




A trolibusz felépítése, fő részei

A ZIU-9 típusú trolibuszokat a volt Szovjetunió Urickij gyára készítette, az előd ZIU-
5 korszerűsített változatának szánták. A trolibusz műszaki színvonala nem számított 
kiemelkedőnek, az 1970-es évek végén már elérhető volt a korszerűbb járműszerkezeti 
és hajtásvezérlési megoldások, azonban árban lényegesen kedvezőbb volt a ZIU-9 troli-
busz, mint a korszerűbb megoldásokat tartalmazó egyéb típusok.

A ZIU-9 típusú trolibusz főbb paraméterei:

Ülőhelyek száma:      28 fő
Szállítható személyek száma (7 fő/m2):   116 fő
A menetkész trolibusz tömege:    10060 kg.
Teljes terhelés esetén:      17887 kg.
Tengelynyomás „A” hídon:     42385 N
Teljes terhelésnél „A” hídon:     59593 N
Tengelynyomás „B” hídon:     56203 N
Teljes terhelésnél „B” hídon:     115698 N

Méretek:
Trolibusz hossza a lökhárítók között:    11912 mm
Szélessége:       2512 mm 
Magassága lehúzott áramszedőkkel:    3352 mm
Tengelytáv:       6025 mm
Távolság a jármű eleje és „A” híd között:   2345 mm
Távolság „B” híd és a jármű vége között:    3542 mm

Legkisebb kanyarodási sugár:          12 m
Minimális úttest szélesség legkisebb
Kanyarodási sugár esetén:     6,7 m

Maximális sebesség sík úton:     60 km/h
3%-os emelkedőn:      43 km/h
Maximális kitérés a felsővezeték alól:   4,5 m

Fő részek:

Az alváz
Az alváz magában foglalja az alvázkeretet, a meghajtómotort és tartozékait, az erőátvite-
li szerkezeteket, a futóművet és tartozékait.

Az alvázkeret
Az alvázkeret feladata a trolibusz terhelésének a hordása, valamint az egyes szerkezeti 
részek egységes szerkezetté való összefogása. Az elmondottak alapján nyilvánvaló, hogy 



az alvázkeret tulajdonképpen a jármű alapja. Minden fő egység ehhez kapcsolódik, sú-
lyukkal az alvázat terhelik. A felépítményt az alváz tartja, a felépítményben elhelyezett 
rakománnyal együtt.

Az erőátviteli szerkezet
A trolibuszt, mint gépkocsit a kerekek és az útfelület érintkezésénél súrlódásból kelet-
kező tolóerő tartja mozgásban. A motor által szolgáltatott teljesítmény forgatónyomaték 
formájában áll rendelkezésre. Az erőátviteli szerkezet feladata a motor nyomatékának a 
kerekekhez való továbbítása, átalakítása. Az erőátviteli szerkezet részei: a kardántengely, 
és a differenciálmű.

A futóművek és tartozékai
A futóművek feladata a gépkocsi haladásának biztosítása az úttesten. El kell tehát látnia 
a kocsiszekrény hordozását, a gyorsítás, fékezés, iránytartás, illetőleg a kormányzás 
feladatait. Biztosítani kell a gépkocsi lengésmentes, sima futását. A futóművek tehát 
összetett feladatot látnak el. Legfontosabb részeik a rugók, a tengelyek, a kerekek, a 
lengéscsillapítók, a kormányszerkezet és a fékek.

A felépítmény
A felépítmény a gépkocsinak az a része, amelyen a rakomány - trolibuszok esetében az 
utasok - elhelyezkedik. A felépítményben helyezkednek el a gépkocsi kezelő, irányító, 
ellenőrző berendezései, a kényelmi és szolgáltató berendezések.

Áramszedő
Feladata a trolibusz 600 V-os elektromos berendezései és a felsővezeték közötti kapcso-
lat biztosítása. Ezt a feladatot a trolibusz tetőn elhelyezett 2 darab rúd áramszedő végzi, 
amelyből általában a bal oldali pozitív, a jobb oldali a negatív felsővezetékhez kapcso-
lódik. Az áramszedő lehetővé teszi a munkavezeték alóli kitérést jobb és bal oldalra 
irányonként 4,5 méter távolságra.

Vezérlő áramkörök
A vontatási vezérlő áramkörök feladata trolibusz indításához, gyorsításához és elektro-
mos fékezéséhez szükséges gyengeáramú (24 V-os) kapcsolások létrehozása. A vezér-
lőáramkörök kialakítása a trolibusz típusától függően sokféle lehet. A ZIU-9 típusoknál 
elektromechanikus kapcsolóelemek végezték a vezérlést, majd a korszerűbb konstruk-
ciók elektronikus vezérlőáramköröket tartalmaztak. A jelenleg korszerűnek mondott 
trolibuszok vezérlése teljes egészében mikroprocesszoros vezérléssel készül.

Vontatási áramkörök
A trolibuszok vontatási áramkörei végzik a 600 V vonali feszültség, vezérlés által meg-
határozott kapcsolását a megfelelő erősáramú elemekre. A trolibusz típusától függően 
lehet kontaktoros kapcsolású áramkör, vagy a korszerűbb típusoknál tirisztoros szaggató 
egység. Jelenleg a háromfázisú, mezőorientált szabályozású hajtáskonténerek a legkor-
szerűbbek.



A meghajtómotor
A motor feladata a gépkocsi haladásához szükséges vonóerő biztosítása. Erre a feladatra 
trolibuszokon a később részletesen ismertetésre kerülő egyenáramú villamos motorok 
szolgálnak.

Az egyes fődarabok és részegységek elhelyezkedése 

1. Kormányszervó és meghajtó motorja
2. Kormányoszlop és kormánymű
3. Kormányszervó munkahenger vezérlőszeleppel
4. Csoportos ellenállás kontroller
5. Indító ellenállás egység
6. Generátor és meghajtó motorja
7. Kondenzvíz leválasztó edény
8. Kompresszor és meghajtó motorja
9. Vontatómotor
10. Differenciálmű
11. Hátsó kerékagy
12. Hátsó szintezőszelep
13. Légrugó
14. Kardántengely
15. Akkumulátor
16. Vontatási áramkör sönt ellenállásai
17. Légtartály
18. Víztelenítő szelep
19. Mellékáramköri JASZ ellenállások
20. Első légrugó
21. Első kerékagy
22. Lengéscsillapító
23. Léghálózat külső feltöltő szelepe
24. Vonószemek



Önhordó kocsiszekrény

A gépkocsi súlyának csökkentésére irányuló erőfeszítések, az anyagok méretezési 
eljárásának korszerűsödése,  megbízhatósága folytán  a korszerű gépkocsiknál magát a 
kocsiszekrényt készítik olyan merevre, hogy az képes legyen a gépkocsi összes terhelé-
sének elviselésére károsodás nélkül. Az ilyen gépkocsiknál elmarad az alvázkeret. Ma 
már a trolibuszok építésénél is ezt a megoldást alkalmazzák, melynek neve: önhordó 
kocsiszekrény. A legkorszerűbb méretezési eljárással készülnek az ún. könnyűszerke-
zetes kocsiszekrények. Ezek olyan önhordó rendszerű kocsiszekrények, ahol nem csak 
a vázszerkezet a teherviselő rész, hanem a külső héjazatot alkotó lemezborítás is. Ezek 
a szekrények az igénybevételek hatására jelentős rugalmas alakváltozást szenvednek, 
ezáltal a borítólemezekre is átadódik a terhelés jelentős része.
Ez a kocsiszekrény egy rácsszerkezet, melynek minden eleme részt vesz a teljes terhelés 
viselésében.
A szerkezet elemei zárt négyszög keresztmetszetűek. A kocsiszekrény fenékszerkezete, 
oldal és végfalai hossz és keresztirányba menő tartókból, oszlopokból, valamint átlós 
irányú merevítőkből áll és ezeket úgy helyezték el, hogy a bennük ébredő erők minden 
esetben az elemek elhelyezési irányában hatnak. Ez azt jelenti, hogy a vázelemekben 
csak húzó, vagy nyomó igénybevétel keletkezik.
Az ajtók, ablakok nyílásainál a megkívánt merevséget a sarkokban elhelyezett íves ki-
alakítású ugyancsak lemezből sajtolt — sarokmerevítők biztosítják.
A kocsiszekrény hátfalán ún. borulókeret növeli a trolibusz utasainak biztonságát a tro-



libusz felborulása esetén.  A ZIU-9 trolibusz estében a hátsó ajtó előtt és mögött lett ki-
alakítva a borulókeret, a vázszerkezet megerősítésével. A kocsiszekrény alsó részét úgy 
erősítették meg, hogy az megfeleljen az alváz követelményeinek. Itt foglalnak helyet a 
trolibusz fődarabjai, a hajtás, a futóművek és az erőátviteli berendezések. A gépészeti, 
utaskényelmi és egyéb berendezések ehhez a rácsszerkezethez vannak erősítve. A rög-
zítési helyeken csomólemezek, betétlemezek, vagy lemezből készült bakok biztosítják a 
szerelvények oldható rögzítését.
A rácsszerkezet C02 védőgázas hegesztéssel készül. A külső borítólemezt a vázhoz szin-
tén hegesztéssel rögzítik. Az ablakok alsó vonala és a padlószint között lévő oldalleme-
zek feszített állapotban pont és vonal hegesztéssel vannak az oldalvázhoz erősítve.
 A feszítéses eljárással készített burkolat esztétikus, üzem közben nem jön rezonanciába, 
jelentős terhelések viselésére alkalmas.

Utastéri ajtó

A trolibusz belső tere két részre van felosztva. A válaszfallal ellátott vezetőfülke és a 
trolibusz utastere. Az utastérből nyílik a válaszfalon levő vezetőfülke ajtó. Az utastér-
be való bejutásra három ajtó szolgál. Az első ajtó kétszárnyú (fél méretű) a középső 
és hátsó ajtó négyszárnyú, harmonika ajtó. Az ajtó működtetése eredetileg elektromos 
motorral történt. A motor 24 V feszültségű, soros motor, állórésze kettős tekercselésű. 

Az állórész  tekercsek átkapcsolásával valósult meg a forgásirány váltás. Az ajtóműköd-
tető berendezés az ajtók feletti szekrénybe került elhelyezésre. Az elektromos működte-
tés egyetlen előnye az volt, hogy téli időszakban, a legnagyobb hidegben is működött. 



Azonban több volt a hátrány, mint az előny. A hátrányos tulajdonságok közé tartozott, 
hogy nyitáskor vagy záráskor egy végálláskapcsoló kapcsolta ki a motort, a motor 
fordulatszáma viszont a gyengeáramú (24 V-os) hálózat feszültségétől függött. Ezért a 
nappali feszültségviszonyra beállított ajtó este, amikor a gyengeáram feszültsége csök-
kent a világítások miatt, nem nyílt ki vagy nem csukódott be teljesen. Hasonlóképpen 
az esti feszültségviszony mellett beállított ajtó nappal túlnyílt vagy túlcsukódott, emiatt 
a mechanika megszorult, amit csak kézzel lehetett felszabadítani, vagy az ajtó mozgató 
elemei eltörtek. A szegedi trolibuszok ajtóműködtető berendezését a trolibuszok első 
felújítása során átalakították levegős működésűekre.
Az ajtókat a trolibuszvezető a vezetőfülkében elhelyezett kapcsolóval működtette. A 
kapcsolónak három állása volt. Felső állásban zárt, alsó állásban nyitott középállásban 
az ajtó elektromos működését megszakította. 
Működése: a trolibuszvezető a megfelelő állásba kapcsolta az ajtó kapcsolóját. A kapcso-
lón keresztül feszültség alá került a motor megfelelő tekercskészlete. A motor elindult, a 
tengely végére szerelt hardy tárcsán keresztül forgásba hozta a reduktor tengelyét. A re-
duktor feladata, hogy a fordulatszám csökkentésével megfelelő sebességgel csukja vagy 
nyitja az ajtót. A reduktor csigakereke alatt található az állítható kuplung. Ennek felada-
ta, hogy az ajtószárnyak erejét beállítsa, hibás beállítás esetén a megszoruló ajtólapok a 
mechanikában törést, utas odacsukás esetén pedig az utasnak súlyos sérülést okozhattak. 
A reduktor tengely végére szerelt karhoz csapszeggel kapcsolódtak a rudazatok, másik 
végüknél szintén csapszeggel kapcsolódtak az ajtó tengely végére szerelt karhoz. Ezen 
keresztül elfordította az ajtó tengelyét. Az ajtótengely felső vége bronz csapágyazású, 
alsó része a magasságállító csavar végén elhelyezett golyón keresztül volt csapágyazva. 
Az ajtólapok vezetéséről a felső vezetősín és a belenyúló felső görgő gondoskodott. Az 
ajtók nyitott vagy csukott állapotának elérésekor a rudazat végén levő lapátok működtet-
ték a végálláskapcsolókat, amelyek a motor áramkörét megszakították illetve a leszállás-
kérők jelzését törölték, valamint jelezték a vezetőnek az ajtó nyitott állapotát.

A vezetőfülke berendezései 

A trolibusz vezetőfülkébe az utastérből a válaszfalon elhelyezett tolóajtón keresztül lehe-
tett bejutni. A vezetőfülkében található kezelőszervek és műszerek a fülke bal oldalától 
körben haladva a következők:
12 V-os dugalj, utastéri hangosítás erősítője, kormányszervó kapcsolója, alatta akkumu-
látor főkapcsoló, alatta a dobozban a fülkefűtés kontaktora. 
Patentkapcsolók: utastéri fűtés (nem volt bekötve), generátor negatív és pozitív kapcso-
lója, kompresszor erősáramú kapcsolója. Az ábrán nem szerepel, de minden Magyar-
országon közlekedő trolibusznál a generátor negatív és pozitív kapcsolója között volt a 
KDK nyomógomb, amivel a kompresszor működését lehetett megszakítani elektromos 
váltó segédvezetéke alatt. A patentkapcsolók alatt volt az elektromos áramszedő lehúzó 
berendezés kezelője. Ezt Magyarországon nem használták. A kapcsolók mellett a kézi-
fék karja, a padlón pedig a tompított-távolsági fényszórók bilux kapcsolója. A vezető 
előtt a bal oldalon a KDK nyomógomb kontrollámpája, mellette a fülke ventillátor 
dugalja. Középen, a biztosítékszekrény fedőlapja mögött a vészjelző lámpa. A műszerfa-



lon elhelyezett műszerek: levegő nyomásmérő óra, első az “A” híd, második a “B” híd 
féktartályának nyomását, illetve az alsó mutatók a fékhengerbe vezérelt nyomás értékét 
mutatja. Mellette a sebességmérő (ami nem működött) és az időmérő óra. Az alsó sorban 
bal oldalt a középállású erősáramú ampermérő. Menet üzemben jobbra tért ki és a vonta-
tómotor főáramkörében folyó áramerősséget mutatta. Féküzemben balra tért ki és a fék-
áramkörben folyó indukált áram erősségét mutatta. Mellette a gyengeáramú ampermérő, 
szintén középnullás, amely jobbra kitérve az akkumulátor töltőáramát, balra kitérve az 
akkumulátorból elfolyó áramerősséget mutatta. A trolibuszvezetőnek ezt az ampermérőt 
ajánlatos volt folyamatosan figyelni, mert a töltés kimaradását nem jelezte kontrollámpa. 
Jobbra a gyengeáramú voltmérő, ami kikapcsolt trolibusz esetén az akkumulátor feszült-
ségét mutatta, bekapcsolt trolibusznál pedig a generátor feszültségét.
Kontrollámpák: a két nyomásmérő óra között az alacsony levegőnyomás kontroll lám-
pája amely 4,5 bar nyomás alatt világított. Ezt nagyon fontos volt figyelni, mert a troli-
busz nincs rugóerőtárolós fékkel felszerelve, ezért üres léghálózat mellett is el lehetett 
indulni vele.  A levegőnyomás óra és a kilométeróra között az irányjelző kontroll lámpa. 
Az ampermérők mellett a leszálláskérő és az ajtó nyitott állapotát jelző kontroll lámpák. 
Közöttük a felsővezeték feszültségét jelző ködfénylámpa (glim lámpa).
A műszerfal felső részén felül voltak eredetileg a jobb és bal oldali ablaktörlők kétfoko-
zatú kapcsolói, azonban ezek a felújítás során átkerültek a kapcsolópultra.
 
 
 
 
 
 



A kapcsolópulton található gyengeáramú kapcsolók:

Felső sor balról jobbra: Vezérlés, KDK (kompresszor) kapcsoló, szünetjelző csengő, 
szekvencia, külső világítás (helyzetjelzők, szélesség és magasságjelző, relációs tábla, 
műszerfal, szakzsargonban külső sok), fülkefűtés ventillátora, fényszóró húzó kapcsoló
Alsó sor: Utastéri ajtó kapcsolók első-középső-hátsó, lépcsővilágítás első-középső-
hátsó, utastér világítás 1-2 szektorok, vezetőfülke világítás, vezetőfülke fűtés kontaktor
Alatta indításjelző csengő nyomógomb és vészvillogó kapcsoló.

A ZIU-9 trolibuszok többféle kapcsolópult kialakítással kerültek forgalomba. A fenti 
kapcsolópult a szegedi trolibuszoknál 9-120 pályaszámtól található. A 9-111 és 9-119 
pályaszámú trolibuszok kapcsolópultjáról csak rajz maradt.



A következő ábrán látható ami a pult mögött található. 

Hátul a vészcsengő és az áramszünet jelző csengő. A szünetjelző csengő hangolható, 
hogy a trolibuszvezető meg tudja különböztetni a vészcsengőtől. Előtte a 24 V-os üveg-
csöves késes biztosítékok. Általában 20 A-os biztosítékok, kivéve az ajtók közös bizto-
sítékát, ami 40 A-os. Előtte a nagyméretű hengeres késes biztosíték a 100 A-os 24 V-os 
főbiztosíték.
A kapcsolópult alatt a vezetőfülke fűtése, mellette a kontaktorszekrény. A kormány-
oszlop bal oldalán a fékpedál, jobb oldalán a menetpedál található. A vezetőülés mö-
gött a padlón  található a vezérlési kontroller, ami tartalmazza az irányváltó hengert. 
Az irányváltó henger három állású. Előre nyomva előremenet, hátra tolva hátramenet, 
középen megszakítja a vontatómotor forgórészének áramkörét és mechanikusan reteszeli 
a menetpedált. A lenyomott menetpedál reteszelte az irányváltó hengert. Az irányváltó 
karját középállásban (0 állás) lehetett levenni. Ha a trolibuszvezető elhagyta járművét, 
az irányváltó karját magával kellett vinnie. A vezérlési kontroller mellett a padlón volt 
a kormányszervó szivattyú olajtartályának beöntő csonkja és nívópálcája. Ezt később 
megszüntették, mert balesetveszélyes volt, hogy a kiszivárgó olaj a vezető cipőtalpára 
kerülhetett. A vezető mögött, a fülke válaszfalon található az AK-11B levegőnyomás 
szabályzó. A vezetőülés mögött az RV időrelé, fölötte az AV túláramkapcsoló és az erős-
áramú biztosítékok. Erősáramú biztosíték eredetileg 5 darab volt, ezek sorrendje, fentről 
lefelé: segédüzemi berendezések (SÜB) fő biztosítéka 35 A, vezetőfülke fűtés biztosíté-
ka 8 A, kompresszor meghajtómotor biztosítéka 10 A, generátor meghajtómotor biztosí-
téka 10 A, utastéri fűtés biztosítéka 20 A. Az utastéri fűtés nem volt bekötve. 



Néhány kép a vezetőfülkéről:

600 V-os biztosítékok    Vezérlési kontroller, felette RV időrelé me 
      netre, fülkefűtés kontaktor, felette   
      akku és kormányszervó kapcsoló

Erősítő, alatta töltésszabályzó   Kontaktorszekrény



A ZIU-9 trolibusz mellső futóműve

Műszaki adatok:
Sajtolt „I” keresztmetszetű, merevtengelyes, ökölfejes tengely kormánytrapézzal szerel-
ve. 
Kerekek beállítási értékei:
Kerékösszetartás a fékdob belső peremén mérve: 4-6 mm
Kerékdőlés:      8 fok
Csaphátradőlés:     1 fok 30 perc
Max. kerékelfordulás belső keréknél:   49 fok
Max. kerékelfordulás külső keréknél:   40 fok
Első felfüggesztés: 
A futómű rögzítését és vezetését két fél elliptikus laprugóköteg végzi, amely üres légru-
gók esetén az üres kocsiszekrény súlyát elviseli. A rugózásról két 320x200 N-48 típusú 
légrugó gondoskodik, a két 5335-290 5006-01 típusú teleszkópos lengéscsillapító a 
rugózás része. A rugózás karakterisztikáját az első futómű esetében egy darab 699a-292 
5011 típusú szintezőszelep állítja a mindenkori terheléshez.

A „futómű” elnevezésen a kerekek, a kerékfelfüggesztés, a rugózás, a fékberendezés és a 
kormányberendezés összességét értjük.



A korszerű futóművek rendeltetése igen sokrétű:
 a futóműnek hordania kell a jármű súlyát;
 a motor vonóereje a futóművön keresztül tartja mozgásban a gépkocsit;
 a fékezésnél fellépő erőhatások a futóművön keresztül adódnak át az út- és alváz  
 között;
 a centrifugális erő következtében fellépő oldalirányú igénybevételeket a futómű 
 nek kell felvennie;
 a jármű kerekeinek kormányozhatóságát szintén a futómű biztosítja;
 fel kell vennie és csillapítania kell az út-egyenetlenségekből adódó függőleges  
 irányú erőhatásokat.

