
                             Távcső tisztítás, karbantartás. 

 

Kereső és céltávcsövünk karbantartása, tisztítása olyan rendszeresnek kell lennie mint 
ahogyan vadászfegyverünket is karbantartjuk. Sajnos ezt a legtöbb felhasználó nem veszi 
figyelembe pedig távcsöveink a legfontosabb vadászati eszközeink közé tartoznak.  Nem 
kell részletezni, hogy poros, párás kereső távcsövekkel nem lehet megfelelően látni, rossz 
céltávcsővel pedig nem lehet megfelelő pontosságú lövést leadni. Egy jó minőségű távcső 
szürkületi teljesítménye is nagymértékben csökken ha nem tiszta az optikai rendszere. 

Mindenek előtt egy fontos dolgot figyelembe kell vennünk,  hogy a távcsövek tisztítása 
karbantartása nagy tapasztalatot,szakértelmet és legalább annyi eszközt is igényel. Nem 
elég az ha a fiókban találunk valamilyen ruhadarabot és a kamrából hozunk egy jónak 
tartott tisztítószert. Soha ne kezdjük el az optikai felületek tisztítását ha nincsenek meg a 
hozzá szükséges eszközeink. 

Jelenleg a kereskedelmi forgalomba hozott távcsövek nagy része megfelelően ellenálló 
mégis kényes eszköz. 

Fém részek karbantartásánál ez első lépés, hogy finoman egy enyhén nedves ruhával 
eltávolítjuk a távcső fém felületére rárakodott port homokot, ügyelve arra, hogy azok a 
külső felületet ne karcolják meg. Ezt a műveletet egy száraz puha ruhával való áttörléssel 
javasolt befejezni. Végül érdemes egy szilikonnal átitatott ruhával áttörölni amely ápolja a 
felületet, segít a korrózió megakadályozásában és csillogóvá teszi. Szilikon használata 
esetén fontos, hogy ruhára fújjunk ne közvetlenül a távcső házára, ügyelve akkor is arra, 
hogy a szilikon ne kerüljön a lencse felületére. 

Míg a külső ház aránylag könnyen és egyszerűen tisztíthatók az optikai felületek speciális 
kezelést igényelnek. 

A távcsövek lencséi műanyagból vagy üvegből készülnek. A műanyag lencséket öntik,s 
nem csiszolják, ezért némi felületi egyenetlenség léphet fel, ami torzulást okoz a 
látómezőben. Az üveglencséket csiszolják, ezek nehezebbek mint a műanyag lencsék, de 
nem karcolódnak olyan könnyen. 
Az optikai üveg legtöbbször nagyon tartós, jó minőségű anyagból készül, amely alakját 
évtizedekig megtartja. A lencsékről való visszatükröződés következtében a fény egy része 
veszendőbe megy, s a keletkező szórt  fény gyengíti a kontrasztot. Ennek 
megakadályozására az üvegfelületet csiszolás után  nagyon vékonyan felgőzölt un. 
antireflexiós réteggel vonják be. 
Elsősorban ennek a bevonatnak a minősége, rétegszáma  és külső állapota határozza meg 
a  távcső fényáteresztő, fénytovábbító képességét a szürkületi teljesítményt. Amennyiben 
ezt a bevonatot megkarcoljuk, jelentős mértékben csökken kontraszthatás, képélesség így 
a látott kép minősége is, ezért kiemelten fontos a lencsék szakszerű tisztítása. 
 

 

Az optikai üveg tisztításánál az első és legfontosabb lépés a  felület  
pormentesítése. 
Soha ne kezdjük el  a lencsékre rárakodott port szárazon törölgetni mert visszaállíthatatlan 
sérülést okozhatunk  lencse felületén található bevonton. 



Ha a portalanításra nincs megfelelő eszközünk vagy lehetőségünk  akkor inkább várjunk 
mert a poros optika sokkal jobb mint a karcos. 
A portalanításnál először a nem kötött finom mikron rétegű porszemcséket távolíthatjuk el. 
Használhatunk optikai üzletben vagy vadászboltban kapható kis finom szőrű porecsetet, 
pumpás porecsetet, mókusszőr ecsetet vagy palackos sűrített levegőt is. 

