Lacetti klub

Lengéscsillapító beragadása
Szerzõ CápaFeri
2010. augusztus 20.

TÃ-pushibÃ¡nak lehet nevezni, de egyÃ©rtelmûen nem Ã¡llapÃ-thatÃ³ meg, hogy csak LacettiknÃ©l jelentkezik-e Ã©s azon
belÃ¼l mely karosszÃ©riavÃ¡ltozatnÃ¡l, mikori gyÃ¡rtÃ¡sÃº, vagy alvÃ¡zszÃ¡mÃº modelleknÃ©l.

Szinte minden esetben az autÃ³ felemelÃ©sÃ©t kÃ¶vetõen fordul elõ. Lehet csak egy, vagy kettõ (az egy tengelyen lÃ©võ), de
akÃ¡r mind a nÃ©gy teleszkÃ³p egyidejû hibÃ¡ja. Ez lehet kerÃ©kcserÃ©nÃ©l, de akÃ¡r egy szimpla szervizes, olajcserÃ©s
lÃ¡togatÃ¡skor is. A hiba elõfordulÃ¡sa fÃ¼ggetlen az autÃ³ felemelve tÃ¶ltÃ¶tt idejÃ©tõl, avagy a leengedÃ©s (lassan avagy
gyors Ã¼temben, â€žvisszaejtÃ©sselâ€•) formÃ¡jÃ¡tÃ³l. A jelensÃ©g Ã©rdekes. Akinek volt mÃ¡r citroenje amelynek gÃ¡zgÃ¶m
elszÃ¶kÃ¶tt a nitrogÃ©n, annak nagyon ismerõs lehet. Gyakorlatilag eltûnik a rugÃ³zÃ¡s Ã©s csak az marad, amit a gumik
rugalmassÃ¡ga megenged.

Nem lehet egyÃ©rtelmûen mondani, hogy a teleszkÃ³p kiakad, hisz az autÃ³ sok esetben felveszi a normÃ¡l
hasmagassÃ¡got, sem lejjebb, sem feljebb nem kerÃ¼l. MÃ©gis olyan, mintha rugÃ³ nÃ©lkÃ¼livÃ© vÃ¡lt volna. NevezzÃ¼k a
teleszkÃ³p beragadÃ¡sÃ¡nak ezt a hibÃ¡t, hisz maga a teleszkÃ³p amÃºgy jÃ³ Ã¡llapotÃº, csak pillanatnyilag nem lÃ¡tja el a
funkciÃ³jÃ¡t, nem engedi a rugÃ³t mûkÃ¶dni. Ezt a tÃ©nyt alÃ¡tÃ¡masztja az is, hogy lengÃ©scsillapÃ-tÃ³-mÃ©rÃ©sen az ilyen
beragadt teleszkÃ³p is ugyanazokat az Ã©rtÃ©keket hozza, mint â€žegÃ©szsÃ©gesâ€• tÃ¡rsaik. Persze ez fÃ¼gg a szervizbe
hasznÃ¡lt mÃ©rõeszkÃ¶ztõl is, hisz nem mindegy, mekkora Ãºton jÃ¡ratja meg a mûszer a teleszkÃ³pot.
Az ember Ã©rtetlenÃ¼l Ã¡ll a jelensÃ©ggel szemben, hisz egy normÃ¡l teleszkÃ³pos autÃ³nÃ¡l a gyakori meghibÃ¡sodÃ¡si
lehetõsÃ©g a felpuhulÃ¡s, a lengÃ©scsillapÃ-tÃ¡s csÃ¶kkenÃ©se, esetleg a teljes eltûnÃ©se, ill. az olajszivÃ¡rgÃ¡s.

A hiba okÃ¡nak egy nem hivatalos lehetõsÃ©ge, hogy hazÃ¡nkba kemÃ©nyebb futÃ³mûvel kÃ©szÃ¼lt lacettiket szÃ¡llÃ-tanak,
mint mÃ¡s eurÃ³pai orszÃ¡gokba. Ã•gy elõfordulhat, hogy a nagyobb nyomÃ³erõvel rendelkezõ rugÃ³k olyan vÃ©gÃ¡llÃ¡sba
toljÃ¡k kiÂ a â€“valÃ³szÃ-nûleg a lÃ¡gyabb futÃ³mûhÃ¶z is hasznÃ¡lt- teleszkÃ³pokat, hogy ebben a kitolt helyzetben tÃ¶rtÃ©ni
valami a teleszkÃ³ppal.

