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1. B. Ismertesse a földmunka-, rakodó- és szállítógépek fajtáit! Mi jellemz ı 

az egyes csoportokra? Milyen mőveletek végezhetık el a különféle 
gépekkel? Milyen szempontok alapján választja ki a munkavégzésre 
használt gépet? 

 
Az építıipari gépek besorolása a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szerint: 
Univerzális földmunkagépek 

• Traktor alapú univerzális földmunkagép 
• Univerzális földmunkagép 

Rakodógépek 
• Hidraulikus rakodók, homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodók 
• Kompakt rakodó 
• Vagonkirakó 
• Egyéb rakodógépek 

Kotrógépek 
• Gumikerekes kotró 
• Lánctalpas kotró 
• Teleszkópos kotró 
• Úszókotró 
• Vedersoros kotró és árokásó 
• Egyéb kotrógépek 

Földnyesık, földtolók 
• Földtoló 
• Földgyalu 
• Földnyesı 
• Egyéb Földnyesık, földtolók 

Szivattyúk és folyadékszállító gépek 
• Betonszivattyú 
• Bitumenszivattyú 
• Habarcsszivattyú 
• Szivattyú aggregát 
• Toalett leeresztı gépjármő 
• Víz-, és szennyvíz szivattyú 
• Vízágyú 
• Vízfeltöltı gépjármő 
• Zagy és iszapszivattyú 
• Egyéb Szivattyúk és folyadékszállító gépek 

Szállítógépek 
• Betonszállító mixer gépkocsi 
• Betonszállító mixer gépkocsi betonszivattyúval 
• Dömper (kerekes anyagszállító) 
• Kényszertömörítéső szilárd hulladékgyőjtı és szállító gépek 
• Szállító és válogatószalagok 
• Szennyvízszállító és szippantó jármővek 
• Egyéb szállítógépek 

Tömörítı gépek 
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• Gumihenger 
• Kompaktor 
• Statikus henger 
• Vibrációs henger 
• Vibrációs tömörítı lap 
• Egyéb tömörítı gépek 

 
Gépkiválasztás szempontjai (talaj, elvégzendı munka, gazdaságosság stb.). 
Az épületek és építmények megvalósításánál mindig szükség van földmunka végzésére, azaz a 
földkéreg bizonyos rétegeinek megbontására. Az alapárok és pincetömb kiemelésnél, a 
terep rendezéseknél, az út és vasútépítésnél, a mélyépítési mőtárgyak készítésénél kisebb nagyobb 
mennyiségő földtömeg megmozdítására és eldolgozására, a természetes környezet   
megváltoztatására mindig igény van. 
Földmunkáknál a föld fejtéssel kerül kitermelésre. Rakodással és szállítással lehetıség van a 
helyváltoztatásra, végül elterítéssel, tömörítéssel kerülhet ismét a végleges helyére a föld. 
 
Traktoralapú univerzális földmunkagépek: 
Ma már az egyik legelterjedtebb géptípus csoport. A különbözı szerelékeinek cseréjével szinte 
minden típusú kisebb volumenő földmunka és rakodómunka elvégezhetı velük. Így: gödörásás, 
árokásás, kotrási feladatok, kisebb talajegyengetés, stb. 

 

 
 

Rakodógépek 
                        Homlokrakodó                                              Teleszkópos rakodó 
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A kotrók  talaj fejtés legfontosabb gépei. Önjáró, keréken vagy lánctalpon mozgó gépek, amelyek a 
föld kitermelését jármőbe vagy depóniába ürítését végzik. A kotrógépek a munkaedények számától 
függıen lehetnek  

• egy munkaedényes (ciklikus mőködéső)  
• több munkaedényes (folyamatos mőködéső) gépek. 

Sokféle szerelékkel láthatók el, ennek megfelelıen igen széles körben és céllal alkalmazhatók. 
 

  
 
 
 
 
A földtoló traktorra vagy speciális vontatóra szerelt mozgatható toló lappal kialakított gép. 

• aljnövényzet eltávolítására,  
• humusz leszedésére, 
• durva tereprendezésre,  
• anyag deponálására vagy terítésére,  
• kı eltávolítására,  
• talajlazításra. 

A földtológépek gazdaságos szállítási távolsága 50-60 méter, maximum 150 méter, leginkább 
gépláncban a durva földmunkákra célszerő használni 
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A földgyalu elsısorban "finom" földmunkára alkalmas. Szállításra csak néhány tíz méterre 
célszerő. A gyalukés az elsı és a hátsó kerekek között van. Alakja hasonlít a tológép lemezéhez, 
helyzete függıleges és vízszintes csapok körül állítható. 
 

 
. 
A földnyesık (szkréperek) abroncsos keréken (ritkán lánctalpas keréken) mozgó ládával felszerelt 
földkitermelı gép. A gép haladása közben a nyesıláda alsó éle lenyesi a talajt, a ládába juttatja, a 
ládában az ürítés helyszínére szállítja, majd ott elteríti. A földnyesık önálló egységként 
alkalmazhatók: 

• nagy tömegő töltés építésére,  
• nagy tömegő bevágás készítésére. 

A szkrépert általában géplánc egyik elemeként alkalmazzák, gazdaságos szállítási távolsága 
• vontatott gépeknél 100-600 méter,  
• önjáró gépeknél 500-5000 méter 

 

. 
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Szivattyúk és folyadékszállító gépek 
Betonszivattyú 

 
 
Szállítógépek 
 

Betonszállító mixer gépkocsi 
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Dömper (kerekes anyagszállító) 

 
 
A dömpereket kizárólag ömlesztett anyagok szállítására alkalmazzák. Általában kis tengelytávolságú, nagy 
teherbírású gépkocsik. A billenő‐teknő merevítő bordás, ürítése hidraulikus hengerek segítségével történik. 
A nagy befogadóképességű dömpereket a bányákban használják, ezek a nagy tengelyterhelés miatt a közúti 
forgalomban nem vehetnek részt. Az építési munkahelyeken alkalmaznak kis teljesítményű dömpereket is, 
ezek belső anyagmozgatásra használhatók. 
 

Kényszertömörítéső szilárd hulladékgyőjt ı és szállító gépek 
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Szennyvízszállító és szippantó jármővek 

 
 
 
A tömörítı gépeket a tömörítendı talajfajtához igazodóan kell kiválasztani. 
Általános elv, hogy a szemcsés talajokat dinamikusan, a kötött talajokat átgyúrással kell tömöríteni.  
Dinamikus tömörítés lehet döngölés és vibrálás. A tömörítés során a talajban lévı hézagok 
mennyiségét, méretét kell csökkenti. Az optimális tömörítési víztartalomnál a talajok közel 
telítettek, tehát a hatékony tömörítés akkor érhetı el, ha a pórusokból a vizet el tudjuk távolítani. 

.   
 

  
Kisterületi földmunkák tömörít ı eszközei 
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2. B. Milyen személyi és tárgyi feltételei vannak az alapozás, közmő- és 
fenntartási gépekkel történı munkavégzésnek? Milyen kockázatai és veszélyei 
vannak a fenti munkakörnek? 
 
Személyi feltételek: 

• A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget nem 
veszélyeztetı és a biztonságos munka végzésére vonatkozó szabályok betartásával végezhet 
munkát ! 

Gépkezelıi munkakörök betöltéséhez szükséges végzettségek: 
• A gépkezelı tevékenysége során akkor kezelhet gépet, ha az adott gépre államilag elismert 

képesítést szerzett.  
• A közlekedési ágazatban használt önjáró és rakodógépek kezelıinek (a meghatározott 

gépcsoportok esetében) érvényes gépkezelıi jogosítvánnyal is rendelkezni kell, melyet 
hatósági vizsga keretében szerezhet meg. 

• Ha az önjáró építıgép a munkahely-változtatás során közutat vesz igénybe, a vezetınek a 
külön jogszabályban meghatározott érvényes engedéllyel is rendelkeznie kell. 

• Idıszakos orvosi vizsgálatot kell végezni  
 > 40 éves korig háromévenként, 
 > 40-50 életév között kétévenként, 
 > 50 év felett évenként. 
Munkáltató törvényben meghatározott oktatási kötelezettségei: 
A munkáltató köteles a munkavédelmi oktatást olyan idıközönként, és  tartalommal megtartani, 
hogy azt a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatása teljes idıtartama alatt rendelkezzen az 
egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel. 
Munkavédelmi oktatást köteles tartani a munkáltató:  
• a munkavállaló munkába állásakor, 
• munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztetı és 

biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, 
• munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz munkavédelmi szempontú üzembe 

helyezésekor, 
• új technológia bevezetésekor. 
• súlyos kimenetelő, vagy rövid idın belül több hasonló baleset bekövetkezésekor 
Munkáltató dokumentációs kötelezettsége: 
Az oktatást célszerően tervezni kell, annak megtörténtét oktatási naplóban rögzíteni kell és az 
oktatott személyekkel azt alá kell íratni. Az ismeretek elsajátításáról a munkáltatónak célszerően 
meg kell gyızıdnie, ennek formája lehet pl. munkavédelmi vizsgakötelezettség elıírása.  
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Kockázatok és veszélyek a gépkezelıi munkakörben: 
• Mechanikai veszély 

A géppel, a gép részeivel vagy felületeivel, a szerszámokkal, a darabokkal, a terhelésekkel, 
vagy a munkába vett szilárd és folyékony anyagokkal kapcsolatos mechanikai veszélyek a 
következıkre vezethetnek: 
Zúzódás, nyíródás, vágás vagy levágás, beakadás, behúzás vagy befogás, ütés/ütközés, 
átszúrás vagy beszúrás, súrlódás vagy dörzsölés, nagy nyomású folyadék kifröccsenése). 

• Villamos veszély 
• Gép meghibásodásából adódó veszély 
• Zaj okozta veszély 
• Rezgés okozta veszély 
• Sugárzás okozta veszély 
• Nyersanyagok és egyéb anyagok okozta veszély 
• A gép kialakításakor mellızött ergonómiai elvek okozta veszély 
• Csúszás-, botlás- és esésveszély 
• Géphasználati környezethez kapcsolódó veszélyek 

 
Foglalkozási ártalom meghatározása: A foglalkozási ártalom a munkahelyen a munka 
környezetében fellépı, a dolgozóra ható káros hatás, amelyet azonban az ember hirtelenmaradó 
károsodás nélkül elvisel. A foglalkozási ártalom tartós, hosszabb idejő hatása foglalkozási 
betegséget okozhat. 
 
Foglalkozási ártalmak csoportosítása:: 
• Fizikai terhelésbıl eredı ártalmak 
• A munkafolyamat pszichikai hatása 
• Az emberi szervezet egyoldalú igénybevétele 
• Vegyi ártalmak, fertızések 

Foglalkozási betegség: 

A munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a 
foglalkozás gyakorlását követıen megjelenı vagy kialakuló idült egészségkárosodás, 

A foglalkozási betegség létrejötte: 

      Amely a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során 
elıforduló fizikai-, kémiai-, biológiai-, pszichoszociális- és ergonómiai kóroki tényezıkre vezethetı 
vissza, 

 illetve amely a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a 
következménye; 

Védıeszköz fogalma: 

A védıeszköz a munkavégzés során a munkafolyamatokból, valamint a technológiából eredı  
kockázatokat az egészséget nem veszélyeztetı mértékőre csökkenti 

 



 
10 

Egyéni és csoportos védıeszközök: 

Egyéni védıeszközt, védıfelszerelést annak a munkavállalónak kell biztosítani – meghatározott 
idıtartamra – aki mőszaki megoldással ki nem küszöbölhetı veszéllyel, ártalommal járó munkát 
végez. 

A munkakörülmények, a munka eszközök és technológia ismeretében kell egyéni védıeszközt 
biztosítani a dolgozóknak. 

Csoportos védıeszközök: 

 Csoportos védıeszközöknek nevezzük azokat a védıeszközöket, amelyek a munkaterületen 
tartózkodó, a technológiai folyamatba résztvevı összes dolgozónak védelmet nyújt  

Munkáltató kötelezettségei a védıeszközökkel kapcsolatban:  

A szükséges védıeszközök juttatási rendjét írásban kell meghatározni, amely munkabiztonsági és 
munkaegészségügyi szaktevékenységnek minısül. 

• A dolgozó köteles a részére biztosított egyéni védıeszközt rendeltetésszerően használni, 
amelynek ellenırzése a munkáltató feladata és kötelessége. A munkahelyi vezetı 
kötelessége továbbá az egyéni védıeszközök helyes használatáról a dolgozót kioktatni. 

• biztosítani a védıeszközök rendeltetésszerő használhatóságát, védıképességét, kielégítı 
higiéniás állapotát, szükséges tisztítását, karbantartását, javítását, pótlását; 

• Egyéni védıfelszerelés, védıeszköz helyett anyagi – pénzbeli - megváltás nem adható 

 

3. B. Ismertesse a beton összetételét! Beszéljen a betonok jellemzıir ıl! Milyen 
adalékszereket használhatunk a beton készítésénél? Hogyan befolyásolják a 
szállíthatóságot a beton jellemzıi, adalékszerei? Mivel történhet a beton 
szállítása? 

 
Beton összetétele, anyagok jellemzı tulajdonságai. 
 
A beton adalékanyag, víz, kötıanyag és esetleg adalék-szerek összekeverésével elıállítható 
mesterséges építıanyag.  
A kötıanyag: A beton és vasbetonszerkezetek betonjának kötıanyaga általában portlandcement. 
Még gyakran alkalmazott cementfajta, a kohósalak, - és pernye portlandcement, a kis hıfejlesztéső 
portlandcement, a fehér és színes portlandcement. A cementen kívül használhatunk még esetleg 
különbözı típusú mőgyantákat. Ebben az esetben mőgyanta kötıanyagú betonról beszélhetünk. A 
bitumen kötıanyaggal készült különleges beton az útépítésnél használt aszfalt. 
Az építési víz: A beton megkeverésénél felhasznált víznek kettıs szerepe van. A keveréskor 
jelenlevı víz biztosítja a cement kötését, másrészt a megfelelı képlékenységet. A kötéshez 
szükséges víz jelenléte a cement hidratációjához igen fontos, ezért a szerkezetek elkészítése után a 
víz utánpótlásának kiemelt jelentısége van. A keverésnél a vízmennyiség adagolásával lehet 
beállítani a megfelelı koncentrációt. 
Az adalékanyag: Az épületszerkezetek betonjának elkészítéséhez általában folyókból vagy 
bányákból kitermelt homokos kavicsot használnak. Általában a betonkészítéshez használt 
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adalékanyag legnagyobb szemnagysága nem haladja meg a 32 mm-t. Az egyes szerkezeteknél 
felhasználható adalékanyagok legnagyobb szemnagysága az alábbi: 
A vasbeton szerkezetekben az adalékanyag legnagyobb szemnagyságát úgy kell megválasztani, 
hogy a legkisebb acélbetét távolságot figyelembe véve az adalékanyag túlnyomó része (legalább 
90%) hulljon át az acélbetétek között. 
Az adalékanyag minısége szempontjából rendkívül fontos az agyag és iszaptartalom nagysága is. A 
homokfrakcióban jelenlevı finom eloszlott agyag-, iszapszennyezıdés növeli a cementpéppel 
bevonandó felületet, így csökkenti a cementtakarékos beton készítésének lehetıségét. 
A durva adalékszemcsékre tapadt agyag és iszap megakadályozza, hogy a cementkı megfelelı 
szilárdsággal összetapassza ıket. A beton tönkremenetel a cementkı és a durva adalékanyag 
szemcsék határ felületén hamar megkezdıdhet. Ezért a jelenség változatlan mennyiségő 
cementadagolás esetén szilárdságcsökkenést okoz. 
A beton minıségének a meghatározásánál mindig az a cél, hogy lehetıség szerint a 
leggazdaságosabb módon a legjobb minıségő betont tudjunk elıállítani. Az összetétel 
megállapítása tervek alapján, illetve táblázatok és grafikonok segítségével történhet. 
A kívánt minıség meghatározásánál még a következıket vegyük figyelembe: 
A víz-cement tényezı nagysága erıteljesen befolyásolja a beton késıbbi minıségét. A nagyobb víz-
cement tényezıhöz (változatlan cementadagolás esetén) kisebb szilárdság tartozik. A beton 
szerkezetben a több víz miatt nagyobb kapillárisok jönnek létre és ez csökkenti a beton szilárdságát. 
A beton zsugorodása a kisebb víz cementtényezıvel készülı betonnál lesz kisebb. 
A beton konzisztenciáját a munkahelyi körülmények, a tömörítés módja, a beton szállítási módja, a 
szerkezeti méretek függvényében kell meghatározni. 
Az alkotórészek aránya a beton szilárdságának függvényében: 
 

A beton 
szilárdsági 
jele 

A cement 
szilárdsági jele 

Tömeg szerinti 
adagolás 
cement-víz-
adalékanyag 
tömegaránya 

Térfogat szerinti 
adagolás 
cement-víz-
adalékanyag 
térfogataránya 

C4 250 1:0,82:10,2 1:0,8:6 
C6 250 1:0,72:9,1 1:0,7:5 

250 1:0,61:7,3 1:0,6:4 C8 
350 1:0,72:9,1 1:0,7:5 

C12 350 1:0,6:7,5 1:0,6:4 
350 1:0,49:5,8 1:0,5:3 C16 
450 1:0,59:7,4 1:0,6:4 

 
 
Ha a hımérséklet +5 ºC alatt van, gondoskodni kell a beton hıszigetelésérıl. Továbbá lehet 
alkalmazni kötésgyorsító szereket. 
Az utókezelés során a beton teljes tömegét nedvesen kell tartani ahhoz, hogy a cement kötéséhez 
szükséges víz mindig jelen legyen. A beton esetleges kiszáradása esetén a kötéshez nem marad elég 
víz és a szilárdulás nem tud befejezıdni. Ennek következtében a beton felületén kifehéredés, 
felpattogzás, porlás, szétmorzsolhatóság következik be. 
Az utókezelés idıtartama 7-10 nap. 
 
Osztályozás (konzisztenciája) szerint: 
Földnedves  FN 
Kissé képlékeny KK 
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Képlékeny  K 
Folyós   F 
 
Osztályozás a beton szilárdsága szerint: 
A beton nyomásszilárdság szerinti osztályozásához MSZ 4715-4 szerint készített 150 mm átmérıjő, 
300 mm magas henger alakú vagy 200 mm él hosszúságú kocka 28 napos betonpróba test 
nyomószilárdságát veszik alapul. A beton nyomószilárdsága azt jelzi, hogy a próbatest 1 cm2 
felülete milyen nagyságú nyomóerıt képes elviseli a törés pillanatában (N/mm2) (бny= F/A) 
Szilárdsági osztályok: C4, C6, C8, C10, C12, C16, C20, C25, C30, C35, C40, C45, C50, C55. 
Pl.  ø 150 x 300 mm henger alakú próbatest nyomószilárdságának minısítési értéke 
C4-nél  4 N/mm2 

C55-nél 55 N/mm2. 
 
Adalékszerek és azok hatása a betonra. 
A beton külımbızı tulajdonságainak befolyásolására szolgálnak, lehetnek. 

• Folyósítók 
• Képlékenyitık 
• Viszkozitást módosítók öntömörödı betonhoz 
• Kötést és szilárdítást gyorsító 
• Kötéskésleltetık 
• Vízzárást fokozó 
• Légpórus és habképzık 

 
Betonszállítás módjai: 
Fontos, hogy szállítás közben  

• a beton ne osztályozódjék szét;  
• a cement lé ne csorogjon el a betonból;  
• a beton ne száradjon ki;  
• a beton ne nedvesedjen tovább (ne kapjon többlet vizet);  
• a beton ne melegedjék túl;  
• a beton ne fagyjon meg;  
• a betonkeverék konzisztenciája, homogenitása és összetétele változatlan maradjon és  
• a beton kötése ne induljon el és semmiképp ne kössön meg,  

Felsorolt szempontok maradéktalan betartása kizárólag olyan szállító eszközök használatával 
oldható meg amelyek  

• Szállítóterébıl, tartályából, cementpép nem folyik el, valamint a szállítás során  
• a betonkeverék megóvható az idıjárás hatásaitól.  

A transzportbeton gyártás elterjedése szükségszerően magával hozta a különleges betonszállító 
jármővek kialakítását, amelyben a beton károsodás nélkül szállítható.  
A betonszállító jármővek három csoportba oszthatók: 

• Billenı teknıs ( -kádas) gépkocsik, 
• kavarómőves (agitátoros) gépkocsik, 
• keverımőves (mixer) gépkocsik.  

Billenı teknıs gépkocsik: 
Különlegesen kialakított fél csepp formájú, vagy ezt megközelítı alakú billenı teknıjében a merev 
és közepes konzisztenciájú beton 10-20 km, vagy még nagyobb szállítási távolságra károsodás 
nélkül szállítható.  
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Agitátoros betonszállító gépkocsik:  

 
Az agitátoros betonszállító jármő 6 m3 beton szállítására alkalmas. A hidraulikus hengerekkel 
billenthetı tartály hossztengelyében egy alternáló mozgást végzı kavarómő akadályozza meg a 
betonszállítás közbeni szétosztályozódást.  

 

 
 

6 m3-es agitátoros betonszállító gépkocsi 
 

Keverımőves (mixer) gépkocsik: 
A betonkeverı gépkocsik felépítménye általában 15°-os szögben elhelyezett, hossztengelye 
körül forgó, körte alakú, kúpos végzıdéső keverıdobból, a hajtómechanizmusból és 500-700 l-
es víztartályból áll. A keverıdob belsejében lévı 2 db keverıspirál a beton leülepedését 
megakadályozza, ill. a betont keveri. 
  
