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A kopás elkerülhetetlen…

Ez úgy hangzik, mint egy gumiabroncs-gyártó
álma, de valójában fizikai tény.
Amikor a gépjármű mozgásban van, a rajta
lévő gumiabroncsok futófelületeit az útfelület
folyamatosan koptatja. Ebből egyértelműen
következik a profilmagasság folyamatos
csökkenése. Az a tény, hogy a gumiabroncs 
elhasználódik – normál esetben lassan és
egyenletesen –, elkerülhetetlen és szükség sze rű
folyamat. Ennek oka az a fizikai törvény sze rűség,
hogy ahol erőátvitel van a gumi és az útfelület
között, ott szükségszerűen jelen van szlip is,
függetlenül attól, hogy az erő iránya kerületi
(gyorsításkor és fékezéskor) vagy tengely
irányú (kanyarodáskor).

A szlip azt jelenti, hogy a kerék gördülés
közben megcsúszik, aminek következtében
– attól függően, hogy gyorsítunk vagy lassítunk
– a gépjármű sebessége kisebb vagy nagyobb
lesz, mint a kerék kerületi sebessége, más
szóval a gépjármű kisebb vagy nagyobb utat
tesz meg, mint amennyit a kerék gördülése
normál esetben lehetővé tenne.

Gyorsításkor, ha a gépkocsit teljesítményének
határán vezetik, a szlip akár 20 százalék is
lehet, míg enyhe fékezéskor, száraz 
útfelületen ez az érték legfeljebb 2 százalék.

A szlip mértékét az a relatív elmozdulás
jellemzi, ami az útfelület és a gumiabroncs
között jön létre erőátvitelkor.
Egy személygépkocsi gumiabroncsának
kopását, illetve futásteljesítményét 
természetesen más tényezők is 
befolyásolhatják a szlip függvényében.
A szlip, mint olyan, természetes jelenség
vezetés közben, mértéke jelentősen függ a
gépjárművezető vezetési stílusától.
A futófelület túlzott kopása tehát kapcsolatban
áll a szlip mértékével.
Kétszer akkora szlip a futófelület négyszeres
kopását eredményezi, ennek köszönhetően
a futásteljesítmény a negyedére csökkenhet.

Személygépkocsiknál a vezetési stílustól
függően – kímélő vagy sportos – , ugyanazon
gumiabroncs esetében, a futásteljesítmény
5000 és 40000 km között változhat.

A kerék gördülés

közbeni megcsúszása

Megtett út

Haladási irány

A szlip miatt elvesztett út

Szlip nélkül megtehető út
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Az egyenetlen kopás okai

Minden egyenetlen kopás csökkenti a 
gumiabroncs potenciális futásteljesítményét. 
A gyors elhasználódás okai egyértelműen
következnek a futófelületen látható 
abnormális kopásmintából.

Féloldalas kopás

Ha a kerekek össze- vagy széttartása túlzott
mértékben különbözik egymástól, a gumi abroncs
futófelületének külső vagy belső oldala
(egyik válla) nagyobb koptató igénybevételnek
lesz kitéve, ami féloldalas kopást 
eredményez az oldalirányú csúszás miatt.

Ez a hiba rendszerint jól felismerhető abból,
hogy a futófelületen lévő mintablokkok 
„kirojtosodnak” azon a részen, ahol az élek
lekoptak.
A kanyargós utakon való gyors vezetés 
nagyobb kopást eredményez, különösen 
a gumiabroncs külső oldali vállánál. 

Az első és/vagy hátsó kerekek össze-, illetve
széttartása, amelynek révén a gyártó 
optimalizálja a gépkocsi úttartását, szintén
okozhat féloldalas kopást. Egy túl nagy
eltérés a gyári értéktől tovább fokozhatja
ezt, és hozzájárulhat átlós kopás
kialakulásához is.

A túl nagy kerékdőlés is okozhat féloldalas
kopást: pozitív kerékdőlés a belső váll
kopását eredményezi, míg negatív
kerékdőlés a külső vállét.