A ZIU-9 trolibuszok mellső futóműve kapcsolt 
felfüggesztésű, merevtengelyes, ökölfejes kiala-
kítású. A futómű vezetéséről és üres léghálózat 
esetén az üres kocsiszekrény rugózásáról két 
darab könnyített laprugó köteg gondoskodik. A 
laprugóköteg rugópánt csavarokkal kapcsolódik 
a hídtesthez, az alvázhoz elöl és hátul gumiágyba 
van rögzítve. A hídtestre kapcsolódik az üzemi 
rugózást biztosító 2 darab légrugó és 2 darab 
lengéscsillapító. A hídtest közepéhez kapcsoló-
dik a szintszabályzó szelep rudazata. Szintén a 
hídtesthez kapcsolódik a határoló rúd. A hídtest 
sülyesztékben kovácsolt acél idom, két végén 
ökölfej kialakítású. Az ökölfejbe ékes csavarral 
van rögzítve a függőcsapszeg. A függőcsapszeg-
hez csatlakozik, csúszócsapágyakon keresztül 
a tengelycsonk. A tengelycsonk és az ökölfej 
között axiális csapágy (támcsapágy) gondosko-
dik a könnyebb kormányzásról, tulajdonképpen 
a trolibusz tömege ezt a golyóscsapágyat terheli. 
A tengelycsonkra négy csavar segítségével van 
rögzítve a féktartó lemez. Erre vannak felszerelve 
a fékpofák, alsó részen csapokhoz bronz csap-
ágyakon keresztül csapágyazva, felső részükkel 
görgőn keresztül támaszkodnak a fékkulcshoz. 
A fékkulcs tengelye szintén bronz csapágyon ke-

resztül van csapágyazva, és a fékkaron keresztül kapcsolódik a fékhenger rudazatához. 
A fékpofákat húzórugó tartja alaphelyzetben. A csonktengelyre két kúpgörgős csapágy-
gyal kapcsolódik a kerékagy, rögzítéséről és a csapágyhézag beállításáról a csonkten-
gely végén levő hornyos anya gondoskodik, amit biztosítólemez véd meglazulás ellen. 
A kúpgörgős csapágyak speciális zsírral vannak kenve. A kerékagyon levő porvédő 
sapka akadályozza meg szennyeződés bejutását a kerékagyba. A kerékagyon található 
kerékcsavarokhoz kapcsolódik a fékdob. A fékdob külső felületére kerékrögzítő körmök 
szorítják fel a kereket. A szegedi ZIU-9 trolibuszok eredetileg 12.00 x 20 méretű gumi-



abroncsokkal futottak, ezeket a későbbiek során, hatósági engedéllyel cserélték 11.00 x 
20 méretűre.
Még egy érdekesség. Eredetileg a jobb oldali féktartó 
lemezre volt szerelve a kilométeróra jeladója. A jobb 
oldali kerégyagyon levő bronz fogaskerékhez kapcsoló-
dott a jeladó bakelit fogaskereke. Erre a megoldásra az 
elektromos elszigetelés miatt volt szükség. Sajnos ennek 
a megoldásnak hibája, hogy a bakelit fogaskerék hajlamos 
volt a fogak törésére 
és a letört fog miatt a 
kerék megszorult. Emiatt 
komoly balesetveszély 
alakult ki. Megoldásként 
a jeladót leszerelték, 
emiatt a kilométerórák 

nem működtek. Később próbálkoztak a kardántengely 
szigetelőtárcsájába épített mágneses jeladóval, azonban 
ez rendkívül gyakran meghibásodott.

Gumiköpeny

A gumiköpeny a kerék és az úttest közvetlenül 
érintkező  része,  és  alakja,   mérete  és  megfelelő 
szilárdsága folytán biztosítja a szükséges vezetőerő-
ket, a gépkocsi sima futását.
A köpeny kívánt szilárdságát a szövetváz biztosítja. 
A szövetváz régebben selyem, illetőleg műselyem 
volt, ma már inkább műszálat (nylon) használnak. 
Egyes esetekben vékony acélhuzal, sőt üvegszál 
alkalmazása is szokásos. A kordszövetrészek álta-
lában ferdén (30°-os szögben) helyezkednek el, az 
egymás fölötti rétegek ellenkező irányú ferdeség-
gel. Ezeket a gumiköpenyeket diagonal rendszerű 
köpenynek nevezzük.
Az utóbbi időben egyre inkább az úgynevezett 
radiál vagy övabroncsokat szerelik a gépkocsikra, 
amelyekben a kordszálak keresztben (radiálisan) 
helyezkednek el, de egy különleges erős szálakból 
készült kordszalag az egész kereket átöleli a kerület 
mentén. 
A ZIU-9 trolibuszokat a gyártó 12.00 x 20 méretű 
diagonál abroncsokkal forgalmazta. A kerékpánt 
osztott (trilex) kivitelű. A köpeny és a kerékpánt 
kapcsolatát a perem létesíti. A peremben acéldrót 

1.  mintázott futófelület, 
2.  oldalborító,
3.  párnaréteg,
4. szövetváz, 
5.  huzalköteg-karika,
6.  végszövet.
7. tömlő, 
8. szelep, 
9. tömlővédő szalag, 
10. kerékpánt.



karikák (5) vannak, hogy a peremnek a pántból való kicsúszását megakadályozzák, a 
szilárdságot növeljék. A perem és a tárcsa közötti tapadóerőt a tömlőben levő levegő-
nyomás biztosítja. A köpeny futófelülete (1) vastag (10—20 mm) vulkanizált gumiréteg, 
amelyben a kialakított hosszanti és keresztirányú mintázat a tapadási tulajdonságokat - 
ezen keresztül a gépkocsi menettulajdonságát - alapvetően meghatározza. A futófelület 
a köpeny legerősebben igénybevett része. A futófelület alatt helyezkedik el a párnaréteg 
(3), amelynek feladata a szövetváz védelme külső sérülések ellen. A köpeny oldalán a 
szövetvázat az oldalgumi (2) védi a sérüléstől. A ZIU-9 trolibuszok gumiköpenyeit a 
későbbiek során lecserélték diagonál köpenyekről radiál köpenyekre. 

Rugózás
A ZIU-9 trolibuszok kettős rugózással ké-
szültek. Az első és hátsó futóművek köny-
nyített laprugó kötegekkel lettek rögzítve 
a trolibusz alvázához. A laprugó kötegek 
alkalmasak a futóművek vezetésére, meg-
tartják az üres trolibusz súlyát és biztosítják 
a rugózást. A laprugó felépítését tekintve 
több edzett és félelliptikusra hajlított rugó-

lapból áll. A rugólapokat középen köldökcsavar fogja össze, első 
és hátsó harmadába rugókengyeleket alkalmaznak. A rugóköteg 
összeszerelésénél az egyes lapokat grafitos zsírral kenik, mivel 
rugózás közben az alakváltozás miatt az egyes lapok egymáson is 
elcsúsznak. Ez egyben a rugó lengéseit is csillapítja. A rugó főla-
pok végeit úgy alakítják ki, hogy az alkalmas legyen a rugóköteg 
rögzítésére. A ZIU-9 trolibuszok esetében az első laprugók minkét 

vége gumiágyba van rögzítve. A hátsó laprugó kötegek 
elöl csapszegen keresztül rugóhimbán keresztül, hátul 
gumiágyba lettek rögzítve. A futóművek laprugókon 
keresztül történő rögzítése adta a trolibusz jellegzetes 
rugózását. Hiába volt 
az üzemi rugózás lég-
rugós kialakítású, a 
laprugókon keresztül 
jól érezhetőek voltak 

az út egyenetlenségei.
A trolibusz üzemi rugózását a légrugók biztosítják. Az 
első futóműnél 2 darab, a hátsó futóműnél a hátsóhíd 
keret sarkain elhelyezett 4 darab gördülőmembrános 
légrugót alkalmaznak. A gördülő membrános légru-
gónál a rugóelem tulajdonképpen egy henger a benne 
mozgó dugattyúval. A henger belső és a dugattyú külső 
palástját kordbetéttel átszőtt gumiköpeny köti össze. 
A dugattyú alakja olyan, hogy nagyobb benyomódás 



után a gumipalást fokozatosan felfekszik a ferde 
dugattyúoldalon, a dugattyú felülete megnő, azaz 
a karakterisztika meredekebbé válik (ugyanakkora 
összenyomódáshoz nagyobb erő szükséges). Mint 
látható, a dugattyú palástjának kialakításával a ka-
rakterisztika egyszerűen befolyásolható. A légrugó 
rugózási karakterisztikájának beállítását az aktuális 
terheléshez a szintszabályzó szelepek biztosítják. 
A szintszabályzó szelepek a kocsiszekrény alváz 
részére vannak felszerelve és egy rudazaton keresztül 
kapcsolódnak a futóműhöz. Abban az esetben, ha az 
utasterhelés növekszik, a kocsiszekrény lesűlyed, 
ezt a rudazaton keresztül érzékeli a szintszabályzó 
szelep és megnöveli a légrugóban a nyomást. Az 
utasterhelés csökkenése esetében az rudazat elmoz-
dulása ellentétes irányú és a légrugóból a levegőt a 
szabadba engedi. A szintszabályzó szelepbe a saját 
légtartályából érkezik a sűrített levegő. Alaphely-
zetben a töltőszelep ráfekszik az üreges dugattyúra, 
ezzel elzárja a levegő útját. Ez a szelep semleges 
helyzete. A töltőszelep kettős működésű. Amennyi-
ben a rudazat elmozdulása középhelyzettől számítva 
31 mm.-nél kisebb, akkor csak a kisebb kereszt-
metszetű szelep nyit, ezzel finoman szabályozva 
a légrugó nyomását. Nagyobb elmozdulás esetén, 
ami a terhelés nagymértékű változását jelzi, kinyit a 
gyorstöltő szelep is, ezzel nagyobb keresztmetszeten 
áramlik be a levegő. Ezután a gyorstöltő szelep lezár 
és csak a normál töltőszelepen keresztül történik a 
nyomás beállítása.  Terhelés csökkenése esetén a 
rudazat ellenkező irányba mozdul és a szelepkaron 
keresztül elmozdítja az üreges dugattyút. Amikor az 

üreges dugattyú elválik a töltőszelep tömítéséről, megnyitja a levegő útját és a levegő a 
légrugóból a szabadba áramlik. Ennek hatására a kocsiszekrény sűlyed és a megfelelő 
szint elérésekor, (ami a talajtól mérve 320 mm.) a dugattyú visszazár, ezzel állandósul 
a nyomás a légrugóban. Az első futóműnél egy szintszabályzó szelepet alkalmaznak, 
ami az első futóműhöz a hídtest közepénél csatlakozik és a jobb és bal oldali légrugókat 
szabályozza. Hátul két szintszabályzó szelep található a trolibusz jobb és bal oldalán, 
a kerekek előtti szekrényben. Ezek a jobb  és bal oldali 2 darab légrugót szabályozzák. 
Ennek megfelelően e trolibusz kocsiszekrényének megfelelő szintbe állítása három 
ponton történik, elöl a kocsiszekrény hossztengelyéhez képest lehet vízszintesbe állítani, 
míg hátul a kocsiszekrény hossztengelyére merőlegesen lehet szintezni.
  



Lengéscsillapítók

Az útfelület egyenetlenségei, a fékezés vagy 
gyorsítás, illetve a kanyarodás közben fellépő 
erőhatások a jármű rugózásának következtében 
különféle lengéseket eredményeznek. Ezeknek 
a lengéseknek a csillapítása nem csak az utazási 
kényelem, hanem a jármű stabilitásának biztosítá-
sa céljából is igen lényeges. A fellépő lengéseket 
a lengéscsillapítónak kell felemésztenie, csillapí-
tania. A lengéscsillapító feladata kettős. Egyrészt 
biztosítani kell a fent említett lengések csillapítá-
sát, másrészt ki kell küszöbölnie az útegyenetlen-
ségekből adódó lökésszerű erőhatásokat, felütése-
ket.
A laprugók ebben a vonatkozásban kedvező tu-
lajdonságúak, mert felépítésüknél fogva bizonyos 
belső csillapítással rendelkeznek, ami a lapok 
egymáson való elmozdulásának, csúszásának 
következménye. A trolibuszon alkalmazott légru-
gók csillapítatlan lengéseket végeznek, ezeknél 
különösen fontos a lengéscsillapítás. A ZIU-9 
trolibuszokon teleszkópos hidraulikus lengés-
csillapítókat alkalmaznak. Az első hídon kettő, a 
hátsó hídon négy lengéscsillapító van beépítve. A 
lengéscsillapítók a folyadéksúrlódás elvét alkal-
mazzák. A hidraulikus lengéscsillapítók előnye, 
hogy karakterisztikájuk különböző furatok, sze-
lepek segítségével tetszőlegesen alakíthatók. Az 
ábrán megfigyelhetjük, hogy a dugattyú feletti és 
alatti tér nem egyformán változik, a benyomuló 
dugattyúszár miatt az alsó térből kiszorított folya-
dék nem fér el a dugattyú felett. Ennek kiküszöbö-

lésére szolgál a hengert körülvevő akkumulátor, amely a kiszoruló folyadékot tárolja. Ez 
az akkumulátor tulajdonképpen egy légüst, amely a benne levő gáz összenyomódásával 
biztosít helyet a kiszoruló folyadéknak. Mint látható a dugattyún két furatsor van. A na-
gyobb furatsor csak a dugattyú lefelé mozgásakor, berugózáskor van nyitva, mert ilyen-
kor a folyadéknyomás a nagyobb furatsor szelepét ki tudja nyitni. A nyomás a fenék-
szelepet is kinyitja, így a felesleges folyadék az akkumulátor térbe áramlik. A dugattyú 
felfelé haladásakor a nagyobb furatsor lezár, a kisebb furatsor kinyit. A folyadék kisebb 
keresztmetszeten áramlik, emiatt megnő a folyadéksúrlódás. A nyomásváltozás a fenék-
szelepet is kinyitja, az akkumulátortérben levő folyadék ezen keresztül visszaáramlik a 
hengerbe. A teleszkóp összenyomódásakor tehát kisebb az ellenállás, mint a széthúzás-
nál, azaz kirugózásnál. 



Hátsóhíd és erőátviteli berendezések

A ZIU—9 típusú trolibuszok RÁBA hátsóhíd részlete látható az alsó ábrán. 

A hátsó hídház sajtolt acéllemezből készül. A két féldarabból sajtolt ház ívhegesztéssel 
van összekötve és a házra vannak felhegesztve a tengelycsonkok felerősítésére szolgáló 
peremes csonkok.
A tengelycsonkot csavarok erősítik a hídtesthez. A tengelycsonkok körül a kerékagy 2 
darab kúpgörgős csapágyon forog. Látható, hogy az agy csapágyazásának kialakítása 
olyan, hogy a féltengelyeket hajlítónyomaték nem terheli. A hátsó kerekek csapágyazá-
sa olajkenésű, a kerékagy tömítettséget belül acélházas tömítőgyűrű, kívül a zárófedél 
biztosítja. Az ikerkerekek felerősítése a kerékagytárcsára történik. A két kereket közös 
kerékcsavarok rögzítik, a kerekek közötti távolságot közbetétgyűrű tartja. Ugyancsak 
csavarok rögzítik a kerékagyhoz a fékdobot. A fékszerkezet porral, sárral való szennye-
ződését a féktakaró lemez akadályozza meg. A fékdob és a keréktárcsa között bizonyos 
hézag van, ami azért szükséges, hogy a fékdobon keletkező hő átadását a kerekeknek 
(gumiknak) megakadályozza. A híd-testen  vannak  kialakítva  a  fékkarok,   fékpofák 
felszerelését szolgáló elemek. A kerékagy magában foglalja a bolygórendszerű kerék-
hajtást. A hátsóhíd tartalmazza a másik fontos erőátviteli elemet, a differenciálművet. 
A trolibusz kerekei különböző hosszúságú utat tesznek meg egyenetlen útfelületen, 
valamint ívmenetben. Ilyenkor fordulatszámuk, kerületi és szögsebességük eltérő. A 
hajtott kerekek megcsúszását, illetőleg a tengely elcsavarodását úgy előzzük meg, hogy 
a tengelyt két féltengelyre osztjuk és közéjük kiegyenlítőművet építünk. 
A differenciálmű feladatai:
a hajtott kerekek közötti útkülönbség kiegyenlítése ;



a kardántengely forgási síkjának 90°-os elfordítása és állandó lassító áttétel biztosítása.

Felépítése: a forgatónyomaték a kardántengelytől a kúpkerékhez érkezik. A kúpkerék két 
kúpgörgős csapágyon van csapágyazva és hézagoló lemezekkel lehet beállítani a meg-
felelő kapcsolódást a tányérkerékhez. A tányérkerék fordítja el a hajtás síkját és csök-
kenti a fordulatszámot, ezzel arányosan növeli a nyomatékot. A végleges fordulatszám 
csökkentés nem itt történik, ezért ezt a megoldást előtét differenciálműnek nevezik. A 
tányérkerékhez van csavarozva a bolygóház. A bolygóházban foglal helyet a négy darab 
bolygókerék, amik bronz csapágyakkal kapcsolódnak a két bolygókerék tengelyhez, 
valamint csúszócsapágyak vannak a bolygókerék és a bolygóház között. A bolygóke-
rekekhez kapcsolódnak a féltengely napkerekei. A napkerekek belső bordás felülettel 
kapcsolódnak a féltengelyekhez és kúpgörgős csapágyazással rendelkeznek. A nyomaték 
a féltengelyeken keresztül jut a hátsó kerékagy bolygóművéhez.
A differenciálmű működése:
Amikor útkülönbség nincs a két hajtott kerék között, akkor a két kerék gördülő súrló-
dásának nagysága egyezik. Más szóval a napkerekek sugarának megfelelő erőkaron 
mindkét féltengely ugyanakkora erővel forgatható. Ha tehát a hajtó kúpkerék a kardán-
tengely nyomatékával forgatja a nagy tányérkereket, akkor megnövekedett forgatónyo-
matékkal forog a bolygóműház is. Mivel a bolygókerekek tengelyei a bolygóműházban 
vannak rögzítve, a rajtuk lévő bolygókerekekkel együtt követik a bolygóműház forgá-



sát. A bolygókerekek két oldalát ez esetben egyenlő gördülési ellenállás terheli, tehát a 
bolygóműház forgatónyomatékát egyenlő arányban megosztva adják át a két féltengely-
nek. Úgy viselkednek ilyenkor, mint a két napkereket összekötő ékek vagyis mozdulat-
lanok. 
Ívmenetben van tulajdonképpen szükség a kiegyenlítőműre. Ilyenkor a külső kerék 
hosszabb utat tesz meg, mint a belső kerék. A belső kerék féltengelyével és napkereké-
vel együtt lelassul a megnövekedett súrlódás hatására. A tányérkerékkel együtt forgó 
bolygóműház most is magával viszi a bolgyókerekeket, de azok két oldalát most már 
nem azonos erő terheli. A két különböző nagyságú erő a bolygókerekeket saját tengelyük 
körüli elfordulásra kényszeríti. A lassabban forgó, belső napkeréken legördülnek a boly-
gókerekek, a külsőt pedig felgyorsítják. Ekkor már nem egyenlő a két féltengely és a 
bolygóműház fordulatszáma, sőt a forgatónyomaték sem fele-fele arányban oszlik meg.
Ívmenetben a bolygóműház változatlan fordulatszáma mellett annyival növekedik a 
külső kerék fordulatszáma, amennyivel a belső kerék fordulatszáma csökken. A belső 
kerékre ható forgatónyomaték pedig 1,5-szerese a külső kerék forgatónyomatékának.
A kiegyenlítőmű működési elvéből két hátrányos tulajdonságra következtethetünk. Az 
egyik hátrány akkor tapasztalható, amikor az egyik kerék gördülési ellenállása igen kicsi 
(jégen áll). Ilyenkor az kétszeres fordulatszámmal forog, mert a tapadó kerék áll, a jármű 
pedig nem mozdul. Ezt a hátrányt a kiegyenlítőműzár küszöbölheti ki.
A kiegyenlítőmű másik hátránya ívmenetben jelentkezik. A belső kerékre nagyobb for-
gatónyomaték hat, mint a külső kerékre, ezáltal a gépjármű befordítása nagyobb kor-
mányzási munkát kíván.
Az erőátviteli lánc következő eleme  

Kardántengely



A kardántengely továbbítja a vontatómotor forgatónyomatékát a differenciálmű felé. 
Működésekor két feladatot kell ellátnia. A vontatómotor a trolibusz alvázához van rög-
zítve, a differenciálmű pedig a hátsó futómű része, ezért a trolibusz haladásakor a rugó-
zás következtében a kúpkerék tengelyvonala elmozdul a vontatómotor forgórész tenge-
lyéhez képest. A kardántengelynek eltérő szögek alatt is továbbítani kell a nyomatékot. 
Másik feladata abból adódik, hogy az eltérő szögek miatt a kardántengelynek a hosszát 
is változtatnia kell. A kardántengely tulajdonképpen egy csőtengely, egyik végére kül-
sőbordás tengelyvéget, másik végére a kardánkeresztet befogadó agyat hegesztettek. A 
külső bordás tengelyvéghez kapcsolódik a belső bordás csúszóhüvely. A tengely mindkét 
végén kardánkeresztek helyezkednek el. A kardánkeresztek csapágyazásáról tűgörgős 
csapágyak gondoskodnak. A kenésről zsirzógombokon keresztül zsirzófuratok gondos-
kodnak. A kardánkeresztek biztosítják a különböző szög alatti hajtást, a bordás csúszó 
pedig lehetővé teszi a kardántengely hosszának változtatását.
 