.Munkahelyi betonszállítás 
A munkahelyeken a helyben megkevert vagy közúton érkezett betont  

• a legrövidebb idın belül a bedolgozás helyére kell juttatni, mégpedig úgy, hogy  
• tervezett tulajdonságai ne változzanak meg, alapvetı elv például, hogy folyós vagy 

önthetı konzisztenciájú betonkeveréket kerekes szállítóeszközökkel, szállítószalagon 
nem szabad szállítani, mert szétosztályozódnak az eséstıl, rázkódástól ;  

• a keveréket a rövid úton is óvni kell a kiszáradástól és csapadéktól.  
Vízszintes betonszállítás a munkahelyen 
A ma már csak elvétve használt kétkerekő japáner 
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• őrtartalma 200 liter, tömege 115 kg,  
• mivel súlypontja mélyen a kerekek tengelye alatt van  
• jól kiegyensúlyozott és könnyen gördíthetı.  

Nagyobb, (4-500 m) szállítási távolságok esetén motoros kisdömpereket, régebben billenı 
teknıs csilléket is használtak.  
Szállítószalagokkal vízszintes és függıleges mozgatás is végezhetı egyszerre, figyelem bevéve, 
hogy a szalagok megengedhetı legnagyobb dılésszöge,  

• földnedves beton felszállítására 24°, leeresztésére 12°;  
• kissé képlékeny beton felszállítására 20°, leeresztésére 10°, míg  
• képlékeny beton felszállítására 16°, leeresztésére 8° lehet csak a vízszintes síkhoz 

képest.  
Az egyes szalagokat sorba kapcsolva nagyobb távolságok/szintkülönbségek is áthidalhatók.  
A szétosztályozódás megelızésére, a szalag végére terelılapokat, vagy ormánycsövet kell 
szerelni.  
Függıleges betonszállítás  
A beton függıleges mozgatása a munkahelyeken  

• japánerrel (talicskával, vödrökkel) kiszolgált (építési gyors-) felvonóval,  
• (vödör-) emelı keretes ablakdarukkal,  
• (torony-) daruval emelt konténerekkel,  
• ritkábban öntıtornyok használatával lehetséges.  

A hatékony, gyors szállításra alkalmas konténerek  
• térfogata a toronydaru nyomatékbírásának megfelel,  
• viszonylag kis súlyú,  
• íves belsı kialakítású, könnyen üríthetı és  
• ürítése (szektorzárral) szabályozható,  

Keskeny, kis zsalunyílású szerkezetek betonozását a zsaluzat és a konténer közé iktatott 
tölcsérrel, surrantóval végzik.  
Beton szállítása betonszivattyúval: 
Fontos tényezı, hogy a szivattyú különbözı összetételő és különbözı mennyiségő betonok 
szállítására, szivattyúzására legyen alkalmas, továbbá, hogy a szivattyúzás közben a beton 
homogenitása ne változzon és a csıbe történı szállítás esetén – függetlenül a szállítás 
távolságától és magasságától – a beton homogén maradjon. A beton a szivattyúzás közben ne 
szennyezıdjön, azaz a szivattyút üzemeltetı közegek (olaj, víz) a betonba ne kerülhessenek. 
Mőszaki követelmény az az igény is, hogy a szivattyú a beton és a csıfal közötti súrlódáshoz 
szükséges energiával rendelkezzen, ill. a bedolgozás igényének megfelelı mennyiséget a 
megfelelı távolságra tudja eljuttatni.  
A beton szivattyúzhatósága 
A betonkeverés szivattyús szállítására érvényes az az elv, hogy csak jó minıségő, homogén 
betonkeverék szivattyúzható. Ez azt jelenti, hogy a szivattyúval szállítható keverékek a beton 
minıségét – egy bizonyos értelemben – már önmagukban szavatolják. 
A csıvezetékben a beton mintegy dugó mozog. Ezzel az áramlással szembeni ellenállást a beton 
és a csıfal határfelületén mőködı súrlódás létesíti. Ha kialakítható a csıfal mentén egy 
folyadék- vagy híg habarcsréteg, akkor ez létrehozza a megfelelı kenıhatást. Az áramláshoz 
szükséges kenıfilm viszont csak úgy tud kialakulni, ha a beton telített. Ez minden esetben 
fennáll, ha a finom habarcs aránya olyan, hogy a nagyobb szemcsék közötti üregeket teljesen 
kitölti.  
A keverékben a cement kötıanyag-funkciója mellett finom összetevıt képez, amelynek feladata 
a csıfal kenéséhez szükséges cementfilmet kialakítani és a keverék megfelelı képlékenységét 
biztosítani. Általában a szivattyúzható keverék szükséges cementmennyisége min. 250-270 
kg/m3.  



 
15 

A gépkocsira szerelt szivattyú korszerő kialakítása a hidraulikusan vezérelhetı és mozgatható 
csuklós gémmel összeszerelt betonszivattyú.  
 

 

 
 

Gépkocsira szerelt betonszivattyú hidraulikus elosztógémmel 
 
 
A hidraulikus elosztógém a gépkocsikon a vezetıfülke és a szivattyú közé vannak felszerelve.  
Az igényeknek, a szivattyú  teljesítményének megfelelıen 14-45 m-ig különbözı hosszúságúak. 
A hosszaknak megfelelıen a gémek 2-3 vagy 4 csuklósak. A csıvezeték 100 v. 125 mm 
átmérıjő, egymáshoz csuklósan kapcsolódó csıdarabokból áll. A csıvezeték végén 4-6 m 
hosszú gumitömlın át a beton könnyen a zsaluzatba juttatható.  
Az elosztógémnek forgatását, csuklóinak mozgatását hidraulikus munkaegységek vezérlik, 
amelyek hajtásukat vagy a betonszivattyú hidraulikus tápegységétıl, vagy saját – szintén a 
jármőmotorról hajtott – tápegységtıl kapják. Vezérelhetık a gépkocsi oldalára szerelt vezérlı 
elemekkel, de ezeket az egységeket legtöbb esetben távvezérléssel – vezetékkel,  elektro-
mágneses szelepek segítségével – mőködtetik.  
Betonkeverék szállítása közben elkövetett gyakori hibák: 

• Nincs összehangolva a szállítási kapacitás a bedolgozó kapacitással. 
• Rossz szállító eszköz választás (nem a beton konzisztenciájának megfelelı) 
• A szállítási távolság rossz megválasztása 
• Szállítás közben a beton szétosztályozódik, kiszárad, belıle a cementlé elfolyik 
• Hideg idıben nem lett gondoskodva a beton szigetelésérıl 
• a csıvezeték keresztmetszetét helytelenül választják meg;  
• a csıvezeték nyomvonalát nem a szabályoknak megfelelıen alakítják ki;  
• a csıvezeték belsı palástját a betonkeverék szállítása elıtt nem kellısítik;  
• a csıvezetéket a használat után nem mossák ki;  

 
4. B. Beszéljen a szállítószalagok szerkezeti kialakításáról, mőködési elvérıl! 
Ismertesse a heveder anyagát! Milyen hevedertípusokat ismer? Hogyan 
történhet az anyagfeladás a szállítószalagokra? Milyen munkavédelmi elıírások 
vonatkoznak a szállítószalag kezelésére? 

 
Szállítószalagok fı részeinek ismertetése, fajtái jellemzıi (végetlenített szállítóelem, 
szállítóelem megtámasztása és megvezetése, hajtás, feszítés pályaszerkezet). 
Folyamatos mőködéső anyagmozgató berendezés, amely adott vonalvezetéső pálya mentén 
darabáruk és ömlesztett anyagok szállítására, bizonyos esetekben rakodására (átadására) alkalmas. 
A szállítószalagos anyagmozgatás sajátosságai: 
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• épületen belüli és szabadtéri anyagmozgatásra egyaránt alkalmazzák, 
• alkalmas ömlesztett anyagok és darabáruk folyamatos szállítására, átadására, jellemzıen 

egyirányú anyagmozgatás (megoldható a kétirányú is), 
• anyagmozgatási úthossz: 1m - 10-15 km, 
• anyagmozgatási sebesség: 0,1 - 7 m/s . 

Szállítószalagok fı részei: 
• végetlenített szállítóelem (szalag, szíj, elemtag), 
• szállítóelem megtámasztása és megvezetése (görgı, síklap, sín), 
• hajtás, 
• feszítés, 
• pályaszerkezet (ez adja meg a pálya nyomvonalát). 

Szállítószalag fıbb típusai: 
• Hevederes szállítószalag 
• Elemtagos szállítószalag 
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• Szállítószalag típusok alkalmazás, kialakítás szerint: 
 

 
 
Hevederek anyaga, típusai  (normál és különleges hevederek). 
 
Egymáshoz vulkanizált textil vagy acélhuzal betétekbıl és védı-, borító gumiborításból áll 
Szövetbetétes gumiheveder típusok: 
. 

 
 

• Több betétes hevederek 
 

 
 

A SAVA több-betétes szállítószalag hevederek a legjobb mőszaki és gazdasági megoldást 
jelentik a szállítás és az anyagmozgatás minden területén.A hevederváz robusztus 
felépítésének és a megfelelı fed lap minıségnek köszönhetıen a hevederek megbízhatósága 
és hosszú élettartama kimagasló, nemcsak általános, hanem éles szélő illetve erısen koptató 
szállítandó anyag esetén is 

• Kopásálló hevederek 
Nem mindig problémamentes az ömlesztett áruk szállítása. Élekkel rendelkezı, erısen 
koptató anyagok miatt, valamint vágóélő, nagy teljesítményő szalagtisztító-berendezések és 
kaparók használata következtében a fedlapok gyakran gyorsan kopnak. 
Ez a kopási folyamat a SAVA által kifejlesztett speciális minıségő guminak köszönhetıen  
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minimálisra csökkent és a heveder kaparóval történı tisztításának hatásfoka javult. 
A kopásálló hevederek felépítése: 
o Jól bevált 2 ill. több betétes EP teherhordó szerkezet (poliészter háló + poliamid 

Speciális tapadás biztos köztes gumizás (szövet - gumi egység) 
o Magas kopás állóságú fed lapok 

• Nehezen éghetı hevederek. 
Nem mindig problémamentes az ömlesztett áruk szállítása. A gyakorlatban elıfordul, hogy 
kigyullad a heveder vagy a szállított anyag. Ezért a SAVA cég nehezen lángra lobbanó 
(nehezen éghetı) és önkioltó hevedereket fejlesztett ki, hogy Önnek a lehetı legnagyobb 
biztonságot tudja nyújtani. 
Az alkalmazási terület szerint 4 féle típust különböztetünk meg: 
o K típus: nehezen éghetı, gumi fedlappal DIN EN ISO 340:2007 szerint és antisztatikus 

DIN EN ISO 284:2004 szerint. 
o K-MOR típus: olaj és zsírálló, nehezen éghetı, gumi fedlappal DIN EN ISO 340:2007 

szerint és antisztatikus DIN EN ISO 284:2004 szerint. 
o S típus: nehezen éghetı, gumi fedlappal vagy anélkül DIN EN ISO 340:2007 szerint és 

antisztatikus DIN EN ISO 284:2004 szerint. 
o S-MOR típus: olaj és zsírálló, nehezen éghetı, gumi fedlappal vagy anélkül DIN EN 

ISO 340:2007 szerint és antisztatikus DIN EN ISO 284:2004 szerint. 
• Olaj és zsírálló hevederek 

A különbözı olajok és zsírok meglehetısen rombolóan hatnak a gumira, erısen károsítják a 
gumit. Nagyon sok olyan olaj- és zsírtartalmú anyag létezik, amit gyakran 
szállítószalaggal kell szállítani. 
Annak érdekében, hogy a szállítószalag gumi része ne hólyagosodjon fel, olaj- és zsírálló 
minıségő gumit kell alkalmazni. Mivel a különbözı típusú olajok és zsírok másképpen 
viselkednek, ezért a SAVA több, különbözı zípusú hevedert fejlesztett ki,  hogy minden 
kihívásnak megfeleljen. 
A SAVA olaj- és zsírálló hevederek felépítése: 
o Jól bevált 2 ill. több betétes EP teherhordó szerkezet (poliészter háló + poliamid kereszt 

szálak) 
o Speciális tapadás biztos köztes gumizás (szövet - gumi egység) 
o Fed lapok speciális olaj- és zsírálló minıségben 

• Hıálló hevederek 
Magas hımérséklető áru szállításakor nagyon gyorsan tönkremehet a szállítóheveder. Ezt 
kiküszöbölendı a SAVA kifejlesztett a hımérsékleti terheléstıl függıen 3 féle típusú 
szállítószalagot, amelyek ezt a romboló folyamatot megelızik. A hımérsékletnek 
megfelelıen ezek a típusok a speciális gumiminıségüknek köszönhetıen kiegészítik a már 
jól bevált több betétes hevedereket 
A magas hımérséklető árut szállító hevederek felépítése: 
o Jól bevált 2 ill. több betétes EP teherhordó szerkezet (poliészter háló + poliamid 

keresztszálak) 
o Vastag köztes gumírozás (szövet - gumi réteg) 
o Fed lapok speciális hıálló minıségben 
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Alkalmazási cél és a hıállósági tulajdonságok szerint a következı heveder típusokat 
különböztetjük meg: 
o T1 típus – *a szállított anyag hımérséklete max. 125 ˚C 
o T2 típus – *a szállított anyag hımérséklete max. 150 ˚C 
o T3 típus – *a szállított anyag hımérséklete max. 210 ˚C 
A tőréshatár függ a környezeti hımérséklettıl, a szemcsenagyságtól és a hıhatás 
idıtartamától. Rövid idıre a szállított anyag hımérséklete a fenti értékeknél kissé magasabb 
is lehet. 

• Fém alapú szállítószalag, heveder típusok: 
Ezen hevedereket acél- vagy fémszálakból fonják rugalmas, hıhatással és kopással szemben 
meglehetısen érzéketlenné. Szénacélból készült sodronyhevederek 600 oC-ig, különleges 
acél anyagú hevederek 1200 oC-ig használhatók. 
o Gitter szalagok 
 

 
 
o Sodrony hevederek 

 

               
 

o Acél szállítószalagok   
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Anyagfeladási módok. 
Az anyagfeladás kézi, gépi, gravitációs módokon, ill. szállító szalaggal történhet 

• Surrantóval: A teher gravitációs (nehézségi) erıvel történı továbbítása jellemzi Mechanikai 
hatások ellen nem érzékeny anyagok lejtı irányban vagy függılegesen lefelé való 
mozgatására alkalmazhatók. 

 

 
Anyagfeladó surrantó beépített rostával 

 
Csúszdákkal: Egyenes vagy íves kialakítású lejtık Darabárúk mozgatása helyzeti energia 
felhasználásával, nehézségi erı hatására jön létre. .Anyaga acéllemez vagy fa vagy 
alumíniumlemez, derékszögő vagy lekerekített keresztmetszettel. Koptatóanyag szállítása 
esetén csúszófelület kopásálló anyaggal van bélelve (mőanyag vagy kerámialap) 
Fajtái: 

o Egyenes csúszda, surrantókhoz hasonló kialakítású 
o Csigacsúszda 

Nagy szintkülönbség esetén alkalmazzák, ha az egyenes csúszda lejtıszöge nagy 
lenne ahhoz, hogy a szállított árú biztonságosan a megengedett végsebesség felsı 
határértékének (1,0-1,5 m/sec) túllépése nélkül továbbítható legyen. 
Leggyakrabban: zsákolt anyagok továbbítására használják. 
 

Biztonsági berendezések, indítás és leállítás folyamata 
A biztonságos kialakításra és telepítésre vonatkozó szabályokat az MSZ 12853:1978 szabvány 
tartalmazza. 
A balesetek jelentıs részét biztonsági burkolatok hiánya okozza. A veszélyes helyek burkolása az 
üzemeltetés biztonságának alapvetı feltétele. 
Ilyen helyek: 

• a hajtó 
• a terelı 
• a feszítıdobok 
• lánckerekek (behúzási veszélyt jelentı) felfutási pontjai 
• valamint azok a helyek, ahol zúzódás vagy nyíródás következhet be. 

A burkolatok kialakításának alapelve: 
• a burkolatnak el kell fedni a veszélyes szerkezeti részt, 
• a burkolatok szélei vágó élként nem szerepelhetnek 
• feltétlenül mőködı biztonságtechnika, ha a burkolat reteszelt.Ha ez nem valósítható meg, 

akkor csak szerszámmal legyen nyitható. 
Hevederes szállítószalagok veszélyes helyeinek védelme 
Veszélyes helyek: 

• a heveder és a dob vagy a görgık felfutás oldali találkozási pontja 
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• a heveder iránytörésénél lévı görgık is veszélyesek, ezért burkolni kell 
A védıelem (betét) elhelyezhetı a heveder alatt, a felfutási hely közelében. Vályús heveder 
esetében védıelem vályús kiképzésü. 

• Feszítıdobnál – heveder után feszítésekor is hatékonynak kell maradni.Célszerő a dobok 
tengelyével vagy csapágyaival összekötni. 

Szalaggörgı védelem: 
Ha a szalaggörgı és a heveder találkozásánál nincs közös védıeszköz (burkolat, betét) akkor 
minden görgıt külön kell védeni. 
Ahol a heveder iránytörést szenved, ott burkolással hozzáférhetetlenné kell tenni. 
Csuklótagos szállítószalagok 

• A hajtó, feszítı és terelı láncszerkezeteit úgy kell oldalról burkolattal ellátni, hogy ne 
lehessen hozzáférni a vonóláncok felfutási helyeihez vagy a forgó lánckerék egyéb 
veszélyforrásaihoz. 

• Burkolni kell a csuklótagos szállítószalagokat oldalirányban azokon a pontokon is, ahol a 
szállítóelemek vagy a vonólánc sérüléseket okozhatnak. 

• A vonólánc-görgık pályáinak érintésveszélyes szakaszait ugyancsak burkolattal kell ellátni, 
nehogy a kézujjak a görgık alá kerüljenek. 

Kaparószalagoknál 
• A vonóláncok felfutási helyei ne legyenek hozzáférhetık, és védelemmel kell ellátni a 

vonólánc –görgık pályáinak kritikus szakaszait. 
• A szállítógép végét el kell keríteni, vagy burkolni kell. 
• Megakadályozni: a kéznek a kaparólapok és vályú közötti hézagba való beszorulását vagy a 

ruházat beakadását 
Gépi tisztítószerkezetek 
Alkalmazására hevederes szállítószalagnál van szükség. A hevederre tapadt anyagot a heveder és az 
elsı alsóági terelıdobra és az alsó görgıkre rámángorolja. 
Üzem közbeni kézi tisztítása súlyos balesetet eredményez. 
Hevedertisztítók 
Kaparó, rázó, mosó vagy fúvórendszerőek lehetnek. Ezeknél a súly vagy rugóerıvel a hevederhez 
szorított gumilap kaparja le a hevederre tapadt anyagszemcséket. 
Dobtisztítók 
A tisztítás ellenére a hevederen maradt és a dobra került szemcséket távolítják el.A hajtódob utáni 
terelıdobnál alkalmazzák. Szerkezeti megoldása hasonlít a hevedertisztítókhoz, a tisztítóelem itt 
általában acéllap. 
Visszafutás gátlók 
A folyamatos mőködéső szállítógépek visszafelé futásából közvetlenül és közvetve származó 
veszélyek ellen védı szerkezetek. 
Általa kielégítendı követelmények: 

• a szerkezetnek a forgásirány megváltozása után, a kiszolgáló személyzet beavatkozása 
nélkül azonnal önmőködıen ki kell fejtenie a hatását, mert már néhány cm-es visszafutás is 
balesetet okozhat 

• üzemszerő mőködése közben nem lehet szükség karbantartásra, mert ez a biztonságot 
veszélyeztetné 

• kiiktatásának lehetıségé meg kell akadályozni és úgy kell burkolni, hogy javítás céljából is 
csak szerszámmal leszerelhetı fedél eltávolítása után lehessen hozzáférni 

• úgy kell elhelyezni, hogy az ékszíj lánc vagy egyéb hajtóelem szakadása vagy tönkremenése 
esetén is mőködıképes maradjon 
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Szerkezeti kialakításuk: 
• Rögzítı kilincses visszafutás gátlók záró kilincsei gyorsan kopnak és zajosak. Utóbbiak 

miatt gyakran kiiktatják. Fékerıhatásuk kielégítı.A kiiktatást lehetetlenné kell tenni és a 
kopást állandóan ellenırizni kell. 

• Ékelıdı kilincsmőves visszafutás gátlók a fékezıhatást az állandóan forgó, trapéz 
keresztmetszető horonnyal ellátott tárcsába beékelıdı excentrikus forgáspontú 
kilincsnyelvvel állítják elı.A fékezés gyakran annyira erıs, hogy a beékelıdött kilincset az 
újraindításkor a motor nem tudja oldani.Kopás jelentékeny, gyakran kiiktatják. 

• Görgıs visszafutás gátlók Itt a forgó tengelyre ékelt bilincskerék és az álló házba erısített 
külsı győrő között rugóval megtámasztott görgık helyezkednek el. Az üzemi 
forgásirányban forgó kilincskerék mélyebben kimart hornyaiba a görgık befekszenek és a 
kerékkel együtt forognakHa a forgásirány megváltozik, a rugók a görgıket a kilincskerék 
lapos, síkban kimart szakaszára tolják, ahol azok a külsı győrő és a kilincskerék közé 
ékelıdnek és így a kerék, illetve a vele együtt forgó tengely visszafutását megakadályozzák. 

• Ékelıdı elemes visszafutás gátlóknál a hajtótengelyre érkezett belsı és a vázra fogott külsı 
győrő közé a megfelelıen kialakított ékelıdı elemek úgy helyezkednek be, hogy egyik 
forgásiránynál egymásba fekszenek és a két győrő elfordulását egymáson lehetıvé teszik. 
Megváltozott forgásirány esetében ezek az elemek egymáshoz képest elmozdulnak és a két 
győrő közé ékelıdve azok elmozdulását megakadályozzák. 

 
Vészkikapcsolók 
Lehetıvé teszik, hogy a szállítógép vagy rendszere veszély esetén önmőködıen vagy emberi 
közremőködéssel azonnal leállítható legyen. 
Ember által mőködtetett vészkikapcsolók: 

• Nyomógombos: 
Mőködtetı gombjainak a veszélyes pontokról könnyen elérhetı, bármikor hozzáférhetı 
helyen kell lenniük.Indokolatlan mőködésük megakadályozása: a nyomógombokat célszerő 
üveglappal elzárni (betöréshez ütıszerszámot kell elhelyezni). 