�

Haladási irány
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Mintablokkok „kirojtosodása” rossz kerék-
beállításkor, az oldalirányú csúszás miatt 
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A féloldalas kopás leggyakoribb oka tehát a
futómű-geometriai paraméterek túlzott
eltérése a gyári értékektől.

Ezt elősegítheti a nem odafigyelő vezetési
stílus (például parkoláskor a járdaszegélynek
ütközés), a rossz beállítás, aminek az árát a
gépjárművezető fizeti meg.

A különböző átalakítások, tuningok, mint
például a gépkocsi hasmagasságának
csökkentése  (gépkocsi leültetése), alacsony
profilú gumiabroncs  felszerelése mellett, 
megnövelheti annak az esélyét, 
hogy a futómű-beállítási értékek a gépkocsi
használata során gyorsan túllépik a
megengedett határértékeket (a kedvezőtlen

irányba megnövekedett kerékre ható erők 
elállítják a jól beállított futóművet). 
Ez a hatás akkor is jelen van, ha a 
futóműellenőrző berendezés nem mutat ki
jelentős eltérést a gyári értékektől.

Az eredmény: megnövekedett féloldalas
kopás a gumiabroncs futófelületén. 
Megjegyzés: 
a gyártó által megadott futóműbeállítási
értékek gyári futóműre vonatkoznak, és nem
feltétlenül alkalmazhatók egy átalakított 
járművön.

Rosszul beállított futómű miatt létrejött féloldalas kopáskép
a futófelületen
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Jelentôsebb kopás a
futófelület közepén 

Ez a kopáskép nagy teljesítményű autók 
hajtott kerekein lévő gumiabroncsoknál 
fordul elő. Napjainkban nem ritka, hogy 
már a középkategóriás személygépkocsik 
is nagy nyomatékkal rendelkező motorral
vannak szerelve.

Nagy sebességnél a gumiabroncsra ható 
centrifugális erő hatására a gumiabroncs 
futófelületének középső része erősebben 
nyomódik az útfelülethez. 

Ennek követ kez ményeként a vonóerő 
nagyobb része a futófelület közepén 
adódik át az útfelületre.

Alacsony profilú gumiabroncsok esetében
nagyobb a veszély ennek a kopásképnek 
a kialakulására.

Biztonsági okokból a gumiabroncs 
nyomását nem lehet a gyártó által előírt
érték alá csökkenteni, ezért a futófelület
középső tartományán jelentkező erősebb
kopás elkerülésének egyik módja, ha a
jármű hajtott kerekeit bizonyos időközönként
felcseréljük a szabadon futó kerekekkel.

Tipikus kopásminta nagy teljesítményű motorral szerelt személy -
gépkocsi hajtott kerekekre szerelt gumiabroncsain. Jól látható az

előrehaladott kopás a futófelület közepén 
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Diagonális kopásminta

A diagonális kopás 45 fokos szöget zár 
be a keréktárcsa síkjával. Általában csak egy
ilyen folt jelentkezik a gumiabroncs
kerületén, habár léteznek olyan esetek,
amikor többször is előfordul ugyanazon 
gumiabroncs futófelületén. Az érintett 
gépkocsik 90 százaléka elsőkerék-hajtású.

A foltszerű kopás többé-kevésbé kizárólag a
szabadon futó kerekek gumiabroncsain 
jelent kezik. Bizonyos gépjármű típusok 
esetében nagyobb a veszély ennek a
kopásképnek a kialakulására, míg vannak 
típusok, ahol ez egyáltalán nem jelentkezik.
A jelenség összefügg a túlzott kerék-összetartás
értékkel.

Ennek oka, hogy a nagy kerék-összetartással
rendelkező futóművek kerekei erősen kúsznak
még akkor is, amikor a jármű egyenes
irányba halad. Az eredmény diagonális 
töredezettség a gumiabroncs futófelületén. 

Előrehaladottabb esetekben a diagonális
kopás területén a gumiabroncs több 
szerkezeti eleme is sérülhet.

A gumiabroncs túl alacsony levegőnyomása,
valamint a nem megfelelően működő 
lengés   csi  lla pítók, növelik a diagonális 
kopás kialakulásának esélyét.