A palackos sűrített levegő használatakor ügyeljünk arra, hogy a flakont mindig 
függőlegesen tartsuk. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a töltet folyékony állapotban 
kerül a tisztítandó felületre.  Ez a folyékony levegő pedig  akár -60, -70 fokos is lehet az 
pedig nem használ a lencse felületének. Néhány szakirodalom javasolja azt, hogy a 
portalanítás után gyapotvattát enyhén, gyógyszertári desztillált vízzel meg nedvesítjük 
majd ezt a lencsére terítve áztatni hagyjuk. Ekkor az un. cementálódott porszemcséket 
áztatjuk fel ami  tisztítás fontos művelete akkor, ha nagyon elhanyagolt, koszos a lencse 
felülete. Ez a műveletet némi gyakorlatot és tapasztalatot is igényel, mert  ha túl vizes a 
vatta akkor a víz a lencse és a foglalat közé tud folyni ami eloxidálhatja a foglalat anyagát. 

Az oxidációkor megduzzadó anyag nagyon be tudja szorítani objektívünket foglalatába, a 
légréses objektívnél pedig a lencsetagok közé kerülhet a folyadék. Ez esetben viszont 
elkerülhetetlen lesz az objektív szétszedése ami már egy más kategóriába tartozó tisztítást 
jelent. Ha ehhez a munkafolyamathoz ragaszkodnánk és nincs meg a megfelelő 
gyakorlatunk és eszközünk használjuk csak nedvesített törlőkendőt. 

Következő lépés a lencsék alkoholos tisztítása amelyhez szükségünk lesz kihegyezett végű 
hurkapálcikára, fültisztító pálcikára, 96%-os gyógyszertári alkoholra,aetherre és 
gyapotvattára. 
Első lépésként az alkoholból és az aetherből elkészítünk egy 50-50 %-os keveréket, majd a 
hurkapálcikára kis mennyiségű vattát tekerünk amelyet ezután finoman beáztatjuk tisztító 
folyadékba. 

Fontos, hogy az alkoholt önmagában hígítás nélkül nem szabad használni mert néhány 
objektívnél használt optikai ragasztóanyagot képes oldani ilyen pl. kanadabalzsam. 
Elsősorban a régebbi de nálunk előszeretettel használt orosz kereső távcső típusoknál a 
belső párásodás védelemét úgy oldották meg, hogy egy speciális zsírral kenték meg a 
foglalatok környékét. Ez egy nagyon ellenálló sűrű, sötét színű zsír amelyet az alkohol 
önmagában oldana így a tömítőanyagot könnyen a lencse felületére tudnánk kenni.Ezt 
maradéktalanul lencse felületéről eltávolítani nehéz, a tömítést is gyengítenénk ezért a 
régebbi típusoknál még nagyobb figyelmet kell fordítanunk a tisztító folyadékunk 
összetételére. 
Új távcső típusoknál már kétkomponensű, UV fényre kötő ragasztókat használnak melyek 
már oldószerállók de ne kísérletezzünk. 
Ügyeljünk arra, hogy ha a gyapotvattából a hurkapálcika tekerünk az sehol ne tudjon 
kibukkanni. 
Először az alkoholos gyapotvattával inkább csak érintgessük a felületet mint törüljük, hogy 
a lokális szennyeződést eloszlatjuk. Nagyon koszos és kézzel sokszor összetapogatott 
optika esetében először szinte biztos, hogy úgy fog tűnni, egyre zsírosabb az optika, mivel 
a lokális szennyeződést úgymond feloldottuk. Ezért fontos a gyakori vattacsere, hogy a 
szennyeződés egyre kisebb koncentrációban legyen jelen az optika felületén. 
A törlés mindig a lencse középpontjától a perem felé körkörös mozdulattal  történjen, 



gyakran cserélt vattával.  Amikor a lencse széléhez érünk egy mozdulattal emeljük fel a 
pálcát. A műveletet addig folytassuk, amíg a lencse felülete teljesen csík és foltmentes 
nem lesz. A szorítógyűrűhöz közel a lencse szélénél maradt esetleges szennyeződéseket 
alkoholos fültisztító pálcikával távolíthatjuk el. Ez esetben a fültisztító pálcika eredeti 
műszálas vattára vagy helyére sodorjunk bőségesen gyapotvattából  úgy hogy a pálcika 
sehol ne tudjon alóla kibukkanni. 