• Húzással mőködı: 
25 m-enként elhelyezett kapcsolókat vonókötél meghúzásával kell mőködtetni. Úgy kell 
elhelyezni, hogy a dolgozó bármely veszélyhelyzetben könnyel elérhesse. 

Vészkikapcsolót kell elhelyezni: 
• minden olyan hely közvetlen közelében, ahol a berendezésen, vagy mellette munkahely van 
• pálya mentén, ha ott közlekedı út van, legalább a szállítógép két ellentétes végén 25 m-

enként. 
 
Fordulatszám érzékelı készülék a szállítógép üzemébe beállott zavarokat (pl. vonóelem szakadás, 
túlterhelés, tengelykapcsoló vagy hajtómő sérülés) villamos érintkezık mőködtetése révén – optikai 
vagy akusztikai úton – önmőködıen jelzi és legtöbb esetben be is állítja a szállítógépet a motor 
kikapcsolásával. 
 
 
 
 
 
 
 



 
23 

5. B. Beszéljen a kotrógépekkel történı emelés szabályairól! Milyen 
dokumentációs kötelezettsége van ez esetben a gép kezelıjének? Ki lehet 
irányító személy az emelési mővelet során? Hogyan kommunikálhat egymással 
az irányító személy és az emelıgép kezelıje? Ismertesse az irányító személy 
karjelzéseit! 
 
Emelési mővelethez használt gép, szerelék (Emelés a kotróberendezéssel) 
 
A gép tulajdonosának és/vagy vezetıjének kell gondoskodnia arról, hogy tudomásul vegye a kotró-
rakodónak földmunkagépként és daruként való használatára vonatkozó törvényeket és elıírásokat.  
Ha gépe nem rendelkezik megengedett emelıponttal, pl. horoggal vagy „A” típusú emelıfüllel, úgy 
daruként nem használható. Az ilyen gépek csak földmunkára szabad használni.  
A megfelelı emelıponttal, pl. horoggal vagy emelıfüllel felszerelt gépeket szabad daruként 
használni megfelelı bevizsgálás, jelölés és a megengedett terhelés bizonylatolása után. 

 
Mielıtt a kotrógéppel terhet emelne fel, tartsa be a következı óvintézkedéseket: 

• Használjon mindig mőködıképes és elég nagy teherbírású emelıszerkezetet. Az emelılánc 
kiválasztása elıtt ellenırizze a teher súlyát.  

• Kotróberendezéssel való emelés alkalmával fel kell rögzíteni a mélyásó kanalat. A teher 
nem haladhatja meg a kanál terhelésének határait.  

• A hátsó kerék abroncsait tehermentesítse a kitámasztók leeresztésével, és a gépet állítsa 
vízszintes helyzetbe.  

• Kotrógéppel való emelés alkalmával kézjeleket kell használni. Fontos, hogy Ön és 
munkatársai ismerjék és megértsék a használt jeleket.  

• A teherre rögzítsen kézzel fogható kötelet. A kötelet tartó személy álljon a tehertıl és a 
géptıl megfelelı távolságra, végezze el a következı próbát: a terhet emelje fel 25-50 mm-
rel, majd a kotróberendezés kezelıkarjai segítségével mozgassa a talaj felett.  

• Más személyeket tartson távol a tehertıl és a géptıl, amikor a teher a kotró-berendezésre 
van függesztve.  

• Ha fennáll a gyanú, hogy a teher és a gép stabilitása nem tökéletes, a terhet azonnal engedje 
le.  

• Terhet elhelyezni a kotró emelı részébe csak a kotrókezelı engedélyével, annak teljesen 
leállított állapotában szabad. 

• A terhet úgy kell elhelyezni, ill. rögzíteni, hogy az ne csúszhasson meg, ne eshessen ki. 
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• A kotrókezelı köteles figyelemmel kísérni, hogy a teher vízszintesen álljon. 
 
A kotrógép daruként való használata: 
Az emelıláncokat rögzítse az „A” horogra. A lánc legyen a lehetı legrövidebb, hogy a teher ne 
lenghessen. Az emelést kezdje zárt kanállal, a kanálszárat a gémhez közel hajtva. 
 
Az irányító személy  

• Kijelölésének szabályai  
Teherkötözı az a személy, aki a teher felerısítésére jogosult és erre a feladatra írásban megbízták. 
A terhet automatikusan megfogó, elengedı és a darukezelı által vezérelt tehermegfogó szerkezet 
esetén – amennyiben a teher a kezelési helyrıl jól látható – az emelıgép kezelıje, egyben a kötözı.  
A teher felfüggesztését, felerısítését az emelıgép teherfelvevı szerkezetére illetıleg az emelıgép 
irányítását önállóan az a személy végezheti, aki a 18. életévét betöltötte vagy szakmunkás, a feladat 
elvégzésére elızetes és idıszakos orvosi vizsgálat alapján alkalmas és rendelkezik az elıírt 
képesítéssel. 
A munkájához szükséges szakmai és munkavédelmi ismereteket oktatás keretében, igazolható 
módon elsajátította. 

• Feladata  
A kötözı feladata a teherfelvevı eszköz helyes kiválasztása és alkalmazása, a terhek biztonságos 
felerısítése, rögzítése és – amennyiben az üzemeltetı ettıl eltérıen nem rendelkezett – a darukezelı 
irányítása. A kötözı illetıleg az irányító a teher kötözésekor és oldásakor, valamint a darukezelı 
irányításakor, továbbá a daru minden mozgása során helyzetét úgy válassza meg, hogy a terhet 
állandóan figyelemmel tudja kísérni, illetıleg kapcsolatban (jelzés vagy beszéd) legyen a 
darukezelıvel. 
Az irányítónak a darukezelıt minden esetben irányítania kell: 

- olyan terhek kötözésénél, felemelésénél, amelyeket nem önmőködı vagy a daru 
kezelıállásából mőködtetett teherfelvevı eszközzel vesznek fel, 

- olyan mozgások végrehajtásánál, amelyeknél a biztonságos mozgási folyamatot nem lehet a 
daru kezelıállásából minden fázisban áttekinteni, 

- a feszültség alatt álló légvezeték vagy munkavezeték meg nem engedett megközelítésének 
megakadályozására. 

A darukezelıt az emelés megkezdése elıtt egyértelmően tájékoztatni kell, hogy kinek a jelzéseit 
köteles figyelembe venni. Ha a teher kötözésével egynél több személyt bíznak meg, az egyiket 
közülük meg kell bízni a darukezelı irányításával és egyben ı a felelıs a teherfelvevı eszköz 
helyes kiválasztásáért és alkalmazásáért, a terhek biztonságos felerısítéséért és rögzítéséért.  
Ha a darukezelı a kezelıhelyrıl a teher mozgását nem képes követni, akkor annyi irányítót vagy 
jelzési kapcsolatot kell biztosítani, amennyi az emelés biztonságos végrehajtásához szükséges.  

• Kötelessége  
A kötözı használat elıtt köteles a teherfelvevı eszközöket szemrevételezéssel megvizsgálni, hogy 
azokon van-e egyedi jel, a teherpróba a beütött jelzés szerint érvényes-e, alkalmas-e a teher 
emelésére, nem sérült, nem deformálódott.  
A kötözıt és irányítót el kell látni a munkáltatónál munkabiztonsági szaktevékenység keretében 
meghatározott egyéni védıeszközökkel – védıbakancs, védıkesztyő, védısisak –, akik 
munkavégzés közben kötelesek azokat viselni. 
Kommunikáció lehetıségei  

• Kézi jelek 
• A beszéd a legegyszerőbb kapcsolattartási forma 
• Rádió összeköttetés 
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•  
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6. B. Beszéljen a villamos szabadvezeték környezetében végzett emelés 
szabályairól! Mekkora védıtávolságokat alkalmazunk a különbözı 
feszültségértékő hálózatoknál? Hogyan biztosíthatók ezen védıtávolságok 
megtartása? Milyen teendıi vannak a gép kezelıjének, ha az erısáramú 
villamosvezetékbe akadt gép áram alá kerül? 
 
A munkaterület biztosítása  

• A nagy- és kisfeszültségő föld feletti szabadvezeték közelében üzemeltetett emelıgépnél 
a vezetékeket feszültség mentesíteni kell. Ha ez nem lehetséges, akkor a külön 
jogszabályban feszültségszinttıl függıen meghatározott biztonsági távolságot kell 
biztosítani. 

• A vonatkozó jogszabályban foglaltakon túl a telepítés, üzemeltetés megkezdése elıtt ki 
kell kérni a vezeték kezelıjenek (áramszolgáltató) írásbeli nyilatkozatát is a feszültség 
nagyságáról és a biztonsági távolságról. 

 
Védıtávolságok meghatározása a feszültség függvényében  
Ezek az értékek: 
     Feszültség                   Biztonsági távolság (m)    
      1000 V-ig                               1 
      1kW-    110kW                      3   
      110kW-220kW                      4 
      220kW-400kW                      5                                 

 
Amennyiben az emelıgép magassága a 4 métert meghaladja és a vezeték szakasz nem feszültség 
mentesíthetı, az emelési utasításban rögzíteni kell, hogy 

• a legkisebb biztonsági távolság határára jelzıırt kell állítani, 
• hogy a legkisebb biztonsági távolságot a vezetékkel párhuzamosan meg kell jelölni (pl. 

karók, jelzıszalag), 
• hogy a jelzıırnek minden mozgást le kell állíttatnia, ha az emelıgép, a teher vagy a 

teherfelvevı eszköz megközelítette a jelzett vonalat, 
• a jelzıır tartózkodási helyét. 

A jelzıırt egyéb feladattal megbízni nem szabad. 
A nagy- és kisfeszültségő föld feletti szabadvezeték veszélyes közelébe telepített, illetıleg 
üzemeltetett emelıgép kezelıjével és a kötözı, irányító személyzettel a munkálatok megkezdése 
elıtt a biztonságos munkavégzés feltételeit el kell sajátíttatni, ellenırizhetı módon. 
 
Gépkezelı jelzési és jelentési kötelezettsége, ha a gép áram alá kerül  
Ha az emelıgép vagy valamelyik része érintkezésbe kerül a feszültség alatt álló nagy- és 
kisfeszültségő föld feletti szabadvezetékkel, akkor az emelıgép-kezelı: 

• adjon hangjelzést, amely az ott tartózkodó személyek figyelmét felhívja a 
veszélyhelyzetre, 

 
Gép biztonságos leállása, helyszín biztosítása 

• kísérelje meg az emelıgépet eltávolítani a vezetéktıl, vagy kérjen intézkedést a vezeték 
feszültség mentesítésére, 

• csak a biztonsági elıírások betartásával hagyja el az emelıgépet úgy, hogy egyszerre ne 
kerüljön kapcsolatba az emelıgép fém részével, valamint a talajjal.  

• Ebben az esetben az ott tartózkodó személyek kötelesek a veszélyes teret elhagyni. 
• Gondoskodni kell a terület védelmérıl a végsı intézkedések megtétele elıtt. 
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7. B. Milyen teendıi vannak a rakodógép kezelınek a munka megkezdése elıtt a 
munkaterülettel kapcsolatban? Beszéljen a rakodógépekkel történı szállítás, 
halmozás szabályairól! Hogyan történik egy szállítójármő megrakása? Milyen 
veszélyeket rejt magában a halmozási és rakodási mővelet? 
Munkaterület felmérésének szabályai. 

• A munkaterületre felvonulás elıkészítésének folyamata 
• Munkaterület átadás-átvételi eljárás 

o a jegyzıkönyv felvétel helye és idıpontja; 
o a megjelentek neve, beosztása, az általuk képviselt cég, szervezet neve; 
o a projekt megnevezése és a munkaterület átadás-átvételi eljárás azonosítása; 
o a lényeges elızmények, valamint a megvalósítási cél; 
o a terület pontos határai, megközelítési lehetıségei; 
o a területen található épületek, építmények és mőtárgyak; 
o a megvédendı növényzet; 
o a terület használatára, igénybevételére vonatkozó követelmények; 
o elvárások és ismeretek egy esetleg a területen már mőködı intézmény zavartalan 

mőködésének biztosítása szempontjából; 
� a már elvégzett geodéziai kitőzések helyszíni jelei, adatai; 
� az átadó által biztosított dokumentumok jegyzéke; 
� az átadó szándéknyilatkozata az átadásra; 

• A vállalkozó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a munkaterületet átveszi. 
o a megvalósítandó objektum körülményeire szabott minıségbiztosítási program 

elkészítése 
o munkavédelmi elıírások dokumentálása, felelısségvállalási rendszer kialakítása 
o munkavédelmi oktatás megszervezése, lefolytatása 
o építési munkafolyamatok idıbeli ütemezése, a teljesítési határidık 

• kötelezettségek ütemezése, esedékesség naptári megjelölése 
Munkaterület biztosítása:  

• növényirtás, humuszleszedés; 
• durva tereprendezés 
• a terület bekerítése; 
• kapuk biztosítása; 
• építési energia; 
• vízellátás; 
• telefon és telekommunikációs ellátottság; 
• illemhelyek, mobil WC-k; 
• csatornabekötések; 
• irodák, öltözık, tárgyalók;étkezı helyiségek, tartózkodók. 
• felvonulási épületek telepítése 

 
Rakat helyének meghatározása, elıkészítése. 
 
A terhet csak akkor szabad lerakni, ha: 

• a terület a teher lerakására elıkészített állapotban van és rakodásra alkalmas, 
• a terület közlekedés, szállítás vagy egyéb munkavégzés céljára nincs kijelölve, 
• a hely teherbírása megfelel a teher tömegének. 
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Az anyagmozgatásnál legfontosabb alapszabályok: 
• a biztonságos lehelyezés feltételeit az egységrakományok felemelése elıtt kell 

            meghatározni, megteremteni, 
• a fogadóhely terhelhetısége feleljen meg a lehelyezni kívánt egységrakománynak, 

             illetve az azokból képzett halmazoknak, 
• a fogadóhely megközelítési útja viselje el az egységrakományok mozgatását végzı 

gép legnagyobb tengelyterhelését/kerékterhelését, 
• a rakomány lehelyezés után biztosított legyen a tárolóterek kialakítására elıírt 

             tőzvédelmi elıírások betartása. 
 
Anyaghalmozás szabályai. 
Ismerni kell 

• az egyes rakatok tömegét, 
• az egyes rakatok terhelhetıségét, és így az egymásra halmazható rakatok számát, 
• a rakatok kialakítását (soros, vagy tömbös tárolás), 
• a rakatképzés segédeszközeinek használati módját, 
• a rakatképzéshez használatos targonca munkaszerelékét, 
• az egyes rakatok közti távolság meghatározásához a rakatképzı targonca mozgásához 
• a közlekedési és manıverezı mozgások útszélességi igényét. 

 
Szállítójármő megrakásának folyamata, szabályai. 
Csak olyan szállító jármővet szabad megrakni ami: 

• megfelelı teherbírású 
• a rakfelület kialakítása megfelel a szállítandó tehernek 
• a jármővet elmozdulás ellen rögzítették, illetéktelen személy elleni indításvédelem 
• a vezetı nem tartózkodik a vezetıfülkében 
• A szállító jármővet mindig egyenletesen, szimmetrikusan kell megrakni és leszedni. 
• A jármő rakfelületén ha szükséges maximum egy ember tartózkodhat (irányító, kötözı) 

akinek a rakódó gép kezelıjével folyamatos kétirányú kommunikációt kell biztosítani. 
 
Rakodásnál fellépı veszélyek és azok elkerülése. 

• közvetlen halmozás esetén (ha egymásra helyezéssel az eldılés elleni védelem nincs 
biztosítva) kötéseket, sorok közé alátéteket, kiékeléseket, ékeket kell alkalmazni. 

• Anyagokat, egységrakományokat, olyan magasra szabad felrakni, míg biztos egyensúlyban 
maradnak, felrakásuk, levételük biztonságos. 

• Hegyes. Éles részeket el kell távolítani tárolás elıtt vagy veszélymentes tárolásukat más 
módon kell megoldani. 

• Hosszú anyagoknak falhoz döntve tárolásakor ütközıket és határoló kereteket kell 
alkalmazni. 

• Halmazok megbontását csak felülrıl szabad megkezdeni. 
• Anyaghalmazokon való tartózkodás TILOS! 
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8. B. Milyen folyadékszállító gépeket ismer? Csoportosítsa a szivattyúkat 
mőködési elvük szerint! Hogyan történhet a szivattyúk meghajtása? Milyen 
ellenırzési kötelezettsége van ezekkel a gépekkel kapcsolatban? 
 
Szivattyúk és folyadékszállító gépek fajtái, szállított anyagok jellemzıi. 
 
A szivattyú folyadék, illetve zagy szállítására alkalmas munkagép. A folyadéknak külsı forrásból 
származó energiát ad át, s általában helyzeti energiát növel (emel). 
A szivattyú feladata: folyadékszállítás; vagyis valamely folyadékot egy alacsonyabb nyomású 
vagy mélyebben fekvı helyrıl egy nagyobb nyomású vagy magasabban fekvı helyre szállítsa, 
pontosabban a folyadékkal azt a munkaképességet közölje, amely e szállításhoz szükséges. 
 
Volumetrikus (térfogat kiszorítás) elven mőködı szivattyúk fajtáinak jellemzıi. 
 
Mőködésük elve: a térfogat kiszorításon alapul, mely lényege, hogy a körülhatárolt mozgó szerv 
váltakozva növekvı és csökkenı teret létesít, aminek következtében a szállított folyadék oda 
beszívódik, majd kiszorul.  
Ha egy tartály térfogatát változtatjuk úgy, hogy egy nyíláson keresztül csıvezetékhez kapcsolódik, 
akkor a tartály térfogatának növelésével a csıbıl folyadékot vagy gázt lehet áramoltatni a tartályba, 
a térfogat csökkentésével a közeg a tartályból a csıvezetékbe áramlik. Ezt az elvet felhasználva 
igen változatos szerkezeti megoldások születtek. 
 

• Dugattyús szivattyú: A térfogatváltozást hengerben mozgó dugattyú valósítja meg, az 
áramlás irányát pedig (általában önmőködı) szelepek vezérlik. A dugattyús szivattyúk néha 
több hengerrel készülnek, vannak differenciáldugattyús megoldások is. Mőködési elv 
szempontjából a membránszivattyúk is ide tartoznak. Ezeknél a dugattyú és a henger 
tömör elzárására szolgáló rugalmas membrán kizárja a közegnek a dugattyúrúd melletti 
kiszivárgását. Ma a legnagyobb nyomások eléréséhez dugattyús szivattyúkat használnak. A 
dugattyús szivattyúk folyadékszállítása mőködési elvükbıl adódóan nem egyenletes, ez 
gondot okozhat egyes esetekben, ilyenkor különbözı eszközökkel (például több henger 
alkalmazása, légüst beépítése) csökkentik az egyenetlenségeket. 

 
• Fogaskerék-szivattyú: Igen egyszerő szerkezető szivattyú. Mőködéséhez nincs szükség 

szelepekre és a folyadékszállítás is sokkal egyenletesebb, mint a dugattyús szivattyúknál. 
Készítenek csak külsı fogazású és külsı-belsı fogazású szivattyúkat egyaránt. Ez utóbbiak 
mérete kisebb lehet. 

 
• Szárnylapátos szivattyú: Hengeres házban excentrikusan elhelyezett forgórész radiális 

hornyaiba lamellákat illesztenek, melyeket rugók, illetve a centrifugális erı a henger falához 
szorít. A forgórész körbeforgatásakor a lamellákkal határolt táskák térfogata elıbb nı, majd 
csökken, így megfelelıen választott be- és kiömlınyílások segítségével közeg szállítását 
végzi. 

 
• Vízgyőrős szivattyú: Igen egyszerő szerkezet. Hengeres házban merev sugárirányú 

lapátokkal ellátott forgórész helyezkedik el excentrikusan. A házat nem tölti ki teljesen a 
víz, forgás közben a víz győrő alakban nyomódik a ház falához. Ilyenkor a lapátok közötti 
tér fokozatosan nı, majd csökken, megfelelıen elhelyezett szívó- és nyomónyílásokkal a 
szivattyú vizet szállít. 
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• Csavarszivattyú: Különleges profilú csavarorsókat úgy képeznek ki, hogy párhuzamosan 
egymás mellé szerelve menetenként egy alkalommal kölcsönösen lezárják egymás 
menethornyait. Megfelelıen tömítı házba építve olyan szivattyú jön létre, melynél az orsók 
forgatásakor az egymásba kapcsolódó részek helyzete tengelyirányban egyenletes 
sebességgel mozog, így a közé zárt folyadékot axiális irányban (=tengelyirány) egyenletes 
sebességgel mozgatja. 

 
 

           
 
Dugattyús szivattyú   Fogaskerék szivattyú            Lamellás szivattyú 
 
Áramlástechnikai(hidrodinamikai) elven mőködı szivattyúk fajtáinak jellemzıi. 
 