Kormányzás

Nehéz gépjárműveknél felmerül az az igény, hogy a kormányzáshoz szükséges erőt ne 
a gépkocsivezető, hanem egy külön szerkezet fejtse ki és a gépkocsivezető csak ezt a 
szervo berendezést vezérelje lényegesen kisebb erőkifejtéssel. Ezeknél a járműveknél 
ugyanis olyan nagy erőt kellene a kormányzáshoz kifejteni, amit már nehéz a kormány-
gép áttételének növelésével elviselhető mértékűvé csökkenteni. Az áttétel növelése azt 
eredményezné, hogy a nagy átmérőjű kormánykereket túlságosan gyorsan és túl sokszor 
kellene körbeforgatni, ami a vezetési biztonságot csökkentené.

A kormánysegélyeknek és a szervokormányoknak a következő követelményeket kell 
kielégítenie:
a szervorész meghibásodásakor a kormánygép kézi erővel továbbra is működtethető 
legyen;
a szerkezetnek ne legyen észrevehető holtjátéka;
a szerkezet ne legyen önzáró, azaz elengedett kormánykerék esetén a kerekek álljanak 
vissza egyenesbe;
a szervo berendezés álló gépkocsinál is működjön ;
egyenesbe való tartáshoz ne adjon rásegítést, a vezető „érezze” a kormányt;
kormányzás közben a kormányzási ellenállás növekedésével arányosan, de lényegesen 
kisebb mértékben emelkedjen a kormánykerékre kifejtendő erő, szintén azért, hogy a 
vezető érezze a kormányt;
a kerekekre ható ütéseket, rángatásokat letompítva közvetítse a kormánykerékhez;
ne késlekedjen, a jármű azonnal engedelmeskedjen a vezető akaratának.

A ZIU-9 trolibusz kormányberendezése a fenti követelményeknek megfelel. Rendelke-
zik mechanikus kormányberendezéssel, valamint a kormányzást megkönnyítő kormány-
rásegítő munkahengerrel. Amennyiben a kormányszervó berendezés meghibásodik, a 
trolibusz továbbra is kormányozható marad, bár jelentősen megnövekszik a kormány 
kerék kerületén kifejtendő erő nagysága. 



Gyári adatok szerint a kormánykerékre kifejtett erőszükséglet 12 m.-es fordulási sugár-
nál, vízszintes szilárd burkolatú úttesten 10 km/h sebesség mellet 
 működő kormányszervónál:       117,6 N
 nem működő kormányszervónál: 588 N

A kormányberendezés részei: 
 1. kormánykerék
 2. kormányoszlop
 3. kardánkereszt
 4. kormánymű
 5. kormánykar
 6. fél tolórúd
 7. rásegítő (szervo) munkahenger
 8. rásegítő kar
 9. fél tolórúd
 10. kétvállú kar
 11. osztott összekötőrúd
 12. nívópálca
 13. olajtartály a szervo szivattyúval
 14. szivattyú meghajtómotor
 15. hardy tárcsa

A ZIU-9 mechanikus kormányműve or-
sós-fogasléces kialakítású. Az öntvény 
kormánymű ház tartalmazza a kormány-
orsót. A kormányorsó alsó és felső vége 
hengergörgős csapágyazással rendelkezik. 
Hozzá kapcsolódik a fogasléces lakatanya. 
A kormányzás megkönnyítése érdekében 
a lakatanya végtelenített golyósorral van 
csapágyazva. A fogasléchez kapcsolódik 
a kormánykar tengely fogasíve. A fogasív 
kialakítása kúpos, hogy a fogak megfelelő 

kapcsolódási magasságát (foghézag) állítani lehessen a tengely előre-hátra tolásával. Ezt 
a feladatot egy állítócsavar biztosítja. A kormányorsó alsó végén szintén állítócsavar te-
szi lehetővé a kormányorsó hossztengely mentén történő állítást. A kormánymű a beöntő 
nyílás által szabályozott szintig olajjal van feltöltve. 

A kormányzás folyamata: a kormánykerék elfogatásakor a kormányrúd a kardáncsuklón 
keresztül elforgatja a kormányorsót. A kormányorsóhoz végtelenített golyósoron csap-
ágyazott fogasléc elfordítja a fogasívet. A fogasív tengelyére szerelt kormánykar eltolja 
az első fél tolórudat, ami erőt fejt ki a kormányszervó munkahenger vezérlőszelepére. A 
vezérlőszelep nyit és a munkahenger az alvázhoz rögzített dugattyúrúdon keresztül meg-
növelt erőt fejt ki a rásegítő karra és azon keresztül megnövelt erővel tolja a másik fél 
kormány tolórudat. A mozgás síkját a kétvállú kar fordítja megfelelő irányba és a hozzá-



kapcsolódó osztott összekötőrúd és trapézkarok segítségével elkormányozza a kereket.
A kormányszervó berendezés részei:

Kormányszervó szivattyú meg-
hajtómotor: G-732 típusú 24 V 
feszültségű soros gerjesztésű 
egyenáramú motor. Teljesítménye 
1,2 kW, fordulatszáma 1500 – 
2900 f/perc.

Kormányszervó lapátkerekes szi-
vattyú: 682B-340 2200-20 típusú 
kettősműködésű lapátos szivattyú. 
Teljesítménye 600 f/perc-nél 10,4 
l./perc. Maximális nyomása 6,4 
MPa (65 bar).

Szervo munkahenger: 682-340 5030 típusú rásegítő munkahenger egybe van építve a 
vezérlőszeleppel. Térfogata 1090 cm3, a dugattyú átmérője: 65,5 mm.

A kormányrásegítő berendezés működése:
A trolibusz bekapcsolása után, elindulás előtt a trolibuszvezető bekapcsolja a veze-
tőfülke bal oldalán levő kormányszervó kapcsolót és bekapcsolva tartja azt. Ekkor a 
kormányszervó szivattyú motorja egy hardy tárcsán keresztül megindítja a lapátkerekes 
szivattyút. Addig, amíg a trolibuszvezető nem forgatja el a kormánykereket, a nagy 
nyomású olaj az olajtartályból a szivattyún keresztül a munkahenger vezérlőszelepébe 
kerül. Itt a nyomórugók és a gömbcsapok alaphelyzetben tartják a vezérlődugattyút, ami 
nyitva tartja a visszaömlő rést, így a nagy nyomású olaj a nyitott visszafolyó résen ke-
resztül visszajut az olajtartályba. Ezzel egyidőben nyitva vannak azok a rések, amelyek 
a munkahenger dugattyú előtti és mögötti tereit kötik össze, így mindkét térben azonos 
a nyomás, nincs rásegítés. A kormánykerék elforgatásakor a kormány tolórúd eltolja a 
hozzá kapcsolódó gömbcsapot. Ennek hatására a vezérlőszelep elmozdul és zárja a visz-
szafolyó rést, nyitja a kormányzás irányának megfelelő rést. Ezáltal a nagy nyomású olaj 
a munkahenger megfelelő terébe áramlik. Ezzel egyidőben a visszafolyó rést összeköti 
a munkahenger másik terével és a felesleges olaj visszafolyik az olajtartályba. A szervo 
munkahenger dugattyúja az alvázhoz van rögzítve, ezért rásegítéskor a munkahenger és 
vele a vezérlőszelep mozog. Amíg a trolibuszvezető forgatja a kormánykereket, addig 
a vezérlőszelep háza igyekszik utolérni a vezérlőszelep, tehát a rásegítés folyamatosan 
fennmarad. Amikor a trolibuszvezető megállítja a kormánykereket, a vezérlőszelep háza 



utoléri a vezérlőszelepet. Ekkor a vezérlőszelep nyitja a réseket, a szivattyúból érkező 
olaj visszafolyik az olajtartályba, a munkahenger két terében azonos lesz a nyomás, a 
kerekek elkormányzott állásban maradnak.
A vezérlőszelep tartalmaz egy golyós szelepet, ennek az a funkciója, amennyiben a 
szervoszivattyú nem működik és kormányozni kell, akkor lehetővé teszi, hogy az olaj a 
munkahenger két tere között átáramoljon.
 
Léghálózat

A ZIU-9 trolibusz léghálózat biztosítja a trolibusz fékezéséhez, rugózásához és az ajtó-
működtetéshez szükséges sűrített levegőt. A léghálózat névleges nyomása 8,5 bar. Az 
elinduláshoz szükséges minimális levegőnyomás 5,5 bar, ezt a trolibuszvezetőnek kell 
figyelnie, mert a trolibusz nem rendelkezik olyan berendezéssel, ami megakadályozza a 
trolibusz elindítását levegőnyomás nélkül. 
A kéthengeres kompresszort (2) a vele egybeépített soros egyenáramú motor hajtja. A 
kompresszor a szabadból a (3) levegőszűrőn keresztül szívja és a visszacsapó szelepen 
keresztül a (5) kondenzvíz leválasztó edénybe nyomja. A kompresszor hengerfején talál-
ható a (4) biztonsági szelep, amely 10 bar nyomás felett fúj le. A kondenzvíz leválasztó-
ból a levegő az (6) automata fagymentesítőbe kerül. A fagymentesítőből a levegő eljut a 
(7) főlégtartályba. A főlégtartályból elágazik a levegő útja. A (9) áteresztő szelep 4,5 bar 
nyomás felett kinyit és töltődni kezd a (8) légrugók tartálya, a másik ág azonnal tölteni 
kezdi az  (10) “A” és a “B” híd féktartályait, valamint egy gumitömlőn keresztül a veze-
tőfülkében levő (17) nyomáskapcsoló és (16) nyomásgomba figyeli a léghálózat nyomá-
sát. A féklégtartályokból kapja a sűrített levegőt a (11) főfékszelep és a (12) nyomásmé-
rő órák. Fékezéskor a főfékszelepen keresztül jut el a sűrített levegő a (13) első és (20) 
hátsó fékhengerekbe. A légrugó tartályból kap levegőt a (15) első és (19) hátsó légrugó 
szintezőszelepek és ezeken keresztül az (14) első és (21) hátsó légrugók. A légtartályok 
alján levő kézi működtetésű golyósszelepek végzik a kondenzvíz eltávolítását. A levegő-
ellátó rendszer szakaszos működésre készült, ezért a kompresszor és a meghajtó motorja 
hűtését a menetszél végzi. A trolibuszvezető feladata volt a szakaszos működés figyelé-
se, mert folyamatos működés közben a kompresszor vagy a meghajtó motor leéghetett.
A légsűrítő elektromos működését később ismertetem. A léghálózat egységei közül a 
légrugót és a szintezőszelepet már ismertettem, most jöjjön a többi egység részletes 
ismertetése.



Kompresszor:

EK-4V típusú kéthengeres, egyfokozatú  légsűrítő látja el a trolibusz léghálózatát és a 
légfékberendezéseket sűrített levegővel. A kompresszor egy egységet képez a DK-408 
típusú soros kapcsolású 550 V egyenáramú motorral és a kétfokozatú hajtóművel. A 
kompresszor névleges teljesítménye legalább 300 l/perc, üzemi nyomása 0,8 MPa (8 
bar).Felvett elektromos teljesítménye 2,7 kW. A fekvő elrendezésű kompresszor olajke-
nésű, az olajszintet az olajteknő beöntő nyílás zárócsavarban elhelyezett nívópálcával 
lehet ellenőrizni. A kétfokozatú hajtómű kenése is innen történt. A kompresszoregység 
szigetelten került beépítésre az alvázra.
Kondenzvíz leválasztó:

A sűrített levegő hőmérséklete a sűrítés miatt elérheti 
a 200 Celsius fokot, ez károsíthatná a léghálózat sze-
lepeit, ezért a levegőt le kell hűteni. Emellett a sűrített 
levegő tartalmaz a beszívott levegőből párát és a komp-
resszorból olajpárát. Ezt el kell távolítani a sűrített leve-
gőből. Erre a célra építették be a ZIU-9 léghálózatába a 
kondenzvíz leválasztó edényt. A sűrített levegő a tartály 
oldalára épített csatlakozón keresztül érkezik és a tartály 
belső falán levő levegőterelő spirál a levegőt szétteríti 
a tartály falán. Ettől a levegő lehűl és páratartalma az 
edény falára kicsapódik és a tartály alján összegyűlik. 
A tartály alján levő kézi működtetésű golyós szelepen 
keresztül lehet a kondenzvizet leengedni.



Fagymentesítő:
Az automata fagymentesítő a trolibusz alvázán, 
a vontatómotor mellett van beépítve. Téli üzem-
ben, a műszaki szakszolgálat naponta feltölti a 
fagymentesítőt (régebben denaturált szesszel) 
légfék fagymentesítő folyadékkal. A sűrített leve-
gő a szívónyílás felett leszűkített keresztmetsze-
ten halad át. A szűk keresztmetszet miatt a levegő 
sebessége jelentősen megnő, ez szívóhatást vált 
ki és a felszívó csövön keresztül fagymentesítő 
folyadékot porlaszt a sűrített levegőbe. A fagy-
mentesítő folyadék vegyi úton ma-
gához köti a levegő páratartalmát és 
ez a csapadék a léghálózat csőve-
zetékeiben és a légtartályokban 
csapódik le. A levegőcsövek felsze-
relése olyan, hogy a légtartályok 
felé van esése, így a kondenzvíz a 

légtartályok alján gyűlik össze, ahonnan kézi működtetésű golyós szelepe-
ken lehet a szabadba engedni. 
Áteresztő szelep:

A légrugók tartályának feltöltése visszaáramlásos 
áteresztő szelepen keresztül történik. A szelep tetején 
levő szabályzócsavar segítségével lehet beállítani, hogy 
a szelep csak 4,5 bar nyomás felett nyisson ki. Ekkor 
a levegőnyomás a rugó ellenében fel tudja emelni a 
membrán szelepet és a levegő beáramlik a légtartályba. 
Amennyiben a léghálózat nyomása csökken, a szelep 
lezár. Amikor a léghálózat nyomása alacsonyabb lesz, 
mint a légrugók nyomása, az áteresztő szelepben levő 
visszacsapó szelep kinyit és levegőt enged a légrugók-
ból a léghálózatba, ez kb. egy fékezéshez elegendő leve-
gőt jelent.

Visszacsapó szelep:
A légfékes gépkocsiknál általánosan elterjedt megoldás, hogy 
a légféktartályokat többkörös védőszelepen keresztül töltik fel 
sűrített levegővel. A ZIU-9 trolibuszoknál nem szokványos 
megoldást alkalmaztak. Mindegyik légféktartály feltöltése egy 
visszacsapó szelepen keresztül történt. A célnak ez is tökélete-
sen megfelelt, mert ha az egyik fékkör tömítettsége megszűnt, 

akkor a visszacsapó szelep lezárta a tömítetlen fékkört. A szelep csak akkor nyitott ki, ha 
a kompresszor működött. Ennek a megoldásnak hátránya, hogy ugyan a sértetlen fékkör 



működőképes maradt, de a kompresszor a hibás fékkörön keresztül a szabadba nyomta 
a levegőt. Ez gyakori bekapcsoláshoz vezetett és a kompresszor és meghajtó motorja 
túlmelegedéséhez vezetett.

Feltöltőszelep:
Abban az esetben, ha a kompresszor meghibásodott, a vontatás idejé-
re külső forrásból, általában a vontató léghálózatáról lehetett feltölteni 
a trolibusz léghálózatát. Ez a feltöltő szelep a trolibusz elején, közé-
pen, az első lökhárító mögött található. (léghálózati rajz 18) A porvé-
dő sapka lecsavarása után ide lehetett csatlakoztatni a feltöltő tömlőt 
és egy golyós szelepen keresztül lehet feltölteni a léghálózatot.

Nyomásszabályzó AK-11B:

A trolibusz vezetőfülkében található az AK-11B típusú nyomásszabályzó. Feladata a lég-
hálózat nyomása függvényében a kompresszort be illetve kikapcsolni. Helyes beállítás 
esetén 6,5 bar nyomásnál bekapcsolja, 8,5 bar nyomásnál kikapcsolja a kompresszort.
Működése: A sűrített levegő az 5 jelzésű csonkon, nagynyomású gumicsövön érkezik 
a nyomáskapcsolóba. A levegőnyomás a 6 jelzésű gumimembránon keresztül hat a 10 
jelzésű bakelit dugattyúra. A dugattyút a 11 jelzésű rugó ellenében próbálja elnyomni. 



A bakelit dugattyúhoz kapcsolódik a 24 V-os érintkező mechanizmusa. Az 1 számú “Y” 
formájú érintkezőt a hozzá kapcsolódó 21 számú rugó nyitja vagy zárja, attól függően, 
hogy a bakelit dugattyú illetve a hozzá kapcsolódó mechanizmus mekkora elmozdulást 
produkál. A be és kikapcsolást a 12 és 14 számú szabályzó csavarokkal lehet beállítani.

Fékberendezések
A ZIU-9 trolibuszon három, egymástól független működésű fékberendezés található.

1. Villamosfék. A vontatómotor mellékáramköri tekercsének gerjesztésével megvalósí-
tott ellenállás rövidzárfék. A trolibusz lassítására alkalmas fékberendezés, két fokoza-
tú, első fokozatában kb. 30 km/h sebességig, kettes fokozatában 5-10 km/h sebességig 
lassította a trolibuszt. Ezután légfék segítségével lehetett megállítani a trolibuszt.
2. Kétkörös légfék. Az első és a hátsó híd fékezése egymástól függetlenül, levegős 
működtetésű dobfékekkel van megoldva. A légfék biztosítja, hogy fékezéskor a troli-
busz lassulása nagyobb legyen mint 5 m/s2 (hatósági előírás).
3. Mechanikus működésű kézifék, csak a hátsóhíd fékberendezésére hat.

A fékpedál, a többi gépkocsitól eltérően, a kormányoszlop bal oldalán helyezkedett el. A 
fékpedál kettős áttételi karon keresztül működtette a vezetőfülkében levő vezérkontroller 
fék karját és egy másik rudazaton keresztül a kétkörös főfékszelepet. Az első sorozatú 
ZIU-9 trolibuszokon (Szegeden a 9-111 pályaszámtól 9-119 pályaszámig) a trolibusz-
okon két egykörös fékszelep volt felszerelve, ezt egy összekötő rúd segítségével egy-
szerre működtette a rudazat. A későbbi sorozatok már valódi kétkörös fékszelepet tartal-
maztak. A főfékszelep a trolibusz bal oldalán, a vezetőfülke alatti szekrényben található. 
A fékrudazat hosszának változtatásával be lehetett állítani, hogy hol kezdjen működni a 



légfék. Helyes beállítás esetén a pedálút felénél kezdett el működni a légfék.
A következő ábrán a trolibusz mechanikus kézifék berendezése látható. 

A vezetőfülkében, a vezetőülés bal oldalán helyezkedik el a kézifék kar. Elmozdulási 
útja, helyes beállítás esetén 80O. A kézifék kar holtjátéka 30O, hatásos tartománya 50O. A 
kézifék rögzítéséről fogasíves, racsnis mechanizmus gondoskodik. A rögzítést a kézifék 
kar végén található gomb segítségével lehet oldani. A kézifék rudazat, áttételi karon ke-
resztül, a trolibusz alvázán húzódik végig egészen a hátsóhídig. Itt a 4 számú áttételi kar 
segítségével közvetlenül mozgatta a bal és jobb oldali hátsó fékpofákat, ezzel befékezve 
a hátsóhidat. A légfék és a kézifék különválasztott működését biztosítja a rudazat végén 
található villásfejben kialakított horony.