Ennek a kopástípusnak az elkerülése érdekében érdemes a
futóművet a gyártó által meghatározott tőrés alsó határára 

(a nullához legközelebb eső értékre) beállítani.
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Fûrészfogas kopás

A fűrészfog alakúra kopott futófelületre 
leggyakrabban a gumiabroncs által keltett
nagy menetzaj utal. Ez a jól hallható jelenség
a gumiabroncs futófelületére menet közben
ható erők eredménye. A kialakult kopás,és
az azt kísérő menetzaj kialakulásának
megértését, a futófelület „munkájának” 
ismerete teszi teljessé.

A mintaárkok és lamellák, amelyek a zaj
legfőbb forrásai, alapvető elemei a vizes 
útfelületen való biztonságos futásnak. 
Alacsony profilú gumiabroncsok esetében
nagyobb profilhézagokra van szükség a víz
felvételéhez az aquaplaning elleni védelem
érdekében.
A teljes futófelülethez képest nagyobb
arányú mintaárok, a futófelületen egymástól
elkülönült mintablokkok kialakulásához vezet.
A gumiabroncs útfelületen való gördülésekor
ezek a mintablokkok sarkosan, és fűrészfog
alakban kopnak.

Amikor a gumiabroncs az útfelületen gördül,
az „önálló” mintablokkok deformálódnak.
Amikor egy-egy mintablokk az útfelülethez
ér, összenyomódik. Az útfelület elhagyásakor
a mintablokk éle – hirtelen visszanyerve eredeti
alakját – megcsúszik az útfelületen. Ennek
eredményeként a mintablokk hátsó éle 
(amelyik később hagyja el az útfelületet) 
erős koptató igénybevételnek van kitéve.

Ez a kopáskép nagyobb eséllyel alakul ki a 
szabadon futó, nem hajtott kerekek 
gumiabroncsain.
Az oldalirányba nyitott mintaárkokkal ellátott
gumiabroncsok hajlamosak az egyenetlen
kopásra, különösképpen, ha szabadon futó
kerekekre vannak szerelve. A mintablokkok
menetirányhoz viszonyított hátsó kapaszkodó
élei jobban kopnak, mint az elsők, ezért, egy
jellegzetes fűrészfog alakú mintázat alakul ki.

Az oldalirányba nyitott mintaárkokkal ellátott gumiabroncsok 
hajlamosak az egyenetlen, fűrészfog alakú kopásra
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Szembetűnőbb fűrészfog alakú kopás nem
megfelelő üzemeltetési feltételekre utalhat
(pl. rosszul beállított levegőnyomás, kerekek
túlzott össze- vagy széttartása).

Ezekben az esetekben a magasság-különbség
a mintablokk két élénél mérve, eléri a 0,8
millimétert, ami erősen megnöveli a menetzajt.

A fűrészfogas kopás elkerülése érdekében a
gumiabroncsot meg kell fordítani a keréktárc-
sán, illetve amennyiben ez nem lehetséges
(kötött forgásirány) a hajtott és a szabadon
futó kereket fel kell cserélni!

A legtöbb esetben bizonyos futásteljesítmény
után a mintablokkok egyenletesre kopnak,
és a menetzaj is csökken.

A mérések azt mutatják, hogy a cseréket
legfeljebb 10000 kilométerenként ajánlott
elvégezni, de legalább a téli-nyári, illetve 
nyári-téli átszerelések alkalmával.

Oldalról nézve jól láthatók, és kézzel is érezhetők a futófelületen kialakult fűrészfogak
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Fékezés okozta foltszerû,
radírozott kopás

Erőteljes fékezéskor blokkolódhat a kerék.
Ekkor, a gumiabroncs futófelületén, az 
útfelületen csúszó részen, jelentős hőfejlődés
indul meg. Ilyenkor a lokálisan kialakult nagy
hőmérséklet miatt a futófelület koptató
igénybevétellel szembeni ellenállása 
jelentősen lecsökken.

Függetlenül attól, hogy mekkora egy
abroncs kopással szembeni ellenálló
képessége, károsodás nélkül egyik sem
képes elviselni a blokkolásos fékezés okozta
igénybevételt. Rövid ideig tartó blokkolás -
enyhe foltszerű, radírozott kopást előidézve
- még ABS rendszerrel felszerelt autók 
esetében is előfordulhat.