Mőködésük elve: Az energiaátalakulás egy vagy több lapáttal ellátott forgó csatornában ill. 
kerékben az úgynevezett járókerékben megy végbe. Mivel a folyadék a lapátok közötti, folyadékkal 
megtöltött terekbıl forgás közben örvényszerően távozik, ezért nevezik ezeket a szivattyúkat 
örvényszivattyúknak.  
A szivattyú a Bernoulli egyenlet (folyadékokra vonatkozó energia megmaradásának elve) alapján 
mőködik. Bernoulli törvénye azt mondja ki, hogy egy közeg áramlásakor (a közeg lehet például víz, 
de levegı is) a sebesség növelése a nyomás csökkenésével jár. Például, ha valaki egy papírlapot tart 
vízszintesen tartott tenyere alá és ujjai közé fúj, a papírlap a tenyeréhez tapad. Ennek oka, hogy a 
levegı sebessége a papír és tenyere közötti résben felgyorsul, nyomása lecsökken, a lap alatti 
nyomás azt a tenyeréhez szorítja. A Bernoulli-törvény pontosabban azt mondja ki, hogy áramló 
közegben egy áramvonal mentén a különbözı energia összetevık összege állandó. 
Az örvényszivattyúk lényeges szerkezeti eleme a járókerék, mely több, radiálisan elhelyezett lapátot 
tartalmaz. A szívócsonkon beszívott folyadék a járókerékbe belép, végighalad a lapátok között, a 
forgórész lapátjai pedig a motor által szolgáltatott nyomatékot átadják a folyadékáramnak, ezzel 
megnı a folyadék össznyomása, majd a csigaházon érintılegesen kialakított nyomócsonkon 
keresztül a folyadék távozik a szivattyúból. A szivattyú járókerekének szívott oldala megfelelı kis 
résekkel csatlakozik a házhoz, hogy a kilépés nagyobb nyomású környezetébıl ne folyhasson vissza 
a szívóoldalra folyadék, ugyanúgy a járókerék tengelye és a csigaház között is tengelytömítés 
akadályozza meg a folyadék kijutását a szabadba. A kisebb szivattyúk járókereke közvetlenül a 
meghajtó motor tengelycsonkjára csatlakozhat, de legtöbbször külön csapágyazott tengellyel 
rendelkeznek. Erre annál is inkább szükség van, mivel a járókereket a sugár mentén változó 
nyomásból és az impulzuserıkbıl származó jelentıs tengelyirányú erı terheli, melynek felvételére 
a motor csapágyai nem mindig elegendıek. Kettıs beömléső járókerékkel (két egymással 
szembefordított járókerék) vagy kiegyenlítı tárcsával az axiális erı részben vagy teljesen 
kiegyensúlyozható. 
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Nagyobb nyomás elıállítására (például kazán tápszivattyúja esetén) többfokozatú szivattyút 
építenek. Itt az elsı fokozat után a folyadékot a következı fokozatba terelılapátokkal ellátott 
vezetıkerék vezeti. Az örvényszivattyú által szállított folyadék mennyisége nem meghatározott 
érték, mint a térfogat kiszorításos elven mőködı szivattyúknál.  
Az örvényszivattyút indítani csak úgy lehet, ha a szivattyú fel van töltve folyadékkal és a 
szívócsonknál mérhetı nyomás elegendı a szívócsı nyomásvesztesége, valamint a sebességbıl és 
az indításkor a folyadékoszlop felgyorsításából eredı nyomásesés fedezéséhez). 
 
Örvényszivattyúk szerkezete, felépítése: 
 

 
 

Örvényszivattyú beépítve (fı részek): 1. alapkeret; 2. talp; 3. szívótér; 4. (s) szívócsonk; 5. 
járókerék; 6. csigaház; 7. (n) nyomócsonk; 8. tengelytömítés; 9. csapágybak; 10. tengely; 

11. csapágy; 12. tengelykapcsoló; 13. támasztóláb 
 

- A járókeréknek nevezett forgótárcsa a centrifugál szivattyú fı alkatrésze. Lapátjai a centrifugális 
erı felhasználásával gyorsítják a szivattyúházba belépı folyadékot. Az energiaközlés hatására a 
folyadék sebessége megnı, ezzel együtt nı a mozgási energiája. 
- A csigaház (ház, szivattyúház). A megnövekedı mozgási energia a szivattyúházban nyomási 
energiává alakul, biztosítva a folyadék mozgatásához szükséges energiát. 
- A járókereket forgatja a tengely, amelyet a szivattyúházból tömszelencén keresztül vezetnek ki.  
- A tömszelence biztosítja a tengely és a szivattyúház között a tömítést. A forgó, vagy elıre-hátra 
mozgó tengelyek folyadék elleni tömítésére használják. 
A tömsze lence tömítések az után állítható tömítı erıt adó tömítések csoportjába tartoznak. A 
tömítendı tengelyre ható, radiális irányú fajlagos nyomóerıt a töm szelence üregbe helyezett 
tömítés axiális irányú összenyomásával keltjük. 
Felhasználási területe a felületek relatív elmozdulása alapján: forgó, haladó ill. forgó+haladó 
mozgásoknál szokásos. 
- A szívócsonkon keresztül lép be a folyadék a szivattyúházba, majd a járókerék szívócsıoldali 
tárcsáján lévı nyíláson a lapátok közé jut.  
- A felgyorsított folyadék a járókerék lapátélérıl a tárcsa érintıjének irányába távozik, majd 
követve a szivattyúház csigavonal alakú csatornáját, a nyomócsonkon át a nyomócsonkhoz 
csatlakozó vezetékbe áramlik. 
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Örvényszivattyú típusok: 
 

    
             

Radiális örvény szivattyú           Több fokozatú örvszivattyú 
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 Típus Járókerékalak Max. szállítómagasság  

 Radiál szivattyú 

 

800m (1200m-ig)  

 Radiál szivattyú 

 

400m  

 Radiál szivattyú 
 

60m  

 Félaxiál szivattyú 

 

100m  

 Félaxiál szivattyú 

 

20m  

 Axiál szivattyú  2 - 15m  

 
Törvényszerőség, hogy a szivattyúk maximális szívómagassága 10 m. Ennek az az oka, hogy a 
légkör nyomása ilyen magas vízoszloppal tud egyensúlyt tartani, mivel a kiszívott víz helyére a 
külsı levegı nyomása nyomja be a vizet. Ha ennél mélyebbrıl akarjuk kiszívni a vizet, a nyomás a 
csıben zérusra csökken és a folyadékoszlop elszakad. A valóságban ennél kisebb a biztonságos 
szívás mélysége, mivel a szivattyú járókerekénél a felgyorsult folyadék nyomása lecsökken és 
kavitáció lép fel, más felöl a súrlódások is csökkentik az elméleti emelımagasságot. Az 
emelımagasság ilyen problémáját megoldja a szivattyúnak a vízfelszínhez közelebbi elhelyezése. 
Ekkor az emelımagasság csökken, a nyomómagasság ugyanennyivel nı. Lehetıség van még 
dugattyús szivattyúknál munkahenger elhelyezésére, amikor közös mozgatással két dugattyú mozog 
egyszerre, így a felsı szivattyú az alsó által szállított vizet emeli tovább. 
 
A szivattyúk erıforrás szempontjából lehetnek 

• Elektromos meghajtású szivattyúk 
• Robbanómotoros meghajtású szivattyúk 

 
A szivattyúk üzembiztonságát befolyásoló szerkezeti elemek. Szivattyúk karbantartása 
- Tengelykapcsolók 
A szivattyúkat általában tengelykapcsoló köti össze a hajtómotorral. (villamos, belsıégéső) 
A tengelykapcsolók merevek, vagy rugalmasak lehetnek.   
A merev tengelykapcsoló sem radiális, sem axiális elmozdulást nem enged meg a hajtó- és a hajtott 
tengely között. Merev tengelykapcsolókkal elsısorban függıleges tengelyő örvényszivattyúk 
tengelyét kapcsolják össze. 
A rugalmas tengelykapcsoló amellett, hogy a hajtó- és hajtott tengely között nyomatékot visz át, 
lehetıvé teszi a kis értékő egy tengelyőségi hibák (a két tengely közötti excentricitás, ill. szögeltérés 
vagy a kettı kombinációja) esetén is az üzemeltetést. 
A szivattyúkat leggyakrabban szabványos kivitelő bır-, vagy gumidugós tengelykapcsolók kötik 
össze a hajtógéppel. szerelési, karbantartási utasítása!)  
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- Csapágyazás 
A csapágyazás feladata a tengely és a tengelyre erısített alkatrészek vezetése az álló géprészekhez 
képest, és a sugárirányú, valamint a tengelyirányú erıhatások felvétele. A szivattyúknál mind sikló-
, mind gördülıcsapágyakkal is találkozunk. A kétféle csapágytípus vegyesen is elıfordul. 
Nagyobb tengelyirányú erık felvételére kúpgörgıs csapágy, vagy talpcsapágy beépítésére van 
szükség. 
Gördülıcsapágyakat általában zsírral kenik. Nagyobb fordulatszámú gépeknél olajkenés szükséges.  
A gördülıcsapágyaknak nem szabad a tengelyen forogniuk, ezért elég szoros illesztéssel kell azokat 
felerısíteni. A külsı győrőknek sem szabad a házban forogniuk. A csapágyak fel-és leszerelésekor 
ügyelni kell arra, nehogy a gördülıtesteken fejtsük ki a szükséges erıhatást.  
A siklócsapágyak általában olajkenésőek. Zsírkenés csak kis szivattyúk, vagy függıleges tengelyő 
szivattyúk vezetı csapaágyainál szokásos, egyébként olajkenésőek, mérsékelt fordulatszámoknál 
kenıgyőrős kivitelben. Nagyobb fordulatszámoknál és terheléseknél kényszerolajozást – esetleg 
olajhőtéssel együtt – kell alkalmazni. 
A siklócsapágyakat általában javítani kell, mielıtt a csapágyhézag az eredetinek másfélszeresére 
nı.Ilyenkor a bronzperselyeket újra kell cserélni, a fehérfém béléső csapágyakat pedig újra kell 
önteni és gondosan megmunkálni. 
Igen fontos, hogy a tengelyek csapágyakban futó részei, valamint a csapágyperselyek siklófelületei 
igen simák legyenek, a hordozófelületen kenıhornyok ne legyenek. 
- Tömítések 
A tömítések olyan szerkezeti kapcsolatok, amelyeknek a feladata, hogy két egymással közvetlenül 
kapcsolódó tér között az anyagáramlást megakadályozzák vagy mérsékeljék. 
A szivattyúk fontos részei. Meghibásodásuk megakadályozhatja s szivattyúk üzemeltetését. 
A szivattyú tömítési rendszerének helyes meghatározása és kiválasztása hozzájárulhat a üzemi  
élettartamának fenntartásához, valamint a szivattyú cseréjének, ill. átépítésének, az ezzel 
kapcsolatos kiadásoknak és idıráfordításnak az elkerüléséhez. 
 
9. B. Csoportosítsa a kotrógépek! Sorolja fel a hidraulikus kotrók részeit! 
Beszéljen a munkagép forgó alvázáról és munkavégzı szerkezetérıl! 
 
Kotrógépek csoportosítása (meghajtás, szerelék munkaedények száma szerinti). 
A kotrógépek munkavégzése szerint: 

• Szakaszos (egy munkaedényes) 
• folyamatos üzemő (több munkaedényes) 

A földfejtési technológiák jellemzıi: 
Egy kotrógép minden ásóedénye paramétereinek megfelelı talajforgácsot nyes és az ásási pálya 
mentén elméletileg teljesen töltıdik. 

• A szakaszos mőködéső univerzális kotró vagy a kanalas rakodó egyetlen munkaedénye 
ásás (fejtés) közben csak függıleges síkban mozog, ez minden munkaciklusban ismétlıdik.  

• A folyamatos mőködéső több munkaedényes kotrógépek végtelenített vonóelemen 
elhelyezett munkaedényeinek vágó él sora állandó sebességgel mozog. A szimmetriasíkban 
végzett mozgás esetén csak az elsı munkaedény töltıdne, ezért a munkaszerszámot még egy 
kiegészítı másodlagos munkamozgásra is kényszerítik.  
A keresztkotrású kotrógépeknél az edénysor mozgási síkjára merıleges vízszintes irányban, 
a hosszkotrású árokásó gépnél azonos irányban. 
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Hajtás szerint 
• Mechanikus 
• Hidraulikus 

Munkaszerelék szerint 
• Hegybontó 
• Mélyásó 
• Markoló 
• Roppantó 

 
Hidraulikus kotrók részei (alváz, felsı forgóváz stb.). 

• Alváz 
• Futómő 
• Motor 
• Üzemanyag, energiatároló és ellátó rendszer 
• Hidraulikus rendszer 
• Rakodó szerkezet (oszlop, gém, szerelék, munkahengerek stb.) 
• Biztonsági berendezések, jelzı berendezések 

 

 
Hidraulikus kotrógépek (forgó-felsıvázas kivitel) 1. alváz (haladómővel) 2. forgó felsıváz (hajtás, 
kezelı-fülke, ellensúly) 3. munkaedény (vagy kanál) 4. kanálszár 5. gém (egy-, vagy kéttagú) 6. 
kanál mozgató rudazat 7. gémemelı munkahenger 8. kanálszár mozgató munkahenger 9. kanál 
mozgató munkahenger 10. letalpaló berendezés 11. kiegészítı munkaeszköz 
 
Forgó alváz felépítése, mőködése. 
A forgókotrók három alapvetı szerkezeti egységre tagozódnak ezek a gémszerkezet, az emelı 
hidraulikus rendszer, valamint a motor és a járószerkezet-hajtás. 
A munkaeszközök emelését, mozgatását és süllyesztését végzı gémszerkezet több részegységbıl 
áll. Általában a fıtartó szerepét betöltı függıleges gémoszlop és a hidraulikus munkahengerekkel 
függıleges síkban mozgatható nagy és kis gém végzi üzem közben a munka funkciókat. A 
függıleges tengelyő gémoszlop tengelye körül elfordítható. Az elfordítási szögtıl függıen 
határozható meg a forgókotrók két típusa, a forgógémes, illetve forgótornyos gépek. A gémoszlop 
forgatása fogasléces, vagy fogaskerekes szerkezeti elemeken keresztül végezhetı, amit legtöbb 
esetben hidraulikus úton valósítanak meg. A forgótornyos kotrók abban térnek el a forgógémes 
gépektıl, hogy a forgótornyos kotrók esetén a gépkezelı a függıleges gémoszloppal együtt fordul 
(többnyire 360°-os szögben), és úgy végzi a munkát, míg a forgógémes gépnél a gémoszlop a 
vezetıtıl függetlenül fordul el (az elfordulási szög <360°-nál). A forgótornyos, illetve forgógémes 
kotrók nemcsak a gémszerkezet alapján különíthetık el, hanem ezek többnyire összefüggésben 
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állnak a traktor-munkagép kapcsolattal is. Ugyanis a forgótornyos rakodók elsısorban magajáró 
kivitelben, míg a forgógémes rakodók traktorra szerelt és vontatott kivitelben találhatók. 
 

  
 
 

  
 
 
Kotrógépek gémszerkezete és hidraulikus elemei. 
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A hidraulikus forgókotrók gémszerkezetének részei: a gém, a kanálszár és a kanál. Mindezek 
mozgatása hidraulikus hengerekkel történik. Alapvetı munkaeszközeik (mélyásó, markoló, 
rakodókanál) mellett különféle egyéb cserélhetı munkaeszközzel (hegybontó, lazító, profilkanál, 
ároktisztító, egyengetı stb.) és sokféle anyagmozgató (rakodási) feladatra alkalmas felszereléssel 
(markolók, darufelszerelés, villás- és anyagmegfogó rakodók stb.) is ellátják ezeket a gépeket.  
A törtgémes szerkezeti kivitel lehetıvé teszi a haladási iránnyal párhuzamos árok nyitását . 
 

 

 
 
 
10. B. Beszéljen a kotrógépekkel történı munkavégzésrıl! Hogyan történik a 
gép stabilizálása? Milyen szerelékeket használhat a kotrási és árokásási 
mőveletekhez? Milyen más szerelékek csatlakoztathatók még ehhez a géphez? 
 
Munkaterület felmérése, kijelölése, vizsgálata. 

• Munkaterület közmő rendszerének feltárása, beazonosítása a térképek szerint, azok helyének 
megjelölése, a közmő megrongálásának megelızése érdekében. 

• Munkaterület talajviszonyainak felmérése, szükséges támfalak, idıjárási viszonyok 
figyelembe vételével a megfelelı útfelület kialakítása. 

• Tájékozódás és egyeztetés az elvégzendı feladatról és a körülményekrıl, milyen helyi 
feltételeket kell betartani a biztonságos munkavégzéshez 

• Közterületen: ha szükséges forgalom elöl, el kell zárni a területet körülkeríteni, kijelölni 
korláttal, szalaggal. Figyelı, forgalomirányító személy jelzıeszközökkel való ellátásával 

Munkagép stabilizálása, vízszintezése. 
A gépet a munkavégzés megkezdése elıtt állítsuk vízszintes helyzetbe a támaszokat mőködtetve. 
A gumiabroncsos alváz még ikerkerekes szerelés esetén is csak viszonylag kis felületen fekszik fel 
a talajra. Nehéz talajok fejtésekor a gumiabroncsok rugalmasan felveszik a reakcióerıket és ezzel 
csökkentik a puttonyfogakon kifejthetı dinamikus hatást. Ennek megszüntetésére a korszerő mobil 
kotrók alvázára egy vagy két pár hidraulikus támot (támasztólábat), ill. támasztó tolólapot 
szerelnek. Az egy páros (egysoros) támot a hátsó kerekek mögé szerelik, így ez csak a kotrógép 
terheltebb hátsó részét emeli fel kotrás közben. A négy támos rendszerrel a kotrógép teljesen a 
támokra emelhetı és stabilan fekszik fel. Egyes kotrógépek hátsó támasztólábai nemcsak kereszt-, 
hanem hosszanti irányban is – a kerekek mellett – letámaszthatók.  
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Munkagödrök, árkok, rézsük készítéséhez használt szerelékek. 
A hidraulikus kotrók gémjének végén alapesetben két rögzítı csavar kioldásával gyorsan 
leszerelhetı a kotrólapát, hogy egy másik eszköz, pl. kétkanalas markolófej kerüljön a helyére. 
Olyan rendszer is létezik, ahol igazán csavarozni sem kell, a gém végén lévı adapter és az eszköz 
profilja csak összecsúszik és egy retesz rögzítésével a gép máris üzemkész. Adott esetben a gém is 
szétszerelhetı és kompatibilissé tehetı más, nagyobb eszközök, szerkezetek hordozására és 
mőködtetésére. Így például egy mélyásó kotró is lehet markoló kotró, vagy más jellegő, nem is 
feltétlenül földkitermelı munkagép. Mindezen tulajdonságok célja és elınye a kevesebb üzemóra, a 
munkavégzés rövidebb ideje, és a gép gazdaságos mőködtetése, mivel egy gép több munkafázist is 
el tud végezni. A gém végén vagy a markoló kanál hátulján kis függesztı horog is található, ennek 
segítségével nagyobb tárgyak, pl. csövek fel és leemelése is lehetséges természetesen az emelésre 
vonatkozó szabályok szigorú betartásával 
A hidraulikus kotrógépek fı munkaszerelékei: 

• a hegybontó szerelék, 
• a magas- és mélykotrásra egyaránt alkalmas kombinált hegybontó-mélyásó szerelék, 
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• mélyásó szerelék normál sima vágó élő és bontófogas, valamint különleges mélyásó 
puttonyokkal, mint árokásó, ároktisztító, alagcsı fektetı, trapéz-, profil-, hosszabbított 
oldalsó vágó élő, sziklabontó, stb. puttony, 

• rakodókanalas szerelék különbözı gém rendszerekkel és kanáltípusokkal. 
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Mélyásó puttony tipusok 
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Markoló típusok 
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Kotrógéphez csatlakoztatható egyéb szerelékek (pl.: törıfej, lap vibrátor stb). 
Sőrített levegıvel mőködı, feltöréshez vagy bontáshoz használatos eszköz. A végén egy hegyes 
fémtüske található, ez végzi a feltörést. Bizonyos mini kotróknak a kanálszárába van beépítve 
 

 
 

Légkalapács 
 

 
 

Markoló bontófogóval 
 
Bontófogó vagy bontó olló  
Épületbontásra vagy nagyobb fémhulladékok feldarabolására való adapterek. Többféle fajta, mérető 
készül, gémmel párhuzamos és merıleges, csípı, harapó és roppantó kivitelben is. A legtöbb 
szintén minden szögbe forgatható. A legnagyobb, legnehezebb fogók vagy ollók már nem is a gém 
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végére, hanem a kanálszár helyére kerülnek. Bontásnál fıleg acél vagy vasbetonépítmények 
szétszedésére használják, ezért szokták még betonollónak is nevezni. 
 (Liebherr) 

    
 

  Bontógép munka közben                         Réselı a különleges markolófejjel 
  
 
 
11. B. Mi a talaj fogalma? Hogyan osztályozhatjuk a talajokat? Beszéljen az 
egyes talajok tömöríthetıségének minıségérıl! Milyen technológiával javítható a 
talajok tömöríthetısége? Ismertesse a tömörítı gépek fajtáit! 
 
Talaj fogalma. 
Talajnak a föld felszínén elhelyezkedı mállástermékeket nevezzük. A mállás fizikai és kémiai 
hatások következménye. A kızeteket a hımérséklet változása, a csapadék, a szél, valamint a fagy 
aprózza, mállasztja. A fizikai aprózódás mellett az oxidáció és a kémiai oldás is segíti a folyamatot. 
A felaprózódott kızetdarabok, a talaj alkotó elemei a folyóvizek, valamint a szél hatására 
megváltoztatják helyzetüket és ennek következtében rétegesen lerakódnak. A talaj a mélyépítı és 
közlekedésépítı szakmákban építıanyagnak tekintendı. Sokféle módon alkalmazható. Egyes fajtái, 
a szemcsés talajok szőrırétegként, beton és habarcs adalékanyagként használatosak (homok, 
homokos kavics), mások a téglagyártás vagy egyéb építıanyag-gyártás alapanyagát képezik.  
Célszerően megválasztott talajokból, valamint talajkeverékekbıl különbözı fajtájú mőtárgyak 
építhetık. A közlekedésépítés leggyakrabban épített földmővei: a töltések, bevágások, út menti 
árokrendszerek, rézsők stb.  
A földnek, mint építıanyagnak legfontosabb tulajdonsága a szilárdság és a tömörség. A föld 
gyakran egymaga képezi az anyagát valamely komoly terhelésnek kitett, és azt viselı építménynek. 
Az állékonyság szempontjából nem közömbös, hogy az építmény milyen tulajdonságú anyagból 
készült.  
 