Dobfék:



Az első és hátsó dobfék működését tekintve megegyezik, ezért csak az első híd ábráján 
mutatom be működését. A fékdob a kerékagyhoz kerékcsavarokon keresztül kapcsoló-
dik, ezért azzal együtt forog. A fékpofák a csonktengelyre csavarokkal rögzített féktartó 
lemezre vannak szerelve. Alsó végüknél csapszegekre vannak csapágyazva, felső végü-
ket a fékpofa visszahúzó rugó görgőn keresztül szorítja a fékkulcshoz. A fékkulcs csú-
szó-csapágyazással lett ellátva, tartóbakja a féktartó lemez külső felére van rögzítve. A 
fékkulcs állítható fékkarral kapcsolódik a fék munkahengerhez. Az első fékkamrák szin-
tén a féktartó lemezre vannak szerelve, a léghálózathoz nagynyomású féklégtömlővel 
kapcsolódnak. A hátsóhídnál csak annyi a különbség, hogy a fékpofák, fékkulcs bakok 
és a fékhengerek a hídtestre vannak hegesztve. Fékezéskor a főfékszelepből érkező sűrí-
tett levegő a fékhenger dugattyújára hat. A dugattyút előretolja és az elmozduló dugattyú 
rúd a fékkaron keresztül elfordítja a fékkulcsot. Az elforduló fékkulcs az evolvens ívhez 
támaszkodó görgőn keresztül a fékpofákat a fékdob falához feszíti, így megtörténik a 
fékezés. A fék oldásakor a fék munkahengerben levő sűrített levegő a főfékszelepen ke-
resztül a szabadba áramlik. A fékpofákat a fékvisszahúzó rugó, a fékhenger dugattyút a 
nyomórugó állítja vissza alaphelyzetbe. A fékpofa és a fékdob közötti megfelelő távolsá-
got a fékkarba épített csigakerekes állító szerkezet segítségével lehet beállítani. Fékezés 
során jelentős mennyiségű hő keletkezik, ami a fék hatásosságát csökkenti. Sajnos a fék-
dob hűtése, mivel a kerekek a fékdobra vannak szerelve, nem a legjobb. Ezért különösen 
fontos, hogy a trolibuszvezető használja ki a villamosfék lassítását és a légféket normál 
üzemi körülmények között kb. 20 km/h sebességnél kezdje használni. A trolibusz F1-2 
Forgalmi Utasítás is ezt a sebességet engedélyezi villamosfék hiba esetén.
Először a régi, két egykörös fékszelep működését ismertetem. Alaphelyzetben a rugók 

oldott helyzetben tartják a 
légféket. Ekkor a főfékszelep 
üreges dugattyúja nyitva tartja 
a levegő útját a fékhergerből a 
szabad térbe. Ez azért fontos, 
mert így nem fordulhat elő 
olyan hiba, hogy a fékhenger-
ben nyomás maradjon, ami 
enyhe fékezést okoz, ezáltal 
a fékpofák felülete beéghet. 
Ez kritikus esetben a fékhatás 
megszűnését is okozhatja. 
Fékezéskor a fékrudazat az 
emeltyűn keresztül eltolja a 
fékdugattyút. Első lépésben 
az üreges dugattyú felfekszik 
a kettős gumiszelepre, ezáltal 
lezárja a szabadba vezető utat. 
Tovább haladva megnyitja a 
kettős gumiszelep hátsó kúpját 
és a féktartályból levegő áram-



lik a fékhengerekbe. Miközben a nyomás emelkedik a fékhengerben, ez a nyomás hat 
az üreges dugattyúval egybeépített membránra is. A membrán a fékdugattyú belsejében 
levő nyomórugó ellenében igyekszik az üreges dugattyút visszanyomni. Amennyiben 
elég nagy a levegőnyomás, a membrán legyőzi a rugó erejét és a kettős gumiszelep hátsó 
kúpja lezár. Ezzel állandósul a nyomás a fékhengerben. Ha a trolibuszvezető erősebben 
akar fékezni, akkor jobban lenyomja a fékpedált, ennek hatására jobban összenyomja a 
fékdugattyúban levő nyomórugót. Ennek hatására kinyit a kettős gumiszelep hátsó kúpja 
és újra levegő jut a féktartályból a munkahengerbe. A főfékszelepen belül is emelkedik 
a nyomás és ez a megnövekedett nyomás ismét lezárja a kettős gumiszelep hátsó kúpját. 
A fékpedál felengedésekor a rugók alaphelyzetbe állítják a fékberendezés alkatrészeit, 
a fékdugattyú visszatér alaphelyzetbe, a kettős gumiszelep első kúpja nyit és a fékrend-
szerben levő sűrített levegő a fékhengerből az üreges dugattyún keresztül a szabadba 
áramlik. 
A következő ábrán a kétkörös fékszelep metszete látható. A működés elve itt is hason-

ló az előbb ismertetetthez, azonban van néhány 
eltérés. A fék oldott állapotában zárva van az I. 
és II. fékkör féklégtartálya felöl a levegő útja, 11 
és 12 csatlakozók, ugyanakkor a főfékszelepen 
keresztül nyitva van a fékhengerek felöl, 21 és 22 
csatlakozók, a levegő útja a szabadba. A fékezés 
kezdetekor a fékrudazat előrehúzza a kart, ami 
lenyomja a fékdugattyút. Ekkor a fékdugattyú 
felfekszik a gumiszelepre, ezzel a 11-21 teret 
leválasztja a szabad térről és tovább mozdulva 
megnyitja a szelepet, ezzel sűrített levegő jut a 
21 térbe, ezen keresztül az I. fékkörbe. A nyo-
más emelkedése során a levegőnyomás bejut a 
II kör fékmembránja fölé és azt a rugója ellené-
ben lenyomja. Ennek hatására zár a II fékkör is 
a szabad felé, majd tovább haladva megnyitja a 
fékszelepet és a sűrített levegő a 22 csatlakozó, 
vagyis a II fékkör fékhengerei felé áramlik. Ami-
kor kialakul a féknyomás, ez hat a II kör memb-
ránjára és az I kör fékdugattyújára és ezeket a 
rugójuk ellenében elmozdítja. Ezzel beáll az a 
helyzet, amikor a levegő útja le van zárva mind 

a féktartályok, mind a szabad tér felöl, ezzel állandósul a féknyomás. A fékpedál felen-
gedésekor a rugók alaphelyzetbe állítják mindkét kör fékdugattyúit, ezzel zárva lesznek 
a féktartályok felöli 11 és 12 terek, ugyanakkor a fékhengerekben levő féklevegő a 21 
és 22 terek felöl a 3 lefúvószelepen keresztül a szabadba áramlik. Biztonsági megoldás, 
hogy amikor az I fékkör tömítetlensége miatt a levegőnyomás nem tudja működtetni a II 
kör membránját, akkor megnövekedett pedálút mellett a fékdugattyú felütközik a memb-
ránon és mechanikusan működteti a II kör fékszelepét. A két fékkör közötti hangolást 
hernyócsavar segítségével lehetett beállítani.   



Elektromos berendezések

A trolibusz villamos berendezése, illetve áramkörei két csoportra oszthatók. Az egyik 
csoport 600 V névleges egyen feszültségről működik, a továbbiakban ezeket nevezem 
erősáramú berendezéseknek.
A másik 24 V feszültségről működik, kivéve a 12 V-al működő erősítőt.
A ZIU-9 trolibusz egy vontatómotorral van felszerelve, mely 600 V felsővezetéki fe-
szültségről működik. A működtetéshez szükséges egyenáram a felsővezetékről áramsze-
dőkön keresztül jut a trolibusz berendezéseihez.

A trolibuszok villamos kapcsolása az alábbi üzemmódokat teszi lehetővé:
1. Trolibusz lassú mozgása „manőverező” fokozaton. Ezen üzemmód segítségével a 
járművezető járművét kb. 5-10 km/h sebességgel tudja vezetni. Az indítóellenállások 
melegedése miatt ezt a fokozatot max. 5 percig szabad használni.
2. Trolibusznál normál, automatikus felgyorsítása. A jármű felgyorsítását automatika 
vezérli (szervokontroller), mely a vontatómotor elé kötött ellenállásokat a jármű ter-
helésétől függően iktatja ki, mindaddig, míg a hajtómotor kapcsain a felsővezetéken 
levő feszültség nem jelenik meg.
3. Trolibusz különböző sebességgel történő mozgása (soros gerjesztőtekercs mágne-
ses mezejének gyengítésével). A hajtómotor természetes jelleggörbéje által biztosított 
sebesség ezen üzemmóddal tovább növelhető.
4. Üzemi elektrodinamikus ellenállás fékezés.
A járművezető a jármű sebességét a villamos-motor generátor üzemmódra történő 
kapcsolásával kb. 5 km/h sebességre tudja lecsökkenteni. Megálláskor kb. 10 km/h 
sebesség alatt a légféket kell használni, mivel a villamos fék hatásfoka már alacsony.
5. Villamosmotor forgórészének irányváltása. Lehetővé teszi a járműmozgás irány-
változtatását előre-hátra. Hátramenetben a sebességet nem korlátozza semmi, ezért a 
trolibusz vezetőnek kell figyelnie arra, hogy manőver fokozat fölé ne kapcsoljon.

A trolibuszok kapcsolása lehetővé teszi továbbá a villamos berendezések védelmét kü-
lönböző eszközökkel. 
Ezek:

1. Trolibusz villamosmotorjának védelme túlterhelés ellen (AV túláramkapcsoló).
2. Null feszültség védelem (RN nullfeszültség relé). Megakadályozza, hogy a vil-
lamos motor a felsővezetéken történő áram kimaradás esetén, visszakapcsoláskor a 
motorra közvetlen teljes feszültség jusson. Másik feladata, hogy a generátor hajtómo-
tor hibája esetén letiltja a vezérlést és működteti az áramszünet jelzőt. Erre azért van 
szükség, hogy az indítóellenállások hűtése nélkül a trolibusszal ne lehessen közleked-
ni.
3. Berendezések és egyes vezetékek védelme rövidzárlat esetén biztosítókkal.
4. Rádióvétel védelme a trolibusz villamos által keltett zavarokkal szemben.



RT-6I típusú áramszedő

A trolibusz tetején helyezkedik el az áramszedő és a zavarszűrő fojtótekercs. A kocsi-
szekrénytől elszigetelt keretre van építve az egység. A zavarszűrőt kopoltyúlemezes 
burkolat védi. Az áramszedő kétpólusú kialakítású, egyik áramszedő rúd a pozitív, másik 
a negatív felsővezeztékre kapcsolódik. Feladata, hogy megbízható elektromos kapcsola-
tot biztosítson a trolibusz 600 V-os berendezései és a felsővezeték között. Lehetővé kell 
tennie, hogy a trolibusz a felsővezeték tengelyvonalától jobbra és balra 4,5 m-re eltá-
volodhasson. Üzem közben az áramszedő fej (csúszófej) csúszik a munkavezetéken az 
emelőszerkezet biztosítja az áramszedő elmozdulását függőleges és vízszintes irányok-
ban és létrehozza a szükséges csúszófej nyomást.

Az áramszedő műszaki adatai:
névleges feszültség:        550 V
megengedett állandó áram:            170 A
A rúd emelési magassága a csúszófejjel együtt
 az áramszedő alap vízszintes támasztó síkjától:
 legkisebb üzemi magasság          700 mm
 normális üzemi magasság                2700 mm
 legnagyobb üzemi magasság               3000 mm
 legnagyobb, szabad állapotban              4250 mm
az áramszedő által a munkavezetékre gyakorolt nyomás 
5800 mm-es felfüggesztési magasság esetén           120 -140 N



a csúszófej megengedett legnagyobb   emelési   
magassága az útburkolat felett      7200 mm
az áramszedő hossza           6400 + 50 mm
az áramszedő megengedett kitérése a felsővezeték tengelyétől mérve 4500 mm
az áramszedőrúd lehetséges kitérése a hosszirányú tengelyhez képest 110°
az áramszedő súlya            79 kg

Az áramszedő alap porcelán szigetelőkön és 
a csavaroknál szigetelő perselyekkel van szi-
getelve. Az alapra hegesztett kúpos csap körül 
fordul el a ház. Csapágyazásáról két darab 
egysoros kúpgörgős csapágy gondoskodik. Ez 
teszi lehetővé, hogy az áramszedő vízszintes 
irányban 110°-ot elforduljon. A házat a csap-
hoz anya rögzíti. A nagyobb elfordulást rugós 
ütköző akadályozza meg. A házat felülről 
fedél zárja le. Az áramszedőrúd tartó villa a 
házhoz vízszintes tengellyel van odaerősítve. 
Capágyazása két egysoros görgőscsapággyal 
van megoldva. Ez lehetővé teszi az áramsze-
dő rúd függőleges irányú mozgását. A villába 
van besajtolva a 30 HGSZA minőségű króm-

szilícium-mangán  acélból  készített varratnélküli cső. A bevágással rendelkező villavég 
a cső testén keresztülmenő két darab csavarral van összehúzva. A cső felső vége acél-
tartóba van besajtolva. A tartón és a csövön megy keresztül a tengely melynek végéhez 
erősítették hozzá a két darab feszítőrugó kapcsolódó részét. A rugók feszítettségét azon 
rúd segítségével lehet szabályozni, mely jobb és balmenettel rendelkezik. A rúd mene-
tes dugóba és  csuklóházba van becsavarva. A rudat a kicsavarodás ellen ellenanya védi 
meg.
Az áramszedő legnagyobb magasságát áramszedő kiugrás esetén rugós ütköző határolja. 
A rugós ütköző villáját az áramszedő alap házán rögzítették. A villa hengeres része az 
áramszedő emelkedési magasságának megváltozása esetén az áramszedőrúd tartóján 
elhelyezett kiemelkedés furatába helyezkedik. Az ütköző villájára kell rácsavarni azt 
a  szabályozó anyát, mely a hengeres rugóra támaszkodik. Áramszedő kiugrás esetén a 
kiemelkedés a gömb kiképzésű alátéten keresztül a rugóra támaszkodik, ezzel korlátozza 
az emelési magasságot.
Az áramszedő rudat 30 HGSZA minőségű króm-szilícium-mangán acélból készítették 
lépcsős varratnélküli cső alakjában. A rúd felső vége 350 mm-rel felfelé meg van hajlít-
va a behajlás kiegyenlítése érdekében. A vezeték felső végét a kábelvéggel összekötötték 
a csúszófej perselyével, az alsó végét pedig kivezették a tartóban levő furaton keresztül 
és  bilinccsel rögzítették az alapfedélhez. Az áramszedőrúd vezetékre, mely kijön a tar-
tóból,  19/29 mm átmérőjű és 2050 mm hosszú gumitömlőt húztak rá.
A rúd mint egy rugó dolgozik ezért keresztmetszete megközelíti egy egyenszilárdsági 
test alakját.



A GT-14A típusú csúszófej

Az áramszedő rúd végét szigetelőpersely öleli át. Erre a perselyre csavarok segítségé-
vel van ráerősítve az acéltartó. A tartóban van elhelyezve a felül gömb alakú tengely. A 
tengelyen forog a csúszófej forgó része, amely a következőkből áll: tartó, sárgaréz betét, 
két darab terelőlap és a cserélhető szénbetét. 
A csatlakozó alkatrészek gömbfelületei, a köztük levő hézag és a tartóban levő szűk nyí-
lás lehetőséget adnak a cserélhető betétnek, hogy elforduljon a függőleges tengely körül 
és a bizonyos szöggel elforduljon a vízszintes tengely körül is. A csúszófej gömb alakú 
felületét le kell kenni. A betét és a tartó közti átmeneti ellenállás csökkentése érdekében 
helyezték be a rugóval rendelkező sárgarézkefét. A rugó hozza létre a kefe által a betétre 
gyakorolandó nyomást. Másik oldalról a rézkefe tartóval hajlékony rézvezető segítsé-
gével van összekötve. A rádióvételi zavarokat csökkentő egyik intézkedés az áramszedő 
és a tápvezeték közti érintkezés megjavítása. Ezt oly módon lehet elérni, hogy helyesen 
kell megválasztani az áramszedő által a munkavezetékre gyakorolt nyomást és széles 
érintkező felülettel rendelkező betétet kell alkalmazni. A legkisebb zavart a szénbetét 
szolgáltatja. A szén lágyabb mint a réz és polírozza a tápvezetéket, ugyanakkor viszont 
bármilyen fémbetét legyalulja a tápvezetéket és a rádióvételi zavarokat erősen  megnö-
velő sorjákat hoz  létre.
A szénbetétek alkalmazása előnyös még a munkavezeték kopásának csökkentése szem-
pontjából is. A szénbetéteket a réz betétre kell ráhelyezni, és a bronz terelőlapokkal kell 
rögzíteni, melyek egyidejűleg az irányító bordák szerepét is betöltik az áramszedőnek a 
munkavezetéken való haladása során. A terelőlapokat a betétekhez csavarok segítségé-
vel kell odaszorítani. Annak elkerülése érdekében, nehogy a földre essen a csúszófej az 
áramszedő kiugrása esetében, a csúszófejet szalaggal rögzítették az áramszedő rúdhoz.



IK-20A típusú zavarszűrő
A trolibusz elektromos berendezései mű-
ködése közben (pl. egyenáramú motorok 
szénkefe szikrázása) a 600 V-os egyenfe-
szültségre ülnek a zavarfeszültség tüskéi. 
Amennyiben nem akadályozzuk meg 
ezek kijutását a felsővezetékre, akkor a 
trolibusz mintegy 200 m-es körzetében, 
a felsővezeték antennaként viselkedve, 
szétsugározza a zavarjeleket és lehetetlenné 
teszi a rádió és televízió vételét, vagy meg-
zavarhatja más elektronikus berendezés 
működését. A fojtótekercsek az áramszedő 
tövében lettek elhelyezve. Nagy kereszt-
metszetű, lapos rézszalagból készített teker-
csek. Működésük azon alapszik, hogy a zavarfeszültség váltóáramként viselkedik, ezért 
vele szemben nem a tekercs ohmos ellenállása, hanem induktív reaktanciája mutatkozik. 

A tekercs induktív reaktanciája:

A képletből látszik, hogy minél magasabb a zavar frekvenciája, 
annál nagyobb lesz vele szemben a tekercs induktív ellenállása.

AV-8A-I Túláramkapcsoló
A túláramkapcsoló a vezetőfülkében, a fülke válaszfalra, a vezető feje fölé van beépítve.

Az AV túláramkapcsoló tekercse és 
érintkezője a vontatómotor áramkö-
rébe sorosan van kapcsolva. Felada-
ta a vontatómotor védelme zárlat 
esetén, valamint a vontatási áramkör 
kézi ki és bekapcsolása.

Műszaki adatok:
Névleges fesz.:  550 V
Tartós áram:  240 A
Működtető áram 490-500 A 



TP-94B Kontaktortábla

A trolibusz vezetőfülkében, a fülke jobb oldalában helyezkedik el a kontaktorszekrény. 
A kontaktorszekrény fém teteje kinyitható, fából készült eleje kivehető. Ez a szekrény 
tartalmazza a kontaktortáblát. Ezen helyezkednek el a trolibusz vontatási és fék áram-
köreinek erősáramú kontaktorai és reléi. A kontaktorok olyan mágneses zárkapcsolók, 
amelyek főérintkezőjükön erősáramot kapcsolnak, behúzótekercsük a vezérlési áram-
körben található, működtetése 24 V feszültséggel történik. A relék tekercsei általában az 
erősáramú áramkörökben találhatók, érintkezői a vezérlési áramkörben végeznek kap-
csolásokat. 
A kontaktortáblán elhelyezett kontaktorok és relék ismertetése, először a felső, majd az 
alsó sor, balról jobbra.
Felső sor:

RV1 időrelé fékre
A fékpedál lenyomásakor, a beállított késleltetés után meghúz és záródó érintkezője 
behúzatja a T fékkontaktort.

S3 söntkontaktor
Behúz a fékpedál lenyomásakor, kiejt a fékpedál felengedésekor. Főérintkezőjén kap-
csolja a vontatómotor mellékáramkörű tekercsének gerjesztését villamosfék üzemmód-
ban. Működésének feltétele, hogy a LK1, LK2, LK3 vonalkontaktorok kiejtett állapot-
ban legyenek, ezek segédérintkezőin keresztül záródik a behúzótekercs áramköre.



LK1 vonalkontaktor
Behúz manőver fokozaton, kiejt a menetpedál 0 állásában, vagy a fékpedál lenyomá-
sakor. Főérintkezője kapcsolja a vontatómotor áramkörét. Az AV túláramkapcsolótól 
érkező 600 V pozitív feszültséget zárja.
Működésének feltételei: fékpedál legyen 0 állásban, RT maximálrelé legyen kiejtve, RN 
nullfeszültségrelé legyen behúzva, szervokontroller legyen alapállásban.

T fékkontaktor
Behúz villamosfék 1 fokozaton, kiejt a fékpedál 0 állásában. Az RV1 időrelé késleltetve 
húzza be. Főérintkezője a vontatómotor forgórész tekercsét zárja rövidre az R13 és R21 
ellenállásokon keresztül, ezzel létrehozza az ellenállásfék áramkörét.

LK3 vonalkontaktor
Behúz manőver fokozaton, kiejt a menetpedál 0 állásában, vagy a fékpedál lenyomása-
kor. Behúzótekercse a vezérlési kontroller KV(M-3) és az LK2 kontaktor segédérint-
kezője, valamint az RV időrelé késleltetve behúzott érintkezőin keresztül kap vezérlést. 
Főérintkezője késleltetés után kiiktatja a vontatómotor főáramköréből az R13 és R21 
ellenállásokat. A trolibusz ekkor indul el.

R ellenálláskontaktor
Behúz a szervokontroller 13. pozíciójában, a szervokontroller RK 13-18 bütykös eleme 
kapcsolja. Főérintkezője rövidre zárja az indítóellenállásokat, így azok ki lesznek iktatva 
a vontatómotor főáramköréből.
Működésének feltételei: fékpedál legyen 0 állásban, RT maximálrelé legyen kiejtve, RN 
nullfeszültségrelé legyen behúzva, szervokontroller legyen alapállásban.

LK2 vonalkontaktor
Behúz manőver fokozaton, kiejt a menetpedál 0 állásában, vagy a fékpedál lenyomása-
kor. Főérintkezője kapcsolja a vontatómotor áramkörét a felsővezeték negatív ágához. 
Működésének feltételei: fékpedál legyen 0 állásban, RT maximálrelé legyen kiejtve, RN 
nullfeszültségrelé legyen behúzva, szervokontroller legyen alapállásban.

Alsó sor

S2 söntkontaktor
Behúz villamosfék 2 fokozaton, kiejt, amikor a fékáramkörben indukált áram 10 
A alá csökken. Ekkor a RMT minimáláram relé kiejt és megszakítja a S2 kontaktor 
behúzótekercsének vezérlését. Főérintkezője behúzáskor kiiktatja a vontatómotor mel-
lékáramköri tekercsének gerjesztőkörében levő soros és párhuzamos ellenállásokat, 
ezzel maximális gerjesztést hoz létre villamosfék 2 fokozaton.

KDK légsűrítő kontaktor
Behúz, ha a léghálózat nyomása 6,5 bar nyomás alá csökken. Kiejt, ha a léghálózat nyo-
mása a 8,5 bar fölé emelkedi, vagy a trolibuszvezető működteti a KDK nyomógombot. 



Főérintkezője kapcsolja be és ki a kompresszor meghajtó motorját.
 
RT maximáláram relé
Feladata a vontatómotor túlterhelés elleni védelme. Tekercsén a vontatómotor árama 
halad keresztül. Behúz, ha a motoráram meghaladja a 430-450 A áramerősséget. Ekkor 
megszakítja a menetvezérlést, kiejt az LK1, LK2 és R kontaktor, az LK2 segédérint-
kezője kiejti az LK3 kontaktort. Akkor lesz újra menetvezérlés, ha a trolibuszvezető 
felengedi a menetpedált és a szervokontroller visszapörög alapállásba.

