Magyar
Repülő Szövetség (MRSZ) által felhatalmazott PPG-oktató adhatja ki, miután a növendék
sikeres elméleti, majd gyakorlati vizsgát tett.

1.2. Sportigazolvány
A gyakorlati vizsgát tett növendék PPGpilótává válik, azaz önállóan repülhet.
Emellett – a legalitás érdekében – rendelkeznie kell a felelősségbiztosítást tartalmazó sportigazolvánnyal is, amit az MRSZ ad
ki.

1.3. A légi jármű papírjai
A siklóernyőt azonosítóval, azaz „rendszámmal” kell ellátni. Ezt szintén az MRSZ
adja ki. A pilóta egyesületét jelölő két betűből, valamint egy sorszámból álló azonoA motoros ernyőzés kézikönyve

sítót fel kell tüntetni az ernyőn, és a felhasználás végéig ott is kell maradnia. A tulajdonosváltozásról az illetékes egyesület tájékoztatja az MRSZ-t. Az ernyőnek, a motornak
és a légcsavarnak rendelkeznie kell légialkalmassági tanúsítvánnyal (ez a repülésben a
forgalmi engedély szerepét tölti be), amit az MRSZ által felhatalmazott műszaki vezetők
adhatnak ki.
Az azonosító speciális, az ernyő anyagával kompatíbilis öntapadó anyagból készül. Egyszerű, olcsó, felragasztás után nem válik le. Természetesen az ernyő külső felén célszerű
elhelyezni. Kerüljük az ernyő széleit, a kilépőél környékét és mindazon részeket, melyek
repülés közben mozgásban vannak.

1.4. Mindig legyen nálunk
A pilótának – legalábbis, ha repül – magánál kell tartania:
– a sportigazolványt
– az ernyő, a motor és a légcsavar légialkalmassági tanúsítványát
– a startkönyvet (ebbe jegyzik be a vizsgákat, tehát a pilóta ezzel igazolja, hogy jogosult
légi járműve vezetésére).
Jó, ha van nálunk pénz és telefon (például terepre szállás esetére). Bár a sportigazolvány
– mint említettük – tartalmaz biztosítást, nem árt, ha baleset-biztosítást is kötünk.
Repülés közben további szabályokat kell betartanunk (például az elsőbbségadásra
vagy a légterekre vonatkozóan), melyekről az 5. fejezetben írunk részletesen.

2. A SIKLÓERNYŐ
2.1. Leírás és terminológia
A siklóernyő rendkívül könnyű, lágy struktúrájú anyagból készült repülőszerkezet. Öszszehajtogatva elfér egy hátizsákban.
Két nagy szövetfelületből áll: az alsó és a felső vitorlából, melyek az ernyő hátulsó részénél, azaz a kilépőélnél varrással kapcsolódnak össze. Az elülső rész, azaz a belépőél
nyitott. Az ernyő alakját a belsejében lévő függőleges elhelyezkedésű bordák – szárnyproﬁlok – határozzák meg; kialakításuk a konstruktőrtől függ. Az alsó és a felső vitorlához
erősített bordák lehetővé teszik a levegő szabad áramlását az ernyő teljes hossza, vagyis
fesztávolsága mentén. Egy-egy borda (válaszfal) között helyezkednek el a cellák. Az első
ernyőknek 7 cellája volt, a jelenlegiek sokszor több mint 50 cellával rendelkeznek.
A motoros ernyőzés kézikönyve
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A szárny két végén találjuk a függőleges helyzetű, lefelé hajló stabilizátorokat, melyek
biztosítják az iránystabilitást és csökkentik a légörvények által keltett indukált ellenállást,
ami rontja az ernyő teljesítményét. Manapság a stabilizátorok egyre kisebbek, mivel a
szárnyvégek valamivel szélesebbek lettek.
A felfüggesztő zsinórzatot rögzíthetik közvetlenül az ernyőhöz hurkolással, vagy kis tehermentesítő részek (mylarból készült háromszögek) közbeiktatásával. A zsinórzat biztosítja a pilóta és az ernyő közötti kapcsolatot, az ernyő alakjának megtartását és a terhelés
eloszlását a teljes felületen.
A zsinórok hosszanti irányban, három vagy négy sorban, soronként egy vonalban helyezkednek el. Az azonos sorba tartozó zsinórok az ernyőtől lefelé haladva Y-elágazásokban, majd a hevederekben futnak össze. Az ernyő mindkét oldalára három vagy négy
heveder „jut”, elölről hátrafelé A, B, C, D megnevezéssel. Az A-hevederben futnak össze a
belépőélhez rögzített zsinórok. Az utolsó (C vagy D jelű) heveder a hátsó, a kilépőélhez
közeli zsinórokat tartalmazza.
A kilépőél szélétől induló zsinórok egyetlen ágba fonódnak össze – ez az irányító vagy
fékzsinór, mely egy gyűrűvel vagy csigával összefogott fogantyúban végződik.