Talajok osztályozása fejtési szempontból  
I. fejtési osztály: lapáttal, ásóval könnyen fejthetı talajok. A laza és száraz homok, a laza iszapos 
homok, a laza termıtalajok és a tızeg sorolható ebbe a fejtési osztályba.  
II. fejtési osztály: kevés csákányozással, valamint az elsı fejtési osztályban használatos 
szerszámokkal megmunkálható talajok.  
Talajfajták: nedves homok, homokos kavics, tömör termıföld, gyökerekkel átszıtt tızeg és 
termıföld, kaviccsal és zúzalékkal kevert homok és termıföld stb.  
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III. fejtési osztály: folyamatos csákányozás mellett lapáttal kitermelhetı talajok. Az 
összetömörödött tömör homok, a homokos agyag, a durva kavics és zúzalék, a száraz lösz, és a 
kızúzalékkal vagy kaviccsal és épülettörmelékkel kevert homokos agyag tartozik ide.  
IV. fejtési osztály: csákányozással és bontórúddal végzett lazítással megbontható talaj, amely 
késıbb lapáttal kitermelhetı.  
A IV. fejtési osztály talajfajtái: kavicszárványokat tartalmazó köves agyag, kızúzalékkal, kaviccsal 
vagy épülettörmelékkel kevert kövér agyag és nehéz homokos agyag, csákány lapos végével 
fejthetı kemény szikes agyag, gömbölyőre kopott, összeragadt kızettörmelék, nagy szemő kavics 
90 mm átmérıig stb 
V. fejtési osztály: részben kézi erıvel, helyenként robbantásokkal fejthetı talajok tartoznak az V. 
fejtési osztályba. A tömör, megkeményedett lösz, a megcementesedett építési törmelék, a nem 
mállott kohászati salak, a lágy márga, a száraz kemény agyag és a különféle nem kemény palák, 
valamint a gipsz sorolandó ide.  
VI. fejtési osztály: fejtıkalapáccsal, ékkel, bontórúddal és robbantással fejthetık. A VI. fejtési 
osztályba sorolt talajok: tufák, hasadékos mészkövek, antracit, közepes keménységő pala, közepes 
keménységő márga, üledékes kızetek stb.  
VII. fejtési osztály: csak robbantással fejthetı sziklatalajok tartoznak ebbe a fejtési talajosztályba. 
  
Talajok osztályozása szemcse méret szerint  
A talajok különbözı átmérıjő szemcsékbıl állnak. Ezek alapján változik az elnevezésük: 
  

Megnevezés Szemcseátmérı [mm] 

kavics 2 - 100 

homok 0,1 - 2 

homokliszt (Mo) 0,02 - 0,1 

iszap 0,002 - 0,02 

agyag 0,0 - 0,002 
Szemmegoszlás 
A talajok szemmegoszlása a különbözı nagyságú talajszemcsék tömegszázalék szerinti 
gyakoriságát fejezi ki.  
A talajok szemmegoszlási görbéje utal a talaj tömöríthetıségére A nehezen tömöríthetı talajok 
szemmegoszlási görbéje kedvezıtlenül meredek, a jól tömöríthetı, beépítésre alkalmas talajok 
szemmegoszlási görbéje elnyúlt lapos.  
 

 
Szemmegoszlási görbe 
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Számszerő jellemzıje ennek a tulajdonságnak az U egyenlıtlenségi együttható:  

10

60

D

D
U =

 
Ez a szemmegoszlási görbén a 60%-os és a 10%-os ordinátákhoz tartozó szemnagyságok aránya.  
Rosszul tömöríthetı homok esetén: U <3…4, jól tömöríthetı talajok estén U > 7.  
Tömörség 
A tömörség a földmő és a ráhelyezett mőtárgy vagy létesítmény állékonyságának a legfontosabb 
követelménye.  
A földmő szilárdsága, vízáteresztı képessége, állékonysága függ a tömörségtıl. A talaj relatív 
tömörsége az a viszonyszám, amikor a talaj száraz halmazsőrőségét (ρd) a talaj laboratóriumban, 
szabványos kísérlettel meghatározott legnagyobb száraz halmaz sőrőségéhez (ρdmax) viszonyítjuk. 
Azt a víztartalmat, amelynél az elérhetı száraz halmazsőrőség a legnagyobb, optimális 
víztartalomnak nevezzük.  
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A mélyépítıiparban a talaj általában tömörítve kerül beépítésre.  
A talajok tömöríthetıségét befolyásoló tényezık:  

• talajok fajtái,  
• tulajdonságai: elsısorban sőrősége és nedvességtartalma  
• tömörítı eszköz fajtája,  
• tömörítı eszköz járatásának száma stb. 

 
Talajjavítási eljárások tömöríthetıségi szempontból  
A természetes földtömegek fizikai tulajdonságai gyakran nem felelnek meg a követelményeknek: 
nagy az összenyomhatóságuk, vagy a víztartalmuk, kicsi a nyírási ellenállásuk, víztartalmuk, nagy a 
vízáteresztı képességük stb.  
Az adott talaj kedvezıtlen mechanikai és fizikai tulajdonságai miatti mőszaki probléma 
megoldására különbözı módszerek vannak.  

• A talaj tömörítése 
A talaj hézagtartalmának csökkenésével csökken a talaj összenyomhatósága, csökken a 
vízáteresztı képessége, növekszik a nyírási ellenállása. A nem kellıen tömörített földmő a 
nehéz tengelyek alatti teherismétlıdés és rezgés hatására után tömörödik, de általában 
egyenetlenül, ami a pályaszerkezet és a burkolat deformációját és repedését idézi elı 
(lesüllyedt, hálós repedezettség).  
Megfelelı tömörítés esetén a földmő alábbi tulajdonságai javulnak meg:  

o a földmő anyagában a belsı súrlódás megnövekszik,  
o a szemcsék közötti kohézió kedvezıen változik,  
o a talaj nyírószilárdsága emelkedik,  
o a földmő anyagának összenyomhatósága csökken,  
o a teherbíró képesség jelentısen emelkedik,  
o a talaj vízérzékenysége csökken. 

• Önmagukban kedvezıtlen tulajdonságú talajok keverésével stabil, teherbíró és jól 
tömöríthetı talajkeverék készíthetı, pl. finomszemcsés talaj kavicsos talajjal való 
keverésével. Ezt a módszert alkalmazzák pl. a földutak építésénél.  

• A talaj víztelenítése 
Kissé plasztikus, elnedvesedett puha talajok esetén vízelvonó anyagokat pl. égetett meszet 
vagy porrá ırölt meszet kevernek a felsı talajrétegbe. 
Ennek következtében a talaj optimális víztartalma jelentısen lecsökken és ezáltal a talaj 
tömöríthetısége kielégítı lesz. 
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• A talaj hézagtartalmának a csökkentése idegen anyagnak a talajba sajtolásával 
A javítóanyag a besajtolás során hígfolyós, majd a hézagokban alakul át a talajszemcséket 
össze tapasztó szilárd kötıanyaggá. Ilyen javítóanyag a cementtej, a cementhabarcs, a 
mőgyanta.  

• Talajstabilizáció 
A talaj felsı rétegét (15-20 cm) idegen anyagokkal átkeverik a szilárdság és a vízhatlanság 
növelése érdekében. Ilyen anyagok a cement, a bitumenemulzió és a mőgyanták.  
Legismertebb stabilizációs eljárás a talajbeton készítés, amikor a szemcsés talajba cementet 
és vizet kevernek, majd tömörítik. Az így képzıdött talajbeton szilárdsági tulajdonságai 
kedvezıek. Útépítésben gyakran alkalmazott eljárás a talajbeton útalap készítése új utak 
esetében, illetve a pályaszélesítéseknél.  

 
Statikus, dinamikus és vibrációs tömörítési eljárások 
A tömörítési technológia kiválasztásának szempontjai: 
A talaj szerkezetére, természetére, így a tömöríthetıség mértékére jellemzı a szemcseméret és a 
különbözı szemcsemérető talajfajták mennyiségi eloszlása. A nagyrészt szemcse-mérető anyag pl a 
futóhomok rosszul tömöríthetı. A különbözı szemcsemérető talaj, pl. homokos kavics jól 
tömöríthetı, mert a nagyobb szemcsék közötti térbe az apróbb szemcsék bejuttathatók. 
Ha a talajban 20%-nál több agyag van kötött talajnak nevezzük. A kötött talajok nehezen 
tömöríthetık. 
Tömörítési hatások: A különbözı szerkezető talajok tömörítésekor a következı fizikai jelenségek és 
hatások figyelhetık meg: 

• Rendezıdési folyamat: Közel azonos szemcsenagyságú, egyenletes szemszerkezető talaj 
tömörítésekor elsısorban rendezı erıre van szükség, amely a szétszórt szemcséket 
egymáshoz közelítve rendezett helyzetbe hozza. E folyamathoz elınyös a talajszemcsék 
felgyorsítása és a gyorsító hatás ismétlése (vibrálás). Hátrányos, illetve hatástalan a statikus 
terhelés, a nyomás és az ütıerı (döngölés). A szemcsék rendezıdéséhez tehát a szemcséket 
mozgásba kell hozni, fel kell gyorsítani, majd ezt a gyorsítást addig kell ismételni, amíg a 
szemcsék egymáshoz érnek, alakjuknak megfelelıen egymáshoz igazodnak és a legkisebb 
térfogatra elrendezıdnek. 

• Hézagkitöltési folyamat: A vegyes szerkezető talaj tömörítésekor az apróbb szemcséket a 
nagyobb szemcsék közötti hézagokba kell juttatni. Ehhez nagy gyorsító erıket kell a talajba 
vinni, amelyek minden irányba mozgásba hozzák a talajrészecskéket. A hézagkitöltési 
folyamatra elınyös a gyorsító hatás és ismétlése (vibrálás), továbbá a gyorsító erı hatásának 
idıtartama (kis frekvencia), a gyorsító erı hosszú idıtartama. Hatástalan, illetve hátrányos a 
gyorsítás rövid idıtartama (nagy frekvencia) és a statikus terhelés, nyomás. 

• Roncsolási folyamat: A nagyobb talajszemcsék boltozódnak, összeékelıdnek, így nagy 
belsı üregek képzıdnek, ahova az apróbb szemcsék csak részben tudnak bejutni. 
Boltozódásra különösen hajlamos az éles sarkú köves talaj. Ezek tömörítéséhez olyan nagy 
erıre van szükség, amely elroncsolja az ékelıdı szemcséket, összetöri, elmorzsolja a 
sarkokat. A roncsolási folyamatra elınyös a nagy ütıerı és ütközési sebesség. Az ilyen 
talajokba fıleg függıleges irányú nagy dinamikai hatású erıket kell bevezetni. Hatástalan 
ill. hátrányos a rövid idıtartamú gyorsítás (nagy frekvenciás vibrálás) és a statikus terhelés, 
nyomás. 

• Levegı és vízkiszorítási folyamat: A kötött talajok igen apró, lapos szemcséi nagy 
felületőek, amelyeken nagymennyiségő víz és levegı tapad meg. Ezek eltávolítására ún. 
szállítási járatokat kell létrehozni, hogy a talaj felszínére jussanak. A folyamatban nagy 
jelentısége van az idınek és elınyös a statikus jellegő, lassú terhelés változás (gyúrás). 
Hátrányos a vibrálás és a döngölés. 
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A gyakorlatban ezek a folyamatok ne különülnek el ilyen élesen, hanem egymásba átfolynak, 
állandóan ismétlıdnek. A korszerő tömörítı gépekkel a statikai terhelés, a dinamikus ütés, vibrációs 
és gyúró jellegő hatások optimálisan megvalósíthatók. A tömörítési folyamatban nagy részük van 
még a különbözı talajok és azok nedvességtartalmának és pórus-térfogatának. 
 
 
12. B. Jellemezze a tömörítı gépeket! Beszéljen a kialakításukról és a mőködési 
elvükrıl! Hogyan történik a tömörítı gépek kiválasztása? Milyen gépeket 
használ a különféle talajtípusokhoz? 
 
Úthengerek kialakítása, mőködése 
A tömörítı gépeket a tömörítendı talajfajtához igazodóan kell kiválasztani. 
Általános elv, hogy a szemcsés talajokat dinamikusan, a kötött talajokat átgyúrással kell tömöríteni.  
Dinamikus tömörítés lehet döngölés és vibrálás. A tömörítés során a talajban lévı hézagok 
mennyiségét, méretét kell csökkenti. Az optimális tömörítési víztartalomnál a talajok közel 
telítettek, tehát a hatékony tömörítés akkor érhetı el, ha a pórusokból a vizet el tudjuk távolítani. 

 
A tömörítı gépek fajtái 
Statikus tömörítı gépek: A statikus tömörítı gépek kizárólag szerkezeti és nehezéki tömegükkel, 
statikus nyomással tömörítenék. Így mőködének a motoros úthengerek, a vontatott és motoros 
gumiabroncsos hengerek (gumihengerek). Az úthengerek sima acélhengerlıi a palást felületén, 
gördülés közben, a talaj nyomásával tömörítenék. - mellsı  
A fajlagos vonalnyomás nagymértékben változtatható nehezékek felrakásával, vagy hengerlık 
vízzel való feltöltésével. A statikus tömörítés mélységi hatása elég csekély 15-20 cm. A ma 
használatos motoros úthengereket út, útalap, töltés, aszfaltburkolatok tömörítésére használják 
Elrendezés szerint megkülönböztethetı két, vagy három hengerlıs úthenger. 
 
A három hengerlıs, motoros úthenger elsı hengerlıjének átmérıje kisebb ez kormányzott. A hátul 
csapágyazott, két nagyobb átmérıjő hengerlı keskenyebb, ezek a nyomó hengerlık. Az elsı és 
hátsó hengerlık olyan szélesek, hogy a tömörített sávok még kanyarban is fedésben vannak. A 
hengerlıket két irányban mőködı kaparókkal látták el. 
Az úthengerek lassú járásúak, több sebességfokozattal elıre-hátramenetre. A menetirány lamellás 
dörzskapcsolóval változtatható. 
A kormány a régi típusoknál mechanikus rendszerő az újabbakon hidraulikus. 
A tömörítés szélessége típustól függıen 1700-2400 mm 
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A tandem kettıs rendszerő úthengerek egymás mögött elhelyezett hengerlıinek átmérıje és 
szélessége közel azonos. (simító és víbró üzemmód) 
A kettıs hengerek fajlagos vonalnyomása kisebb, mint az azonos nagyságú három-hengerlıs típusé. 
Mozgékonysága és fordulékonysága kedvezıbb, így elınyösen használható a változó körülményő 
útépítési munkák különbözı tömörítési feladataihoz. 
Típustól függıen vannak elsı kerék kormányzott és két (elsı, hátsó) kerék kormányzottak. 
A két hengerlı egy független kormányozhatóságának technológiai elınye: 

• rendkívül kicsi fordulási sugár 
• a két hengerlı pontosan egymás nyomán vezethetı 
• szélesebb hengerlési sáv érhetı el a hengerlık ellenkezı irányú kormányzásával 

A hengerlési tömörítési szélesség általában 1500mm körüli. 
 
 
 

 
A motoros gumihenger: A statikus nyomást sokkal eredményesebben használja a gumi-abroncsos 
tömörítés. Ez egyrészt abból adódik, hogy a gumiabroncsok benyomódásakor a talaj egy része 
kétoldalt felgyőrıdik és a szomszédos abroncs alóli felgyőrıdés közben ezek egymásnak ütköznek, 
így gyúró hatás keletkezik. A gyúró hatásra a talaj a levegı és víztartalmát nagyrészt leadja. Az 
abroncsok mellett kitüremlı bordát a fedésben járó következı abroncs nagy a következı járat 
simára tömöríti. 
A gumihengerlık kitőnıen, egyenletesen tömörítik a homokos kavicsos talajokat, fıleg, ha kedvezı 
a nedvességtartalmuk. Még kissé agyagos, iszapos talajokon is jól használhatók, mivel az abroncsok 
benyomódásakor a feltüremlı talajt győrı hatásnak teszik ki. 
A motoros gumihengerek önjárók, elıre-hátra menetben tömörítenék, viszonylag jó 
fordulékonyságúak. A gumihengerlık himbás vagy lengı felfüggesztésőek, így jól idomulnak a 
terephajlatokhoz. Hidraulikus vagy pneumatikus kiegyenlítı berendezéssel biztosítják a talaj 
egyenletes terhelését 
A gumiabroncsok különleges betétőek és profilúak. Légnyomásuk a kezelıállásból szabályozható, 
így mindenkor a helyi talajviszonyoknak legkedvezıbb tömörítési nyomás optimálisan 
változtatható. 
A korszerő típusoknál hidrodinamikus erıátvitelt alkalmaznak. A hidrodinamikus nyomatékváltó és 
a terhelés alatt kapcsolható bolygókerekes hajtómő hatásfokban, és üzemi, valamint kezelési 
szempontból rendkívül elınyös. 
Tömörítési szélessége általában   2000 mm körüli 
Típustól függıen szerkezeti tömege   8000-12000 kg 
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Üzemi tömege nehezékkel    16000-25000 kg 
 

 
 
                            PV-25 típusú gumihenger 
 
 
A gumiabroncsos hengerek elınye a sima hengerekkel szemben 

• nagyobb a tömörítési sáv szélessége,  
• nagyobb a tömörítési mélység,  
• kisebb a szükséges járatok száma,  
• módosítható a talajra jutó fajlagos nyomás (légnyomás változtatás),  
• a talajra jobban felfekszik (egyenletesebb a tömörítés),  
• nagyobb az idıegységre jutó teljesítmény. 

 
Vibrációs tömörítı gépek: A talaj vibrálásával a tömörítési folyamat jelentıs részében a 
tömörülésre elınyös változások keletkeznek. A rendezıdési folyamat elısegíti, mert a 
talajrészecskéknek átadott nagy gyorsulás mintegy lebegésbe hozza a szemcséket, így az 
elrendezıdés minimális súrlódással mehet végbe 
A hézagkitöltési folyamat elınyös, mert a lebegésbe hozott nagyobb szemcsék házagai közé 
könnyen behatolnak a kisebb részecskék. 
A roncsolás folyamatában a vibrálás másodlagos hatása a nagy amplitudó eredménye-ként kialakult 
ütés a jelentıs. Ez lemorzsolja az ékelıdı szemcsék sarkait, felületét, így beomlanak a 
boltozódások. 
A vibrációs tömörítés hatékonysága akkor a legjobb, ha a vibrátor által gerjesztett rezgés 
frekvenciája a talajszerkezetek önrezgésszámának közelében van. Ekkor ugyanis a talaj részecskék 
a rezonanciajelenség alapján erıteljes rezgésbe jönnek. 
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Vibrációs kettıs hengerek: egymás mögött fedésben elhelyezett, közelítıen megegyezı nagyságú 
hengerlıvel szerelt tömörítı gépek. Fıleg útépítési munkákhoz, földtöltés, útalap, bitumenes 
burkolati rétegek tömörítésére használják. 
A tömörítés szempontjából egy és kettıs vibrált hengerlıs rendszert különböztetünk meg. A kettıs 
vibrált hengerlıs rendszernél a két vibrált hengerlıs tag egymáshoz csuklósan és lengıen 
kapcsolva, csuklós kormányzással irányítható. 
A vibrátor hajtása régebbi típusoknál mechanikus ékszíjhajtás, az újszerő gépeken hidrosztatikus. A 
hidrosztatikus hajtású gépeken a vibrátorok fokozat nélkül szabályozható rezgésszámú és nagyságú 
vibrációs erıt gerjesztenek. Ezzel a különbözı talajok, burkolatok tömörítéséhez a legkedvezıbb 
vibrációs paraméterek alkalmazhatók. Az egyik vagy mindkét hengerlı vibrálásának 
kikapcsolásával a kezdı és befejezı járatoknál mint statikus hengerrel is lehet tömöríteni. 
A hidraulikus csukós kormányzású gépeken a két hengerlı váz egymáshoz viszonyított vízszintes 
és függıleges tengelyő elfordulását teszi lehetıvé, ezért a terep egyenetlenségeihez jobban 
illeszkednek és állandóan érintkeznek a talajjal. 
A vibrációs kettıs hengerek paraméterei típustól függıen: 
Tömörítési szélessége  1000-2000 mm 
Szerkezeti tömege  2600-8000 kg 
Üzemi tömege   3000-12600 kg 
Vibrációs frekvencia  25-50 Hz 
 

 
 
Kézi vezetéső vibrációs hengerek  
Ezek a hengerek a maguk 600-800 kg-os tömegével és a rezgéskeltık segítségével létrehozott 
vibrációval képesek tömörítési feladatok ellátására. Ezt padkajavításoknál, nagyobb felülető kátyúk 
hengerlésénél tudjuk kihasználni. A kézi vezetéső vibróhengereket a vibrátor elhelyezkedésétıl 
függıen három nagy csoportra oszthatjuk  

• A vázvibrátoros tömörítı hengerek esetén a rezgéskeltı a hengerlıket összetartó vázon van 
elhelyezve, így annak rezgései mindkét hengerlıre átadódnak.  

• A hengerlı vibrátor esetén a rezgéskeltı a hengerlı belsejében helyezkedik el. Annak 
rezgései csak a mellsı hengert hozzák rezgı mozgásba.  

• A kettıs hengerlı vibrátorban, vagy nyomatékvibrátorban a rezgéskeltı mindkét 
hengerlıben megtalálható. A vibrátorok azonos irányba forognak, de az ellensúlyok 
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egymással ellentétesen helyezkednek el. A vibrátorok egymással fogazottszíj-, vagy 
lánchajtással vannak összekapcsolva, így azok egymáshoz viszonyított helyzete állandó. A 
tömörítés közben a hengerlıkben felváltva ébred tömörítı erı. 

 

 
a – vázvibrátor, b – hengerlı vibrátor, c – kettıs hengerlı vibrátor 

 
A vibrohengerek felépítése  
A vibrohengerek hengerlıit egy erıs vázszerkezethez csapágyazzák. A kerekek meghajtását 
általában lánccal vagy fogaskerekekkel oldják meg A meghajtó ház csak az egyik oldalon foglal el 
helyet, ennek következtében a másik oldalon a hengerlık akár fal mellet is haladhatnak.  

