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A KIPUFOGÓ-
RENDSZER 

GÉPJÁRMŰVE 
FONTOS 

ALKOTÓELEME 
Hozzájárul a környezet védelméhez, növeli 

a motor teljesítményét és a zajkomfortot. 
Gépjárműve kipufogórendszere egy 
magas műszaki színvonalú termék, 

melyre szigorú szabványok 
és gyártói előírások vonatkoznak.

A jól karbantartott kipufogórendszer 
hatékonyan üríti és hűti az üzemanyag 

égésekor keletkező gázokat. 
Így biztosított a motor optimális 

teljesítménye, és érezhetően 
alacsonyabb a károsanyag-kibocsátás. 



A KIPUFOGÓRENDSZER SZEREPE

•  Az üzemanyag égéséből származó gázok elvezetése és 
kiürítése. A gyűjtőcső összegyűjti és a katalizátoron, a 
kipufogódobon és a hátsó dobon keresztül a kimenet 
felé továbbítja az elégetett gázokat.

•  A károsanyag-kibocsátás (szén-monoxid, 
szénhidrogének, nitrogén-oxidok, dízelmotorokra 
jellemző részecskék) csökkentése a katalizátordobban 
lejátszódó kémiai reakciónak köszönhetően (a 
katalizátorral felszerelt gépjárművekben).

•  A kipufogógázok hőmérsékletének csökkentése (a 
motort elhagyó gázok hőfoka közel 900 °C).

• A külső és belső zajszint csökkentése.

•  A gépjármű teljesítményének és nyomatékának 
növelése, a fogyasztás csökkentése.

A KIPUFOGÓCSŐ

*A katalizátorral felszerelt gépjárművek esetében.

Katalizátordob*
Kipufogódob

Hátsó dob



A PEUGEOT
KARBANTARTÁSI JAVASLATA

Az egyes motoralkatrészek (gyertyák, légszűrő stb.) 
állapota közvetlen hatással van a katalizátorra és 
annak élettartamára. Különösen igaz ez a benzinüzemű 
gépjárművekre.

A gyártó előírásainak megfelelő rendszeres 
karbantartással biztosítható a katalizátor hosszú 
élettartama.

HOGYAN MŰKÖDIK 
A KIPUFOGÓRENDSZER?

•  A katalizátor kiszűri a környezetre leginkább káros 
kipufogógázok (szén-monoxid, szénhidrogén, nitrogén 
stb.) 90%-át. 

•  Általában egy rozsdamentes acélból készült külső 
burokból, valamilyen hőszigető anyagból és 
egy nemesfémekkel impregnált szűrőből áll.

•  A szennyező anyagok kémiai reakcióba lépnek 
a katalizátorban található nemesfémekkel, és kevésbé 
mérgező gázokká alakulnak át.

Egyes üzemanyag-, illetve motorolaj-adalékok ólmot 
vagy a katalizátordob élettartamát csökkentő egyéb 
anyagokat tartalmazhatnak. Alkalmazásuk nagy 
körültekintést igényel.

Nemesfém betét

KATALIZÁTORDOB

Kerámia



•  A magas hőmérséklet
130 km/h sebességnél a kipufogógázok hőmérséklete 
a 900 °C-ot is elérheti.

•  A városi közlekedéshez köthető belső korrózió 
(benzinüzemű gépjárműveken) 
Rövid útszakaszokon a motorindításkor lecsapódó gőz 
nem távozik el. A dob ilyenkor megtelik savas vízzel, 
amely kikezdi a belső falakat.

•  A külső körülmények következtében fellépő korrózió
A kipufogócső külső felületére víz, sár, só rakódik, 
ami rozsdásodást okoz.

•  A környező alkatrészek megrongálódása 
A motortartó vagy a kipufogócső gumirögzítőinek 
megrongálódása a rezgések miatt a kipufogó idő 
előtti kopását idézheti elő.

MI OKOZZA A KIPUFOGÓRENDSZER 
ELHASZNÁLÓDÁSÁT?

A RÉSZECSKESZŰRŐ (FAP): 

EGY MAGAS MŰSZAKI SZÍNVONALÚ TERMÉK 
A HDi motorokhoz kifejlesztett PEUGEOT 
részecskeszűrő magas műszaki színvonalat képvisel.

A koromrészecskék kiszűrésével a részecskeszűrő 
egy új korszak kezdetét jelzi: a tiszta dízelét. 
A közös nyomócsöves közvetlen befecskendezés 
következtében már eleve nagyon alacsony szintű 
részecskekibocsátás a FAP-nak köszönhetően 
alig mérhetővé válik, ami világszinten 
a legkörnyezetbarátabb erőforrások közé emeli 
a HDi dízelmotorokat.