2.2. Működési alapelvek
Az A-heveder meghúzásával az ernyő felemelkedik. A belépőél vonalában lévő nyílásokon keresztül a levegő az ernyőbe áramlik, azaz az ernyő feltöltődik. A lendület ereje és a
belső nyomás révén az ernyő megtartja a formáját.
Két kezünkben egy-egy irányító, azaz fékzsinórt tartunk – ezekkel kormányozzuk az
ernyőt, gyorsít vagy lassít. A jobb oldali fék meghúzásával a jobb oldali kilépőélt húzzuk
le; az így keletkező légellenállás lassítja a jobb oldalt, ezért jobbra fordulunk. A bal oldali
fék meghúzásával értelemszerűen a bal oldali kilépőélt húzzuk le; az így keletkező légellenállás a bal oldalt lassítja, tehát balra fordulunk. Mindkét kezünket szimmetrikusan felengedve maximális sebességgel repülünk. A fékek egyidejű lehúzásával lassítjuk az ernyőt,
egészen a minimális sebességértékig. A fékeket ennél is tovább húzva az állásszög már túl
nagy, ezáltal a sebesség túl alacsony lenne, ami nem teszi lehetővé a szükséges felhajtóerő
kialakulását a szárnyon. Ekkor következik be az átesés, azaz a stall.
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3. A MOTOR
A motor – értelemszerűen – meghatározó szerepet játszik minden motorizált
tevékenységben. Talán még inkább igaz
ez a motoros ernyő esetében, hiszen a pilóta közvetlen kontaktusban van a hátán
lévő hajtóművel. A motornak egyszerre
kell könnyűnek, erősnek, kisméretűnek és
csendesnek lennie.
A motoros ernyőzésben alapvetően kétütemű motort használunk, a következő
előnyei miatt:
– alacsony gyártási költség
– mérsékelt tömeg és méret
– jobb tömeg-teljesítmény arány
– minimális karbantartási és beállítási
igény
– a mozgó alkatrészek kenése egyszerűen megoldott a benzinhez hozzáadott olaj
által.
Bár a négyütemű motor számos kedvezőbb tulajdonsággal rendelkezik (alacsonyabb fogyasztás, kisebb zajártalom, nagyobb élettartam), viszonylagos drágasága
és nagyobb súlya miatt sokáig nem alkalmazták hátimotoron. Csak nemrég jelent
meg a piacon az angol Bailey cég négyütemű hátimotorja.

3.1. Működési alapelvek
A kétütemű motor működése (szívás,
sűrítés, robbanás, kipufogás) két dugattyúmozgás alatt zajlik le.
A motoros ernyőzés kézikönyve

Első ütem:
1. Szívás
A dugattyú az alsó holtponton (AH) helyezkedik el.
A levegő-benzin keverék beáramlik a beömlőnyíláson,
mivel a motortérben lévő alacsony nyomás beszívja.
2. Sűrítés
A dugattyú felfelé mozdul, és összesűríti a keveréket.
Második ütem:
3. Robbanás
A gyertya begyújtja az összesűrített üzemanyagot,
így valamivel az előtt, hogy a dugattyú a felső holtpontra (FH) érkezne, megkezdődik az üzemanyag elégetése.
A robbanás a dugattyút lefelé mozdítja – ez a „munkaütem”.
4. Kipufogás
Kipufog
A keverék a beömlőnyílásokon keresztül átáramlik
az égéstérbe. Az elégett gázok a kipufogón keresztül
távoznak.
A ciklus ismétlődik, a motor minden egyes fordulatánál bekövetkezik a robbanás.

3.2. Az üzemanyag
A motor megfelelő működése nagyrészt az üzemanyag minőségén és tisztaságán múlik. A benzinben nem lehet por vagy víz. A konstruktőr előírásainak megfelelően ólmozott vagy ólmozatlan benzint kell használni. Ma már szinte kizárólag ólmozatlan benzin
használatos. Nem okoz gondot, ha a rendszerint ólommentes benzinnel üzemelő motorba alkalomadtán (például reptéren, ahol túra során leszállunk tankolni, csak 100 LL
jelzésű, ólmozott repülőgépbenzin kapható) ólmozottat tankolunk. A jellemzően ólmozott benzinnel működő motorba viszont nem tanácsos ólmozatlant tankolni, mert a zöld
benzin „detergens”, azonnal leoldja az ólmozott benzin égése során lerakódott kormot,
ami motorból távozva során tömítődést, kopást okozhat.
A benzin átlagos sűrűsége 0,7 – azaz 1 liter súlya 0,7 kg.
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3.3. Az olaj
A benzinhez kevert olaj biztosítja a motortérben mozgó alkatrészek (főtengely, hajtókar, dugattyú stb.) kenését. Az olaj minősége és adagolása ugyancsak közvetlen hatással
van a motor működésére és élettartamára.
Alapvetően három olajtípust különböztetünk meg:

Ásványi olaj
Nyers kőolaj lepárlásával állítják elő. Kémiailag semleges, eltüzelésével korom rakódik
le.