 
A vibrohengerek felépítése 

 
Az alsó vázszerkezethez gumibakokon keresztül van rögzítve a meghajtómotort tartó állvány, 
amely a motoron kívül a teljes erıátviteli láncot is magán hordozza.  
A motortartó állványhoz kapcsolódik a kezelırudazat, amelynek végén található markolat 
közelében helyezkednek el a kezelıelemek. A kezelıelemek négy lehetıséget biztosítanak: 
gázadagolás, fordulatszám-szabályozás, irányváltás, és vibrátor be-, illetve kikapcsolás. A modern 
kézivezetéső vibrohengerek biztonságos kezelhetısége érdekében biztonsági reteszelések is 
hozzátartoznak a kezelıelemekhez. Ezek rendszerint egy emeltyőbıl és egy ütközıkarból állnak. 
Addig, amíg az emeltyőt nem hozzuk üzemi helyzetbe, a henger nem indítható el egyik irányba 
sem. Ha elengedjük, akkor a szerkezet azonnal megáll. Az ütközıkarnak is hasonló a szerepe: ha a 
munka során a kezelı valamilyen akadálynak szorulna – másik gép, épület stb. – az ütközıkar 
benyomásra kerül, ami szintén leállítja hengert, így a nagyobb baleset elkerülhetı. A biztonsági 
reteszelések kiiktatása szigorúan tilos!  
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A meghajtómotor általában egyhengeres, léghőtéses, közvetlen befecskendezéső dízelmotor amely 
mechanikus vagy hidraulikus erıátviteli láncon keresztül hajtja meg a hengerlıket és a vibrátort.  
A vibrohengereken víztartály is található, amelynek segítségével a hengerlıkre juttatott vízzel meg 
tudjuk akadályozni a tömörített anyag felragadását. A víz egyszerő gravitációs módon, vízcsapon 
keresztül jut el a szórócsövekhez. A hengerlık tisztán tartását kaparólemezek is biztosítják  
A vibrohenger mozgathatósága érdekében a vázszerkezetet úgy alakítják ki, hogy az egy ponton 
biztonságosan emelhetı legyen. A hengerek szállítását vagy darus felépítményő gépkocsival, vagy 
megfelelı teherbírású, feljáró rámpákkal ellátott utánfutóval oldhatjuk meg.  
A vibrohengerek erıátviteli rendszere  
A vibrohengerek meghajtását vagy mechanikus, vagy hidraulikus erıátviteli lánc segítségével 
oldják meg.  

• Mechanikus erıátvitel  
A mechanikus erıátvitel a Vibromax típusok régebbi változataira jellemzı 

• Hidraulikus erıátvitel  
A korszerő vibrohengerekben szinte kivétel nélkül ezt a megoldást alkalmazzák. A 
meghajtómotor itt is egyhengeres dízelmotor. A motorok korszerőbb változatainál már 
szivattyús olajozással oldják meg a kenést, a lendítıkerékben elhelyezkedı mágnesek 
segítségével áramfejlesztésre is képes. A motor indítását indítómotorral valósítják meg, de 
rendszerint a kézi indítási lehetıség is megmaradt.  
A motor röpsúlyos tengelykapcsolón keresztül hajtja mag azt a hidraulikus 
szivattyúegységet, amely a menetelést, és a vibrátor hajtását hivatott biztosítani. A 
fıszivattyú egy olyan axiáldugattyús, állítható ferdetárcsás szivattyú, amely a hidraulikus 
folyadékáram folyamatos növelésével, a sebesség fokozatmentes változtatására ad 
lehetıséget. A szivattyú kialakítása lehetıséget biztosít arra, hogy a henger elıre és hátra is 
tudjon mozogni. Ezt az ellentétes irányú folyadékszállítással oldották meg, ami a menetelı 
szivattyú ferde tárcsájának billentésével valósítható meg.  

 
Hidraulikus erıátvitel 

 
A vibrátor meghajtásáról, a fıszivattyúval azonos tengelyrıl hajtott fogaskerék szivattyú 
gondoskodik. A vibrátort meghajtó hidromotor útszelepen keresztül kapja a hidraulikus 
folyadékot. A hidraulikafolyadék folyamatos szőrésérıl a tartályhoz menı visszatérı ágba 
beépített olajszőrı gondoskodik. A hidraulikatartályban lévı folyadékszintet az oldalára 
elhelyezett szintellenırzı nyíláson ellenırizhetjük.  
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A motort a kezelıpulton lévı indítókulccsal indíthatjuk. A gázkar a motor oldalán található. 
A kezelırudazat végén az irányváltókar és a vibrátor bekapcsolását biztosító kar kapott 
helyet.  

 
Vibrolapok felépítése, mőködése. 
Kis felületek tömörítésére, szők helyen történı tömörítésre alkalmas eszközök 
A vibrációs tömörítı lapokon a gépen elhelyezett, motorral meghajtott vibrátor kelti a rezgéseket. A 
vibrátor lelke egy olyan tengely, amelyen a forgási tengelyhez képest eltolva található egy súly. Ha 
ezt a tengelyt megforgatjuk, akkor a körbeforgó súly a centrifugális erı hatására radiálisan mozgatja 
a tömörítı laphoz rögzített tengelyt, ezáltal a tömörítı lap rezgésbe jön és ez a rezgés alkalmas 
tömörítésre. 
A vibrátor felépítése: a rezgéskeltı a tömörítı lapra van szerelve. A motort tartó állvány rugalmas 
gumibakokkal van rögzítve a tömörítı laphoz. A motor röpsúlyos tengelykapcsolón keresztül 
ékszíjjal hajtja meg a rezgéskeltı vibrátort. A röpsúlyos tengelykapcsoló biztosítja, hogy a motor 
alapjárati fordulatszámán ne történjen rezgéskeltés.  
A gép üzem közbeni kezelıeleme a gázkar. A gázkar mőködtetésével tudjuk a motor fordulatszámát 
emelni, ezáltal a röpsúlyos tengelykapcsolón keresztül a vibrátort meghajtani. A gép haladási 
sebessége is a gázkar állásától függ  
A rezgéskeltés hatására a vibrátorok kétféleképpen viselkedhetnek:  

• A kis tömegő vibrolapok tömörítı lapja a vibrátor által gerjesztett erık hatására el 
emelkednek a talajtól, ezáltal nemcsak rezegtetik a tömöríteni kívánt talajt, hanem ütéseket 
is mérnek rá. Ezeket a vibrolapokat ugró-vibrátornak  is nevezzük. Tömegük 30-80 kg-ig 
változik, a meghajtó motorjuk teljesítménye 2,5-5 kW, még a létrehozott tömörítı erı 1400-
1700 kN.  

• A nagyobb tömegő vibrolapok a vibráció hatására nem tudnak a talajtól elemelkedni, ezért 
ezeket fekvı, vagy elıre-hátra haladó vibrátornak  hívjuk. A nehéz vibrátorok esetén a 
tömörítı erıt nemcsak a rezgések biztosítják, hanem az eszköz saját tömege (200-600 kg) is 
segíti.A nehéz vibrátorok motorjának teljesítménye 3-10 kW, a tömörítı erı 1500-6000 kN.  

Az ugró vibrólapok  kialakítását tekintve két fajtájával találkozhatunk, az egyik a könnyő, csak 
elıre haladó vibrolapok, a másik a gyorsan elırehaladó vibrolapok csoportja.  

• A könnyő, csak elıre haladó vibrolapokon a kisgép tömegközéppontjához közel helyezkedik 
el a rezgéskeltı Amikor a vibrátor tengelyén lévı ellensúly a talaj felé fordul, akkor arra 
tömörítı erıt képes kifejteni, amikor felfelé áll, a keletkezett erı az egész vibrátort kissé 
megemeli. A vibrátor által gerjesztett erı (F) két összetevıre bontható: az egyik az emelıerı 
(F1), a másik az elıremozgató erı (F2). Az elıremutató erı képes a vibrolapot folyamatosan 
haladási irányba továbbítani.  
Mivel az elıremozgató erı iránya állandó, ezért ezek a vibrolapok csak elıre képesek 
haladni. Kistömegő szemcsés anyagok tömörítésére alkalmasak pl. kismérető kátyúk, kisebb 
padkajavítási feladatok.  

 

 

 
 
1 – vibrátor 
2– tömörítılap  
3– csillapító gumirugók  
4– motorállvány 
5– motor  
6– centrifugális 
tengelykapcsoló  
7– ékszíj 
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Elırehaladó vibrolapok 
 

• A gyorsan elırehaladó vibrolapok az elızıhöz képest abban térnek el, hogy a vibrátort a 
tömörítı lap elejére szerelik. A vibrátor ezáltal nem tudja a teljes kisgépet megemelni, csak 
a tömörítı lap elejét. Ennek következtében az ütıerı csak a tömörítı lap mellsı részén 
érvényesül, még a hátsó része simító tömörítést végez. Az így kialakított vibrolap 
rezgéskeltıje által gerjesztett (F) erı elırehaladást segítı (F2) összetevıje nagyobb, ezért 
gyorsabb mozgást tesz lehetıvé és ezért hívjuk gyorsan elırehaladó vibrolapnak.  

 
1. vibrátor, 2 . tömörítılap 

Gyorsan elırehaladó vibrolapok 
Az elıre-hátra haladó vibrólapok  
A nagy teljesítményő tömörítı lapok viszonylag nagy tömegőek, ezért ezek elıre-hátra való 
mozgatását is megoldották. A nagyobb tömörítı erıt kettıs vibrátor kelti. A kettıs vibrátor két 
rezgéskeltı tengelybıl áll, amelyek fogaskerék segítségével kapcsolódnak egymáshoz. A 
fogaskerekes kapcsolat miatt egymáshoz képest ellentétes irányba forognak.  
A rezgéskeltı tömegek a tengelyeken azonos irányba állnak, lehetıvé téve a nagyobb tömörítı erıt. 
A b helyzetben a tömörítı erı csökken, mivel mindkét súly felfelé áll. A d helyzetben az erık a 
talaj irányába hatnak, és a gép tömegével együtt végzik a tömörítést.  

 
1 – kettıs körrezgıs vibrátor, 2 – elıtéttengely, 3 – csillapítórugók; 4 – motorállvány, 5 – meghajtó 

motor, 6 – ékszíj 
 

Az a és c helyzetben a keletkezett erık kioltják egymást. A gép felépítése, ezeknél az eszközöknél 
hasonlít az ugró vibrolapokhoz, azonban a kettıs vibrátor mindig a meghajtó motor alatt 
helyezkedik el. A vibrátor röpsúlyos tengelykapcsolón keresztül, itt is ékszíj segítségével van 
meghajtva. A nagyobb tömegek miatt a motortartó állvány és a tömörítı lap között nemcsak 
gumibak lehet, hanem csillapító rugó is.  
A nehéz vibrolapokkal a nagy tömeg miatt nehéz a fordulás, ezért az elıre-hátra való mozgást is 
megoldották. Ez pedig a vibrátor kialakításával valósítható meg.  
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Az irányváltás módja  
• Az, egyik az,, hogy a kettıs vibrátort himbásan helyezik el, ennek következtében a súlyok 

felsı holtpontban való találkozásukkor elıre-, vagy hátramutató mozgató erıt (F2) is 
gerjesztenek  

 

 
Kettıs vibrátor 

• Az irányváltoztatás másik módja az egyik vibrátor meghajtó fogaskerekének forgásirányba 
való eltolása Ebben az esetben a két vibrátortengely szinkron forgásában elıresietés 
(elıremenet), vagy késés (hátramenet) következik be. Ennek eredményeként a két súly a 
felsı holtpont környezetében nem fent, hanem attól kissé eltérı irányban találkozik. Ez a 
tény ugyanazt a hatást eredményezi, mint a billenthetı vibrátorház esetében történik. Munka 
közben a súlyok (F2) ereje elıre vagy hátra mozgatja a vibrolapot attól függıen, hogy a 
szinkronhajtásban elıresietés, vagy késést állítunk be. Az irányváltás ez esetben a 
kezelımarkolat közelében elhelyezett irányváltó kar segítségével történik, amely bowden 
segítségével hozza létre a kívánt változtatást.  
Természetesen ezeknél a vibrolapoknál is megvan a fordulatszám-szabályzás lehetısége, 
amely a haladási sebességre lesz hatással.  

Irányváltó
kar

Gázkar

Irányváltó
kar

Gázkar

 
Irányváltoztatás 

 
Döngölık mőködése, kialakítása. 
A döngölık olyan tömörítı eszközök, amelyek kisebb felületen nagyobb erıvel képesek tömörítési 
feladatok ellátására. Az útkarbantartás során elsısorban olyan esetekben van rá szükségünk, amikor 
mély, nagy vastagságú anyag tömörítését kell megoldanunk úgy, hogy utólagos ülepedés ne jöjjön 
létre.  
A döngölı tömörítı erıt nem forgó tengelyes rezgéskeltık segítségével hozza létre, hanem egy 
olyan forgattyús mechanizmus segítségével, amely erıs rugókon keresztül adja át az ütıerıt a laza 
tömörítendı anyagnak  
A meghajtó motor, amely 2-3 kW-os négyütemő benzin-, vagy dízelmotor röpsúlyos 
tengelykapcsolón és egy fogaskerék-áttételen keresztül hajtja meg az excenter tengelyt. Ehhez a 
tengelyhez hajtókar kapcsolódik, aminek a végére két rugó közé szorított lap van szerelve. Az 
ütıerı a rugókon keresztül jut el döngölılaphoz.  
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A döngölı egyetlen kezelıeleme a gázkar, amellyel a döngölés frekvenciáját tudjuk változtatni. A 
döngölık segítségével a vibrolapokkal ellentétben akár 20-30 cm vastagságú talajt is tömöríteni 
tudunk.  
A berendezés úgy van kialakítva, hogy a talajtól való elrugaszkodás közben elırehaladó ugrásokat 
tudjon végezni. Ez biztosítja a folyamatos haladást. A kezelımarkolat gumibakokon keresztül 
kapcsolódik a motortartó állványhoz, így a motor és a tömörítı erık keltette rezgések alig adódnak 
át a kezelı felé. 
  

 
1 – dízelmotor, 2 – röpsúlyos tengelykapcsoló, 3 – excenter tengely, 4 – döngölılap 

Döngölı 
 
Tömörítı gépek kiválasztásának szempontjai, talajtípusokhoz használt tömörítı eszközök. 
 

Talajfajta Tömörítı eszköz 

Szemcsés talajok Döngölık (kis felületen) 
Vibrolapok( kis felületen) 
Vibrohengerek ( nagy felületen) 

Gyengén kötött talajok Gumiabroncsos henger 
Sima henger (korlátozottan) 
Vibrohenger (nagy felületen) 
Vibrolap (kis felületen)  

Kötött talajok Bütykös (juhláb) henger 
Gumihenger 
Döngölılap (kis felületen) 

 
 
13. B. Ismertesse a földmunka-, rakodó- és szállítógépeken mőszak megkezdése 
elıtt a gépkezelı által elvégzendı teendıket! Milyen dokumentációs 
kötelezettsége van a gép kezelıjének a mőszakos vizsgálatot követıen? 
 
Az ellenırzés komplex tevékenység, részét képezi a munkavégzés teljes folyamatának. 

• Vannak tervezett, idıszakos ellenırzések, mint szerkezeti, fıvizsgálat, illetve biztonság-
technikai felülvizsgálat. Ezek a vizsgálatok a gépek mélyrehatóbb ellenırzésével járnak. 
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• És van naponta elvégzendı mőszakos vizsgálat   
A gépkezelı egyik legfontosabb feladta a gép üzemeltetését megelızı ellenırzések és vizsgálatok 
végrehajtása, az ellenırzés eredményének dokumentálása, illetve a gép üzemszerő mőködésének, 
valamint a veszélyek folyamatos figyelemmel kísérése. 
Az információ szerzés módja: 

• Szemrevételezéssel 
• Tapintás,  
• Hallás, illetve 
• Szaglás útján 

Egyes információkat szerezhetjük a gép nyugalmi helyzetében, míg más információhoz az 
erıforrást be kell üzemelni, illetve a gépet el kell indítani, azaz mőködtetni kell. 
 
Szemrevételezéses vizsgálat (folyadékfolyások, feliratok, munkavégzı egységek stb.). 
Szemrevételezéssel – szükség esetén méréssel: 

• mőszaki dokumentáció (gépkönyv) meglétét, korábbi bejegyzéseket. 
• a gumiköpenyek állapotát – futófelület, levegınyomás, 
• mechanikus szerkezetek állapotát – deformáció, repedés, törés, hegesztési varratok, 
• kötıgépelemek megfelelıségét – lazulás, biztosítások, 
• biztonsági feliratok, adatok, szín- és alakjelek tisztaságát, épségét, 
• Csövek, tömlık, csatlakozó szerelvények tömítettsége.  
• Olajszintek ( hidraulikaolaj,- motorolaj,- hajtómőolaj,- szint ellenırzésére, utántöltésére, 

idıszakonkénti cseréjére.  
• Az olaj-szőrık tisztítására, cseréjére (ha az idıszerő).  
• Elektromos rendszer (akkumulátor csatlakozók, elektrolit szint) 
• Levegıvel mőködtetett rendszerek ellenırzése (kompresszor olajozása, levegıszőrı) 
• Üzemanyag ellátó rendszer 

 
Üresjárati funkciópróba (fék, kormány, irányváltó, kezelıszervek stb.). 
Az erıforrás beüzemelését követıen (mőködtetéssel): 

• az ellenırzı és kijelzı mőszerek, visszajelzık helyes mőködését, üzemi értékei9t, 
• a világító- és hangjelzı berendezések mőködését,  
• a kezelıelemek és a vezérelt funkciók rendellenes mőködését (terheletlen állapotban), 
• biztonsági berendezések, védıreteszelések rendellenes mőködését. 
• Határoló berendezések mőködését (nyomáshatároló, mozgáshatároló, túlterhelést gátló) 
• Hidraulikus egységek (rángatódzik, levegıs,) 

A gép elindításával (mőködtetéssel): 
• az üzemi és rögzítı fék hatásosságát, 
• a kormányberendezés szabályos mőködését, a kormánykerék holtjátéka üzemszerő 

állapotban (legfeljebb 20°). 
Napi karbantartási, gépápolási teendık 
Munkakezdés elıtti gépápolási és karbantartási teendık:  
Valamennyi munkagépet a biztonságos, megbízható, gazdaságos és környezetkímélı üzemeltetés 
érdekében folyamatosan kell felügyelni, ellenırizni és karbantartani és az észlelt hiányosságok 
esetén le kell állítani, és ki kell javíttatni. Rendellenes mőszaki mőködése esetén a gép nem 
mőködtethetı.  
A gépkezelı csak napi karbantartási szintő javítást végezhet, egyéb javítást csak szakmőhelyben 
szabad elvégezni.  
A karbantartási munkák elvégzése a gépkezelı feladata. A karbantartási munkák közé a viszonylag 
rövid idıközönként elvégzendı tisztítási, mosási, kenési, utántöltési, ellenırzési feladatok 
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tartoznak. Ezen túlmenıen üzembiztonsági célból el kell végezni kisebb után állítási és 
beszabályozási mőveleteket is, amelyekhez külön mőszer vagy beállító eszköz nem szükséges. A 
szakképzett gépkezelıtıl elvárható, hogy a napi üzemelés során figyelemmel kísérje és észrevegye 
a nem üzemszerő jelenségeket. Érzékelni tudja az üzemszerőtıl eltérı mozgást, zajforrást, 
hımérsékletet és minden olyan jelenséget, amely a gép normál üzemelése esetén nem fordulhat elı. 
Ilyen jelenség észlelése esetén a gépet meg kell állítani, és a jelenség forrását fel kell kutatni, vagy 
legalább annyira be kell határolni, hogy a javítást végzı szakembernek megfelelı információt 
lehessen adni.  
Elvégzi a mőszakos felülvizsgálat során feltárt karbantartási feladatokat (olaj utántöltések stb.)  
Munkagépnapló vezetése. 
A gép kezelınek a gép napló vezetésével összefüggı legfontosabb kötelezettségei: 

• Az gép naplót mindig a kezelıhelyen kell tartani és abba mőszak kezdetekor a mőszakos 
vizsgálat eredményét be kell jegyezni. 

• Meghibásodás észlelésekor (mőszakos vizsgálat során, vagy üzem közben)- a napló 
bejegyzés mellett- vagy a közvetlen munkahelyi vezetıt,vagy a karbantartót értesíteni kell. 

• A hiba elhárításáig az gép nem üzemeltethetı. 
• A karbantartás után a karbantartó az elvégzett munkát köteles a naplóba bejegyezni, azt 

aláírni. 
• Az elvégzett olajcsere idıpontját, szőrık cseréjének idıpontját. 

 
14. B. Ismertesse a rakodógépek hidraulikus rendszerében alkalmazott 
biztonsági berendezéseket és azok mőködését! Mi a teendı, ha a biztonsági 
elemek meghibásodását észleli a gépkezelı? Milyen kötelezettségei vannak a 
gépkezelınek ez esetben? 
 
Teher lezuhanását magakadályozó elemek 
Teher lezuhanását magakadályozó elemek:   
Az ábrán látható fojtószelep az emelıhengerhez csatlakozó vezetékbe van beépítve és a csıvezeték 
törésekor lép életbe. Csıtöréskor a 3. nyílás mögött nyomáscsökkenés történik az 1. tolattyú a 4. 
rugóval szemben elmozdul, fojtás jön létre.  
 

 
 
 
Az erıforráskén mőködı motor leállása esetén (áramszünet, lefulladás.) a visszacsapó szelep 
akadályozza meg a teher lezuhanását.  
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Visszacsapó szelep 
A visszacsapó szelepházban záró elem foglal helyet, melyet egy rugó tart a szelepülékre nyomott 
helyzetben. A szelep zárva van. Két folyadékcsatlakozással (A és B) rendelkezik, így mindkét 
ponton megjelenhet nyomófolyadék áram.  
Ha B-nél jelentkezik, az olaj nyomása hatva a záró elem felületére, azt megemeli a szelep üléken és 
a folyadék átáramlik a nyitott B-A csatornán. A-felıl érkezve, a záró elemet a szelep őléknek 
nyomja és a szelep szivárgásmentesen zár. 
 
