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VÉLEMÉNY

2005. november 2-án megbeszélést folytattam Sza1aiTamás Úrra1,aki a Pannon Triton Kft.

képviseletében az ÖKO 103 sZÜfõ-égésjavítóegység müködésével, a gyakorlati próbák során

elért kedvezõ kömyezetvédelmi és fogyasztáscsökkentésihatásaiva1ismertetett meg.

A megbeszélés során alka1mamvolt megismerni a társ közlekedési válla1atoknál(Tisza Volán

Rt., MKV Rt.), valamint a TÜV Nord Kft-nél készü1tmérési jegyzõkönyveket, amelyek azt

igazolták, hogy a berendezés használata mintegy 30-50%-os károsanyag kibocsátás csökke-

nést, 6-10%-os fogyasztáscsökkenésteredményez.

A mérési eredmények számomra azt igazolták, hogy Sza1aiÚr kiváló szakmai ismeretekkel

rendelkezik, amit számos szakmai elismerés mutat és az álta1akészített berendezés kömyezet-

védelmi hatása kiemelkedõ.

2005. november 4-én a gyakorlatban kipróbáltuk a berendezés kömyezetvédelmi hatását az

AAX-152 frsz.IK-260típusúautóbuszon(életkor21,1 év, futottkm: 1521110km, m?tor:D-

10 UTS 180 El km telítettség: 167373 km). Két kömyezetvédelmi mérést hajtottunk végre

BOSCH RTT-100 típusú hitelesített mérõmüszerre1.Az elsõ mérést üzemmeleg motoron, a

berendezés felszerelése elõtt, a másodikat a berendezés felszerelése után végeztük. A mérõ-

müszer álta1nyomtatott mérési eredmények az 1. sz. mellékleten láthatók, amelybõl megálla-

pítható, hogy a mért autóbusz koromkibocsátása az eredeti érték 26%-ára csökkent.

( égésjavítónélkü1:K=0,57 égésjavítóva1:K=0,15)

Törvényességi felügyeletet ellåtó szerv: Komårom-Esztergom Megyei Blrósåg, mint Cégblrósåg Cégjegyzékszåm: Cg. 11-10-001427

A TÜV NORD CERT Gmbh & Co. KG tanúsllja, hogy a Vértes Volán Rt. mükõdése a DIN EN 180 9001:2000 nemzetközi szabványban megfogalmazottminõségirányitåsi kõvetelményeknekmegfelel.



A kinyomtatott mérési eredményekbõl az is látható, hogy az égésjavító felszerelése után az

alapjárati fordulatszám 150 l/min értékkel megnõtt.

A mérést végzõ dolgozó a mérés után arról is beszámolt, hogy a második motormelegítéskor

(amikor az égésjavító kifejtette a hatását) az autóbusz a gázadásra sokkal gyorsabban reagált,

dinamikusabban gyorsult.

Összefoglalva -a rendelkezésemre bocsátott referenciák, valamint saját mérésünk alapján- az

a véleményem, hogy az ÓKO 103 szúrõ-égésjavító egység kärnyezetvédelmi hatása rendkívül

jelentõs, az autóbuszok koromkibocsátását legalább a felére csäkkenti, ezért beépítését feltét-

lenül javaslom.
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