RU gyorsítórelé
Az RU gyorsítórelé feladata a trolibusz gyorsulásának felügyelete. Tekercse a vontató-
motor armatúra áramkörében van, átfolyik rajta az armatúraáram. Behúz, ha az armatúra 
áram 320-350 A áramot meghaladja, kiejt, ha az armatúraáram 250-260 A alá csökken. 
Érintkezője a szervokontroller meghajtómotorjának áramkörében található. Ha behúz, 
akkor a pozíción levő szervomotoron rövidzárféket hoz létre, ezzel adott pozíción meg-
állítja a kontrollert. Továbbfordulni akkor engedi, ha a vontatómotor árama a beállított 
érték alá csökken.

RMT minimáláram relé
Tekercsén keresztülhalad a vontatómotor armatúra árama. Villamosfék 2 fokozatán mű-
ködik, figyeli a fékáramkörben indukált áram erősségét. 50-60 A áramerősségnél behúz, 
kiejt, ha az indukált áram 10 A alá csökken. Érintkezőjén kapcsolja az S2 kontaktor 
tekercsét.

RN nullfeszültség relé
Tekercse a generátor meghajtó motorjának áramkörében található. Behúz, ha a 
felsővezeték feszültsége 380 V-nál nagyobb. Kiejt áramszünet esetén, szigetelt vezeté-
ken áthaladáskor, áramszedő kiugrás esetén, generátor biztosíték kiolvadásakor, 35A-es 
SÜB biztosíték kiolvadásakor, ha a VVC1 vagy VVC2 kapcsoló nincs bekapcsolva. 
Ha kiejt, akkor érintkezője megszakítja a menetvezérlést, kiejtenek az LK1, LK2, R 
kontaktorok, LK2 segédérintkező bontja LK3 vezérlését. Nyugvóáramú érintkezője 
bekapcsolja a szünetjelző csengőt.
Védelmi feladata, megakadályozza áramszünet esetén, hogy visszakapcsoláskor 
indítóellenállások nélkül lehessen a trolibuszt indítani. Másik feladata, mivel az 
indítóellenálások hűtését a generátor meghajtómotor végzi, ellenállás hűtés nélkül ne 
lehessen a trolibusszal közlekedni.

S1 kontaktor
Behúz manőver fokozaton, kiejt a szervokontroller 14. pozíciójában (RK1-13 bütykös-
elem kapcsolja). Behúz villamosfék 1 fokozaton, kiejt a fékpedál felengedésekor.
Főérintkezője a vontatómotor mellékáramköri tekercsének körében van. Be vagy ki 
kapcsolja az áramkörből az R15 ellenállást, ezzel szabályozva a mellékáramköri tekercs 
gerjesztését.



Vezérlő és kapcsoló elemek
A trolibuszok elektromos berendezéseinek kapcsolását elektromágneses kapcsolók, relék 
és kontaktorok végzik. Működési elvük az áram mágneses hatása alapján nyugszik. Az 
egyenes vezető körül, ha benne áram folyik, mágneses mező keletkezik. Amennyiben 
a vezetőből tekercset készítünk, az egyes menetek mágneses terei erősítik egymást. A 
mágneses térerő vasmag alkalmazásával tovább erősíthető. 
Az elektromágnes húzóerejét az alábbi képlet határozza meg:

	 	 o	 	 	 						1	
	 F	=	 --	*	N	*	i2	*	A	*	--	
	 	 2	 	 	 						l2
ahol:
 F	=	húzóerő
	 o	=	a	levegő	permeabilitása
	 N	=	tekercs	menetszáma
	 A	=	vasmag	keresztmetszete
	 i	=	gerjesztőáram
	 l	=	légrés

A képlet segítségével könnyebben megérthetők a trolibuszon alkalmazott relék és 
kontaktorok működése.
A ZIU-9 trolibuszon a relék három csoportját alkalmazzák.
1. Feszültségrelé:
Tekercse nagy menetszámú, gerjesztőárama kicsi, ezért vékony keresztmetszetű huzalt 
alkalmaznak. Általában állandó feszültséggel kapcsolják. Üzemi feszültség hatására 
behúz, a feszültség megszűnésekor kiejt. Így működnek a kontaktorok. Egyes esetekben, 
pl. RN nullfeszültség relé, a légrés állításával beállítható, hogy mi legyen az a legkisebb 
feszültség, amelyre még behúz a relé.

2. Áram relé:
Tekercse kevés menetű, gerjesztőárama nagy, ezért vastag keresztmetszetű huzalt alkal-
maznak. A tekercs húzóereje itt a gerjesztőáram nagyságától függ. A ZIU-9 trolibusznál 
ilyen elven működik pl. az RT maximálrelé. A behúzáshoz szükséges áramerősséget a 
légrés beállításával lehet szabályozni.

3. Áram és feszültségtekercsekkel szerelt relé
Az ilyen típusú relének van áram és feszültség tekercse, így a feszültség és az áram 
együttesen működtetik. Lehetőséget ad a feszültség és áramirányok érzékelésére. Ilyen a 
ZIU-9 trolibuszon az RU gyorsítórelé, amelynek három tekercse van, egy áramtekercs a 
vontatómotor főáramkörében, kettő feszültségtekercs pedig a szervokontroller vezérlésé-
nek áramkörében. Beállítása a mozgó érintkező húzórugójának állításával történik.



4. Időrelé:
Az időrelék feladata, hogy az érintkezők zárását vagy nyitását a beállított késleltetési idő 
letelte után végezze el. A késleltetési idő általában 1 másodperc alatt van. Az ilyen típusú 
relé esetében a tekercs felett a vasmagon elhelyeznek egy gyűrűt. Ez a gyűrű rövidrezárt 
menetként viselkedik. Amikor feszültséget kapcsolunk a relé behúzótekercsére, a fel-
épülő mágneses mező áramot indukál a gyűrűben. Mivel a gyűrű rövidrezárt menetként 
viselkedik, ezért benne zárlati áram folyik. Az áram iránya és a keletkező mágneses tér 
iránya is, ellentétes az őt létrehozó mágnestér irányával, így késlelteti a relé behúzását. 
A ZIU-9 trolibusznál az RV és RV1 időreléket alkalmazzák. Az RV manőver fokozaton 
késlelteti az LK3 kontaktor behúzását. A relé beállítása olyan, hogy kikapcsoláskor si-
etteti az LK3 kiejtését, így a vonalkontaktorok már csökkentett motoráramot szakítanak 
meg. Ez kíméli a vonalkontaktorok érintkezőit. Trolibuszvezetők szakasz szigetelésen 
áthaladáskor alkalmazták azt a módszert, hogy a szakasz előtt rövid ideig engedték fel a 
menetpedált, ekkor az LK3 kiejtett, csökkent a motoráram, majd gyorsan visszanyomták 
a menetpedált. Ezzel időt nyertek, mert egyébként a vonalkontaktorok kiejtenek, meg 
kell várni, hogy a szervokontroller visszapörögjön és ezután lehet újra menetet kapcsol-
ni.
Az RV1 időrelé késleltetve húzatja fel a T fékkontaktort, a fékpedál felengedésekor pe-
dig késleltetve ejti ki a fékkontaktort. Ezzel eléri, hogy előbb a gerjesztőáramkör szakad 
meg és a fékkontaktor kisebb áramú állapotban szakítja meg a fékkört.

Példaként a következő ábrán az RT maximálrelé felépítese látható.



Kontaktorok
A felső ábrán KPD 110 típusú 
kontaktor látható. Ezt a típust al-
kalmazzák ZIU-9 trolibuszon sönt 
kontaktornak és a KDK kompresz-
szor meghajtómotort kapcsoló 
kontaktornak.
Az alsó ábrán KPP 113 kontaktor 
látható. Ezt a típust alkalmazzák 
vonalkontaktoroknak, ellenállás és fék 
kontaktornak. A két típus felépítésében 
azonos, különbség csak a főérintkező 
által kapcsolt áramerősségben van.
Felépítése: az alaplemezre van rögzítve 
a járom és az álló érintkező. A járomra 
rögzítik a behúzótekercset és a fegyver-
zetet. A fegyverzet tartja a mozgó érint-
kezőt. Az állandó érintkezőnyomást a 
rugó biztosítja. 



 Az mozgó érintkező elektromos bekötése réz sodraton keresztül valósul meg. A mozgó 
érintkező az ívoltó kamra belsejében kialakított helyen mozog. Az álló érintkezővel sor-
ba van kapcsolva az ívoltó tekercs. A tekercs végén található a kábel bekötése. Az ívoltó 
kamra feladata, hogy belső bordás kialakítása az ívet szétvágja.
Mivel a kontaktorok nagy áramot szakítanak meg, ezért szükség van ívoltásra. Egy-
részt a mozgóérintkezőre szerelt ívoltó szarv az érintkezők szétválásakor keletkező ívet 
széthúzza, majd az ívoltó tekercs mágneses tere az ívet betolja az ívoltó kamrába, ahol a 
bordák szétszabdalják.
A kontaktorok behúzótekercse mellett találhatók a segédérintkezők, amelyeket a fegy-
verzeten levő lapátok működtetnek. A segédérintkezők a vezérlés áramkörében végeznek 
kapcsolásokat a kontaktor behúzott és kiejtett állapotában.

VU 222 A típusú kapcsoló
A kapcsolók a vezetőfülke bal oldalán talál-
hatók. Eredetileg 4 darab kapcsolót építettek 
be. Ezek az alábbi 600 V-os berendezéseket 
kapcsolták közvetlenül: (balról jobbra) utastér 
fűtés, generátor meghajtómotor negatív ág, ge-
nerátor meghajtómotor pozitív ág, kompresszor 
meghajtómotor.
Az utastér fűtést a magyarországi ZIU-9 tro-
li-buszokból kiszerelték, ezért az utastér fűtés 
kapcsolót a felújítás során kiszerelték vagy más 
berendezés működtetésére használták.
A kapcsoló ívoltással rendelkezik. Szigetelő 
alapra lett felerősítve az ívoltó tekercs és az álló 
érintkező. A mozgó érintkezőt a hozzá kapcso-
lódó rugó pattintotta át nyitott vagy zárt állásba. 
Működtetése kézzel történt, egy szigetelőanyag-
ból készült fogantyú segítségével. A kapcsoló 
felső részben helyezkedik el az ívoltó kamra, 
megfelelően kialakított alsó részében mozog az 
érintkező, kikapcsoláskor az ívoltó tekercs az 
ívet a kamrába fújta, ahol a bordák feldarabol-
ták és az ív kialudt.
A kapcsolók ugyan szigetelőalapra voltak sze-
relve és a burkolatuk is szigetelő anyagból ké-
szült, de közvetlenül az oldalablak alatt voltak 
beépítve, ezért, ha az oldalablak nyitva maradt, 

akkor előfordult, hogy áramütést okozott.

Bütykös elemek
A bütykös elemek a vezérlési kontrollerben és a szervokontrollerben alkalmazott kap-
csoló elemek. Az egyik típusú bütykös elem az erősáramú áramkörben végez kapcso-



lásokat, másik típusuk a vezérlés áramkörében. Működésük lényege, hogy a mozgó 
érintkező egy csapágyon keresztül a vezérlő bütykös tárcsához támaszkodik. Ahol a 
tárcsán bemélyedés van, ott a bütykös elem zárja érintkezőit, ahol nincs bemarás, ott az 
érintkező nyit.

KE-52 típusú bütykös elem

KE-54 bütykös elem



KVP-22B vezérlési kontroller
A vezérlési kontroller a vezetőfülke padozatán a vezetőülés mögé van beépítve. Mű-
ködtetése a menet és fékpedálok, valamint a hozzá kapcsolódó rudazatok segítségével 

történik. A pedálok alaphelyzetbe állításáról visszahúzó rugó gondoskodik.

A kontroller a menet 
és fék hengereken 
kívül tartalmazza az 
irányváltó hengert is, 
amit a trolibusz veze-
tője kézzel működtet.
A vezérlési kontroller 
két öntött szilumin 
blokkból áll, amit 
menetes végű acél-
rudak fognak össze. 
Ebbe van csapágyazva 
a menet és fékhenger 
tengelye és az irány-
váltó henger tengelye. 
A menet és a fékhen-
ger tengelyének belső 
része úgy van egymás-
ba csapágyazva, hogy 



a reteszelt menet henger ne akadályozza a fékhenger mozgását. A szilumin blokkok felső 
részére van szerelve az az acél sín, ami a vezérkontroller bütykös elemeit tartja. A büty-
kös elemek KE-42 típusúak, menetre 6 darab, fékre 4 darab van felszerelve. A bütykös 
elemek a vezérlési áramkörben végeznek kapcsolásokat, tehát 24 V feszültséget kapcsol-
nak. Ívoltással nem rendelkeznek, mert viszonylag kis áramokat kapcsolnak.
Működése a következő: 
Menet: a trolibuszvezető lenyomja a menetpedált. A pedál a rudazaton keresztül a 
kontroller menet karját eltolja. A kar, a végén levő fogasív segítségével elfordítja a 
menethenger fogaskerekét, vele együtt a menet tengelyt. A tengely négyszög keresztmet-
szetű, hogy a rajta elhelyezett bütykös tárcsák egymáshoz képest ne tudjanak elmozdul-
ni. A tárcsák a hozzájuk támaszkodó bütykös elemeket működtetik, mint egy program-
kapcsoló tárcsái. A menethengert az irányváltó henger 0 állásban reteszeli, ahogy ezt a 

bal oldali ábra mutatja. Ez egy biztonsági megoldás, ahogyan a 
trolibusz forgalmi utasítás is rendelkezik, ha a trolibuszvezető 
elhagyja a járművét, akkor az irányváltót 0 állásba kell helyez-
ni és az irányváltó karját magával 
kell vigye. Ezzel megakadályoz-
za, hogy a trolibuszt illetéktelen 
személy elvigye. Egyébként a 
burkolat kialakítása olyan, hogy 
az irányváltó karját csak 0 állás-
ban lehet levenni. 
A menetpedál reteszelése nem 
hat a fékpedálra, mert biztonsági 
szempontból a fék működését 
semmilyen esetben sem szabad 

korlátozni. A fék áramkör elsőbbségét a vezérlés elektro-
mosan biztosítja. A fékpedál lenyomásakor a rudazat eltolja 
a fék karját, ami egy csuklón keresztül elforgatja a fékhen-
gert, ami kapcsolja a villamosfék bütykös elemeit. Itt talál-
ható még a féklámpa kapcsolója is, ezért már villamosfék 
1 fokozaton is működik a féklámpa. A fékkar működése 
lehetővé teszi, hogy villamosfék 2 fokozat után a rudazat 
tovább mozduljon, mert ekkor (kb. a pedálút felénél) kezd 
működni a légfék. A légfék belépési pontja a rudazat állítá-
sával szabályozható.

Az irányváltó henger a vezérkontroller alsó részében került be-
építésre. Az irányváltó henger érintkezői un. új érintkezők. Hoz-
zá közvetlenül a vontatómotor forgórészének kivezetései vannak 
kötve. Nagyon fontos, hogy a trolibuszvezető szabályosan kezelje 
az irányváltót, ellenkező esetben az érintkezők összeéghetnek, vagy 
akár ívet húzva tüzet is okozhatnak. A bakelit hengerre szerelt bronz 
lapok, zárták össze a négy érintkezőt, a következő kombinációban. 



Előre menetben R12-T1V és a T2ZS-T2G érintkezők, hátramenetben az R12-T2G és a 
T1V-T2ZS érintkezők. 0 állásban a forgórész áramköre nyitva van.

Fontos megjegyezni, hogy hátramenetben csak a vontatómotor forgásiránya változik 
meg, a menetfokozatokat végig tudja kapcsolni a trolibusz, tehet teljes sebességgel 
képes hátramenetet végezni. Végezetül a vezérlési kontroller bütykös elemeinek kapcso-
lása.



Csoportos ellenállás kontroller EKG-20B-1

A csoportos ellenállás kontroller, továbbiakban szervokontroller, a trolibusz bal olda-
lán, az első kerék mögött van beépítve, egy alulról nyitható ládában. Feladata, hogy 
a trolibusz 18 menetfokozatát kapcsolja közvetlenül. A trolibusz vezetője a menet-
pedál segítségével csak 4 fokozatot tud kapcsolni. Ezek a manőver, 1-es fokozat a 
szervokontroller 1.-15. pozíciója, 2-es fokozat a szervokontroller 16.-17. pozíciója , 3-as 
fokozat a szervokontroller 18. pozíciója. A kontroller vázát három szilumin keret alkotja, 
amelyeket szögvas keret fog össze. A kontroller négyszög keresztmetszetű tengelyére 
vannak rögzítve a bütykös tárcsák, a tengely végei csapágyazva vannak a két szélső 
keretbe. A tengelyre két tárcsasor került. A hajtás felöli részen két oldalt helyezked-
nek el a KE-42 és KE54 típusú bütykös elemek. Ezek a vezérlő áramkörben végeznek 
kapcsolásokat. Mögötte helyezkednek el a KE-52 típusú bütykös elemek, amelyek az 
indítóellenállásokat kapcsolják a gyorsításí szakaszban, a kontroller 1. és 12. pozíció-

ja között. A kontroller tengely forgatásáról a PL-O72 típusú 24 V-os, 
kettős állórész tekercseléssel készült egyenáramú motor gondoskodik. 
A motor kisfogaskereke egy nagy fogszámú texolit fogaskereket hajt 
meg, amire egy kis fogszámú fogaskerék is van sajtolva. Ez hajtja meg 
a tengely nagy fogszámú acél fogaskerekét. Így létrejön egy többszörös 
lassító áttétel, amire azért van szükség, mert a kontroller tengelye csak 
326 fokot fordul. Az acél fogaskerék belső felületén bemarás található 
az első keretre csavarozott ütközőcsap részére. Erre azért van szükség, 
mert amikor a kontroller visszaforog, akkor 2. pozíción a saját vezér-
lő bütykös eleme megszakítja a kontroller motor táplálását, a tengely 
lendületből forog tovább, majd az ütközőcsap megállítja. A kontroller 



motorjának fordulatszámát, ezzel együtt a szervokontroller végigpörgési idejét a kö-
zépső keretre szerelt állítható ellenállások segítségével lehet beállítani. A kontroller 
felpörgési ideje 3-5 másodperc. Az első keret belső oldalára szerelték az SZR stoprelét. 
Ez a relé állította meg a kontroller motorját 15. 17. és 18. pozíción. Feltűnő lehet, hogy 
a KE-52 bütykös elemeknek nincs ívoltásuk, holott ezek közvetlenül kapcsolják az 
indítóellenállásokat, vagyis érintkezőjük 200-300 A áramot kapcsol. Az ív keletkezését 
úgy akadályozták meg, hogy előbb zárt a következő fokozat, utána nyit az előző, ami 
ekkorra árammentes lesz.
A kontroller részletes elektromos működését később, az indítás és gyorsítás részben, az 
elvi kapcsolási vázlattal együtt ismertetem.

Végül az alábbi tábla mutatja a kontaktorok és a szervokontroller erősáramú bütykös 
elemeinek kapcsolási táblázatát



Meghajtó motorok
A ZIU-9 trolibusz meghajtó motorjainak ismertetése előtt néhány szóban ismertetem az 

egyenáramú motorok működési elvét és az 
indítóellenállásos fordulatszám szabályo-
zást.
Az egyenes vezető körül, ha benne áram 
folyik, kör alakú mágneses tér keletkezik. 
Ha az egyenes vezető, vagy vezető keret 
mágneses mezőben helyezkedik el, akkor a 
külső mágneses tér és a vezetőkeret mág-
neses tere kölcsönha-
tásba lép egymással. 
Ahol a mágneses 
mezők iránya meg-
egyezik, ott vekto-
rosan összeadódnak, 
tehát képletesen 

szólva a mágneses erővonalak sűrűsödnek, ahol ellenkező irányúak, ott kivonódnak, 
tehát az erővonal sűrűség csökken. Ennek hatására fellépő Lorentz erő a vezetőkeretet 
elmozdítja. Az elmozdulás irányát az un. balkézszabály segítségével lehet meghatározni. 
Középső ujjunk az áram irányába, mutatóujjunk a mágneses mező irányába mutat, ekkor 
hüvelykujjunk a kitérítő erő irányába mutat. Az erő nagyságát az alábbi képlettel lehet 
kifejezni: F=B*I*l [N] vagyis az indukció [Tesla] szorozva az armatúra árammal [Am-
per] és szorozva a vezető hosszával [méter]. A motor forgása közben a forgórész teker-
cse metszi a gerjesztés mágneses mezejét ezért benne feszültség és áram indukálódik. Az 
indukált feszültség iránya ellentétes a motor feszültségével, ezért a kapocsfeszültséget 
lerontja. Ezt nevezik indukált ellenfeszültségnek. 

Az indukált feszültség nagysága:   

ebből a fordulatszám:   

Ezek az összefüggések határozzák meg a motor névleges fordulatszámát. A ZIU-9 
trolibuszon alkalmazott vegyes kapcsolású motor fordulatszámának szabályozását ez a 
képlet mutatja:           n: a motor fordulatszáma
            Uk: felsővezeték feszültsége
            I: armatúraáram
            Rb: a motor belső ellenállása
            k: motorra jellemző állandó
                      F: fluxus
A trolibusz fordulatszám szabályozása első lépcsőben, manővertől a szervokontroller 13. 
pozíciójáig indítóellenállásos szabályozással történik. Az indítóellenállások a motorral 



sorba kötött ellenállások, tehát ebben a szakaszban a motor belső ellenállását, az Rb-t 
szabályozzuk, az indítóellenállások kiiktatásával. Az indítóellenállásos szabályozás 
végén a motor eléri a névleges fordulatszámát. A további gyorsítás során a motor fluxu-
sát szabályozzák, ezt nevezik mezőgyengítéses szabályozásnak. A szervokontroller 14. 
pozícióján kiejt az S1 kontaktor, ezzel a mellékáramköri állórésztekercs sönt ellenállásai 
bekapcsolódnak, ezután a szervokontroller bütykös elemei a főáramköri állórész teker-
csét söntöli 15.-18. pozíciókig.
Most pedig következzenek az egyenáramú motorok részletes ismertetése.