Egy ilyen jellegű kopás szélsőséges esetekben vibrációkat okoz a futóművön. 
A problémát nem oldja meg a kerék ismételt centrírozása sem! 
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A kopás súlyosságát jelentősen befolyásolja
a jármű fékezéskor meglévő sebessége, az
útviszonyok és a tengelyek terhelése.  

Ha egy ABS nélküli járművet teljes 
megállásig fékezünk száraz útfelületen, a
gumiabroncs levelezőlap méretű felfekvő
felülete a következő mértékű kopást 
mutatja: 

Jármű sebessége Fékút Profil kopása
57 km/óra 23,8 méter 2,0 mm
75 km/óra 41,8 méter 3,3 mm
92 km/óra 71,6 méter 4,8 mm



Gumiabroncs sérülések és azok okai

12

Fontos a megfelelôen
beállított levegônyomás

A gumiabroncs megfelelő levegőnyomása
döntő szerepet játszik az élettartam, a 
gazda ságosság, a menetdinamika, és 
mindenekfölött a biztonság kérdésében. 

Az optimális levegőnyomást minden egyes 
gumiabroncs- és jármű modell esetére a 
gumi abroncs-, illetve az autógyártó
meghatározza.

Ez az érték függ a terheléstől, illetve a jármű
sebességétől.

Az ajánlott nyomásértékeket tartalmazza a
gépkocsi kezelési könyve, vagy jelölve vannak
a járművön (pl. ajtón, tanksapka fedélen).
A gumiabroncs nyomását a felszerelés után
a vezetőnek rendszeresen ellenőrizni kell. A
gumiabroncsgyártók és független intézetek
vizsgálatai azt mutatják, hogy a gépkocsivezetők
több mint a fele az előírtnál kisebb levegő nyo mású
gumiabronccsal közlekedik.
A nem megfelelő levegőnyomás az egyik
leggyakoribb oka a baleseteknek. 
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Az előírt levegőnyomástól való eltérés bar-ban

Az előírtnál nagyobb
levegőnyomás

Sok autóvezető nem megfelelő levegőnyomású gumiabroncsokon közlekedik. 
(Forrás: Continental)

Az előírtnál kisebb levegőnyomás gazdaságossági hatása

Előírt nyomástól Tüzelőanyag Élettartam csökkenés
való eltérés fogyasztás növekedése

- 0,2 bar 1% 10%
- 0,4 bar 2% 30%
- 0,6 bar 4% 45%
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A túl alacsony levegőnyomású gumiabronccsal
való közlekedés negatív hatással van

• a kormányozhatóságra,
• a kanyarstabilitásra,
• a menetbiztonságra,
• a gazdaságosságra (alacsony futásteljesítmény,

nagy üzemanyag-fogyasztás) és
• a tartósságra.

A gumiabroncs belső levegőnyomása 
befolyásolja továbbá az útfelületre átadható
maximális vonóerő nagyságát.

Ha a vezető menet közben hirtelen sávot
vált, elveszítheti uralmát a jármű felett,
amennyiben a gumiabroncsokban a 
levegőnyomás túlzottan kicsi.

Ha a levegő nyomása a gumiabroncsban
nincs megfelelően a terheléshez igazítva,
nagyobb lehet a gumiabroncs hajtogató
igénybevétele, amelynek
következményeképpen megnő a
tüzelőanyag-fogyasztás.

Nagyobb deformáció miatt a gumiabroncs
jobban felmelegszik, ami akár szerkezeti 
változásokat is előidézhet, sőt szélsőséges
esetben a gumi abroncs teljes tönk rem e ne telét
okozhatja.

Mindezek alapján tényként megállapítható,
hogy a megfelelően beállított túlnyomás a 
gumiabroncs belsejében döntő fontosságú. 
Az ügyfeleket figyelmeztetni kell erre, saját

maguk, utasaik és más közlekedők biztonsága
érdekében.