Ma már a PEUGEOT által forgalmazott 
HDi dízelmotorok nagy része ilyen rendszerű.

A RÉSZECSKESZŰRŐRŐL BŐVEBBEN



A kipufogórendszerbe beépített részecskeszűrő 
gépjárműve fontos alkotóeleme.

Kimenet 
a kipufogó felé Előkatalizátor

A motorvezérlő 
egységgel 

kommunikáló 
érzékelő

Részecskeszűrő
A motorból 

származó gázok 
bemenete

Kiszűri a dízelmotorok által kibocsátott részecskéket 
és fekete füstöt*.
Generációja legtisztább dízelmotorjává avatja 
a HDi motort**. Az előző generációs dízelmotorhoz 
képest a HDi motornál már eleve 60%-kal alacsonyabb 
lett a részecskekibocsátás, ill. 20%-kal csökkent 
az üzemanyag-fogyasztás. Ezzel jelentősen csökkent 
az üvegházhatású gázok (CO2) és a legfontosabb 
szennyező anyagok kibocsátása.

MIVEL TUD TÖBBET 
A RÉSZECSKESZŰRŐ?

szennyező anyagok kibocsátása.



A részecskeszűrő rendszer alkotóelemei:

•  Egy szilícium-karbid szűrőtest és az eléje beépített 
előkatalizátor,

•  A közös nyomócsöves HDi motor vezérlését és 
ellenőrzését végző szoftver, amely egyben 
a szűrő regenerálását is irányítja és a rendszer 
öndiagnosztikáját is ellátja,

•  A gépjárműbe beépített üzemanyag-adalékoló 
rendszer, amely minden teletankoláskor megfelelő 
mennyiségű speciális adalékot fecskendez 
az üzemanyagtartályba.

A FAP-RENDSZER BEMUTATÁSA

A REGENERÁLÁSI FOLYAMAT ELVE

Üzemanyag-
szivattyú

Üzem-
anyagszint-
szabályozó

Adalék

Kipufogódob

Érzékelők

Előkatalizátor

Közös nyomócső 
(common rail)

Részecskeszűrő

HDi motor

Nagynyomású 
szivattyú

* Használatával a részecskekibocsátás alig mérhető mértékű.
** Bővebben lásd a www.peugeot.hu oldalon.

Befecs-
kendező + 
mérő

Gázolaj-
tartály



A rendszer egy szűrőtestben felfogja és tárolja az el nem 
égett részecskéket, majd az ún. regenerálási fázis során 
rendszeres időközönként elégeti azokat. 

A motorból érkező gázok szűrése folyamatosan 
történik. A szűrő hőmérséklete – a menetkörülményektől 
függően – 400 vagy 1000 kilométerenként jelentősen 
megemelkedik (közel 600 °C-ra).

A szűrő regenerálása 2-3 percig tart, és nincs 
hatással a vezetésre: a vezető semmit sem érzékel 
belőle. Regenerálás nélkül a szennyező részecskék 
felgyülemlenének és eltömítenék a szűrőt, ami 
rendellenes működéshez és akár a motor leállásához is 
vezethetne.

HOGYAN TÖRTÉNIK 
A SZŰRŐ REGENERÁLÁSA?

A részecskeszűrő egy speciális összetevőkből álló 
fejlett rendszer, melynek vezérlése teljes egészében 
elektronikusan történik. Megfelelő karbantartást 
igényel, és az eltömődés megelőzése érdekében 
minőségi olaj használatát feltételezi.

MEGFELELŐ ÓVINTÉZKEDÉSEK

A PEUGEOT TANÁCSAI

Szigorúan tartsa be a gyártó olajokra vonatkozó 
előírásait, és kerülje a gyártó által nem jóváhagyott 
motor- és üzemanyag-adalékok használatát. 
Az utóbbiak jelentősen ronthatják a részecskeszűrő 
teljesítményét és csökkenthetik az élettartamát.
A részecskeszűrő optimális működése és 
a teljesítményromlással járó idő előtti elszennyeződés 
megakadályozása érdekében a PEUGEOT kizárólag 
a gyártó által jóváhagyott kenőanyagok használatát 
javasolja, különös tekintettel a TOTAL ACTIVA INEO ECS 
motorolajra, amely kevés szulfátos hamut, foszfort és 
ként tartalmaz.