Vontatómotor DK-210A-3
Műszaki adatai:
 Feszültség:   550 V
 Teljesítmény:   110 kW
 Névleges fordulatszám: 1500 f/perc
 Maximális fordulatszám: 3900 f/perc
 Súlya:    726 kg
 Forgórész tekercs ellenállás: 0,062 ohm
 Mellékáramkörű tekercs
 ellenállása:   95 ohm
 Soros gerjesztő tekercs 
 ellenállása:   0,048 ohm
 Segédpólus ellenállása: 0,0355 ohm



A vontatómotor a következő fő részekből áll. A motor háza hengeres alakú, magas 
mágneses permeabilitással rendelkező acélból készült. Oldalán négy darab motortartó 
bak van kialakítva. A motor ezeken keresztül van szigetelten beépítve a trolibusz alváz 
részére. A ház belső felére vannak csavarkötéssel rögzítve a gerjesztő tekercsek és a 

segédpólus tekercsek. A 
gerjesztő tekercsek ket-
tős tekercselésűek, egybe 
tekercselve tartalmazzák 
a főáramköri és a mel-
lékáramköri tekercseket. 
Ezekből négy darab van 
beépítve. A gerjesztő 
tekercsek vasmagja le-
mezelt kialakítású, hogy 
csökkentse az örvényára-

mok káros hatását. A főpólus tekercsek egymáshoz képest 90 fokban vannak beépítve, 
közöttük található a négy segédpólus tekercs. A segédpólus tekercsek feladata, hogy 
az armatúra visszahatás miatti főpólus fluxus torzulást, a segédpólus tekercs mágneses 
terével visszatolja a főpólusok alá. Ha nem alkalmaznánk főpólus tekercseket, akkor a 
motor maximális fordulatánál a kommutáció már nem a semleges mezőben történne, 
ez a kefék erőteljes szikrázását okozza, szerencsétlen esetben a kommutátor körtüzessé 
válik, ami zárlatot eredményez.
A motor ház végeire vannak szerelve a csapágypajzsok. Ide van csapágyazva a forgórész 
tengelye. A hátsó csapágypajzsra szerelték a kefetartókat. A szénkefén keresztül kap 

elektromos táplálást a forgórész 
tekercs. A szénkeféket, amelyből 
négy pár van beépítve, rugók 
nyomják a kommutátorhoz. Ezzel 
biztosítva van, hogy a kefekopás 
következtében ne változzon a 
kefenyomás. A szénkefén be van 
jelölve a maximális kopás szintje, 
ha ezt eléri a kopás a kefét cserél-
ni kell.
A forgórész tengelye a kihajtás 
felöli oldalon egysoros golyós 
csapággyal, a kommutátor felöli 
oldalon hordógörgős csapággyal 
van csapágyazva. A forgórész 
egy acél tengelyből és a rásajtolt 
forgórész vasmag lemezekből áll. 
A lemezelt vasmag feladata itt is 
az örvényáramok káros hatásának 
csökkentése. A lemezelt vasmag 



kialakítása olyan, hogy képes befogadni a forgórész tekercseit. A fecskefarkas kialakítás 
lehetővé teszi, hogy ide szigetelőpálcákat betolva a tekercseket megbízhatóan rögzíte-

ni lehet. A vasmag lemez pakettet 
úgy sajtolják össze, hogy a belső 
szellőzőfuratok egy vonalba esse-
nek, így szellőzőcsatorna alakul ki 
a vasmag belsejében. A forgórész 
tengely hajtás felöli végére van 
sajtolva a ventillátor lapát. Ezért a 
motor önszellőző kivitelű. A leve-
gőt a kommutátor felöli oldalon 
kialakított és ráccsal lezárt nyíláson 
keresztül szívja át a motoron és 

a másik szellőzőrácson nyomja ki a szabadba. Az önszellőző kialakítás miatt a motor 
hűtésének hatásossága a motor fordulatszámának függvénye. Ennek villamosfék üzem-

ben van jelentősége, mert villamosfék 2. 
fokozaton már egészen alacsony a trolibusz 
sebessége, viszont, ahogy majd látjuk, a 
mellékáramkör gerjesztése maximális.  A 
forgórész tengely másik végére van felsaj-
tolva a kommutátor. A kommutátor feladata 
a forgórész tekercspárjainak átkapcsolása. 
A tengelyre egy bakelit agy van felsajtol-
va, ennek fecskefarkas fészkébe kerülnek 
a kommutátor szeletek, egymástól mika 
szigetelővel szigetelve. A forgórész te-
kercsek végei a kommutátor szeletekbe 
vannak forrasztva és a tekercsvégek le 
vannak bandázsolva, hogy forgás közben 
a centrifugális erő ne tudja elmozdítani. A 
forgórész és az állórész tekercseit szigetelő-
lakkal impregnálják, hogy ellenállhasson az 
időjárás viszontagságainak.



Generátor meghajtó motor DK-661A-1
A motor zárt kivitelű, önszellőző, soros kapcsolású.

Műszaki adatai:
 Feszültsége:  550 V
 Teljesítménye:  2,8 kW
 Fordulatszáma: 1600 ford./perc 
A trolibusz bal oldalán, a szervokontroller mögött van beépítve. A generátorral kö-
zös keretre van szerelve. A tengely egyik végén hardy tárcsán keresztül hajtja meg a 
24 V-os generátort, másik végére egy ventillátor lapátot szereltek, ez gondoskodik az 
indítóellenállások hűtéséről. A motor felépítése azonos az előbb ismertetett vontatómo-
torral, azzal a különbséggel, hogy itt az állórész tekercse csak soros tekercset tartalmaz.

Légsűrítő meghajtó motor DK-408V
A kompresszor meghajtására egy négy pólusú 
soros motor szolgál.
Műszaki adatai:
 Feszültsége:  550 V
 Teljesítménye:  3,5 kW
 Fordulatszáma: 1100 ford./perc
A motor különlegessége, hogy nem tartalmaz 
hűtőventillátort és segédpólus tekercseket. Az 
alacsony fordulatszám miatt lehetett a segéd-
pólust elhagyni. A motor hűtését a menetszél 
végezte, ez azért lehetséges, mert a kompresszor 
hajtása szakaszos üzemben történik. A trolibusz-
vezetőnek különösen figyelnie kellett, hogy a 

kompresszor szabályosan kapcsol ki és be, mert ellenkező esetben, ha olyan műszaki 
hiba fordult elő, ami miatt a kompresszor folyamatosan működik, az a meghajtómotor 
leégéséhez vezethetett.



Kormányszervó meghajtó motor G-732A
A trolibusz bal oldalán, a vezetőfülke alatti szekrénybe 
van beszerelve a kormányszervó meghajtó motorja, közös 
kereten a kormányszervó hidraulikus szivattyújával.
Műszaki adatok:
  Feszültsége:  24 V
  Teljesítménye:  1,2 kW
  Fordulatszáma: 2700 ford./perc
Ez a meghajtómotor a ZIU-5 trolibusz G-732AB dinamó-
jának átalakított változata. Mivel a motor nagy teljesítmé-
nyű, ezért kerülni kell az akkumulátorról történő üzeme-
lést. A trolibusz bekapcsolási sorrendjében ezt kapcsolja be 
utolsónak a trolibusz vezető és ezt kapcsolja ki elsőként.

Indítóellenállások KE-51G
Az indítóellenállás egység a trolibusz alváz részén, az első futómű mögött középen van 

elhelyezve. Zárt, belül hőálló (azbeszt szövet) szigeteléssel van ellátva. Beépítése porce-
lán szigetelő korongokon keresztült történik. Az ellenállásokat nagy keresztmetszetű el-



lenállás huzalból, porcelán testre tekercselik. A jobb hűtés érdekében a porcelán test két 
félből készül, középen nyitott kivitelű. Az ellenállásokat mikanittel szigetelt tőcsavarok-
ra szerelték távtartó perselyek segítségével. A trolibusz indítóellenállásos gyorsítási sza-
kaszában az ellenállásokon nagy áram (240 A - 350 A) folyik, ezért erősen melegednek. 
Az indítóellenállások hűtéséről a generátor meghajtómotor tengelyére szerelt ventillátor 
gondoskodik. A védelem gondoskodik róla, hogy hűtés nélkül a trolibusz ne legyen elin-
dítható. Tulajdonképpen az indítóellenállásos szabályozás miatt gazdaságtalan a ZIU-9 
trolibusz üzemeltetése, mert a felesleges elektromos energia az indítóellenállásokon 
keresztül hővé alakul. Evvel a hővel fűtik télen a trolibusz utasterét.

JaSz-21B-3 és JaSz-42 típusú ellenállások

A trolibusz jobb oldalán, a középső ajtó előtt egy zárható 
fém ládában helyezték el a 10 darab SZR típusú ellen-ál-
lást. Az ellenállások impregnált fa lapokra vannak sze-
relve, a felújítások során ezeket kicserélték üvegszálas 
szigetelő lapokra, ezért lényegesen csökkent a testzárla-
tok száma. Ezek az ellenállások tulajdonképpen a von-
tatómotor mellékáramköri gerjesztő tekercsének és a se-
gédüzemi motorok ellenállásai. Felépítését tekintve egy 
hengeres 

porcelán szigetelő testre csévélték fel az 
ellenállás huzalt. Egyes ellenállásoknál a 
pontos ohmos értéket egy oldható gyűrű 
segítségével szabályozták. Az ellenállás-
ok hűtéséről a menetszél gondoskodott.

Induktív sönt IS-12A 
 Az induktív sönt a trolibusz alváz részére, a vontatómotor elé van szerelve. A második 
ajtónál levő padlólemez alatt található. Az induktív sönt a vontatómotor főáramkörében, 

a gerjesztő tekercs körében találha-
tó. Feladata, hogy megakadályozza a 
nagymértékű túlfeszültség keletkezé-
sét. Az induktív sönt lemezelt vasmag-
ból áll, amire rézszalagból tekercset 
készítettek. A söntöt az R20 KF típusú 
ellenállással együtt szerelték fel a 
kapocslécre. Az induktív sönt rajza a 
következő oldalon látható.
Miután megismertük a ZIU-9 trolibusz 

elektromos berendezéseit, nézzük meg, hogyan is működnek együtt. A trolibusz 600 
V-os és 24 V-os kapcsolási vázlatait együtt tárgyalom, mert a szervokontroller is egy-
szerre kapcsolja a vezérlő és az erősáramú áramkört.





A 600 V-os berendezések áramkörei

Az alábbiakban ismertetem az erősáramú berendezéseket. 
Segédüzem:
A T1 áramszedő és RR1 zavarszűrő fojtótekercsek után, az AV túláramkapcsoló előtt 
a TA pontban ágazik le. A 35 A-es segédüzemi főbiztosíték (SÜB) után válik külön a 
segédüzem áramköre. 
Generátor meghajtómotor áramköre: A SÜB biztosíték után a VVC1 patentkapcsoló, 
meghajtómotor forgórész tekercse (JA3-JAJA3), gerjesztő tekercse (K3-KK3), R17 
előtétellenállás, PP1 generátor biztosíték, VVC2 patentkapcsoló, Fojtótekercs, T2 nega-
tív áramszedő. A motorral párhuzamosan van bekötve az RN nullfeszültség relé teker-
cse. Ez biztosítja, hogy a generátor meghajtómotor meghibásodása esetén a trolibusz 
indítóellenállás hűtés nélkül ne üzemelhessen.
Utastérfűtés áramköre: A generátor hajtómotor áramkörének JA3 pontjánál ágazik le, a 
VVC4 patentkapcsoló, PSZ fűtőtest, PP5 biztosíték és az R16 ponton keresztül kapcso-
lódik a negatív felsővezetékhez. Az utastér fűtés a magyarországi ZIU-9 trolibuszokon 
nem volt beszerelve. 
A légsűrítő meghajtómotor áramköre: A SÜB biztosíték után ágazik le, KDK kontaktor 
érintkezője, motor forgórész és állórész tekercse, R18 előtétellenállás, PP2 biztosíték, 
VVC3 patentkapcsoló, fojtótekercs, T2 negatív áramszedő.
Vezetőfülke fűtés áramköre: A SÜB biztosíték után ágazik le, T1N fűtéskontaktor érint-
kezője, PP3 biztosíték, PCS fűtőtest és VVC3 patentkapcsolón keresztül záródik az 
áramkör a negatív felsővezetékhez. A vezetőfülke fűtés védelmét szolgálta az a meg-
oldás, hogy a kompresszor patentkapcsolón keresztül záródott a fülkefűtés áramköre, 
ugyanis, ha a trolibuszt kikapcsolta a vezető, akkor a fűtés véletlenül nem maradhatott 



bekapcsolt állapotban.
Hálózati feszültséget jelző ködfénylámpa: A SÜB biztosíték után ágazik le, DSZ3 előtét 
ellenállás, 1N ködfénylámpa, fojtótekercs, T2 negatív felsővezeték. Jellegzetessége 
ennek a kontrollámpának, hogy akkor is feszültséghiányt jelzett, ha a felsővezetékben 
megvolt a feszültség, de a SÜB biztosíték kiolvadt.
A vontatómotor áramköre:  
Főáramkör: T1 áramszedő, RR1 fojtótekercs, AV túláramkapcsoló tekercse és érintke-
zője, LK1 kontaktor érintkezője, RT maximál relé tekercse, V1 irányváltó érintkező, 
LK3 kontaktor érintkezője, JA-JAJA vontatómotor forgórész tekercse, RU gyorsító relé 
tekercse, RMT minimál relé tekercse, JA1 ampermérő és söntje, V2 irányváltó érintke-
ző, indítóellenállás egység - 13. pozíció után R ellenállás kontaktor érintkezője -, K-KK 
főáramköri gerjesztőtekercs - 15. pozíció után a söntellenállások is -, LK2 kontaktor 
érintkezője, RR2 fojtótekercs, T2 negatív áramszedő.
Mellékáramkör: az R13 pontban (R12-R21 ellenállások között) ágazik le a főáramkör-
ből.  A mellékáramköri gerjesztő tekercs soros és párhuzamos ellenállásai, S-SS gerjesz-
tő tekercs, S1 kontaktor érintkezője, VVC2 patentkapcsoló, RR2 zavarszűrő, T2 negatív 
áramszedő.

Vezérlés áramkörei
A vezérlés áramköreinek ismertetését a szokásoktól eltérően alulról felfelé haladva 
ismertetem.
Az A jelű ponton érkezik a generátor felöl a 24 V pozitív ága. P2 a vezérlés saját 
biztosítéka, VU1 a gyengeáramú műszerpulton levő vezérlés kapcsoló. 
Fölötte az RN nullfeszültség relé érintkezője, V2 szünetjelző csengő kapcsolója, 30T 
szünetjelző csengő. 
Fölötte VUK a kompresszor gyengeáramú kapcsoló, AK nyomáskapcsoló, KDK komp-
resszor kontaktor tekercse, az utólag beépített KDK nyomógomb, amivel a kompresszor 
működését lehetett megszakítani váltó segédvezetéken való áthaladáskor, ha a váltót 
nem kellett állítani.
Az ezek feletti áramkörök a vezérlési kontroller és a szervokontroller kapcsolóelemei, 
részletesen a trolibusz indítása, gyorsítása és elektromos fékezés részekben ismertetem.

A trolibusz előkészítése indításhoz:
1. Az áramszedőket a felsővezetékhez fel kell engedni 
2. Be kell kapcsolni az akkumulátor főkapcsolót
3. Be kell kapcsolni a VVCl és VVC2 kapcsolókkal a generátor meghajtó motort.
4. Be kell kapcsolni a VVC3 kapcsolóval a kompresszor meghajtó motort.
5. A gyengeáramú pulton be kell kapcsolni a vezérlés, KDK és szünetjelző csengő
 kapcsolókat.
6. Be kell kapcsolni az AV túláramkapcsolót.
7. Irányváltót előre állásba kell helyezni.
8. Be kell kapcsolni a kormányszervó kapcsolóját.
9. Amennyiben a levegőnyomás meghaladja az 5,5 bar nyomást, a kéziféket   
  kiengedve el lehet indulni.





A trolibusz elindítása és sebességszabályozása
A trolibuszvezető a menetpedál lenyomásával kapcsolja a sebességi fokozatokat. Tulaj-
donképpen a ZIU-9 trolibuszt lehet úgy is indítani, hogy a vezető egyből padlóig nyomja 
a menetpedált, mert a vezérlés a fokozatokat végig kapcsolja manővertől hármas foko-
zatig. Ekkor a legintenzívebb a gyorsítás, hiszen csak az RU gyorsítórelé szabályozza 
a trolibusz gyorsulását. A manőver fokozat két részből álló kapcsolási folyamat. Az RV 
időrelé késlelteti az LK3 kontaktor behúzását, ez azt eredményezi, hogy a motor áram-
körében bent maradnak az R12-R21 ellenállások és a motornak olyan kicsi a nyomaté-
ka, hogy csak az erőátvitel fogaskerekeit tudja egymáshoz feszíteni, de a trolibusz nem 
indul el. Ez rángatás mentes indítást tesz lehetővé.
Mielőtt végigmennénk a manőver fokozat kapcsolásán, érdemes megfigyelni a vezérlés-
ben alkalmazott védelmeket. Ahogy a rajzon látszik, a vezérlési kontroller KV(M-3) (11-
12) érintkezője két úton kap pozitívot. Egyrészt az LK1 kontaktor segédérintkezőjén, 

vagy a szervokontroller RK1 bütykös elemétől. Mivel ekkor az LK1 kiejtett, manővert 
csak akkor lehet kapcsolni, ha a szervokontroller 1. pozíción áll. További feltétele a ma-
nőver kapcsolásának, hogy a fékpedál legyen felengedve, a T fékkontaktor legyen kiejt-
ve, a maximálrelé legyen kiejtve, és az RN nullfeszültség relé legyen behúzva. A PSZ1 
a szekvencia kapcsoló, aminek az a feladata, hogy a menetvezérlést lehúzott áramszedő 
mellett is ellenőrizni lehessen, vagy generátor hajtómotor hiba esetén félre lehessen állni 
a trolibusszal.
Ha a feltételek adottak, akkor a vezérlési kontroller kapcsolja a következő áram utat. 
A 24 V pozitív az 5-ös szálon érkezik, az LK1 segédérintkező nyitott, de a zárt RK1 
szervokontroller bütykös elemen, A KV(M-3) bütykös elemen, a zárt TK(0) érintkezőn, 
T fékkontaktor segédérintkezőn, RT maximálrelé érintkezőn, RN nullfeszültségrelé 
érintkezőn keresztül feszültség alá kerül az LK1 és LK2 kontaktor tekercse. A 12 pon-
ton, a szervokontroller RK 1-13 bütyköselemén keresztül behúz a S1 kontaktor. Az 
LK2 kontaktor segédérintkezője és a vezérlési kontroller KV(M-3) 7-8 bütykös elemen 
keresztül feszültség alá kerül az RV időrelé tekercse. A késleltetés letelte után az RV idő-
relé érintkezője felhúzatja az LK3 kontaktort, a manőver fokozat kialakult, a trolibusz 
elindul.
Ennek a kapcsolásnak hatására a 600 V-os áramkörben a következő áramút alakul ki.



T1 pozitív áramszedő, RR1 zavarszűrő, AV túláramkapcsoló tekercse és érintkező-
je, LK1 kontaktor érintkezője, RT maximálrelé tekercse, V1 irányváltó érintkező, 
R12-R21 ellenállások, vontatómotor forgórész tekercse, RU gyorsítórelé tekercse, 
RMT minimálrelé tekercse, erősáramú ampermérő és söntje, V2 irányváltó érintkező, 
szervokontroller RK7 bütyköselem, R2-R3...R10 indítóellenállások, főáramköri gerjesz-
tő tekercs, LK2 kontaktor érintkezője, RR2 zavarszűrő tekercs, T2 negatív áramszedő. 
A mellékáramkör az R13 pontban (R12-R21 ellenállások közös pontja) ágazik le. Mel-
lékáramköri gerjesztő tekercs soros és párhuzamos ellenállásai, S-SS mellékáramköri 
gerjesztő tekercs, S1 kontaktor érintkezője, VVC2 patentkapcsoló, zavarszűrő, negatív 
áramszedő. A késleltetés letelte után felhúz az LK3 kontaktor, érintkezője kisöntöli az 
R12-R21 ellenállásokat a főáramkörből és a trolibusz elindul.