Szintetikus olaj
Finomított ásványi olaj, melyhez adalékanyagokat kevernek; elégetésénél nem marad
vissza melléktermék. Alacsony és magas hőmérsékleten egyaránt megtartja átlagos viszkozitását. Megkönnyíti a motor hidegindítását és kenését, súrlódásgátló tulajdonságokkal rendelkezik.

Félszintetikus alapú olaj
A fenti kettő között van „félúton”.
Az ásványi olajak az égés során történő lerakódás „kokszosodás” miatt nem használhatóak biztonságosan. Ezzel szemben a 7000 fordulat/percnél alacsonyabb fordulatszámon
működő motorok (Rotax, Solo) esetén nem tanácsos „full syntetic” olajat használni. Ezek
az olajak egy néhány mikronos vastagságú ﬁlmet képeznek a dugattyú (egész pontosan a
gyűrűk) és a henger belső felülete között, ami meggátolja a hőcserét. A külső felület felől
az áramló levegő által hűtött hengerfej és motorblokk, valamint a dugattyú között nem
alakul ki hőegyensúly. A dugattyú könnyen túlhevül és megszorul. A nagyobb fordulaton
járó motorok (jellemzően az olaszok) esetében nincs mese, 8000 fordulat/perc felett az
ásványi olaj „diszperzálódik”, szétszóródik a motor külseje felé, a központi elhelyezésű
főtengelyt már képtelen kenni.
A végszó: mindig a konstruktőr által előírt olajtípust alkalmazzuk!

3.4. Az olaj-benzin keverék
Ezen a téren is a gyártó utasításait kövessük, mivel az adagolás fontos szerepet játszik
a motor működésében.
Ha a keverékben kevéss az olaj:
– a kenés nem biztosított vagy nem megfelelő
A motoros ernyőzés kézikönyve

– a motor hőmérséklete a súrlódás növekedése miatt emelkedik
– a súrlódás következtében csökken a hatásfok és a teljesítmény
– az általános kopás erőteljesebb
– ha a hőmérséklet a maximális határ fölé emelkedik, a nagymértékű súrlódás miatt az
alkatrészek megszorulnak, a motor besül.
Ha a keverékben
kben sok az olaj:
– a motor füstöl és piszkolódik
– az égéstermékek lerakódnak a henger falán, nő a súrlódás és a dugattyú nagyobb
mértékben kopik
– a hatásfok csökken
– a motor nehezebben indul.
A benzin-olaj arány – a motor és a felhasznált olaj típusától függően – változó, a leggyakrabban százalék (1:50).
A fenti hibákat megelőzendő fordítsunk nagy gondot az olaj-benzin keverékkel kapcsolatos műveletekre.
Néhány
ny alapszabály:
alapszab ly:
A benzint és a keveréket lehetőség szerint szűrjük át, hogy ne kerüljön szennyeződés
az üzemanyagtartályba.
Szerezzünk be egy szűrővel ellátott tölcsért.
A pontosabb adagolás érdekében az olajoskanna kupakja helyett használjunk beosztott adagolót.
Ne váltogassuk az olajmárkákat, mert nem mindig kompatíbilisek egymással. Ásványi
olajról válthatunk szintetikusra, fordítva ne tegyük.
Lehetőleg minőségi olajat vásároljunk.
Használhatunk színes (kék vagy piros) olajat, hogy egyértelműen megkülönböztethessük a tiszta benzint a keveréktől.
A legjobb, ha két kannánk van: az egyikben csak a tiszta benzint, a másikban csak az
előkészített keveréket tárolhatjuk. Jelöljük meg őket, például alkoholos ﬁlctollal írjuk rájuk: „benzin”, illetve „keverék”. Így jóval kisebb a tévedés valószínűsége.
Lehetőség szerint csak annyi benzint keverjünk be, amannyit fel is fogunk használni
(szakkifejezéssel: ki is fogunk repülni), mert részint az időjárás, részint egy váratlan sorscsapás (pl. új barátnő) miatt sosem lehet tudni, hogy mikor repülünk legközelebb. Márpedig az újfajta benzinek radikálisan lebontják az olajat (minél jobb minőségű, annál inA motoros ernyőzés kézikönyve
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kább). Két hét elmúltával már olyan a benzin, mint ha be sem lett volna keverve, és ráadásul még

4. TÁROLÁS, KARBANTARTÁS, ÁTVIZSGÁLÁS

az sem megoldás, hogy ismételten olajat töltsünk hozzá, kizárólagos ajánlott felhasználás ilyenkor