1. ADALÉKHASZNÁLAT
A gépjármű megfelelő működéséhez egy 
a részecskeszűrőhöz kifejlesztett speciális adalékra 
van szükség, melyet rendszeres időközönként be kell 
fecskendezni az üzemanyagtartályba.

A RÉSZECSKESZŰRŐ KARBANTARTÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS LEGFŐBB TUDNIVALÓK

A PEUGEOT
KARBANTARTÁSI JAVASLATA

Rendszeresen szükség van tehát a szintellenőrzésre és 
az üzemanyagtartály feltöltésére (lásd a karbantartási 
összefoglalót*).

A PEUGEOT
KARBANTARTÁSI JAVASLATA

Az optimális teljesítmény megőrzése érdekében 
szigorúan tartsa be a szervizfüzetben foglalt 
karbantartási tervet, illetve kérjen tanácsot 
PEUGEOT szerelőjétől.
A PEUGEOT a részecskeszűrő karbantartásához 
speciális díjcsomagokat kínál.

* Vagy a szervizfüzetet.

2. AZ ELTÖMŐDÉSSEL JÁRÓ VESZÉLYEK
A szűrőegység oldalfalain lerakódott szennyező 
részecskék a regenerálás során rendszeresen elégnek. 
A rendszer így 100%-ban képes megakadályozni, hogy 
a kipufogóból fekete füst távozzon. Az égést követően 
a koromrészecskék maradványai a részecskeszűrőben 
maradnak, és hosszú távon annak eltömődéséhez 
vezethetnek.
A rendszer hatékony működése és hosszú 
élettartama csak rendszeres karbantartással 
biztosított.



•  Kipufogógázszag az utastérben: a kipufogócsövet 
érintő szivárgás jele.

•  A gépjármű alól jövő zaj: rögzítési probléma vagy 
a kipufogócsövet érintő szivárgás jele.

A KIPUFOGÓRENDSZER 
ELHASZNÁLÓDÁSÁNAK JELEI

A műszaki vizsgán nagyon szigorúan veszik 
a kipufogórendszer állapotát: szivárgás, hiányzó 
alkatrész vagy akárcsak valamely elem leválásának 
veszélye esetén általában nem engedik át az autót 
a vizsgán.

A műszaki vizsga a légszennyezés tekintetében is 
nagyon szigorú: nem járhat sikerrel, 
ha a környezetvédelmi rendszer rossz beállítása 
vagy rendellenes működése folytán a szennyezés 
meghaladja a megengedett mértéket.

A sikeres vizsga érdekében ellenőriztesse autója 
kipufogórendszerét a PEUGEOT hálózatban.

A KIPUFOGÓRENDSZER: 
FELKÉSZÜLÉS A MŰSZAKI VIZSGÁRA

A PEUGEOT TANÁCSAI

Ne közlekedjen huzamosan világító minimális 
üzemanyagszintre fi gyelmeztető jelzéssel. 
A motor nem egyenletes üzemanyag-ellátása 
tönkreteheti a katalizátort. Időnként hosszabb utakat is 
tegyen meg, hogy el tudjon párologni a nedvesség 
a kipufogórendszerből.



A PEUGEOT ALKATRÉSZEK
ELŐNYEI

A PEUGEOT által forgalmazott kipufogók 
kiváló minőségűek, és a legszigorúbb 
előírásoknak is megfelelnek.

Ha a kipufogó cseréjekor PEUGEOT 
alkatrészt választ, személygépkocsi 
esetén 2 év alkatrész-garanciára jogosult, 
kilométerkorlát nélkül (nem kopásból eredő 
hiba esetén).

A PEUGEOT
ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM

A PEUGEOT mint a környezet védelméért 
felelősséget érző konstruktőr 
aktív szerepet vállal a levegőminőség 
javítását célzó folyamatokban*.

Az egyre üzemanyag-takarékosabb és 
környezetkímélőbb technológiák 
(pl. a dízelmotoroknál alkalmazott 
HDi rendszer vagy a részecskeszűrő) 
kifejlesztésére irányuló folyamatos 
kutatásoktól kezdve a gépjárművek 
életciklusának végén begyűjtött és kezelt 
szennyező anyagokig (pl. katalizátorok) 
a PEUGEOT nap mint nap a legjobb 
tudásához mérten szolgálja a környezet 
védelmét*.

*Bővebb információt a 
peugeot.hu/szerviz-es-alkatresz/karbantartasi-tanacsok.html 
oldalon talál.
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