A vezetőnek tisztában kell lennie azzal, hogy
hogyan kell egy gumiabroncs légnyomását
ellenőrizni. A tökéletes megoldás egy, az
autóba beépített nyomásellenőrző rendszer
lenne.

Miután a járművek többsége nem rendelkezik
ilyen berendezéssel, a gumiabroncsokban
lévő levegőnyomást legalább kéthetenként 
elle nő rizni kell! Az ellenőrzést mindig hideg
abroncs nál kell elvégezni! (Nem a használattól
felmelegedett gumiabroncson!)

A szelepsapkát mindig gondosan vissza kell
szerelni, megvédve a szelepet a külső 
szennye ződéstől.

Nem szabad megfeledkezni a pótkerékről
sem. 
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A képeken látható gumiabroncsokat nem a
terhelésnek megfelelő légnyomás mellett
üzemeltették. Ennek egyértelmű jele a
perem felett látható körkörös széles sáv - a
keréktárcsa perem-szarv nyoma -, amit a 
relatív túlterhelés okozott. A belső légzáró
réteg körkörös irányú elszíneződése szintén
a megengedettnél lényegesen kisebb 
levegőnyomással való üzemeltetés jele. 
A gumiabroncs jobban deformálódik, 
ha a légnyomás túl kicsi.

Ennek eredményeként a szerkezeti elemek
hőmérséklete kritikus érték fölé emelkedhet,
ami akár a futófelület részleges, vagy teljes
leválását is eredményezheti. Ez a típusú
sérülés általában hosszú idő alatt keletkezik.
Ha a már sérült, de még épnek látszó 
gumiabronccsal, nagy sebességgel 
közlekednek, a centrifugális erő leszakítja a
futófelületet az övrétegről. 

Körkörös széles nyomvonal a perem felett
relatív túlterhelésre utal A belső légzáró réteg elszíneződése

A nem megfelelő üzemeltetés 
eredményeként a gumiabroncs teljesen

tönkremegy 

Kis légnyomású gumiabronccsal való közlekedés
következményei
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A gumiabroncs belsejében folyamatosan
csökkenő levegőnyomás komoly műszaki
problémát jelent. A jelenség még a legtapasz-
taltabb autóvezetők figyelmét is elkerülheti.
Különösen nagy sebességgel való közlekedésnél
- autópályán - a nagy centrifugális erő és az
abroncsban uralkodó légnyomás kombinációja
azt az érzetet kelti, mintha a gumiabroncsban
lévő levegő mennyisége elegendő volna.

A fokozatosan csökkenő belső légnyomás,
valamit az ennek köszönhető túlzott deformáció
miatt a gumiabroncs túlmelegszik, ami a 
szerkezeti elemek egymástól való elválásához
vezethet. A végeredmény a legtöbb esetben a
gumiabroncs teljes tönkremenetele.

Ha ez megtörténik, általában a gumiabroncs
szerkezete súlyosan sérül, akár hiányozhatnak
belőle darabok is. Ebben az állapotában
gyakran lehetetlen megtalálni a nyomásvesztés
pontos okát.

A nyomásvesztés leggyakoribb okai a külső
sérülések: sérült szelep, repedezett légzáró
réteg, és a korrózió következtében kilyukadt
keréktárcsa.

Biztonsági okokból - főként a nagy sebességi
indexszel rendelkező gumiabroncsok esetében
- nem ajánlott a defektes gumiabroncsok
javítása. Ha egy gumiabronccsal az említett
okok miatt hosszú ideig alacsony légnyomással
közlekedtek, vagy menet közben defektet
kapott az abroncs, ajánlatos egy újra cserélni.

A túl alacsony levegőnyomás okozta
túlmelegedés a szerkezeti elemek

szétválásához vezethet 

A folyamatosan csökkenô belsô légnyomás
következménye
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Külsô behatások okozta
sérülések 

Különböző külső behatások egyéb
sérüléseket okozhatnak. Ilyen lehet például
egy útakadály, amire túl nagy sebességgel
hajtott fel a gépkocsi vezetője. Egy gumiabroncs
már a keréktárcsára való felszereléskor is
megsérülhet, ha nem megfelelő módon
végzik a szerelést.