Hogy a motor sokáig és jól működjön:
– minden repülés előtt és után nézzük át a gépet, végezzük el a szokásos karbantartást.
A repülés utáni ellenőrzés eleinte nem lesz reﬂexszerű, különösen a repülés utáni eufória és az adrenalináramlás utáni jóleső elzsibbadás miatt, de érdemes hozzászokni, mert
sokkal hatékonyabb hibaelhárítást és -javítást eredményez, ha akkor veszünk észre egy
olajszivárgást, vázrepedést, légcsavarsérülést vagy egyéb apróságot, amikor bőven van
idő a következő repülésig– nem pedig közvetlenül a felszállás előtt, kint a réten, amikor a
repülési vágy alig tartható vissza. Ilyenkor születnek a rossz döntések: „ezt a repülést még
kibírja” stb.
– megfelelő körülmények között tároljuk a gépet.
Kerüljük a nedves, poros sufnit, garázst, tároláskor zárjuk el a benzincsapot, az üzemanyagtartályt viszont ne zárjuk le hermetikusan (Parapowernél például ne a szállításhoz
rendszeresített kupakot használjuk), mert a légköri nyomás váltakozásával a műanyag
tank hol felfúvódik, hol összehúzódik, ami előbb-utóbb anyagfáradást és a kritikus pontokon repedéseket okoz.
– végezzük el az időszakos karbantartási munkákat.
A gyártó előírásai szerint, de legalább gyertyacserére, a bordásszíj feszítésére, szilikonnal történő ápolására, töredezettség esetén cseréjére, a légcsavar tisztán tartására, újra
kiegyensúlyozására gondolni kell.

a rotációs kapában vagy a szomszéd Ladájában.
A keverékhez használt benzin legyen legalább 95-ös oktánszámú. Ne spóroljunk a benzin minőségén. Az alapelv: minél drágább, annál jobb. Az egyetlen kivétel a kánikula, amikor a híg levegő
miatt a motorok igénybevétele egyébként is fokozott, a hengerfej hőmérséklete a megszokottnál
jóval magasabb. A 98-as és 100-as oktánszámú benzinek magas hőfokú égése pedig még tovább
hevíti a motort, ami indokolatlan mértékű kopást, rosszabb esetben besülést okozhat. Az más
kérdés, hogy híg, nedves nyári levegőben sem a szárny nem tart, sem a légcsavar nem tol rendesen – ha még a motor sem kapja meg a legjobb teljesítményt garantáló üzemanyagot, mi lesz a
felszállásból? Valószínűleg semmi, de vannak más nyári szabadidős tevékenységek is, amelyeket a
35 fokos fülledt meleg kevésbé korlátoz.
A kanna, a tölcsér, az olajadagoló tisztán tartására célszerű odaﬁgyelni, nyílásaik ronggyal tömítése például megakadályozza a porlerakódást.

4.1. Az ernyő
Tárolás
Az ernyőt száraz és napfénytől védett helyiségben, összehajtva, de nem összenyomva,
félig nyitott zsákban tároljuk. A nedvesség mindenképpen ártalmas, mert az ernyő megpenészedhet, főleg azokban időszakokban, amikor keveset használjuk.

Karbantartás
Mivel az ernyőn nincs mechanikus alkatrész, a karbantartás alapvetően a megfelelő
használatra korlátozódik:
– ne hagyjuk ez ernyőt a napon kiterítve, ha várhatóan 1–2 óra múlva tudunk felszállni,
mert az ultraibolya-sugárzás rövid idő alatt károsítja az anyagot
– hasonló okból repülés után minél előbb, gyűrés nélkül hajtogassuk össze
A motoros ernyőzés kézikönyve
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– ne lépjünk rá és ne tegyük a motort a zsinórzatra
– ne húzzuk az ernyőt a földön
– óvatosan hajtsuk össze, bontsuk szét a zsinórokat
– összehajtásnál ügyeljünk arra, hogy az ernyőben ne maradjanak bogarak, különösen
szöcskék (savas folyadékot bocsátanak ki, ami akár ki is lyukaszthatja az anyagot)
– hajtogatásnál ne préseljük össze az ernyőt (manapság a zsákok amúgy is elég nagyok)
– lehetőleg ne hajtogassuk össze nedvesen; vagy ha mégis, minél előbb terítsük ki újra
száraz helyen
– az ernyőt belépőéllel felfelé tegyük a zsákba; így nem sértjük meg a megerősített
részeket, ha a zsákot a földre helyezzük.
A fenti lista nem teljes, csak a legalapvetőbb óvintézkedéseket tartalmazza.