Túlterhelés gátló elemek:  
A hidraulikaolaj nyomása tehát a kifejtett erı nagyságát határozza meg. Ez a gép valamely jellemzı 
paraméterében nyilvánul meg, mint pl. emelıképesség, azaz teherbírás, vonóerı,. Így tehát 
kívánatos a legnagyobb üzemi nyomás, de nem engedhetı meg, hogy a határérték felé növekedjen, 
mert a szerkezeti elemek károsodását (repedés, törés és az ezzel együtt járó balesetveszély) 
eredményezné. Szükség van tehát egy olyan elemre, amely a rendszer különbözı pontjain állandóan 
„érzékeli” a pillanatnyi aktuális nyomást, és egy meghatározott, beállított értéken közbelép, 
beavatkozik a rendszer mőködésébe és megakadályozza a további nyomásemelkedést. Ezt a 
feladatot végzi a nyomáshatároló szelep. (ábra)  
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Munkagép felborulás elleni védelme. 
A daruknál, teleszkópos rakodóknál, kotróknál. ahol speciális biztonsági feladatok fontosak, mint 
például: 

• nyomatékhatárolás helyzet és teher szerint 
• billenés érzékelés 
• funkciókorlátozás 
• teleszkóp kitolás megtagadása, stb 

 

 

Terhelési diagram 
 
Biztonsági berendezések ellenırzésének módja, gyakorisága: 
Minden mőszak megkezdése elıtt a mőszakos vizsgálatra vonatkozó elı írások szerint.(ezek más 
fejezetekben ismertetésre kerültek.) 
 
Meghibásodás jelentésének, dokumentálásának kötelezettsége. 
A gép kezelınek a gép napló vezetésével összefüggı legfontosabb kötelezettségei: 

• Az gép naplót mindig a kezelıhelyen kell tartani és abba mőszak kezdetekor a mőszakos 
vizsgálat eredményét be kell jegyezni. 

• Meghibásodás észlelésekor (mőszakos vizsgálat során, vagy üzem közben)- a napló 
bejegyzés mellett- vagy a közvetlen munkahelyi vezetıt,vagy a karbantartót értesíteni kell. 

• A hiba elhárításáig az gép nem üzemeltethetı. 
• A karbantartás után a karbantartó az elvégzett munkát köteles a naplóba bejegyezni, azt 

aláírni. 
 
A meghibásodott gép használatának megakadályozására tett intézkedések 

• Miután a géppel a megfelelı helyre állt: 
• húzza (kapcsolja) be a rögzítı féket 
• tegye üresbe a sebesség váltót (irányváltót) 
• tegye le a kanalat (teherfelvevı szerkezetet) 
• az összes hidraulikus szerkezetet állítsa alaphelyzetbe (a hidraulikus nyomás elvesztése 

esetén se zuhanjon le) 
• vegye ki az indítókulcsot (akadályozza meg az illetéktelen álltál történı indítást) 
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• zárja le a gép kezelıfülkéjét, üzemanyag tartályát 
• Elektromos áramtalanítóval szakítsa meg az akkumulátor áramkörét 
• A munkaterületet biztosítani kell, hogy ne következhessen be baleset. 

 
15. B. Ismertesse a munkagépekben használt folyadékokat! Hogyan történik a 
folyadékszintek ellenırzése? 
  
Motorolaj jellemzıi: 
A motorolajok az egyik legjobban igénybevett olajok, melyeknek nemcsak a motor jellegébıl 
adódó nagy hımérsékletet kell elviselniük, hanem a ráható erıkkel szemben is ellenállónak kell 
lennie. A különbözı, számunkra kedvezı kopási folyamatok elérése és az üzemi viszonyok közötti 
megbízható mőködés érdekében a motorolajokkal szemben az alábbi követelményeket támasztjuk: 

• kopáscsökkentés 
• lerakódásgátlás 
• korrózió elleni védelem 
• jó tömítı hatás 
• megfelelı hőtés 
• összeférhetıség tömítı anyagokkal  

Ahhoz, hogy a motorolaj rendelkezzen ezekkel a tulajdonságokkal, különbözı adalékanyagokat 
juttatnak azokba, amelyek lehetnek:  
viszkozitást meghatározók:  

• viszkozítást módosítók,  
• folyáspont csökkentık.  

teljesítmény tulajdonságukat javító anyagok:  
• oxidáció gátlók, 
• diszpergálók,  
• korróziógátlók,   
• kopásgátlók,  
• habzásgátlók. 

Az ilyen adalékok kényes egyensúlyban találhatók meg az olajokban, ebbıl adódóan kerülni kell 
azok keverését más olajokkal, különben nem kívánt károsodás jöhet létre az olaj szerkezetében, ami 
károsan befolyásolja a kenés minıségét is. 
 
Hidraulika olajok jellemz ıi:   
Viszkozitás 
Egymás melletti folyadék-rétegek kölcsönös lamináris elmozdulása során fellépı belsı ellenállás, 
súrlódás. A hımérséklet hatására változik. Ha a hımérséklet csökken a viszkozitás nı. Optimális 
üzemelési tartomány: ν = 16-68 mm2/s  
Hıvel szembeni ellenállóság 
Az olaj öregedése intenzívebb sőrő hımérséklet-változásnál. 80 oC felett nem szabad tartósan 
üzemeltetni. Hőtık alkalmazása.  
Oxidációstabilitás (öregedésállóság) 
Magától tönkremegy, gyantaréteg képzıdik – nyílásokat tömíti, akadályozza szelepmőködést. 
Lassítható: - ne kapjon sok oxigént, fénytıl védik, adalékok,korróziómentes anyagok.  
Összenyomhatóság 
200 bar felett, ν változik 
A hidraulika olaj (munkafolyadék) várható élettartama a rendszer mőködési hımérséklet 
függvénye, a 60-70 fok hımérséklet tartományban a hatásfok és az olaj élettartam felére-harmadára 
csökken  
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A hidraulikafolyadék összetevıi  
A hidraulikaolaj alapolajból (ásványi olaj finomítvány) és adalékokból áll.  
Az alapolajhoz hozzáadott kismennyiségő adalékok állítják be az olaj kívánatos tulajdonságait, mint 
pl.:   

- az olaj habosodását csökkentı habzásgátló, 
- a kenési tulajdonságot javító kopáscsökkentı, 
- az olaj elhasználódását (öregedését) mérséklı oxidáció gátló vagy a 
- fémekkel szembeni kémiai tulajdonságot javító korrózió gátló adalékok.  

Az alapolaj adalékolása szerint a hidraulikaolajokat osztályozzák, mely osztályozást az olajra 
vonatkoztatott teljesítményszintnek nevezik.  
A viszkozitás az olaj egyik legjellemzıbb tulajdonsága, az olaj megválasztásakor minden esetben 
figyelembe kell venni.  
Mit kell értenünk a viszkozitás kifejezés alatt? Több meghatározással is találkozhatunk, de a 
legkifejezıbb a: folyadék belsı súrlódása, egyszerőbben fogalmazva a folyadék folyékonysága. 
Ha az olajrészecskék között csekély súrlódás keletkezik, könnyebben áramlik, mert alacsony a 
viszkozitása. Áramlásban tartásához kisebb teljesítményre van szükség, tehát elsı meg-közelítésben 
kedvezıbb  
A viszkozitás viszont nemcsak az áramlási tulajdonságokra van kihatással, nagy mértékben 
befolyásolja a rendszer kenési viszonyait és a belsı tömítettséget. is kenési problémák adódhatnak. 
A nagyobb viszkozitású olaj alkalmazása jobb belsı tömítettséget eredményez. 
Mindezekbıl kitőnik, hogy az olaj viszkozitásának helyes megválasztása rendkívül fontos mozzanat  
 
Fékfolyadék tulajdonságai: 
A fékfolyadékok olyan hidraulikus folyadékok, amelyek szerepe a fékerı továbbítása a pedáltól a 
kerekekig. Mőködésük lényege, hogy szinte összenyomhatatlanok, ezért a pedálra kifejtett erı a 
folyadékon keresztül minimális veszteséggel továbbítódik. 
A fékfolyadékkal szembeni legfontosabb követelmény, hogy magas legyen az úgynevezett száraz 
forráspontja. A fékfolyadékok ugyanis higroszkópikusak, ami azt jelenti, hogy vízmegkötı 
tulajdonsággal rendelkeznek. A légkör nedvességtartalmát megkötve, egyre nı a folyadék 
víztartalma, ezzel pedig csökken a forráspontja. A száraz forráspont az a forráspont, amit akkor 
lehet mérni, amikor a folyadék még új, és nem kötött meg nedvességet. Minél magasabbról indul, 
annál tovább marad a folyadék használható. 
A forráspont azért kritikus a fékfolyadék esetében, mert ha – például hosszantartó nagy 
igénybevétel esetén – felforr, akkor folyadék helyett részben gáz lesz az az anyag, aminek a fékerıt 
továbbítania kellene. Márpedig a gáz, a folyadékkal ellentétben, összenyomható, így nem képes az 
erı továbbítására. 
Fékfolyadék minıségi szintek 
A hétköznapi életben leginkább DOT 3, DOT 4 illetve DOT 5.1 kategóriájú fékfolyadékokkal 
találkozunk. Ezek, az amerikai közlekedési minisztérium (Department of Transportation) által 
felállított kategóriák a fékfolyadék összetételére, valamint száraz és nedves forráspontjára 
vonatkozóan fogalmaz meg követelményeket   
 

 Összetétel Száraz forráspont (°C) Nedves forráspont (°C) 

DOT 3 polietilén-glikol 205 140 

DOT 4 polietilén-glikol 230 155 

DOT 5 szilikon 260 180 

DOT 5.1 polietilén-glikol 270 191 
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Hőtıfolyadék jellemzıi: 
A motorban keletkezı fölösleges hı elvezetésére a gyakorlatban lég- és vízhőtéses rendszereket 
alkalmaznak bár ez utóbbinál, nevével ellentétben, a legtöbb esetben nem tiszta vizet használnak 
erre a célra. Amennyiben csak nyáron használnák a gépkocsit, a víz tökéletesen megfelelne a 
kívánalmaknak. Az évszakok váltakozása miatt azonban télen a hımérséklet nulla Celsius fok alá 
csökken, amikor a víz megfagy. Éppen ezen tulajdonsága miatt a víz csak korlátozottan alkalmas 
hőtıfolyadéknak. A probléma megoldására a fagyálló hőtı folyadékokban legnagyobb 
mennyiségben etilén-glikolt alkalmaznak, amely megfelelı dermedéspontot biztosít. Az etilén-
glikolnak viszont nagy a korróziós hajlama, ezért egyéb adalékok mellett korróziós inhibitorokat is 
felhasználnak. Ezt a speciális etilén-glikol, víz és adalék keveréket hívjuk fagyálló 
hőtıfolyadéknak, amelynek jó a hıvezetı képessége, megfelelı a dermedéspontja, keni a 
vízpumpát és véd a korróziótól. 
 
Akkumulátorban lévı elektrolit összetétele, jellemzıi 
Az akkumulátorok lehetnek savas illetve lúgos kivitelőek. A gépjármőveken, munkagépeken 
jellemzıen savas akkumulátorokat használunk.  
A savas akkumulátorokban az elektrolit üzemkész állapotban 1,28 kg/dm3-es (33%-os töménységő) 
kénsav. Az elektrolit folyadék készítése során ioncserélt vizet használunk. 
 
Folyadékszintek ellenırzése 
A gépeken a folyadék szintek ellenırzése napi feladat. A kopott robbanó motoroknál erre még nagyobb 
figyelmet kell fordítani  mert ezeknél nagyobb az olaj fogyasztás   
A hidraulika olajszint csökkenése minden esetben külsı szivárgás eredménye – az utántöltés mellett 
feltétlenül szükségé van a szivárgás helyének megállapítására és a tömítettség helyreállítására.  
Elıfordulhat, hogy az ellenırzés során az olajszint emelkedését tapasztaljuk. Ennek oka az esetek 
túlnyomó többségében az, hogy a tartályba jutó levegı páratartalma lehőléskor kondenzálódik és 
víz formájában az olajba kerül. 
A folyadék szintek ellenırzésének különbızı formáival találkozhatunk, úgymint:  

• nívópálcás,  
• kémlelı ablakos, 
• csöves  

Az akkumulátorfolyadék vagy elektrolit,kénsav és desztillált víz keveréke. Szintje akkor megfelelı, 
ha éppen ellepi az akkumulátorlemezeket, ami az  akkumulátor tetején lévı töltınyílásokon át el-
lenırizhetı  
 
16. B. Ismertesse az akkumulátor fajtákat! Beszéljen a savas akkumulátorok 
felépítésérıl! Milyen jellemzı értékei vannak az akkumulátoroknak? Hogyan 
történik a töltés folyamata? Milyen karbantartási teendıi vannak a 
gépkezelınek az akkumulátorokkal kapcsolatban? 
 
Akkumulátorok fajtái, alkalmazási területeik  
Fajtái 

• Savas akkumulátorok 
A gépkocsikban ún. savas ólomakkumulátorokat alkalmaznak, melyek névleges 
cellafeszültsége 2V. Az általánosan használt 12 V-os akkumulátor 6 darab, sorosan kapcsolt 
cellát tartalmaz. 

• Lúgos akkumulátorok 
A legismertebbek a nikkel-kadmium, a nikkel-vas és a cink-ezüst akkumulátorok, de 
léteznek egyéb elektródarendszerő akkumulátorok is. 
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A lúgos cellák feszültsége 1,2 V, kisebb, mint az ólomakkumulátoroké, ezért egy adott 
kapocsfeszültségő akkumulátorhoz több sorba kapcsolt cellára van szükség. 
Elınyük az ólomakkumulátorokkal szemben: például nagyobb a fajlagos energiatároló 
képességük, hosszabb élettartamúak, üzembe helyezésük egyszerőbb, a túltöltés és az 
elégtelen töltés, ill. a mélykisütés kevésbé károsítja ıket, mechanikai szilárdságuk nagyobb. 
Hátrányuk: elıállítási költségük 3-4-szer nagyobb, mint az ólomakkumulátoroké. Az 
elektrolitot az üzemelési körülményektıl függıen legalább évente egyszer ki kell cserélni, 
mert a levegı szén-dioxid tartalma az elektrolitot tönkreteszi. Gépjármőveken való 
alkalmazás szempontjából hátrányos az a tulajdonságuk, hogy a töltési és a kisütési 
feszültség között nagyobb a különbség, mint az ólom akkumulátorokná 

A felhasználási szempontok alapján lehetnek: 
• indítóakkumulátor, 
• illetve a ciklikus akkumulátorok, melyek kategóriái: 

o vontatási vagy jármőhajtó akkumulátor, 
o helyhez kötött vagy ipari felhasználású akkumulátor, 
o vezeték nélküli készülékek akkumulátorai. 

Az indító akkumulátort arra tervezték, hogy rövid idejő, de nagy áram leadására legyen képes (pl. 
önindító). Az ilyen akkumulátorok ólomlemezei vékonyabbak és az anyagi összetételük is eltérı a 
ciklikus akkumulátorokétól. 
A ciklikus akkumulátor kevésbé képes rövididejő nagy áramok leadására, viszont sokkal jobban 
bírja a huzamosabb kisütést/feltöltést. A ciklikus akkumulátorok lemezei vastagabbak és az akku 
képes túlélni többszöri akku mélykisütést is. Az indító akkumulátorokat nem lehet ciklikus 
akkumulátoroknak szánt feladatokra alkalmazni.  
Akkumulátor részei, felépítése. 
Az akkumulátorok fejlesztésénél a cél: minél nagyobb kapacitás mellett minél kisebb méret és 
tömeg - vagy tudományosabban: minél nagyobb energiasőrőség.  
Felépítés szerint a csoportosítva: 

• Ólom vagy savas akkumulátor 
• Oxigén rekombinációs, zárt ólomakkumulátorok 
• Nikkel-kadmium akkumulátor 
• Nikkel metál-hidrid (NiMH) akkumulátorok 
• Lítium-ion akkumulátor (Li-ion) 
• Lítium-polimer (Li-polymer) akkumulátor 

Ólom vagy savas akkumulátor 
A gépjármővek indítóakkumulátorai kivétel nélkül kénsavat tartalmazó ólomakkumulátorok. Három 
aktív anyag játszik szerepet a savas ólomakkumulátor mőködésében: 

• a fém ólom (Pb), amely mőködéskor a negatív elektród, ólomrácsra rákent szivacsos fém 
ólomlemez formájában, 

• az ólomdioxid (PbO2), amely mőködéskor a pozitív elektród, villamosan vezetı ólomrácsra 
rákent szivacsos lemez formájában, 

• az ún. elektrolitként is szolgáló kénsav (H2SO4), amely a lemezeket körbeveszi és azok 
pórusait is kitölti. 

Minden akkumulátor alapegysége az ún. akkumulátorcella, amelyben két különbözı anyagú 
elektróda meghatározott összetételő folyadékba (elektrolitba) merül.  
Feltöltött állapotban az elektródák között villamos feszültség van. 
Ólomakkumulátoroknál a pozitív elektróda aktív anyaga ólom-oxid (PbO2), a negatív elektródáé a 
tiszta ólom (Pb), az elektrolit pedig desztillált vízzel hígított kénsav. 
Az elektrolitba tehát két elektród merül, ebben az állapotban azonban még nem képes az 
akkumulátor feszültségforrásként mőködni. Ezért az elektródokra feszültségforrást kapcsolunk, 
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melynek hatására áram folyik át az akkumulátoron, (az áram nem bele, hanem átfolyik az 
akkumulátoron). Ezt a folyamatot az akkumulátor töltésének nevezzük. 
Egy üzemelı cella feszültsége névlegesen 2 volt. Ezekbıl a cellakötegekbıl, azok sorba kötésével 
épül fel az akkumulátor telep. A leggyakoribb a 3, illetve 6 db sorba kötött cellából álló 6 V és 12 V 
névleges feszültségő telep. A magyarországi hımérsékleti viszonyok között az üzemelı 
akkumulátor feltöltött állapotában a kénsav sőrősége 1,28 kg/liter. Egy teljesen kisütött 
ólomakkumulátor elektrolitjának a sőrősége 1,1 kg/liter érték alá is csökkenhet, aminek a 
fagyáspontja -12, -14 C°. 
 

  
 
Az akkumulátorok szerkezete jó száz éve változatlan. A kénsav vizes oldatába merülı ólom és 
ólom-oxid lemezek már az elsı autókban is helyet kaptak. Az elv ma annyiban változott, hogy a 
legmodernebb akkumulátorok elektrolitját szövetbe itatva tekerik a lemezekre, így nem folyhat ki a 
savas anyag, és még a törött akku is indításképes lehet. Ez a köznyelvben „zselésnek” nevezett 
szerkezet.  
Oxigénrekombinációs, zárt ólomakkumulátorok 
Az 1990-es évek végének legnagyobb konstrukciós változása a savas ólomakkumulátorok területén 
az üzemelés szempontjából zárt konstrukció megjelenése és tömeges elterjedése. Az oxigén 
rekombinációs akkumulátorok fordulnak elı Magyarországon is autókban, számítógépek 
szünetmentes áramforrásaiban, riasztókészülékek áramforrásaiban stb.  
 
Feszültség, kapacitás és indítóáram fogalma, értékei. 
 

 
Akkumulátor üzemállapotai 

 
Az akkumulátor felfogható egy UT telepfeszültségként, és egy soros Rb belsı ellenállásként. Az 
akkumulátor kapcsain megjelenı potenciálkülönbség az Uk kapocsfeszültség. Fogyasztó 
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rákapcsolásakor egy RT terhelı ellenállás terheli, és ekkor egy I áram folyik. Az akkumulátor 
töltés-kisütés közben veszít jóságából, ami a belsı ellenállás értékének növekedésében nyilvánul 
meg. Az akkumulátor szakszerőtlen használata ezt a folyamatot gyorsítja. 
Üresjáratban az RT terhelı ellenállás értéke végtelen nagy, áram nem folyik, és az Uk = UT. 
Tulajdonképpen a kapocsfeszültség megegyezik a telepfeszültséggel 
Rövidre zárás esetén az RT terhelı ellenállás értéke ≈ 0, az Uk kapocsfeszültség ≈ 0. Az UT 
telepfeszültség nagyon nagy áramot hajt keresztül az Rb belsı ellenálláson, mely hıvé alakulva az 
akkumulátor tönkremenetelét okozza. 
Normál üzemi állapotban az RT terhelı ellenállás terheli az akkumulátort. A körben áram folyik, 
melynek nagysága I = UT / (RT + Rb). Ekkor az Rb belsı ellenálláson U = Rb×I  nagyságú 
feszültségesés lép fel, minek következtében az Uk = UT - (Rb × I) lesz. 
Ez különösen nagy problémát okozhat nagy belsı ellenállással rendelkezı akkumulátorok esetén, 
ha nagy értékő fogyasztóval terhelik (pl. az autó önindítója). Ekkor a nagy áramfelvétel miatt a 
belsı ellenálláson fellépı feszültségesés nagy lesz, minek következtében a kapocsfeszültség értéke 
annyira lecsökken, hogy már nem lesz elég a teljesítmény a terhelı eszköz alkalmazására. 
 