Ennél a műveletnél ha van lehetőségünk használhatunk cérnakesztyűt  nehogy a 
bőrünkből kioldódó zsírt a lencse felületére hordjuk. Ez esetben fontos tanács, hogy 
kesztyűben ügyetlenebb a kéz ezért csak asztal fölött dolgozzunk. 

Zárt térben való munkavégzés esetében a belélegzett alkohol gőz fejfájással, émelygéssel, 
rossz közérzettel is járhat, ezért gondoskodjunk a helység megfelelő szellőztetésére és 
kerüljük a dohányzást. Tisztítást természeten pormentes helyiségben érdemes elvégezni. 
Az objektívlencse szélén található a szorító gyűrű, amin két jól látható gyűrű horony van. A 
látható gyűrű hornyok tapasztalataink alapján sok tulajdonost arra ösztönöz, hogy 
valamilyen alkalmi szerszámmal megpróbálja kitekerni. A kitekerést nehezítheti  a sok 
esetben a szorító gyűrűt oldalról, a lelazulás ellen rögzítésként használt kis hernyócsavar, 
melyet nehéz észrevenni. Próbálkozások miatt gyakorta találkozunk szétroncsolt és 
összekaristolt menetes gyűrűvel, de a legrosszabb esetben megkarcolt objektívlencsével is. 
Szerencsére a legtöbb típusnál ezeket a hornyokat egy egy objektív védő gyűrűvel látják 
el. 
Volt szerencsém találkozni a tolómérő furatméretpofáival szorítógyűrű kitekerését látni, 
amely a horonyból kiugorva gyakorlatilag teljesen kivégezte a lencse értékes bevonatát. 
Ezt javítani csak az objektív lencse cseréjével lehetséges, ami a távcső esetében fő 
darabnak számít, így gyártók az árát is ahhoz igazítják. Amennyiben szükséges a szorító 
gyűrű kitekerése, azt inkább bízzuk szakemberre, és ne próbálkozzunk! 
Talán a legtöbb viszontagságnak kitett alkatrész az okulár vagy ahogyan azt sokan  
nevezik a szemlencse. 
Szemlencse az okulár tisztítása hasonlóképpen történik mint az objektívé, csak mérete 
átmérője kisebb, ezért aprólékosabban kell a műveletet elvégezni. Alkoholos vattával 
eltávolítjuk a zsíros szennyeződéseket, az esetlegesen rajt maradt foltokat desztillált vizes 
pálcával vagy az okulárt meglehelve száraz vattával távolítjuk el. A sokszor főképpen a 
régebbi típusoknál a kisebb okulár átmérő miatt fémperem tövében maradhat 
szennyeződés amelyet próbáljuk türelmesen az okulár megbontása nélkül megtisztítani. 

Javaslatom az  hogy  távcsöveink karbantartása esetén maradjunk a csak külső felületek 
tisztításánál. Amennyiben a megfelelő tisztítás érdekében távcsövünket meg kell bontani 
azt mindig bízzuk szakemberre. Binokulár távcsövek nagyobb megbontása esetén már 
szükséges a csövek párhuzamosítása melyet jól csak műszeresen lehet elvégezni. Ehhez 
szükséges egy kollimator nevezetű szabályzó műszer. Mielőtt hazai szervizbe elvinnénk 
tájékozódjunk a távcső korára, annak garanciális idejére, mert a gyártók akár 40 év 
garanciát is vállalnak, ami azonnal megszűnik ha azt nem a gyártó bontja meg.  A gyártói 
garancia nem vonatkozik arra ha a távcső hibáját külső hatásból eredő  pl. leejtettük. Ez 
esetben a hazai szervizek olcsóbbak és gyorsabbak is, mint a legtöbbször csak külföldön 
található gyári szervizek. 
Kereskedelmi forgalomba rengeteg optikai eszköz tisztítóval találkozhatunk amelyek 
segítségével akár kint a területen is képesek vagyunk egy gyors tisztításra. Ezek a gyors 
megoldások természetesen nem helyettesítik az otthonunkban történő nagy karbantartást 



de még mindig jobbak, mint a pulóver ujjával, vagy papír zsebkendővel történő törölgetés. 
A területen történő távcső tisztításhoz szinte mindenkinek van egy gyors receptje 
szemüveg tisztító, szarvasbőr kendő stb. de minden esetben a legfontosabb a lencse 
portalanítása. A lencse szárazon törölgetése a bevonaton vissza fordíthatatlan károkat is 
okozhat, ezért erre kiemelt figyelmet kell fordítanunk. 
A gyors tisztításhoz LensPen tisztító ceruzát ajánlom, amely egy zsebbe tűzhető vastag 
filctollra  hasonlít. A ceruza egyik felében  kis kar segítségével kibujtatható durva ecset  
található amellyel első lépésként a lencsére rárakodott port kell eltávolítani. 