Átvizsgálás
Az ernyő megrongálódása, elöregedése – szintén a mechanikus alkatrészek hiánya
miatt – nem mindig látható szabad szemmel. Bizonyos tényezők károsítják az anyagot,
például az ultraibolya-sugárzás, a hó és a homok (a súrlódás miatt), a nedvesség és a víz
(különösen a sós tengeri víz), a köves, bokros terep stb.
Az ernyőt tehát rendszeres időközönként – általában évente vagy minden 300. repülés
után – át kell vizsgálni (lásd a konstruktőr által megadott gyakoriságot).
A vizsgálatot a gyártónál vagy általa minősített viszonteladónál kell elvégezni. Ennek
során megmérik a felfüggesztő zsinórzat hosszát, illetve felmérik az állapotát; ellenőrzik
a varrásokat és hevedereket, az összekötő részeket, valamint az ernyő porozitását, szakítószilárdságát.
Bármilyen, a normális használattól eltérő eseményt (fára vagy vízre szállás, felszállásnál
a vitorla elszakad, a zsinórzat beakad a légcsavarba stb.) követően a felszerelést azonnal
és részletesen ellenőrizni és – ha sérült – javíttatni kell. Akkor is forduljunk a gyártóhoz
vagy szakemberhez, ha a sérülésnek csak a gyanúja merül fel.
Ügyeljünk az ernyő elöregedésére is. A pilótát nemritkán repülés közben érik a károsodásra utaló benyomások. Ha nehezebb felhúzni az ernyőt, ha fordulásnál rosszabbul
reagál, ha úgy érezzük, lassabban repül stb., annak oka kétségkívül valamilyen szerkezeti
probléma (például nagy állásszög), amit minél előbb orvosolni kell.
Az ernyőgyártók – akik a hátimotorozást, mint viszonylag ﬁatal sportágat, némi távolságtartással kezelik – tapasztalatai szerint a zsinórzat elöregedése azonos idejű használat
A motoros ernyőzés kézikönyve

mellett gyorsabb a motoros, mint a motor nélküli („gyalog”) repülésnél. Ez – többek között – a megnövekedett szárny felületi terhelésre, a motor vibrációjára, valamint a zsinórzat és a keret súrlódására vezethető vissza.
Már csak emiatt is indokolt a rendszeres időközönkénti vizsgálat – akkor is, ha a repülőteljesítményben nem tapasztalunk változást.
A kisebb sérüléseket (lyuk, szakadás) saját kezűleg is javíthatjuk. Az erre alkalmas öntapadó anyagot (pl. Ripstop) lekerekített sarkos formában vágjuk méretre, majd a szövet
külső és belső oldalára is ragasszunk egy-egy darabot.
Ha a szakadás 10 centiméternél hosszabb, illetve varrás vagy felfüggesztő zsinór rögzítése közelében található, az öntapadós megoldás nem elég. Ekkor az ernyőt szakműhelyben kell javíttatni.

4.2. A motor
Tárolás
Az ernyőhöz hasonlóan a motort is száraz, tiszta, védett helyen tartsuk. Hosszabb tárolás esetén bátran áldozzuk fel az üzemanyagtartályban lévő keveréket; akár a karburátort és a betápláló kört is leereszthetjük. Ha a szerkezetet hónapokig nem vesszük elő, bedugaszolhatjuk a nyílásait (kipufogó és légszűrő), esetleg a gyertyán vagy a karburátoron
keresztül néhány csepp olajat juttathatunk a motorba.

Karbantartás
A motoros ernyő esetében nincsenek hatóságilag előírt kötelező ápolások, javítások.
Egyedül a pilóta felel technikája állapotáért. Tény, hogy a menet közben meghibásodott
motoros ernyőt olyan helyeken is le lehet tenni, ahol más repülőeszközt nem – ez azonban a legkevésbé sem mentség a hanyagságra. Nem gond a kényszerleszállás, ha mondjuk
egy nagy rét van alattunk, de a motor éppúgy leállhat veszélyes terület fölött is (elektromos vezetékek, erdő, település stb.). A legfontosabb a pilóta és természetesen az alattakörülötte lévő emberek biztonsága – ami elegendő ok a gép megfelelő karbantartására.
A kétütemű motorok pedig viszonylag egyszerűen karbantarthatók – már csak ezért
is érdemes rászánni azt a kis időt. Az alkatrészek megfelelő állapotáról szisztematikus
vizsgálat – repülés előtti ellenőrzés – során győződhetünk meg. Az ellenőrzést minden
felszállás előtt el kell végezni!
Nehéz lenne teljes listát összeállítani arról, hogy mely alkatrészt milyen időközönként
kell cserélni, hiszen ez függ a motortól, a kerettől, a használattól, a pilóta gondosságától
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és a körülményektől. Vannak azonban alapvető, valamennyi létező motorra érvényes szabályok – legjobb, ha követjük őket. Az alábbiakban egy listát közlünk a fő alkatrészekről,
és az azokkal kapcsolatos fontosabb karbantartási munkákról.

Gyújtás
A jelenlegi motorokat elektronikus gyújtással látták el. Előnye, hogy nincs szükség különösebb karbantartásra, elvileg „egy életre szól”.
Ha a motor nem indul, hajlamos kitépni a berántózsinórt a kézből, ellenőrizzük a mágnes és a tekercs közti hézagot, és szükség esetén állítsuk be (Solo motornál a hézagnak
0,20–0,25 milliméteresnek kell lennie).
Ügyeljünk arra, hogy a gyertyapipa rögzítése stabil legyen (különben a vibráció hatására leeshet). A magasfeszültségű vezeték ne tapadjon a hengerhez, mert felmelegedve
megolvadhat.