„Becsípôdés”

Különböző tárgyaknak való heves ütközés a
karkasz - a gumiabroncs belső szerkezete -
sérülését okozhatja.

Általában a gumiabroncs oldalfalán látható
kidudorodás arra utal, hogy egy vagy több
kord szál megsérült a karkaszban.

Ezt a típusú sérülést általában egy éles
útakadályra (pl. szegletkő) nagy sebességgel
való felhajtás okozhatja. Az akadályra futás
okozta erős ütközésnél, a gumiabroncs
olyan mértékben megnyúlhat, hogy a 
vázszerkezet megsérül.

A sérülés súlyossága függ a sebességtől, 
a ráhajtás szögétől, és az akadály méretétől. 
A vezetőnek általában módjában áll elkerülni
az efféle sérüléseket, kivéve, ha a jármű előtt
menet közben hirtelen tűnik fel egy akadály, 
és elkerülése kivédhetetlen.

A kiálló útakadályokat csak éles szögben, és
kis sebességgel szabad megközelíteni

Kívülről is jól látható a sérülés 
eredménye

A becsípődés következtében a keréktárcsa
elvágta a karkaszt az érintkezési zónában 
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Perem-huzal szakadás

A tömlő nélküli radiál személygépkocsi 
gumi abroncsokat csak biztonsági kontúrral
ellátott keréktárcsára lehet szerelni. Ezek a
keréktárcsák rendelkeznek mindkét váll
részen egy koncentri kus kiemelkedéssel - ez
az úgynevezett „hump”. A hump feladata,
hogy biztosítsa a gumiabroncs peremének
határozott elhelyezkedését a keréktárcsán. 

Amikor a gumiabroncsba levegőt fújnak 
felsze reléskor, előfordulhat, hogy a
peremhuzal megakad a hump-on. 
Ekkor fennáll annak a veszélye, miközben a
légnyomást tovább növeljük, hogy a 
gumiabroncsban a perem huzal megnyúlik és
elszakad. Ennek meg elő zése érdekében, 
a felszerelés folyamata alatt 
a belső légnyomás nem lehet nagyobb, 
mint 3,3 bar.

Amennyiben a gumiabroncsot ezzel a 
légnyomással nem lehet a keréktárcsára 
felszerelni, a folyamatot meg kell szakítani.
Felül kell vizsgálni, hogy elegendő
kenőanyag van e a gumi abroncs pereme 
és a keréktárcsa válla között. Amennyiben
szükséges, meg kell kenni a keréktárcsa 
vállát erre alkalmas kenőanyaggal. Ezek
után a gumiabroncsot újra fel lehet 
szerelni a keréktárcsára.

Nem mindig van látható jele a peremhuzal
szakadásnak, de az elszakadt peremhuzal
miatt a gumiabroncs válla nem fog
megfelelően a kerék tárcsa vállán ülni,
drasztikusan csök kent ve ezzel a vezetési
biztonságot.
Annak is fennáll a veszélye, hogy a sérült
gumiabroncsot tovább üzemeltetve, az 
elgyen gí tett perem szétválik, és az oldalfal
széthasad.

A peremhuzal elszakadt a túlzott 
húzó-igénybevétel miatt
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Szerelési hiba

A gumiabroncs pereme, a keréktárcsára való
felszereléskor a szerelőgéptől is megsérülhet.
A peremet a szerelőfej körkörös irányban
elvághatja egészen a peremhuzalig.

Ezt ez a típusú sérülést a következők
okozhatják:

• A perem nincs megfelelően a mélyágyba
helyezve;

• A szerelőfej nincs megfelelően 
pozícionálva és éles;

• A szerelőgörgő éle a gumiabroncs
peremén fut a szerelés alatt.

A sérülés helyén gyakran jól látható a 
szerelőfej kifutási nyoma. A használattól
kiélesedett szerelőfej növeli a sérülés 
esélyét. A felszerelés előtt gondosan be kell
kenni a keréktárcsát és a gumiabroncs
peremét szerelőpasztával. A nem felismert
peremsérülés a későbbi használat során 
gumiabroncs meghibásodásához vezethet
(pl. elválik az oldalfal).

Szerelőgép okozta peremsérülés
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