A másik felében egy kupakkal  elzárt kb. 7-8 mm átmérőjű tisztítófej található amely 
bársonyszerű anyaggal van bevonva. Ezzel  a kis kör alakú tisztítófejjel egészen a lencse 
széléig  a leszorító gyűrűig lehetőségünk van a tisztításra. A tisztítóceruzának a 
különlegessége abban rejlik, hogy a kupakjában aktív szenes száraz tisztítóanyag található. 
Az aktív szenet tartalmazó száraz tisztítóanyag a legtöbb, mechanikusan nem eltávolítható 
szennyezőanyagot (például zsírokat) a saját anyagába megköti másodlagos kémiai 
kötéssel, úgynevezett van de Waals-kötéssel. Tisztítás során a termék így a zsírokat nem 
szétkeni a tisztítandó felületen, hanem magába kötve eltünteti onnan. 

A LensPen tisztítóceruza kupakjában egy szivacs található, mely egyben az aktív szenes 
száraz tisztítóanyag tartályaként szolgál. A szivacsban lévő mennyiség akár több száz 
tisztításra elegendő lehet  természetesen a szennyezettség mértékétől és a használattól 
függően. 

Használat után a menetes kupak visszacsavarásakor a tisztítófej automatikusan megtisztul 
és újratöltődik szénporral a kupakban elhelyezett aktív szénnel átitatott szivacsnak 
köszönhetően. Előnye, hogy a tisztításhoz nincs szükség folyadékra de makacsabb foltok 
esetén javaslom, hogy leheljünk rá a lencsére és ezután használjuk a tisztítóceruzát. 
Használata egyszerű kényelmes és gyors, a szén alapú tisztító por nem folyik és nem 
szárad ki. 

Létezik már olyan lencse tisztító folyadékkal is amely azon túl, hogy nagyon hatásosan 
tisztítja a lencsékre rátapadt szennyeződéseket, elpusztítja a lencse felületét károsító 
baktériumokat is. A gyártó szerint használatakor a lencse felületén olyan bevonatot képez 
amely meggátolja azok visszatérését is. Választék nagyon széles, ezért változatlanul azt 
javaslom, hogy mielőtt az értékes optikánk tisztításhoz nekilátnánk szakembernél 
érdeklődjünk és ne használjuk bizonytalan tisztítószert. 
Ha a kereső távcsövünket megfordítjuk, és az objektívbe nézünk, néha kis fekete pontokat 
fedezhetünk fel. Ezek nem biztos, hogy porszemcsék,hanem apró légbuborékok,amelyek 
az értékes üvegfajták olvasztásánál alkalmazott minőségjavítás következményei pl. Zeiss 
Jena, Orosz gyártmányú távcsövek. Az optikai teljesítményt nem befolyásolják 
hátrányosan,ellenkezőleg,az alkalmazott üvegfajta kiváló minőségét bizonyítják. 

A nitrogén töltés : 

A legtöbb új és jó minőségű távcső vásárlásakor találkozunk a nitrogén töltés 
fogalmával. Szeretném néhány mondatban pontosítani, hogy mi a jelentősége és 
használati előnye az amúgy a Föld légkörének 25%-át adó nitrogénnel töltött távcsőnek. 
Sokan kérdezik, hogy nitrogén, kripton vagy az argongáz a jobb, mert más a 
molekulaszervezetük és a forgalmazók között is néha erősen megoszlanak a vélemények. 
Szerintem az a fontosabb, hogy távcsőnél milyen tömítettséget sikerült elérni, és mennyi 
időtartamra sikerült a túlnyomást létrehozni a távcső belsejébe. A túlnyomásnak is fontos 
szerepe van a jobb tömítettség elérésénél, mert a tömítéseket a háznak nekifeszíti, ezáltal 



még jobb tömítettség alakul ki. 