A menetpedált tovább nyomva zár a vezérlési kontroller KV(1-3) bütykös eleme és a 
zárt LK1 kontaktor segéd érintkezőn keresztül feszültség alá helyezi a szervokontroller 
motorjának előre irányú állórész tekercsét. Az LK3 kontaktor segéd érintkezője, az SZR 
stoprelé érintkezője és az RU gyorsítórelé érintkezője kapcsolja a 24 V-ot a szervomotor 



forgórész tekercsére. A szervokontroller motorja elindul és az RU gyorsítórelé ellenőr-
zése alatt kapcsolja a fokozatokat. Az erősáramú bütykös elemek elkezdik kiiktatni az 
indítóellenállásokat. Egymás után zárnak az RK1-RK2-RK3-RK4-RK5 bütykös elem 
érintkezői. A szervokontroller 8. pozíciójában zár az RK8 bütykös elem és nyit az RK7, 
majd a következő fokozaton zár az RK9 bütykös elem, így az indítóellenállások egy 
része visszakerül az áramkörbe, de most már az R10 ellenállással párhuzamosan kap-
csolva. Ezután fokozatosan iktatja ki újra az indítóellenállásokat, ezzel tovább gyorsítva 
a trolibuszt. Gyorsítás közben az RU relé, ha a motor árama meghaladja a 320 A áram-
erősséget, meghúz, nyugvóáramú érintkezője bontja a forgórész áramát, munkaáramú 
érintkezője pedig rövidre zárja a forgórész tekercsét. Ezzel rövidzár féket hoz létre és 
azonnal megállítja a motort. Azért, hogy ne fordulhasson elő, hogy két fokozat között 
álljon meg a szervókontroller, a rövidzárfék áramkörben helyezték el az RKP - RKM 
bütykös elemet. Ez egy bütykös elem két érintkező párral. RKP csak akkor zárt, ha a 
szervokontroller éppen fokozatra fordult be. A szervokontroller 13. pozíciójában zár az 
RK13-18 bütykös elem, ami behúzatja az R ellenálláskontaktort. A kontaktor érintkezője 
kiiktatja az indítóellenállás egységet, 14. pozíción nyit az RK1-13 bütykös elem és kiejt 
az S1 kontaktor, ezzel megkezdődik a mezőgyengítéses szabályozás. A kontroller 15. 
pozícióján zár az RK15-18 bütykös elem és a vezérlési kontroller zárt KV(M-1) büty-
kösön keresztül vezérlést kap az SZR stoprelé tekercse. A relé behúz és nyugvóáramú 
érintkezője bontja a forgórész tekercs táplálását, munkaáramú érintkezője pedig rövidre 
zárja a forgórész tekercsét. A szervokontroller itt megáll. Az erősáramú áramkörben 
zár az RK10 bütykös elem, ezzel a főáramkörben is megkezdődik a mezőgyengítéses 
gyorsítás. A menetpedált tovább nyomva nyit a vezérlési kontroller KV(M-1) bütykös 
eleme, ezzel megszakítja az SZR stoprelé tekercsének táplálását, a szervokontroller 
tovább forog. A vezérlési kontroller KV(2) és az RK17-18 bütyköselemen keresztül 17. 
fokozaton újra meghúz az SZR stoprelé. Az előzőekben leírt folyamat megy végbe. A 
trolibuszokból kiszerelték a 18. fokozatot, mert 17. fokozaton is elérték a 60 km/h sebes-
séget. Bár nincs bekötve, de a kontroller elforog 18. pozícióig, majd ott a stoprelé állítja 
meg. Az RK2-18 bütyköselem lehetővé teszi, hogy ha a szervokontroller végigforgott, 
akkor a menetpedált abba a helyzetbe lehetett visszaengedni, ahol a trolibusz vezetőnek 
ez kényelmes volt, mert a vezérlési kontroller valamelyik érintkezője mindig feszültség 
alatt tartotta az SZR stoprelét. Az erősáramú áramkörben 15.-18. fokozatig csak a sönt 
ellenállások kiiktatása történt meg, ezzel maximálisra állítva a főáramkör söntölését.

A menetpedál felengedésekor a vezérlési kontroller összes KV jelű bütykös eleme 
nyitott. Kiejtett az LK1, LK2, LK3 vonalkontaktor, az R ellenálláskontaktor és az RV 
időrelé. A szervokontroller motorja most a saját RK2-18 bütykös elemén keresztül kap 
24 V-ot. Az LK1 kontaktor segédérintkezője és az RV időrelé érintkezőjén keresztül 
feszültség alá kerül a hátra irányú állórész tekercs. Az LK3 segédérintkezőjén és az SZR 
stoprelé és az RU gyorsítórelé érintkezőjén keresztül feszültség alá kerül a forgórész 
tekercs is. A szervokontroller visszapörög. A kontroller 2. pozícióján nyit az RK2-18 
bütykös elem. A kontroller lendületből forog tovább, majd 1. pozíción az ütközőcsap 
megállítja a szervokontrollert.



Villamosfék
A trolibusz lassítására az egyenáramú motornak azt a tulajdonságát használjuk, hogy 
megfelelő kapcsolásban generátorként tud működni, ezt nevezik generátoros üzemnek. 
Ekkor a trolibusz lendülete tartja forgásban a motor forgórészét. A forgórész tekercsé-
ben, a gerjesztett mágneses mezőben való forgásakor, áram indukálódik. A gerjesztés 
iránya megegyezik a motoros üzemmel, az indukált feszültség és áram iránya viszont 
ellentétes. A forgórész áramkörébe ellenállások beiktatásával az indukált áram a forgás-
iránnyal ellentétes nyomatékot hoz létre, ami a vontatómotort fékezi. A villamosfék kb. 
10 km/h sebességig hatásos. A ZIU-9 trolibuszon két fokozatú villamosféket alkalmaz-
nak. A fékáramkör ellenállásai állandóak, a két fékfokozat a mellékáramkör gerjesztésé-
nek szabályozásával lett megoldva.
A villamosfék elsőbbséget élvez a menettel szemben, ezért akkor is lehet fékezni, ha a 
menetpedál le van nyomva. A fékpedál lenyomásakor a vezérlési kontroller TK(0) büty-

kös eleme megszakítja a menetvezérlés áramkörét. Ha a menetpedál lenyomott állapot-
ban volt, akkor a vezérlés megszakad és kiejtenek az LK1-LK2-LK3 vonalkontaktorok 
és ha be volt húzva, akkor kiejt az R kontaktor is. Felengedett menetpedál esetén a 
TK(0) bontása semmilyen változást nem okoz. A vezérlési kontroller TK(1-2) bütykös 
eleme zárja a 24 V pozitív ágát és a feszültség az LK2-LK3-LK1 kontaktorok nyugvó-
áramú segéd érintkezőjén feszültséget ad a vezérlési kontroller TK(1-2) 42A-43A büty-
kös elemére. A zárt bütykös elemen keresztül feszültséget kap az S3 kontaktor tekercse 
és az RV1 időrelé tekercse. Egyidejűleg behúz a T fékkontaktor is. A T fékkontaktor 
segédérintkezője behúzatja az S1 kontaktort. A vontatómotor áramkörében két áramkör 
alakul ki, egyik a gerjesztés, ami a felsővezetékről történik és a T fékkontaktor kialakítja 
az ellenállásfék áramkörét.
A gerjesztőkör: T1 pozitív áramszedő, RR1 zavarszűrő fojtótekercs, AV túláramkapcsoló 
tekercse és érintkezője, S3 kontaktor érintkezője, R21 ellenállás, mellékáram-
köri gerjesztőtekercs soros és párhuzamos ellenállásai, S-SS mellékáramköri 
gerjesztőtekercs, S1 kontaktor érintkezője, VVC2 patentkapcsoló, RR2 zavarszűrő fojtó-
tekercs, T2 negatív áramszedő. 
A fékkör: T fékkontaktor érintkezője, armatúrakör T2ZS pontja, erősáramú ampermérő 
és söntje, RMT minimáláram relé tekercse, RU gyorsítórelé tekercse, JAJA-JA forgórész 



tekercs, R21-R12-R12 ellenállások és vissza a T kontaktor érintkezőjére.
Mivel az indukált áram a forgórész fordulatszámának függvénye, ez pedig meghatároz-
za a féknyomatékot, ahogy lassul a trolibusz, úgy gyengül a villamosfék hatásfoka. A 
villamosfék 1. fokozat kb. 30 km/h sebességre csökkenti a trolibusz sebességét. A továb-
bi lassításhoz a trolibusz vezető kapcsolja a villamosfék 2. fokozatát. Ekkor a vezérlési 
kontrollerben zár a TK(2) bütykös elem. Hatására behúz az S2 kontaktor, ami kiiktatja a 
gerjesztőkörből a soros és párhuzamos ellenállásokat, így a gerjesztés maximális lesz. A 
trolibusz tovább lassul. Mivel a vontatómotor hűtése a forgórész fordulatszámának függ-
vénye, ezért az RMT minimáláram relé figyeli a forgórészben indukált áramerősséget. 
Ha az indukált áram 10 A körüli értékre csökken, akkor az RMT minimáláram relé kiejt 
és érintkezője megszakítja az S2 kontaktor feszültségét, a kontaktor kiejt és visszake-
rülnek az áramkorlátozó ellenállások a gerjesztőtekercs áramkörébe. A trolibusz további 
lassítása és megállítása a légfék segítségével történik, de figyeljük meg, hogy eközben a 
villamosfék bekapcsolva marad.

24 V feszültséget előállító berendezések
A ZIU-9 trolibusz gyengeáramú hálózatát az akkumulátorral párhuzamosan kapcsolt, 
DK-661-A típusú, 600 V-os egyenáramú soros motor által meghajtott G-263 típusú 
generátor látja el. A generátor és meghajtó motorja közös keretre van szerelve és a 
motor Hardy tárcsás tengelykapcsolón keresztül hajtja meg. A motor forgórész ten-

gelyének másik 
végén található az 
indítóellenállások 
hűtésére szolgáló 
ventillátor, ami a 
levegőt a szabad-
ból egy csatornán 
keresztül az ellen-
állás szekrénybe 
nyomja. A szek-
rény másik végén 



található az a zsalu, aminek átállításával a meleg levegőt az utastérbe lehet fújni. Ezt a 
zsalut csak a műszaki szakszolgálat tudja átállítani. A generátor és meghajtó motorja a 
trolibusz bal oldalán, a szervokontroller mögött került beépítésre. 
A generátor az akkumulátor teleppel párhuzamosan működik. Ez azt jelenti, hogy a ge-
nerátor egyidejűleg képes a fogyasztókat is táplálni, valamint, ha az akkumulátor töltött-
ségi foka igényli, az akkumulátort is tölteni. Amennyiben a fogyasztói oldalon hirtelen, 
vagy tartósan nagyobb áramfelvétel van, mint amit a generátor képes biztosítani, úgy az 
akkumulátor, mint tápegység adja a fogyasztók felé a szükséges többletenergiát.
A generátor a töltésszabályozóval (feszültség-szabályozó) is párhuzamosan van kötve.

Generátor G-263
A G-263 típusú három fázisú szinkron generátor beépített (VDK—50) szilíciumdiódás 
egyenirányítóval biztosítja a kis egyenfeszültséget. A szinkron generátor elektromágne-
ses gerjesztési rendszerénél a gerjesztő tekercs egyenáramot kap az akkumulátor telep-
ből, vagy a szilícium-diódás egyenirányítóból. A generátor által szolgáltatott váltakozó 
áramot egyenirányító alakítja át a trolibuszoknál szükséges egyenárammá.
A generátor feszültsége a hajtómotor fordulatszámának függvényében a feszültségszabá-
lyozóval állítható be. A generátort a túlterheléstől áramkorlátozó áramkör védi.
A generátort azért nevezik szinkron generátornak, mert abban az áram frekvenciája ará-
nyos a forgórész fordulatszámával.
A generátor üzemelésekor a gerjesztő tekercset tápláló egyenáram a forgórész körül 
erős mágneses teret hoz létre. A generátor üzemelésének kezdetén, amikor a forgórész 
fordulatszáma és kapocsfeszültsége kicsi, a gerjesztő tekercset az RV bekapcsoló relé 
bekapcsolt érintkezőin keresztül az akkumulátor táplálja. A forgórész fordulatszámának 
növekedésekor, amikor a kapocsfeszültség nagyobb lesz, mint az akkumulátor telep 



feszültsége, a gerjesztő tekercset maga a generátor táplálja az egyenirányítón át.
A generátor állórészének fázistekercsei a három fázisú egyenirányítóra vannak kapcsol-
va. Az egyenirányítóra vezetett váltakozó áram egyenirányításra kerül és “+”, illetve “-” 
kapcsoktól a fogyasztókhoz kerül.
A generátor műszaki jellemzői:
Névleges feszültség       24 V
Névleges egyenirányított áram      120 A
Névleges gerjesztési fordulatszám
a) 0 terhelőáram esetén legfeljebb    1450 ford/p.
b) 150 A terhelőáramnál legfeljebb    2500 ford/p. 
Gerjesztő áram maximális értéke     3,5 
A kefék nyomórugóinak ereje     190 - 350 pond 
Generátor súlya perem nélkül     21 kp.

Töltésszabályozó relé RR—361A
A töltésszabályozó relé a generátorral, valamint a 9NKLB-70 típusú akkumulátorral 
párhuzamos üzembe való szabályozására készült, 11,25 V névleges akkumulátor feszült-
ségre. Biztosítja a generátor gerjesztő tekercsének a kisfeszültségű hálózatra történő 
rákapcsolását, és az arról való lekapcsolását; automatikusan fenntartja a generátor által 
szolgáltatott feszültséget a megadott határok között a generátor fordulatszámától füg-
getlenül, valamint a terhelőáram hőmérsékleti  ingadozások  ellenére. Automata védel-
met  biztosít   a  generátornak túlterhelés ellen (áramkorlátozóval), védelmet biztosít 
szabályozó kimenő eleme számára, a tranzisztor védelme, a generátor gerjesztő körében 
bekövetkezett esetleges rövidzárlat ellen.

Műszaki jellemzői
Névleges feszültség      24 V
Névleges áramerősség     120 ±5 A
A gerjesztő tekercs áramkörének névleges 
relé bekapcsolási feszültsége maximum  15 V
A töltésszabályozó által fenntartott feszültség  27—28,5 V
A korlátozott áram      115 A
A generátor által szolgáltatott feszültség szabályozását, valamint az áramláshatárolást a 
T tranzisztor végzi. A szabályozó érintkezői a T tranzisztor bázis körében működnek a 
tranzisztor vezérlését biztosítva. A gerjesztőáram nem az áramkorlátozó érintkezőin át 
halad (OT), vagy a feszültségrelé (RN) érintkezőin át, hanem a tranzisztor emitterén és 
kollektorán át. A feszültségszabályozó záróérintkezős. A feszültségszabályozó érintke-
zői az RV főáramú érintkezőin keresztül vannak bekötve, a “+” pólus és a tranzisztor B 
bázisa közé, az Ro ellen álláson át. Az áramkorlátozó (mely a kapcsoláson OTszo jellel 
van ellátva) a feszültségszabályozóval azonos mágnesező körrel és érintkezőrendszerrel 
van ellátva. Az áramkorlátozóban a beállítást biztosító OTszo soros tekercset találjuk, 
mely a generátor terhelő ellenállásával sorba van kötve. Ha az RV érintkezői zárnak, a 
gerjesztő áramkör be van kapcsolva a T szabályozó tranzisztoron át (PCSB). Mikor a 
generátor fordulatszáma csekély és a generátor feszültség még nem érte el a szabályozó 



működési  határértékét, az RN feszültségszabályozó érintkező megszakított állapotban 
van. Ekkor a T tranzisztor (PCSB) nyitott, mivel az emitter-bázis átmeneten áram folyik 
keresztül, melyet az RB(Ro + RB) ellenállás határoz meg. A bázisáram útja: a telep “+” 
sarka ( + B), az áramkorlátozó soros tekercse (OTo), OTszo “+” kapocs (generátor), az 
RV zárt érintkezői, a visszacsatoló dióda DL (D242), a T tranzisztor emitter-kollektor 
elektródái (E-K), a védelmi relé RZszo (RZo) tekercse, a töltésszabályozó, a töltés-
szabályozó kapcsa, a generátor kapcsa, a generátor gerjesztőterkercse OVG, „test” (a 
relé burkolata). A generátort felgerjesztik. A szabályozott feszültség elérése után az RN 
feszültségrelé járma meghúz, az RN feszültségrelé érintkezői zárnak. Ekkor a T tranzisz-
tor zárt állapotba kerül, mivel bázisa az Ro ellenálláson keresztül rákapcsolódik a ”+” 
pólusra, az emitter potenciálja pedig kisebb lesz a visszacsatoló diódán eső feszültséggel 
a “+” pólus feszültségénél. A feszültségesést a D1 diódán keresztül folyó áram okozza, 
ennek áramútja: a “+” pólus, az RV zárt érintkezői, Dl dióda, az Ru gyorsítóellenállás, 
,,test”. A fenti áramkörök paramétereit úgy választották ki, hogy a Dl diódán eső feszült-
ség, mely a tranzisztor zárófeszültségét jelenti ez esetben (a bázis “+” potenciálú, az 
emitter hozzá képest negatív potenciálon van) olyan nagyságú legyen, mely biztosítja a 
tranzisztor biztos lezárását széles környezeti hőmérsékleti tartományban, ami alapvetően 
meghatározza a tranzisztoros áramkör megbízhatóságát. Az RN érintkezők zárásakor és 
a tranzisztor lezáródásakor a generátor feszültsége csökken és az RN járma újra elenged, 
az érintkezők szétválnak, ezután a folyamat elölről kezdődik, stb.
A közepes gerjesztőáram szabályozása a generátor üzemi fordulatszám-határai között 
úgy történik, mint a szokványos kivitelű szabályozóknál a generátor gerjesztő tekercsé-
nek zárt és megszakított állapotai időtartamának szabályozása folytán, ezután a tranzisz-
toron átfolyó áram impulzusainak ,,időkitöltési tényezője” növekszik, vagy csökken. Az 
érintkezők rezgő üzemben működnek, tehát a tranzisztor kapcsolóüzemben működik; a 
tranzisztor által végzett kapcsolások száma körülbelül egyenlő az érintkezők rezgéseinek 



számával.
Az OT áramhatároló akkor lép működésbe, ha a terhelésen átfolyó áram meghaladja a 
megengedett áramértéket, mely az OTszo (OTo) határoló soros tekercsén halad át. Ekkor 
az OT érintkezői zárnak, lezárják a tranzisztort, hasonlóan ahhoz, mikor az RN érintke-
zői zárnak és ezután a folyamat azonos a feszültségszabályozó működési folyamatával. 
A Dl dióda a generátor gerjesztő tekercsének önindukciós túláramai elleni védelem 
célját szolgálja melyek a tranzisztor átkapcsolásakor lépnek fel, ugyanakkor a dióda 
levágja azokat a túlfeszültségeket is, amelyek viszont a tranzisztorra lehetnének káro-
sak. így a Dl dióda  a gerjesztő tekercs önindukciós feszültségének lefojtására szolgál. 
A töltés szabályozó tranzisztorának automatikus védelmét a generátor gerjesztő körében 
az alábbi módon valósítják meg: az ,,S” kapocs rövidzárlata esetén, vagy a sönt áramkör 
megnövekedett áramfelvétele esetén az RZso sönt tekercs az akkumulátor kapocsfeszült-
séget kap, a soros tekercs körében az áram pedig akkora értékig nő, melyet a tranzisztor 
erősítési tényezője és a telepfeszültség határoznak meg.
A soros és a párhuzamos (sönt) tekercsek egy irányban tekercseltek, ampermenetszámuk 
megnő és a védelem reléje működésbe lép és így megszakítja a bekapcsoló relé te-
kercsének áramkörét. A bekapcsoló relé tekercse áramtalanításra kerül és az RV érint-
kezői elválnak, minek következtében a feszültségszabályozó és az áramhatároló a 
telepről lekapcsolásra kerülnek. Az RZszo soros tekercsben az áram megszűnik, de 
az RZ relé érintkezői zárva maradnak, mivel azok benntartásához az RZso tekercs 
ampermenetszáma is elegendő. Így a védelmi relé a töltésszabályozó söntje áramkörben 
felvett teljesítmény függvényében kapcsol le.
A tranzisztor mindaddig árammentes marad, míg a P7 olvadó betétet le nem kapcsolják 
és a rövidzárlat okát meg nem szüntetik. A töltésszabályozó csak akkor válik üzemké-
pessé, ha a zárlatot megszüntették és az olvadó betétet újra bekapcsolják (P7).

9NKLB—70 nikkel-kadmium akkumulátor telep
A ZIU-9 trolibusz jobb oldalán, a második ajtó utáni ládatérben található a két darab  
soros kapcsolású lúgos akkumulátor.



A 9NKBL nikkel-kadmium lúgos akkumulátor telep főbb műszaki jellemzői :
A telep névleges feszültsége:       11,25 V. 
Kapacitása 7 A-es kisülő áramnál      70 Aó. 
Kapacitás -40 °C hőmérsékletnél és 7 A-es kisülő áramnál  14 Aó.
Névleges kisülő áram        20 A.
Az elektrolit szintjének az elektródák felett 3-5 mm-re kell lennie.

Az akkumulátor jelölését az alábbiak szerint kell értelmezni:
9  a telepeken sorba kötött akkumulátorok száma 
NK  az akkumulátorok rendszere  NiCd - nikkel-kadmium 
L  az elektródák felépítése  lamellás 
B  az   akkumulátor   rendeltetése   (pufferüzem) 

A kadmium-nikkel akkumulátor elektrolitja kálium-hidroxid vizes oldata, a pozitív 
elektródja nikkel-hidroxid, negatív elektródja kadmium-hidroxid. A bevezetett töltés 
75%-a és a bevezetett energia 60%-a nyerhető vissza. 
Az akkumulátor cellák 1,25 Volt-os egyenfeszültséget szolgáltatnak. Amennyiben ennél 
nagyobb feszültségre van szükség, akkor a szükségletnek megfelelően több cellát kap-
csolnak sorba. A 9NKBL akkumulátor telep 9 db sorba kötött cellából áll, melyeket 
nikkelezett összekötő kapcsok kötnek össze. 
Az akkumulátor fedelén van elhelyezve a polaritást jelző “+” és “-” jel is.
Az elektrolit beöntésére az akkumulátor fedelén töltőnyílás van kiképezve, mely dugó-
val kerül lezárásra. Az oldalfalak tömítését alátétekkel végzik. Az akkumulátorokat a 
gyártó vállalat kisütött állapotban, elektrolit nélkül szállítja.
Fontos megjegyezni, hogy a lúgos akkumulátorok esetében a töltési és kisütési folyama-
tokban az elektrolit csak közvetítő elemként van jelen, ezért a lúg fajsúlya nem jellemzi 
az akkumulátor töltöttségi állapotát.