Gyertya
Rendszeresen ellenőrizzük, mert állapota közvetlenül kihat a motor indítására és működésére, valamint a karburátor beállítását is meghatározza. A gyertyának a szigetelésnél
világosbarna színűnek kell lennie. Ha őzbarnánál világosabb színű, a keverék szegény; ha
fekete, a keverék dús.
A gyertyát 20–50 órányi használat után kell cserélni, a konstruktőr előírásait betartva,
különös tekintettel a hőértékre és a gyertyahézagra.

Porlasztó
A motorok többségét membrános (Tillotson vagy Walbro) karburátorral szerelik. Ezek
egyben a benzinpumpa szerepét is betöltik, ráadásul a motor minden pozícióban működik.
A beállításokat három csavarral végezhetjük el. Az első
– a pillangószelep segítségével – az alapjárat beállítására
szolgál, a másik kettővel a levegő-benzin keveréket tudjuk
szabályozni. (Az alacsonyfordulatszám-fúvóka jele L, mint
low, azaz alacsony; a magasfordulatszám-fúvóka jele H,
mint high, azaz magas.)
A beömlő levegő mennyisége állandó, a két utóbbi csavarral tehát a benzin mennyiségét állíthatjuk be. Minél
jobban becsavarjuk őket, annál szegényebb lesz a keverék.
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Az alacsony fordulatszám esetén használandó csavar (L)
befolyásolhatja a magas fordulatszámon (H) való működést is, illetve fordítva, mivel a két mennyiség hat egymásra. Érdemes tehát a keverék összetételét fokozatosan beállítani, esetenként 1/8 csavarfordulattal, miközben a működést minden fordulatszám-tartományban ellenőrizzük. A
csavart ne szorítsuk meg túl erősen, mert megsérülhet.
Egyes motorokat úszóval felszerelt karburátorral láttak
el. Ekkor az üzemanyag általában (membrános) benzinpumpa segítségével jut el a karburátorba. A tartályban
úszók segítségével állíthatjuk be az üzemanyagszintet.
A keverék beállítása a tűszelep pozíciójától függ. A tűnek 3, 4 vagy 5 bevágása van. A klip elhelyezésével határozzuk meg a tű magasságát, és ezáltal a keverék összetételét.
Minél magasabb a tű (alsó bevágás), annál dúsabb a keverék.
Az alapjárati fordulatszámot szintén a megfelelő csavarral állítjuk be, egy másik csavar
a levegő-benzin keverékbe jutó levegő mennyiségét szabályozza. A főfúvóka mérete biztosítja, hogy a benzin változatlan mennyiségben érkezzen be.
A ﬁnom beállítások a motor típusától és felszereltségétől függenek, ezeknek a kézikönyvben kell utánanézni (légszűrő típusa, szívató, kipufogó típusa).
A levegő-üzemanyag keverékének a precíz beállítása a motor élettartama szempontjából rendkívül fontos. A túlságosan dús keverék koromlerakódáshoz („kokszosodás”,
„kalaminálódás”) vezethet – a motor darabosan jár, nem reagál kellőképpen a gázadásra,
lehörög, ráz. A túl szegény keverék csábító: nagyobb teljesítményt biztosít, jobban pörög a motor, a fogyasztás is alacsonyabb. Ugyanakkor az elégtelen kenés miatt a motor
élettartama csökken, a hajtómű könnyen megszorulhat – különösen olyankor, amikor a
legnagyobb szükség volna rá, vagyis „padlógázon”, felszálláskor, ha át kellene emelkedni
egy villanyvezeték vagy fasor felett vagy kikerülni egy brutális leáramlásból…
A szennyeződések megakadályozzák a keverék szabad keringését, és eldugíthatják a
fúvókákat. Szűrjük meg a keveréket, mielőtt betöltjük, és tartsuk tisztán a benzinszűrőt.
Membrános karburátornál rendszeresen tisztítsuk a membránt.
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Üzemanyagrendszer
A tartály alján felgyülemlett szennyeződést öblítsük ki tiszta benzinnel. Az úszó szintjelzőnek is tisztának kell lennie, különösen, ha nem védi szűrőgömb.
Elöregedésre utal, ha az üzemanyagcső túlságosan megkeményedik. Legjobb, ha átlátszó csövet alkalmazunk: így ellenőrizhetjük a keverék tisztaságát, észrevesszük a légbuborékokat, és látjuk, mennyi keverék van a tankban.
A benzinpumpa nem megfelelő állapota akadályozhatja a benzin szabad áramlását.
Figyeljünk a működési irányra, amit egy nyíl jelöl.
A fenti alkatrészeket rendszeresen ellenőrizzük, és repedés, szivárgás esetén azonnal
cseréljük ki őket.

Áramkör
Ellenőrizzük a kábeleket, a kábelsarukat, a motor áramkörét és földelését.