A nitrogéngáz vagy bármilyen más gázzal való töltés összességében csak akkor hatásos, 
ha a távcső tömítettsége megfelelő, így a nyomás és hőmérséklet ingadozások nincsenek 
hatással a távcső belsejére.Kevéssé ismert de talán a nitrogéngáz töltésnek a legfontosabb 
előnye az, hogy megakadályozzák a különböző penészgombák megtelepedését a távcső 
belsejében. A hosszú ideig megtelepedő gombák képesek jelentősen gyengíteni a távcső 
teljesítményét, ami a kép homályosodásához és akár az optika károsodásához is 
vezethetnek. A másik fontos szerepe az, hogy megvédjük távcsövünk belsejét a 
nedvesség,párásodás káros hatásaitól is. Ez a elsősorban a hirtelen nagy külső-belső 
hőmérséklet különbség esetén szokott  fellépni pl. amikor a hidegből távcsövünket 
bevisszük a meleg helyiségbe. A gyártók már képesek műszeresen kimutatni azt, hogy a 
gázzal töltött távcsöveknél tisztább és kontrasztosabb képet képesek létrehozni. Ne 
feledjük ,hogy a jó szürkületi teljesítmény és képminőség első számú kritériuma 
változatlanul a kiváló minőségű optikai üveg, és az arra felgőzölt antireflexiós réteg 
minősége, a gázzal való töltés csak plusz. 

Amennyiben távcsövünkre vigyázunk és tömítettsége nem sérül a nitrogén vagy bármelyik 
gázzal szerelt távcsővel a kiváló képminőséget akár évtizedekig élvezhetjük. 

 

 

 

 

Tárolási és használati tanácsok: 

Távcsöveket mindig tárolja alacsony páratartalmú helyen. A túlságosan magas 
hőmérséklet a távcső tömítéseit és belső részeit károsíthatja 

Ne hagyja sokáig távcsövét olyan helyen ahol  ahol annak optikai elemeit közvetlen 
napfény érheti ( pl autó kalaptartó ) mert ezeken keresztül bejutó összegyűjtött napfény a 
belső részeket károsíthatja. A pára és az eső is szennyeződést tartalmaz ezért sokszor 
lehet a lencséken úgynevezett rászáradt vízfoltokkal találkozni. 

A távcső szobahőmérsékleten történő szárítása után ennek eltávolítását is megkezdhetjük.  
Fontos, hogy vadászat végén távcsövünket ne tegyük sugárzó hő elé, és ne szárítsuk 
radiátor tetején.Tartsa a lencsék védőkupakjait távcsövön amikor nem használja. 

Kezünkkel,ujunkkal soha ne fogjuk meg a lencsék felületét, vagy ha véletlenül mégis 
sikerült akkor rövid időn belül az optikai felületet zsírtalanítani kell. A kezünkről átkerült és 
hosszabb ideig le nem tisztított zsír és baktériumok képesek megkezdeni és vissza 
fordithatatlanul károsítani a lencse bevonatát. A garanciális távcsövek esetében a házi 
tisztítás még nagyobb oda figyelést igényel,mert távcső bármilyen megbontása, 
gondatlanságból létesült szennyeződés a lencsén a garancia elvesztésével jár.Ha bármilyen 
javításra vagy egyéb beállításra volna szükség lépjen kapcsolatba az értékesítővel 

Leírás csak a távcső külső karbantartásra vonatkozik és tájékoztató jellegű, nagyobb 
beavatkozást vagy a távcső megbontását mindig bízzuk szakemberre. Szervízünk 
vállalja távcsővének szakszerű tisztítását, műszeres szabályzását, 
festést,tömités cseréket. Kérjünk a Tisztelt Olvasót, hogy a fenti ismertető alapján csak 
akkor fogjon bele a tisztítások bármelyikébe, ha kellően biztos abban, hogy nem okoz 
nagyobb kárt, mint az optika nem kellő tisztasága okozna. Reméljük leírásunk hasznos 



tudnivalókkal szolgált és egy kis odafigyeléssel meg tudjuk tartani távcsövünk jó 
minőségét és hosszú távon hasznos segítő társunk lesz. 
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