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Miről is lesz szó?

• Euro 6-os motorok kockázata I. (kisnyomású, 

nagynyomású és kombinált EGR rendszerek)

• Euro 6-os motorok kockázata II. (Részecskeszűrő 

regeneráció, kényszer regeneráció)

• Visszahívási akciók

• Autódiagnosztika (jogtiszta, „jogtisztátalan” softverek)

és

• Rakomány kísérő eszközök



Euro 6-os motorok kockázata I.

Kisnyomású, nagynyomású és kombinált EGR rendszerek



EGR rendszer alkatrészek



EGR rendszer alkatrészek



Euro 6-os motorok kockázata II.

Részecskeszűrő regeneráció, kényszer-regeneráció

A beindítás feltételei gyártótól, típustól függ pld:

– a koromterhelés a szűrőben ne lépje túl a kritikus értéket,

hibakódmentes motor

– a hűtőfolyadék hőmérséklete tartományon belül legyen ( üzem meleg

hőmérséklet, pl.: 20–115 ºC),

– a motorfordulatszám tartományon belül legyen (pl: 700–4500 min-1),

barometrikus légnyomástartományon 

belül legyen (pl.: 750–2000 mbar),

– a gázolajmennyiség a tartályban egy 

értékhatárt haladjon meg.



Visszahívási akciók
(Nem csak a…) „dízel BMW-k kigyulladási ügye, ahol 

1,6 millió autó esetében kellett megszervezni egy EGR-

hűtő és egy műanyag cső cseréjét.”

https://dex.hu/x.php?id=totalcar_magazin_cikklink&url=https://totalcar.hu/magazin/kozelet/2018/06/05/ismet_elpusztitotta_magat_egy_bmw_520d/


Visszahívási akciók
(Nem csak a…) „dízel BMW-k kigyulladási ügye, ahol 

1,6 millió autó esetében kellett megszervezni egy EGR-

hűtő és egy műanyag cső cseréjét.”

https://dex.hu/x.php?id=totalcar_magazin_cikklink&url=https://totalcar.hu/magazin/kozelet/2018/06/05/ismet_elpusztitotta_magat_egy_bmw_520d/


Visszahívási akciók (Csak az elmúlt 3 hónapban…)



A részecskeszűrő, kipufogó beszél…



Autódiagnosztika 
(„jogtisztátalan” softverek)



A Mercedes - Benz gyártója a Daimler AG a dízel 

részecskeszűrőre vonatkozó biztonsági

utasítása az alábbi betartandó szabályokra hívja fel a figyelmet:

„A dízel részecskeszűrő álló helyzetben történő regenerálásakor a kipufogó –

berendezés tartományban nagyon nagy hőmérséklet jön létre.

Ennek következtében a gépkocsi alatti padlóburkolat elolvadhat és (vagy) tűz 

keletkezhet. A nem megfelelő frisslevegő hozzávezetés miatt a kipufogó 

berendezés környezetében lévő alkatrészek károsodhatnak.”



A Mercedes - Benz gyártója a Daimler AG a dízel 

részecskeszűrőre vonatkozó biztonsági

utasítása az alábbi betartandó szabályokra hívja fel a figyelmet:

„Amennyiben rugalmas kipufogócsövek kerülnek felhasználásra, akkor a 

nagyon nagy kipufogógáz – hőmérséklet miatt csak hőálló acélból készült 

rugalmas csöveket szabad használni. Biztosítani kell a megfelelő 

frisslevegő – hozzávezetést a padlólemez tartományban. A regenerálás 

közben a gépkocsit nem szabad ellenőrzés nélkül hagyni.”



Hővédő panelek szerepe



Hővédő panelek szerepe



Hővédő panelek szerepe



Az áruszállításban használt 

adatgyűjtő eszközök hatása a 

járműtüzekre

Több évtizede már, hogy igény merült fel a 

szállított áru szállítási körülményeinek 

nyomon követésére, a szállítási környezeti 

jellemzők rögzítésére, az árukár, töréskárral 

kapcsolatos felelősségi körök 

megállapítására. Az ilyen rakományokat a 

kíméletes árukezelés érdekében gyakran 

érzékelővel, adatrögzítővel és/vagy 

rakománykövető, többségében datalogger 

elnevezésű eszközzel látják el. Azonban 

számos más elnevezésű, azonban hasonló 

célt szolgáló eszköz találhatunk. (Thermo

logger, Temperature logger, stb.)



Az áruszállításban használt adatgyűjtő 

eszközök hatása a járműtüzekre

Ezek az eszközök rögzítik és naplózzák a termék szállítási körülményeit. 

Figyelik akár a hőmérsékletet, a páratartalmat, nedvességet, a rezgést, 

nyomást, a gyorsulást, az esetleges dőlést, földrajzi pozíciót stb. Sok 

esetben ezek a dataloggerek vízhatlan kivitelben is beszerezhetőek, 

ezáltal a külső meteorológiai hatások ellenére is képesek adatokat 

rögzíteni. Ezek az eszközök többnyire Li-ion, Li-polimer akkumulátorral 

vannak szerelve, néhány óra időtartamtól, sok esetben több hónap 

időtartamig működhetnek egyszeri töltéssel. A Li-ion, Li-polimer

akkumulátorok alap esetben biztonságosnak mondhatóak, azonban a 

szállítás során a rájuk ható külső hatások nem minden esetben 

kiszámíthatóak. (A szállítmányozónak sok esetben nincs is tudomása arról, 

hogy a szállított termékbe datalogger van csomagolva.) 



Az áruszállításban használt adatgyűjtő eszközök 

hatása a járműtüzekre







És már látni a füst árnyékát…



És, már nem csak a füst árnyékát látni…
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Kérdés?



Köszönöm a figyelmet!