Erősítő
A trolibusz vezetőfülkében a bal 
oldali falon, a vezetőülés mögött 
szerelték fel a 12 V-os erősítőt. 
Az erősítő mellett volt egy 12 
V-os dugalj. Az erősítőhöz du-
gaszolható mikrofon a trolibusz-
vezető személyes felszerelési 
tárgya volt. Az erősítő kimenete 
az utastérben, a mennyezetre 
szerelt hangszórókhoz csatlako-
zott.



Kapcsolási rajza:

Külső világítások

A trolibusz vezetőfülkében, a gyengeáramú pulton helyezkedett el a külső világítások 
kapcsolója, ahogyan akkor nevezték, külső sok. A V19 kapcsolóval lehetett ki és bekap-
csolni.

Irányjelző

Az irányjelző kapcsolója a kormányoszlopra szerelt kombinált kapcsoló. Az irányjelző 
kapcsolót jobbra, vagy balra elmozdítva az irányjelzőket kapcsolta, a kart lenyomva 
kürt, felhúzva fénykürt működött. Az irányjelző áramkör része még a 24 V-os biztosíté-
kok mögé beszerelt villogóautomata. A rajzon a szaggatott vonallal határolt rész.



Kürt és vészcsengő

A vészcsengőket az ajtó feletti dobozok oldalára szerelt nyomógombokról, az utasok 
tudták működtetni. Egyedi megoldás, ezt csak trolibuszokon alkalmazzák, hogy a vész-
csengővel együtt egy piros lámpa is világított a vezetőfülkében.

Ablaktörlő motor és lépcsővilágítás

Eredetileg a vezető előtti műszerfalon volt a bal és a jobb oldali ablaktörlő kapcsolója. 
Az ablaktörlő motorok két fokozatúak voltak. A felújítás után ezeket a kapcsolókat a 
gyengeáramú pultra szerelték át és az ablaktörlő szerkezetet is kicserélték.
A lépcsővilágításokat eredetileg külön lehetett kapcsolni. Lásd V15 kapcsoló.

Vezetőfülke ventillátor és km óra

A vezetőfülkében a bal oldali szélvédő oszlopára van szerelve egy 24 V-os ventillátor. 



Kapcsolója nincs, a szélvédő előtt építettek be egy aljzatot, ebbe lehetett bedugni a ven-
tillátor dugvilláját. A trolibusznak elektromos km órája van, ennek jeladója a jobb oldali 
kerékagyhoz volt szerelve, ahogy ez a mellső futómű ismertetésénél látható, de mivel 
balesetveszélyes volt, ezért leszerelték.

Elektromos ajtó működtetés

Az elektromos ajtó működtető áramköre látható a következő két rajzon. A felső csak 
egy ajtó kapcsolását mutatja. Az alsó rajzon az utólag beépített indításjelző csengők és 
a hozzájuk tartozó öntartó kapcsolású relé és nyomógomb, ami a gyengeáramú pulton 
található.

Utastér világítás
A gyengeáramú pulton van elhelyezve az utastér világítás kapcsolója. Az utastér világí-
tás két szektorban különválasztottan kapcsolható



Végül, csak érdekessége miatt, lássuk az áramszedő lehúzó automatát. Bár a ZIU-9 troli-
busz része volt ez is, a magyarországi (Kummler+Matter) felsővezeték rendszerhez nem 
illeszkedett, ezért nem használták, majd a felújítások során le is szerelték.

A következő ábra a trolibusz hátsó falára szerelt lehúzó motor rajza. Ez tartalmazta a 
felcsévélő dobot is, ami az áramszedőre kötött lehúzó kötelet tartotta feszesen üzem 
közben. A lehúzó automata elektromos lehúzó motorja eleve elhibázott választás, hiszen 
áramszedő kiugráskor már működik egy 24 V-os nagyfogyasztó, a kormányszervó 1,2 
kW-os motorja. Ez komolyan megterheli az egyébként sem nagy kapacitású akkumulá-
tort, és ekkor kellett nagyon gyorsan felpörgetni két terhelés alatt induló villanymotort. 
Mire a lehúzó motorok elkezdték lehúzni az áramszedőket, akkorra azok már szerencsét-
len esetben beakadtak a keresztsodronyba és szakítottak.



Végezetül álljon itt néhány hibajelenség és azok lehetséges okai.

Mellső híd

A kocsi ide-oda vándorol
Hiba oka
— kenés hiánya a futóműnek
— rosszul beállított kormányrudazat
— rosszul beállított mellső futómű
— meglazult kormányrudazat
— puha gumik
 
Kerekek táncolnak
— Mellső   kerekek   (gumik)   kiegyensúlyozatlanok.
— Kormányrudazat laza, kopott.

Szokatlan zaj a mellső futómű felől.
— Kerékcsapágyak, görgők töröttek.
— Kenés hiánya.

Nehéz a kormányzás
— Tengelycsonk   csapszeg   perselyek   berágódtak.
— Tárcsás csapágy golyói töröttek.

Hátsó futómű

Hátsó-híd húzásnál zajos
— Kúp-   és   tányér-kerék   beállítása   nem megfelelő.
— Hibás kúp- vagy tányér-kerék.
— Csapágy hiba.

Hátsóhíd állandóan zajos.
— Kúpkerék túl mélyen benyúlik a tányérkerékbe.
— Kúp és tányérkerék beállítása túl szoros.
— Kopott, illetve sérült csapágyak.
— Túl kevés az olaj a hátsóhídban, illetve a kerékagyban.

Kopogás, recsegés a hátsó futóműnél.
— Nagy foghézag a kúp- és tányérkeréknél.
— Fogtörés a fogaskerekeknél.
— Sérült kardáncsukló.



Kormánymű

Kormányzás nehéz, érzéketlen.
— Kormánymű belső tömítettsége vagy az olajszivattyú tömítése hibás.
— Levegő van az olajban.
— Kevés a levegő a gumiabroncsokban.
— Mellső kerekek állása helytelen.

Kormányzás egyik irányban nehezebb.
(Szervo hatás gyenge)
— Hibás a nagynyomású tér tömítése.

Kormányzás akadozva működik.
— Levegő van a rendszerben.

Nagy a kormányholtjáték
— Nem megfelelő a horog a vezérlőanya és az alsó talpcsapágy, vagy a ház felső  
 fedél és felső talpcsapágy között.
— Tolórúd csapszegei, valamint a kormánytengely csap agyai kopottak.
— Kormányrudazat gömbcsuklói kopottak.

Szervoszivattyú nem szállít olajat.
— Nem működik a szivattyú meghajtó motor.
— Tömítetlenség.
— Szűrők elszennyeződtek.
— Nincs, vagy kevés olaj van a tartályban.

Szivattyú zajosan jár.
— Nincs olaj a tartályban.
— Valamelyik szerkezeti elem meghibásodott

Fékberendezések

Fékhatás gyenge.
— Kopott fékbetétek.
— Fékbetét olajos.

Fék oldalra húz.
— Fék rosszul van beállítva.
-- Egy oldalon a fékbetét olajos.
— Egyenlőtlen guminyomás.
— Fékkulcs megszorult.
— Fékpofa görgő törött, vagy megszorult.



Változó fékhatás.
— Fékkulcsok akadoznak.
— Fékdob eltorzult.
— Fékbetét nem megfelelő, vagy olajos.
— Fék csikorog, mert a betétek szegecsig elkoptak.

Fékhatás egyáltalán nincs 
— Léghálózatban nincs, vagy kevés a levegő.

Rugó erőtároló fék fékezi a járművet.
— Alacsony levegő nyomás.

Villamos berendezések

Feltett áramszedő esetén nem működnek a 600 V-os berendezések.
— Felsővezetéki hálózatban feszültség kimaradás van (amit az áramszünetjelző
is jelez).

Valamelyik 600 voltos berendezés nem működik.
— Biztosító kiégett, vagy hiányzik.

Nincs fűtés a vezetőfülkében.
— Biztosító kiégett, vagy hiányzik.
— Rossz a fűtőberendezés.

Nem működik a vezérlés.
— Alacsony a vezérlőáramkör feszültsége.
— Biztosíték kiégett, vagy hiányzik. (Pótolni kell.)

Nem indul a jármű.
— Vezérlőáramkör nem működik.
— Jármű rögzítőfék nem oldott fel.
— Valamelyik vonali kontaktor nem működik.

Trolibusz lassan gyorsul.
— Alacsony a feszültség a felsővezetékben.
— Gyorsítórelé beállítása nem megfelelő. (Beállítása alacsony.)
— Szervokontroller lepörgési ideje nagyobb az előírtnál, vagy mechanikusan elakad  
 valamelyik közbenső fokozaton.

Trolibusz nagy gyorsulással indul.
— Gyorsítórelé beállítása nem megfelelő (magas).
— Szervokontroller gyorsabban éri el véghelyzetét az előírtnál.



Trolibusz rángatva indul.
— Indítóellenállás hiba.
— Kontaktorok működési sorrendje nem megfelelő. \
— Kontaktor hiba.
— Hajtómotor zárlatos.

Trolibusz nem gyorsul fel teljes sebességre.
— Sönt gerjesztés, áramkör hiba.
— Szervokontroller nem forog fel teljesen.

A trolibusz a menetpedál újra történő lenyomása esetén nem gyorsul.
— Szervokontroller nem forgott vissza alapállásba.
— Vezérlőáramköri hiba.
— Nincs a felsővezetékben megfelelő feszültség.

Maximálrelé gyorsításkor működik.
— Gyorsítórelé beállítása nem  megfelelő.
— Hajtómotor  zárlatos,   vagy  túlterhelt.
— Indítóellenállás hiba.

 AV automata lekapcsol.
— Rossz a maximálrelé vagy az automata beállítási értéke.
— Hajtómotor túlterhelt.
— Zárlatos a főáramkör.

 Villamosfék nem működik.
— Fékkontaktor nem zár.
— Fékellenállás hiba.
— Nincs a felsővezetékben feszültség, így nincs mellékáramkörű gerjesztés.
— Mellékáramkörű gerjesztés kontaktorai nem működnek megfelelően.

Villamos fékhatás gyenge.
— Fékellenállás hiba.
— Mellékáramkörű gerjesztés hiba.

 Villamosfék „buktat”.
— Fékellenállások egyszerre kerülnek a fékáramkörbe.
— Gerjesztési hiba.

Nullfeszültségrelé kiejt.
— Nincs, vagy alacsony a felsővezetékben a feszültség.
— Relé beállítása nem megfelelő.



Kisfeszültségű hálózatban nincs, vagy alacsony a feszültség.
— Akkumulátorok lemerültek.
— Generátor hiba.
— Feszültségszabályozó nem működik megfelelően.
— Zárlatos akkumulátor.
— Biztosító hiba.

Nincs, vagy hiányos a világítás.
— Biztosító kiégett, vagy hiányzik a világítási áramkörökben.
— Izzó, vagy foglalat hiba.

Ajtók, vagy valamelyik ajtó nem működik.
— Kisfeszültségű hálózati hiba.
— Kapcsoló hibás.
— Ajtóműködtető kontaktor hiba.
— Végálláskapcsoló hiba.
— Ajtómozgató motor hiba.
— Biztosító hiányzik, vagy kiégett.
— Ik. 280 típusú trolibusznál nincs, vagy alacsony a levegő nyomása a léghálózat 
 ban.
— Kapcsoló v. biztosító hiba.
— Alacsony a kisfeszültségű hálózat feszültsége, ezért a szelepek nem működnek.
— Szelep, vagy henger hiba.
— Télen elfagyott léghálózat.

Ablaktörlők nem működnek.
— Kapcsoló vagy biztosító hiba.
— Motor hiba.

Nincs hangjelzés az utastérben,
— Erősítő v. hangszóró hiba.
— Mikrofon hiba.

Valamelyik hang- és fényjelző berendezés nem működik.
— Kapcsoló vagy biztosító hiba.
— Berendezés meghibásodott.

Légsűrítő meghajtómotor nem működik.
— Kapcsoló vagy relé hiba.
— Biztosító kiégett vagy hiányzik.
— Motor hibás.



Hidraulika   szivattyú   fordulatszáma   alacsony, v. nem működik.
— Akkumulátorok kimerültek és a generátor nem tölt (ZIU 9).
— Kapcsoló v. biztosító hiba.
— Motor hiba

Kontaktorok nem működnek, ha tekercsre feszültséget adunk.
— Szakadás van a tekercsben.
— Alacsony a feszültség.
— Mozgóérintkezők   érintkeznek   a  kamrával.

Feszültség  levételekor  a  fegyverzet  nem tér vissza alaphelyzetbe.
— Mozgórendszer érintkezik a kamrával.
— Érintkező összeragadtak.

Kontaktorok   nem   működnek   pontosan, hanem lépcsőzetesen.
— Nagy az érintkezők nyomás.
— Nagy az érintkezők emelési magassága.

Rossz az érintkező a reteszelő érintkezőknél.
— Szennyeződés, korom.
—  Gyenge a rugó.

 Áramszedő

Gyakran kiugrik az áramszedő.
— Alacsony az áramszedő nyomás.
— Csúszófej hiba.
— Lengéscsillapító hiba.
— Megengedettnél nagyobb sebesség.
— Felsővezeték hiba.

Csúszófej akadozik.
— Gömbtengely kopott, berágódott.
— A forgórész kopott, vagy berágódott.

Csúszófej melegszik.
— Rossz az érintkezés a csúszószén és a felsővezeték között.
— Nem megfelelő szén típus alkalmazása.



Az akkumulátor hibái

HIBA — a kapacitás lecsökkent
A HIBA OKA: Az elektrolit szintjének (mennyiségének) jelentős lecsökkenése. Az ak-
kumulátort elektrolit csere nélkül, vagy szennyezett elektrolittal üzemeltették.
Az akkumulátor hosszabb ideig működött túlságosan nagy koncentrációjú elektrolittal. A 
töltések részben nem voltak megfelelő erősségűek.
AZ ELHÁRÍTÁS MÓDJA: Az elektrolit szintjét (mennyiségét) a megfelelő szintre kell 
hozni. Ellenőrizni kell a záródugók gumitömítéseit. Az akkumulátorokat ki kell mosni 
és le kell cserélni az elektrolitot. Az elektrolit feleljen meg a fentiekben leírt követel-
ményeknek. Az elektrolitot le kell cserélni, az elektrolit sűrűségét ellenőrizni, illetve 
korrigálni kell. Az akkumulátoroknál két erősítő ciklust kell beiktatni, majd töltést kell 
végezni. A továbbiakban be kell tartani az előírt töltési adatokat. Meg kell szüntetni az 
esetleges nem kellő mértékű töltés okait, ellenőrizni kell a töltőáramkört és meg kell 
szüntetni az elfolyást, ellenőrizni kell a töltőberendezés árammérőinek állapotát.

HIBA: Csökkent feszültség.
A HIBA OKA: Az akkumulátor belsejében a lemezek között söntölő hidak jelentek meg.
AZ ELHÁRÍTÁS MÓDJA: Az akkumulátort gondosan ki kell mosni desztillált vízzel, 
vagy tiszta ivóvízzel erős rázás közben annak érdekében, hogy megszüntethessük a kü-
lönnemű pólusok (lemezek) között kialakult átvezető hidakat. Ha ez sem szünteti meg a 
belső rövidzárlatot, az akkumulátort ki kell cserélni.

HIBA: Töltésnél kis feszültség mutatkozik.
A HIBA OKA: Az akkumulátorban rövidzárlat lépett fel, esetleg külső rövidzárlat kelet-
kezett.
AZ ELHÁRÍTÁS MÓDJA: Meg kell szüntetni a rövidzárlatot, ha ez nem lehetséges, az 
akkumulátort ki kell cserélni.

HIBA: Töltéskor nagy, kisüléskor túlságosan kicsi a feszültség.
A HIBA OKA: Az akkumulátorok végkapcsai és a telep bekötései között rossz az érint-
kezés.
AZ ELHÁRÍTÁS MÓDJA: A felső anyákat le kell csavarozni és le kell venni az átkö-
téseket. Az alsó anyákat meg kell húzni. Az érintkező felületeket meg kell tisztítani a 
karbonátoktól, rozsdától, szennyeződésektől.

HIBA: Az akkumulátorban túlságosan gyorsan keletkeznek karbonátok.
A HIBA OKA: Az elektrolit szintje túlságosan magas. Az elektrolit a végkapcsok tömí-
tésein és a dugóknál kiszivárog.

HIBA: Az eltávolítás után a sóréteg (a karbonátok) újra jelentkeznek az akkumulátor 
fedelén.
AZ ELHÁRÍTÁS MÓDJA: Az akkumulátorban helyre kell állítani a normális elektrolit-
szintet. A végkapcsok alsó anyáit meg kell húzni, le kell cserélni a dugók tömítéseit.



HIBA: Egyes akkumulátor cellák a telepben „felfúvódnak”.
MEGJELENÉSI FORMA: Egyes akkumulátorok és a telepek egésze nem felel meg a 
rajz szerinti méretkövetelményeknek.
A HIBA OKA: A záródugó túlságosan erősen meg van húzva. Az akkumulátorokat a 
töltés után nem „szellőztették ki”, vagyis nem engedték ki a bennük fejlődött felesleges 
gázokat.
AZ ELHÁRÍTÁS MÓDJA: A záródugókat ki kell csavarni, a biztonsági rendszabály-
ok fokozott betartásával. Ki kell tisztítani a gázszellőző nyílásokat és ellenőrizni kell a 
gumigyűrűk állapotát. Az akkumulátor minden töltése után várni kell az üzembehelyezés 
előtt, hogy a gázok a szellőzőnyíláson át eltávozhassanak.

HIBA: Elektrolit folyik a záródugó szelepgumijából, vagy az alátét tömítése alól.
MEGJELENÉSI FORMA: Az elektrolit szintjét nem megfelelően állították be. A szelep-
gumi megrongálódott. Az alsó tömítőanya nincs kellőképpen meghúzva.
AZ ELHÁRÍTÁS MÓDJA: Az elektrolit szintjét szigorúan az előírás szerint kell beál-
lítani. A záródugókon ki kell cserélni a szelepgumit. Meg kell húzni az akkumulátorok 
alsó tömítőanyáit.

HIBA: Az elektrolit cseppenként folyik, vagy az edény falán gyorsan nő a karbonát 
réteg.
A HIBA OKA: A burkolat mechanikusan megrongálódott.
AZ ELHÁRÍTÁS MÓDJA : Az akkumulátortelep műanyagburkolatán keletkezett kisebb 
repedések, rések forrasztópáka, vagy más melegítő szerszám segítségével összehegeszt-
hetők. Ha a keletkezett rést ilyen módon már nem lehet kielégítően megszüntetni, az 
akkumulátor burkolatát ki kell cserélni.



Utószó

1984-től 1996-ig oktatóként dolgoztam a Szegedi Közlekedési Vállalatnál, mai nevén 
Szegedi Közlekedési Kft. 1996 után más beosztásokba kerültem, de 2009-ig, nyugdíj-
ba vonulásomig trolibusz tanfolyamokon továbbra is járműszerkezet és típusismeret, 
valamint biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tárgyakat oktattam. Szerettem volna, ha az 
eddig összegyűlt tudás kárba veszne, hiszen Szegeden már kiselejtezték a ZIU-9 típusú 
trolibuszokat, talán lesz egy nosztalgia jármű valamikor. A könyv írásakor az egyetlen 
trolibusz, ami ZIU-9 hajtásrendszerrel van szerelve, egy T9-90 típusú Ikarusz csuklós 
trolibusz 505 pályaszámmal.  

A könyvben szereplő dokumentumok
A színes táblák még 1979-ből származnak, az első tíz trolibusszal érkeztek, a gyártótól. 
Amikor 1984-ban elkezdtem az oktatást, akkor kasíroztattam fel és a felülete le lett lak-
kozva. Sajnos az évek alatt ez a lakkréteg elszíneződött, de ez a tartalmat nem zavarja.
A táblák reprodukcióit Csapó Gábor oktató készítette, köszönet érte.
A fekete-fehér ábrák és a kapcsolási rajzok a “Járműszerkezet és típusismeret trolibusz 
járművezetők részére” című, 1981-ben kiadott BKV jegyzetből származnak.

Azt hiszem nagyon kevesen tudják, hogy a trolibuszok, és a villamosok is, nem rendel-
keznek forgalmi engedéllyel, helyette a forgalomba állításkor készült jegyzőkönyv az 
érvényes dokumentum. A forgalomba helyezési engedélyt jelenleg a Nemzeti Közle-
kedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága adja ki. A trolibuszokat zárt technológiás 
rendszerben üzemeltetik és a ciklikus szemlék során készült műszaki jegyzőkönyvek 
igazolják a trolibusz megfelelő műszaki állapotát. 
Érdekesség képen a könyv végére tettem a Szegeden üzemeltetett 9-120 pályaszámú 
trolibusz vizsgajegyzőkönyveit. Akkor még a felelős hatóság a KPM Vasúti Főosztály, 
társhatósága a Csongrád megyei Tanács Építési és Közlekedési osztály volt. A felújításo-
kat az SZKV, a közép és nagyjavításokat a Budapesti Volán 20. Vállalat végezte. 
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