Elektromos önindító
Az elektromos önindító fenntartások mellett, opcionálisan ajánlott a gépeken.
Biztonság és kényelem szempontjából lehet előnyösebb, a földön és a levegőben egyaránt. Ugyanakkor drágább a hagyományos elektronikus gyújtásnál, és alaposabb karbantartást és ellenőrzést igényel. Külön odaﬁgyelést igényel, hogy az önindító gombjának
véletlenszerű megnyomása még ne hozza üzembe a motort.
Erre a célra a gyártók külön kapcsolót rendszeresítenek. Reﬂexszé kell válnia annak a
mozdulatnak, amivel a ennek a kapcsolónak a segítségével kiiktatjuk az önindítógombot. Ellenkező esetben előbb-utóbb garantáltan el fog indulni a motor, amikor nincs rá
szükség (egy kiváncsi gyerek automatikusan a piros gombot fogja megnyomni, ha pedig
a hátimotor eldőlne a földön, Murphy törvénye alapján biztosan lenyomódik súlya alatt
az önindítógomb).
Az önindítós motorok általában 2–3 kilogrammal nehezebbek, nagyobb eséllyel hibásodnak meg, viszont optimális esetben kényelmesebben indíthatók (már amennyiben a
gyújtás rendben van, a porlasztó beállítása helyes, a gyertya nincs „leköpve” stb.) A motorindítás kézi berántóval sem megerőltető, ha az összes paraméter rendben van – ha
meg nincs, az önindító is csak forgatja a motort, amíg le nem merül az akksi, vagy le nem
ég az indítótekercs. „Izomból” nem lehet elindítani a hátimotort, az önindító pedig nem
több izomnál.)
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Amennyiben a hátimotor nem rendelkezik saját akkumulátor-feltöltővel, az elemet
vagy az akkumulátort mindig az előírásoknak megfelelően töltsük fel. Fordítsunk különös
ﬁgyelmet a nikkel-kadmium elemre, ezt ugyanis elméletileg teljesen le kell meríteni feltöltés előtt, hogy optimális teljesítményt nyújtson a lehető leghosszabb
élettartam mellett.
A jól beállított motor egy feltöltéssel 40–50 alkalommal könnyen
beindítható.
A motor mozgatásánál (fel- és lerakodás, felszerelés, ellenőrzés) soha
ne hagyjuk rajta a gyújtást – pláne, ha a gép felügyelet nélkül marad.
Ne nyomjuk folyamatosan az önindítót (maximum 5 nyomás kövesse egymást), mert a motor és az akkumulátor felmelegszik.
Ellenőrizzük a kábeleket, az akku rögzítettségét és a fogaskoszorú
fogainak állapotát.

Légszűrő
A karburátorba érkező levegőt szűri, hogy ne kerülhessen por a motorba. Lehet szűrőgömb vagy akár szivacs. Gyakran kell leszerelni, benzinnel megtisztítani, kifújni, olajjal átitatni, majd visszahelyezni.
Egyes motorokat szívászajcsökkentővel szerelnek fel. Ezeket a műanyag légkamrákat elsősorban gokartoknál alkalmazzák.
Ha a szűrő típusa változik, újra be kell állítani a porlasztót.

Légszűrő

Üzemanyagszűrő
Ha elpiszkolódott, tisztítsuk meg vagy cseréljük ki. Az
üzemanyag áramlási körének végén, vagyis a karburátor közelében kell elhelyezni. Itt is ﬁgyeljünk a felszerelés
irányára (nyíl jelöli).
A papírbetétes üzemanyagszűrők azt a veszélyt rejtegetik, hogy a rossz minőségű benzinből kiszívják a vizet, de
ettől ki is „degednek”, ami megakadályozza az üzemanyag
átfolyását. Ilyenkor értetlenül állunk a jelenség előtt, mert
szemmel láthatóan tiszta a szűrő, mégsem érkezik benzin a
porlasztóhoz. Megoldás: a szűrő cseréje és a továbbiakban
nagyobb körültekintés az üzemanyag vásárlásakor. Aján-

Üzemanyagszűrő
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lott a nevesebb kőolajtársaságok frekventáltabb töltőállomásainak a látogatása, ahol kisebb eséllyel pancsolják az üzemanyagot.

Légcsavar
A gép fő alkatrésze, állapota közvetlenül befolyásolja a motor működését és teljesítményét, így a repülés biztonságosságát és a pilóta kényelmét is.
A légcsavarról részletesen a 6. fejezetben írunk.

Kipufogó
Ellenőrizzük a hegesztések és a tömítések állapotát, valamint a rögzítettséget. Új motornál 15–20 üzemóra után húzzuk meg újra a csavarokat; addigra a tömítések kissé összenyomódnak.
A kipufogóban is tapasztalunk koromlerakódást. Tisztításhoz szereljük
le a kipufogót, tisztítsuk meg a koromlerakódástól, visszaszereléskor pedig cseréljük ki a tömítéseket.