BÃ¡r balesetveszÃ©lyes az ilyen meghibÃ¡sodott teleszkÃ³pokkal valÃ³ kÃ¶zlekedÃ©s, de mÃ©rÃ©s nÃ©lkÃ¼l kÃ¶zvetlen hat
a hibÃ¡nak csak kanyarodÃ¡snÃ¡l (Ã-v elhagyÃ¡sa, elpattogÃ¡s) vagy fÃ©kezÃ©snÃ©l (kerÃ©kpattogÃ¡s, megnÃ¶vekedett fÃ©k
szakaszos nyikkanÃ¡sa a guminak, esetleg az autÃ³ kitÃ¶rÃ©se valamelyik irÃ¡nyba) tapasztalhatunk. A lacettiknÃ©l is
balesetveszÃ©lyes lehet ez a beragadÃ¡s. A kerÃ©k csillapÃ-tÃ¡s hÃ-jÃ¡n pattog az Ãºt egyenetlensÃ©gein, olykor el is hagyha
az utat. Fõleg kanyarban Ã©s fÃ©kezÃ©skor kell szÃ¡molni a hibÃ¡val, mert a beragadt teleszkÃ³pnÃ¡l futÃ³ kerÃ©k kevÃ©s
szerepet tud vÃ¡llalni az autÃ³ stabilÃ-tÃ¡sÃ¡nak megõrzÃ©sÃ©ben. Az ilyen autÃ³val valÃ³ kÃ¶zlekedÃ©s mÃ¡r csak azÃ©rt is
Ã³vatossÃ¡got igÃ©nyel, mert az eltûnt rugÃ³zÃ¡s megnÃ¶vekedett terhelÃ©st mÃ©r az Ã¶nhordÃ³ karosszÃ©riÃ¡ra, az Ãºt
egyenetlensÃ©geit a gumikon tÃºl mÃ¡r csak ez a szerkezet tudja valamelyest elnyelni. Ilyen erõhatÃ¡soknÃ¡l
elmozdulhatnak az elemek, extrÃ©m esetben tekeredhet a vÃ¡zszerkezet, sÃ©rÃ¼lhet a futÃ³mû, de az utastÃ©ri
berendezÃ©sek, kÃ¡rpitok is elmozdulhatnak, meglazulhatnak.

A szervizek javaslata a hibÃ¡ra, hogy meg kell jÃ¡ratni az autÃ³t olyan Ãºton (fÃ¶ldÃºt) ahol nagyobb terhelÃ©snek van kitÃ©ve
a futÃ³mû. AutÃ³jÃ¡t szeretõ â€“ fõleg mûszaki beÃ¡llÃ-tottsÃ¡gÃº - embernek ilyenkor hasad a szÃ-ve, hisz tisztÃ¡ban van vele
hogy ez mekkora terhelÃ©st jelent az autÃ³ rugÃ³zatlan tÃ¶megÃ©ben lÃ©võ elemeknek.
Persze a mÃ¡sik megoldÃ¡s a teleszkÃ³pok cserÃ©je. Mivel nincs informÃ¡ciÃ³nk arrÃ³l, hogy a szervizek elismernÃ©k
konstrukciÃ³s hibÃ¡nak, ezÃ©rt cserÃ©jÃ¼k mÃ©lyen zsebbevÃ¡gÃ³, mellesleg arra sincs garancia, hogy az Ãºjonnan betett
gyÃ¡ri teleszkÃ³pok, nem fognak ugyanÃ-gy viselkedni.

A hiba rendszerint bizonyos idõ utÃ¡n megszûnik. Ez lehet 1-2 nap, de eltelhetnek hetek is ilyen â€žpattogÃ³sanâ€•.
Nincs megfigyelt Ã¶sszefÃ¼ggÃ©s a futott kilomÃ©terek, az Ãºt minõsÃ©ge Ã©s a hiba megszûnÃ©se kÃ¶zÃ¶tt. Van, akinek
fekvõrendõrÃ¶kÃ¶n valÃ³ tempÃ³s Ã¡thaladÃ¡s hozta meg a javulÃ¡st, de mÃ¡snak csak a hatalmas gÃ¶drÃ¶kkel tûzdelt fÃ¶ldÃ
avagy a nyÃ¡ri melegben megolvadt, kis gÃ¶drÃ¶kre gyûrõdÃ¶tt aszfalton jÃ¡ratÃ¡s. Az esetek tÃ¶bbsÃ©gÃ©ben a jÃ¡ratÃ¡s ut
lÃ¡tszÃ³lagos megjavulÃ¡s sem tartÃ³s. Elõfordul, hogy a megindult teleszkÃ³pok egy Ã©jszakai Ã¡llÃ¡s utÃ¡n mÃ¡snap reggel
ugyanolyanra kemÃ©nyednek vissza. Ami talÃ¡n segÃ-t rÃ¶vidÃ-teni a pattogÃ³s idõszakot, az a hõmÃ©rsÃ©klet. MegfigyelÃ©
szerint minÃ©l melegebb van, annÃ¡l hamarabb vÃ¡rhatÃ³ a tartÃ³s javulÃ¡s. TÃ©li, mÃ-nuszos idõjÃ¡rÃ¡sban akÃ¡r hetekig is
eltarthat a folyamat.
FÃ³rumunk egyik rÃ©szÃ©ben lacetti-tulajdonosok beszÃ¡molÃ³i is olvashatÃ³ak a tÃ©mÃ¡rÃ³l, mÃ¡s futÃ³mûvet Ã©rintõ
problÃ©mÃ¡val egyÃ¼tt:
http://www.lacettiklub.hu/forum/index.php?topic=171.0
http://www.lacettiklub.hu
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