Fordulatszám-csökkentő áttételmű
A légcsavar 3000 fordulat felett már nem működik hatékonyan, a toll
végén Mach 1 körüli sebességértékek és ezzel járó hangjelenségek lépnek
fel, a tolóerő aránytalanul csökken. Az optimális légcsavar forgási sebesség 1500 és 2750 fordulat között van, a légcsavar mérete, állásszöge, proﬁlja, illetve a tollak száma szerint. A leggyakrabban használt motorok felszálláskor 6500 és 10 800 fordulat/perc közötti tartományban pörögnek
– ezt a fordulatszámot 2,25–4 közötti mértékben szokásos csökkenteni.
A reduktor lehet ékszíjas vagy fogaskerekes megoldású. Az ékszíj állapotát
és feszességét minden repülés előtt ellenőrizni kell. Ha a tárcsák nincsenek pontosan egy vonalban, ha valamelyik tárcsa
hornyolása sérült, vagy ha az ékszíj nem elég feszes, idő előtt
elkophat.
Az ékszíjcsere minden 100 óra használat után javasolt.
Fordítsunk gondot a tárcsák, a vájatok, a csapágyak és a tengely ellenőrzésére – különösen légcsavartörés után, ami szintén károsíthatja őket. Ellenőrizzük a tartószerkezet valamennyi
illesztését is.
Mechanikus fordulatszám-csökkentőknél ﬁgyeljük az olajszintet, és előírás szerint végezzük el az olajcserét.
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Vízhűtés
Ellenőrizzük a vízpumpa állapotát és működését, a hűtőfolyadék szintjét és a csöveket.

Gumibakok
A gumibakok stabil helyzetben tartják a motort, kiküszöbölik a rezgéseket. Egyes gépeken szakadás ellen hevederekkel biztosítják őket. Elöregedésük függ a minőségüktől,
illetve az olyan károsító tényezőktől, mint a benzin vagy a
nedvesség.
Ha a gumibakon repedések jelennek meg, azonnal cseréljük ki őket, mivel jelentős szerepet játszanak a motor
működésében.

Gázkar
Fontos alkatrész mind a motor megfelelő
működése, mind a biztonság tekintetében.
Közvetlenül befolyásolja a motor működését: a gázkar működtetésével a karburátor
pillangószelepének teljesen ki kell nyílnia, ellenkező esetben nem érjük el a maximális teljesítményt.
A biztonság szempontjából meghatározó.
Győződjük meg arról, hogy a gázkar nem szorulhat meg nyitott állapotban. Ez különösen
fontos indításnál: nemcsak meglepetést, hanem
súlyos balesetet is okozhat, ha a motor hirtelen
felpörög.
Indítás előtt mindig próbáljuk ki háromszor-négyszer a gázkart: nyomjuk össze teljesen, majd engedjük el. Vizuálisan is ellenőrizzük a szelep nyitását és zárását.
Egyes gyártók színes összejelöléssel látják el a főbb csavarokat, hogy könnyebben észrevegyük, ha valamelyik kilazul.
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Átvizsgálás
Eddig csak a motor „külső” karbantartásáról beszéltünk. Előbb-utóbb azonban a belső
alkatrészeket is ellenőrizni és cserélni kell.
A koromlerakódások eltávolítása elsődleges fontosságú és a leggyakrabban elvégzendő művelet. Idővel a motor elpiszkolódik, az elégett olaj maradványa réteget képez a dugattyún, a hengerfejen, a kipufogóban és a dekompressziós furatban. A felsorolt részeket
óvatosan bontsuk szét, tisztítsuk meg és dugítsuk ki (lásd a kézikönyv utasításait).
Ha a dekompressziós furat eldugul, kézi indításnál nagyobb erőt kell kifejtenünk – ez
jelzi, hogy esedékes a tisztítás. Ettől függetlenül is érdemes a fenti karbantartást 50 óránként elvégezni.

Olajszivárgás
Rendszeresen ellenőrizzük. A főtengelynél észlelt szivárgás esetén cseréljük ki a
szimeringtömítéseket. Ha a kipufogónál szivárog az olaj, ellenőrizzük az illesztéseket, a
tömítéseket, és ha kell, cseréljük ki őket.
Ritkán, de a hengerfejnél is előfordulhat szivárgás. (Mivel az azbesztet betiltották,
már nincs hengerfejtömítés.) Ennek ellenére a hengerfejnél nem jellemző az olajszivárgás. Ha mégis megjelenne egy elsősorban csak esztétikailag kifogásolható szivárgás,
tömítőpasztával elhárítható a jelenség.
A felsorolt ellenőrzések és karbantartások egyszerűen, gyorsan, kis anyagszükséglet
mellett elvégezhetők. Mindez biztosítja, hogy a motor optimális hatásfokkal, a lehető
legtovább működjön.
Ha úgy érezzük, nem állunk a helyzet magaslatán karbantartásügyben, a gyártót vagy
a viszonteladóját is megbízhatjuk vele.
A megfelelő működés egyik fő garanciája a motor minél gyakoribb használata.
Ha nincs időnk, vagy az időjárás nem teszi lehetővé a repülést, járassuk a motort a földön néhány percig (legalább tíznaponta). Ily módon elkerülhetjük az oxidációt a motor
belsejében.
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