Indító áram 
CCA, CA, AH és RC - mik ezek? Nos, ezek azok a szabványos értékek, amelyeket minden 
akkumulátor-gyártó alkalmaz egy adott akkumulátor tipus paramétereinek megadásában. 
Hidegindító áram (Cold cranking amps vagy CCA vagy EN) az az áramerısség érték,  amelyet az 
akkumulátor problémamentesen le tud adni 30 másodpercen keresztül -18C hımérsékleten úgy, 
hogy a feszültsége nem esik 7.2V alá. Ezért a magas CCA érték  különösen hideg idıben bizonyul 
hasznosnak. 
Indítóáram (cranking amp vagy CA) az az érték, amelyet hasonló körülmények között mérnek 0C 
hımérsékleten. Ezt az értéket MCA -nak (marine cranking amps) is nevezhetik. A melegindító áram 
elnevezés (Hot cranking amps - HCA ) már szinte sehol sincs használatban, ez 27C hımérsékleten 
értendı 
  
Az akkumulátor kapacitása: 
Az akkumulátor tároló képességét kapacitásnak nevezzük. Az akkumulátor kapacitása megmutatja, 
hogy 20 órai kisütés alatt milyen áramerısség leadására képes. 
Pl.:  55 Aó   55/20    =   2,75 A 
 210 Aó 210/20  =  10,5 A 
 
Akkumulátorok töltési folyamata, biztonsági elıírásai 
A kisütés során az akkumulátor + és – lemezei között lévı kénsav-víz keverékébıl a lemezeken 
ólomszulfát keletkezik és közben elektromos energia szabadul fel. A felszabadult energia közben az 
elektrolitban víz keletkezik.  
A töltés során elektromos energiát vezetünk az akkumulátorba, melynek hatására a + lemezen 
található ólomszulfát – ólomoxiddá, míg a – lemezen lévı ólomszulfát – színtiszta ólommá alakul 
át. Az elektrolitban lévı víz pedig a felszabaduló anyagok hatására kénsavvá alakul át. 
Az akkumulátor töltése: 

• Normáltöltés:   
Az akkumulátor normál töltésén a kapacitása 10-ed részének megfelelı árammal való 
töltését értjük.Kapacitás / 10 = töltıáram Pl.: 160/10ó = Aó 16 A    

• Gyorstöltés: 
Az akkumulátor normáltöltéskor alkalmazott töltıáramának az 5-10-szeresére való 
töltés.Kapacitás / 10 x 5 = gyors töltıáram kb. fél óra alatt feltölthetı, gázképzıdésre 
ügyelni kell (rongálhatja az akkumulátort) 

• Csepptöltés: 
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a normáláram 0,1-szeresére való töltés. Tárolt akkumulátorok regenerálására.  
A biztonsági elıírásai 
A töltés során hidrogén fejlıdik és tőz és robbanás veszélyes kızeg alakulhat ki. Dohányzás nyílt 
láng használata tilos.  
Karbantartási teendık 
Az akkumulátor karbantartása fontos feladat. Az akkumulátor külsı mőanyag burkolatát célszerő 
idınként szódabikarbonát és víz elegyével áttörölni (néhány evıkanálnyi fél liter vízbe). A kábel 
csatlakozásoknak tisztának és jól meghúzottnak kell lennie. A karbantartást igénylı 
akkumulátorban ellenırizni kell az elektrolit-szintet, nyári, forró idıszakban gyakrabban. Az 
elektrolit fedje el a lemezek legfelsı részét kb. 1-1,5 cm-rel. Ha után kell tölteni, mindig használjon 
desztillált vizet (tömény kénsav vagy csapvíz használata tilos). Sokan nem tudják, hogy az 
akkumulátorból kiszabaduló gázok a kábel és a saru fémrészeire lecsapódva korróziót okoznak. 
Ezért célszerő ezeket a fémrészeket szilikonzsírral vagy savmentes zsírral bevonni.  
 
17. B. Sorolja fel a hidraulikus rendszerekben használható nyomófolyadékokat, 
beszéljen azok tulajdonságairól! Milyen veszélyeket jelentenek ezek a 
folyadékok a gépkezelıre és a környezetre?  
 
Víz, emulzió és a hidraulika olajok elınyös és hátrányos tulajdonságai: 
A hidraulikus energiaközlés lényege, hogy az elıállított teljesítményt folyadék juttatja el a 
munkavégzı elemekhez. Számtalan olyan folyadék van, amelyek megfelelı tulajdonságokkal 
rendelkeznek, összenyomhatatlanok, kitöltik a rendelkezésre álló teret, stb. Ugyanakkor azt 
mondhatjuk, a mai hidraulikus rendezések általánosan alkalmazott folyadéka az ásványolaj alapú 
hidraulikaolaj. Természetesen adott a magyarázata, ezt vizsgáljuk a következıkben. 
Nyomófolyadékok eredetük szerint: 

• A legrégebben alkalmazott folyadék a víz. Ma tiszta formában nem használják. Számos 
tulajdonsága szól felhasználása ellen: erısen hımérsékletfüggı, korrózív tulajdonságok, 
rossz kenıképesség.  

• Ásványolajjal elegyítve, víz-olaj emulzió formájában viszont alkalmazzák, elsısorban 
tőzveszélyes helyeken (pl. bányászat), ill. nagy folyadékmennyiséget igénylı 
hidraulikákban, ahol gazdaságtalan volna tisztán hidraulikaolajjal üzemelni (pl. hidraulikus 
prések, kivágó szerszámok).  

• Hidraulikaolaj, amely kıolajból lepárlás útján nyert ásványolaj származék. A hidraulikus 
üzemő gépek túlnyomó többségének nyomóközege.  

• A szintetikus folyadék (mesterséges úton elıállított folyadék) gyártási költsége igen magas, 
ezért speciális tulajdonságait felhasználva kivételes esetekben alkalmazzák 

A hidraulikafolyadékkal szemben támasztott követelmények a következık  
• az energiaátvitel,  
• mozgó alkatrészek kenése,  
• hıelvezetés,  
• vegyileg semleges hatás,  
• víztaszító képesség,  
• légelnyelés-mentesség,  
• egészségkárosító hatás nem lehet,  
• mechanikai szennyezıdésektıl mentes,  
• a dermedéspontja minél alacsonyabb,  
• a viszkozitási hányadosa minél kisebb legyen.  

A hidraulikafolyadék összetevıi  
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A hidraulikaolaj alapolajból (ásványi olaj finomítvány) és adalékokból áll.  
Az alapolajhoz hozzáadott kismennyiségő adalékok állítják be az olaj kívánatos tulajdonságait, mint 
pl.:   

• az olaj habosodását csökkentı habzásgátló, 
• a kenési tulajdonságot javító kopáscsökkentı, 
• az olaj elhasználódását (öregedését) mérséklı oxidáció gátló vagy a 
• fémekkel szembeni kémiai tulajdonságot javító korrózió gátló adalékok.  

Az alapolaj adalékolása szerint a hidraulikaolajokat osztályozzák, mely osztályozást az olajra 
vonatkoztatott teljesítményszintnek nevezik.  
A viszkozitás az olaj egyik legjellemzıbb tulajdonsága, az olaj megválasztásakor minden esetben 
figyelembe kell venni.  
Mit kell értenünk a viszkozitás kifejezés alatt? Több meghatározással is találkozhatunk, de a 
legkifejezıbb a: folyadék belsı súrlódása, egyszerőbben fogalmazva a folyadék folyékonysága. 
Ha az olajrészecskék között csekély súrlódás keletkezik, könnyebben áramlik, mert alacsony a 
viszkozitása. Áramlásban tartásához kisebb teljesítményre van szükség, tehát elsı meg-közelítésben 
kedvezıbb  
A viszkozitás viszont nemcsak az áramlási tulajdonságokra van kihatással, nagy mértékben 
befolyásolja a rendszer kenési viszonyait és a belsı tömítettséget. is kenési problémák adódhatnak. 
A nagyobb viszkozitású olaj alkalmazása jobb belsı tömítettséget eredményez. 
Mindezekbıl kitőnik, hogy az olaj viszkozitásának helyes megválasztása rendkívül fontos mozzanat  
Üzemeltetés során fontos az alábbiakra figyelemmel lenni:  

• alacsony környezeti hımérsékleten a rendszer indítását követıen a hidraulikaolajat a gép 
terheletlen állapotában történı áramoltatással elı kell melegíteni ! A dermedt, nehezen 
áramló olaj nem jut be az alkatrészek illesztési játékába – a kenés kimarad ! 

• A túlhevült olaj mindenképpen a rendszer hibájára utal. Ilyen esetben a gépet és a hajtását 
azonnal le kell állítani ! Ellenkezı esetben számoljunk az olaj gyors elhasználódásával - az 
alacsony viszkozitású olaj nem alkalmas hordképes kenıfilm létrehozására – és a 
tömítıelemek tönkremenetelével  

 
Hidraulika olajok emberre és környezetre veszélyes tulajdonságai: 
A hidraulika olajok embere veszélyes tulajdonságai az olajra vonatkozó biztonsági adatlapon 
kötelezıen fel vannak tüntetve.  Pl. MOL Hydro HME 68 prémium hidraulikaolajnál a következı: 
„ A biztonsági adatlap 3. pontjában elıforduló R-, H-mondat(ok), és a Vesz. oszt. és kategória 
teljes szövege: 
R 38 Bırizgató hatású. 
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat. 
R 50/53 Nagyon mérgezı a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó 
károsodást okozhat. 
R 51/53 Mérgezı a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó 
károsodást okozhat. 
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 
H315 Bırirritáló hatású. 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
H400 Nagyon mérgezı a vízi élıvilágra. 
H410 Nagyon mérgezı a vízi élıvilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
H411 Mérgezı a vízi élıvilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
Asp.Tox.1 Aspirációs veszély 1. kategória 
Skin Irrit. 2 Bırmarás/bırirritáció 2. kategória 
Aquatic Acute 1 A vízi környezetre veszélyes, akut 1. kategória 
Aquatic Chronic 1 A vízi környezetre veszélyes, krónikus 1. kategória 
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Aquatic Chronic 2 A vízi környezetre veszélyes, krónikus 2. kategória „  
„Megjegyzés: Nagy mennyiségben kiömölve az anyag a környezetre nézve 
veszélyes lehet, mivel filmet képez a vízfelületen, elzárva az 
oxigénbejutás lehetıségét.” 
„Veszélyes égéstermék: 
Égés során szén-monoxid, szén-dioxid, kén-oxidok, foszfor-oxidok különbözı 
szénhidrogének és korom keletkezhetnek.”  
 
Környezetvédelem. 
A hidraulika olaj veszélyes anyagok a fáradt olaj veszélyes hulladékok kategóriájába tartozik. 
Ennek megfelelıen az ezekre az anyagokra vonatkozó jogszabályokat szigorúan be kell tartani. 
 
18. B. Ismertesse a hidraulika folyadékcseréjének menetét! Honnan 
következtethet a csere szükségességére? Hogyan határozza meg a szükséges 
folyadék mennyiségét és típusát? A mellékelt gépkönyv segítségével határozza 
meg az ajánlott hidraulika olaj típusát! 
 
Hely elıkészítése. 
Az olajcsere helyének megválasztása, a gép elıkészítése az olajcseréhez: 
A gép számára vízszintes por és egyéb szennyezıdés mentes területet keresünk. Készítsük elı a 
megfelelı térfogatú olajfelfogó edényt, törlıruhát és az esetlegesen kifröccsenı kiömlı olaj 
felitatásához szükséges homokot, eszközöket.  
Gép elıkészítése. 
Gyızıdjön meg arról, hogy a tartály beöntı nyílása rendelkezik a szőrıbetéttel, amennyiben nem, 
használjunk szőrıvel ellátott tölcsért.  
Tisztítsuk meg a beöntı nyílás környezetét, hogy a mővelet elvégzésekor szennyezıdés ne 
kerülhessen a tartályba. Új gépek esetén ügyeljünk a lepattanó festékdarabokra. A tisztításhoz ne 
használjunk könnyen szálasodó, foszló törlıruhát.  
 
Az olajcsere szükségességének megállapítása, olaj típusának, mennyiségének meghatározása: 
A hidraulikaolaj karbantartását elsısorban az üzemszerő tisztítás – a szőrés biztosítja. 
A hidraulikaolaj (mely a rendszer valamennyi pontját bejárja) alapfeladata az energiaátvitel. 
Eközben számos idegen anyagot vesz fel, melyek az üzemelésben problémát okozhatnak, kopáshoz, 
eltömıdéshez vezetnek.  
E szennyezıanyagok halmazállapotukat tekintve lehetnek szilárdak (mechanikai szennyezık)  és 
lehetnek folyékony állapotúak ( kémiai szennyezık)..  
Szilárd szennyezık: 

• elsısorban kopástermékekkel számolhatunk, mely üzemszerően keletkezik. A gép és a 
hidraulikus rendszer bejáratásakor ez a szennyezıdés nagy mértékő. A megmunkált 
felületek ekkor „kopnak össze” és válnak le a megmunkálás egyenetlenségek. Ezt a 
viszonylag rövid idıszakot olaj- és szőrıcsere vagy tisztítás követi, mely idıpontokat a 
gyártó üzemórában ad meg; 

• idetartoznak – és ugyancsak a bejáratás idején jelentıs szennyezık – az egyes szerkezeti 
elemek gyártásakor visszamaradó öntıhomok, hegesztési cseppek, reve, festékrészecskék; 

• a rendszer teljes élettartama alatt elıforduló szennyezı anyagok: por, leváló tömítı 
elemdarabok, szálas anyagok. 

Olajcsere szükséges, ha:  
• a hidraulika olaj természetes úton elhasználódott (a gyártó által megadott üzemóra letöltése 

után), 
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• nagymértékő szennyezıdés észlelésekor, 
• víz került az olajba, 
• az olaj túlhevült és erıs sötétedését tapasztaljuk. 

Végezhetünk részleges vagy teljes olajcserét. Részleges olajcserérıl akkor beszélhetünk, ha csak a 
tartályban lévı olajkészletet cseréljük le. Teljes olajcsere során a tartályon túlmenıen a rendszer 
minden fıdarabjából (szivattyú, munkahengerek, hidromotorok, irányítóelemek, vezetékek, szőrık, 
hőtı) eltávolítjuk az elhasználódott hidraulika olajt. 
A gyakorlatban jellemzıen részleges olajcserét végzünk, a teljes olajcserét öblítı járatással oldjuk 
meg.  
 Az olajcseréhez szükséges olaj típusa és mennyisége: 
A gépkönyv karbantartási fejezetében megtaláljuk a géphez használható hidraulika olaj típusát és 
cseréhez szükséges mennyiségi adatot.  
Az olajcsere menete  

• Lazítsuk meg a tartály leeresztı csavarját és a leülepedett olajiszapot engedjük le – majd 
zárjuk a csavart.  

• Indítsuk be a meghajtómotort és kapcsoljuk be a szivattyúhajtást. 
• Terheletlenül járassuk a rendszert ezzel melegítsük elı az hidraulika olajt, hogy az könnyen 

folyó legyen. 
• Állítsuk le a motort és a szivattyút 
• Nyissuk meg a beöntı nyílás fedelét, csavarjuk ki a leeresztı csavart,és engedjük le az olajt. 
• Tisztítsuk meg a leeresztı csavar mágnes betétjét, a szellızı- és beöntı szőrıt,végezzük el a 

szőrık tisztítását vagy cseréjét. 
• Zárjuk a leeresztı csavart, töltsük fel a tartályt a kiválasztott olajjal a szintjelzı közepéig 
• Zárjuk a beöntı nyílást. 
• Indítsuk be a gépet és néhány percig járassuk 
• Állítsuk le a rendszert, ellenırizzük az olajszintet és szükség esetén töltsünk után. 

Dokumentálás: 
Írjuk be a gép szerviz könyvébe és a gépnaplóba az olajcsere: az idıpontját, a gép üzemóra állását, a 
felhasznált olaj típusát és mennyiségét. 
 
Teendık a fáradt olajjal:  
A fáradt olaj veszélyes hulladék, ezért a veszélyes hulladékra vonatkozó szabályok szerint taroljuk 
amíg az arra jogosult szervezet el nem szállítja 
Az olajcsere során keletkezett egyéb veszélyes hulladékokat: olajos törlıruha, olajjal átitatott 
homok stb. az arra a célra kialakított hulladéktárolóban helyezzük el. 
 
 
19. B. Mit tartalmaz a rakodógépek vagy szállítógépek gépkönyve? Milyen 
követelmények vannak a gépkönyvekkel kapcsolatban? 
 
Gépkönyv formátuma, tartalma, tárolási helye.   
Semmilyen gép nem üzemeltethetı gépkönyv nélkül Ha a gépkönyv és a megfelelıségi tanúsítvány 
hiányzik, a munkavédelmi üzembe helyezést sem lehet elvégezni  
A gépkönyv tehát a gép tartozéka, amelynek a gépkezelı számára mindig elérhetı helyen kell 
tartani. 
A gépkönyvnek tartalmazni kell: 

• a gépre vonatkozó megfelelıségi nyilatkozatot illetve megfelelıségi tanúsítványt 
• kezelési és karbantartási útasiításokat.   

Kezelési utasítás: 
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Minden használati utasításnak lehetıség szerint tartalmaznia kell legalább a következı 
információkat:  

• a gyártó és meghatalmazott képviselıjének cégneve és teljes címe; 
• Ismerteti a gyártmány leírását, szerkezeti felépítését, mőszaki adatait, 
• a gép megnevezése, ahogyan az a gépen magán fel van tüntetve  
• a gép általános leírása; 
• a gép használatához, karbantartásához és javításához, valamint a megfelelı mőködés 

ellenırzéséhez szükséges rajzok, diagramok, leírások és magyarázatok; 
• a gép rendeltetésszerő használatának leírása; 
• figyelmeztetés azon használati módokra vonatkozóan, hogy a gépet hogyan nem szabad 

használni, de amelyek a tapasztalatok szerint elıfordulhatnak; 
• összeállítási, beépítési és összekapcsolási utasítások, beleértve annak a váznak vagy 

szerkezetnek a rajzait, diagramjait és összekapcsolási eszközeit, amelyre a gépet felszerelik; 
• a gép üzembe helyezési és használati utasításai és ha szükséges, a kezelı személy képzésére 

vonatkozó utasítások; 
• a használó által teendı biztonsági intézkedés, beleértve a szükség szerint biztosítandó 

egyéni védıeszközt; 
• ) azok a feltételek, amelyek mellett a gép eleget tesz a stabilitási követelménynek, használat, 

szállítás, összeszerelés, szétszerelés, üzemen kívüli állapot, vizsgálat és elırelátható 
meghibásodás közben; 

• a szállítást, kezelést és tárolást biztonságossá tevı utasítások, megadva a gép és különbözı 
részeinek tömegét, ha ezeket általában külön szállítják; 

• a követendı eljárás baleset vagy leállás esetén; az elakadás esetén követendı eljárás, az 
elakadás biztonságos megszüntetése érdekében; 

• A gép kezelését, kezelı szerveit, visszajelzı mőszereit  
• A gép veszély forrásait  
• A gép biztonsági berendezéseit 
• Baleset megelızési elıírásokat 

Karbantartási utasítás:  
a felhasználó által végzendı beállítási és karbantartási mőveletek leírása, valamint a betartandó 
megelızı karbantartási intézkedések; 

• Napi karbantartási feladatok 
• Idıszakos karbantartási feladatok (levegı,- olajszőrı,- olajcsere ciklusai, ékszíj csere,stb.)  

Emelıgép napló és a gépkönyv összehasonlítása 
Az emelıgép napló a napi eseményeket rögzíti, addig a gépkönyv az adott emelıgép, megfelelıségi 
tanúsítványát, mőszaki paramétereit, kezelési és karbantartási utasítását tartalmazza 
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20. B. Beszéljen a hidraulikus rendszer energiaellátó részérıl! Mutassa be ezek 
rajzi jelölését!  
Hidrosztatikus rendszerek általános felépítése és elemei: 
Energiaellátás:  

• szivattyú,  
• olajtartály,  
• olajhőtı,  
• olajszőrı,  
• vezetékek,  
• hidraulikus akkumulátor.  

Irányítás (szelepek):  
• áramlási utat meghatározó,  
• mennyiségállító,  
• nyomás meghatározó.  

Végrehajtás:  
• munkahenger,  
• hidrómotor,   
• szögelfordító fogyasztók.  

Az energiaellátó rész biztosítja a 
megfelelıen elıkészített (megfelelı 
hımérséklető, tisztaságú és energiatartalmú) nyomófolyadék-ellátást a rendszer mőködéséhez.  
Az irányító rész az üzemi paramétereknek megfelelı nyomás és mennyiségi értékek állítását végzi, 
valamint a kezeléstıl függıen az áramló folyadékot a végrehajtó egységhez irányítja. Idetartoznak a 
túlterhelés elleni védelem elemei is.  
A végrehajtó rész a nyomófolyadék energiáját erıkifejtı elmozdulású, azaz egyenes vonalú, forgó 
és szögelfordító mozgássá alakítja, megvalósítva a gép munkavégzı (emelı, billentı, fordító, 
haladó) funkcióit.  
Nyitott hidrosztatikus rendszer  
A nyitott hidrosztatikus rendszerek jellemzıje, hogy a szivattyú által szállított és a vezetékekben, 
valamint az irányító elemek csatornáiban közlekedı folyadékáram a rendszer egy pontján – a 
tartályban – megszakad, tehát a rendszer nyitott. A szivattyú szívóvezetéke nincs közvetlen 
összeköttetésben a visszafolyó vezetékkel. Ezt a megoldást a gépek valamennyi funkciójának 
mőködtetésénél alkalmazzák. 

 
 
Zárt hidraulika rendszer: 
A zárt hidrosztatikus hajtásnál a fogyasztó – a képen hidró motor – mindenkori visszafolyó ága a 
szivattyú szívóvezetéke is, így egy zárt folyadékkör alakul ki.  
A zárt hajtást jellemzıen futómővek mőködtetésére fejlesztették ki. 

Hidrosztatikus rendszer 
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Energia ellátó egység elemei: 
  
Tartályok anyaga, kialakítása, részei. 
A tartály elsıdleges feladata, hogy a hidraulikus rendszerben a szennyezıdések elıl elzárva 
mindenkor megfelelı mennyiségő munkafolyadék álljon rendelkezésre. Másodlagos feladata a 
hulladék hı elvezetése, erre akkor kerül sor, ha a rendszerbe nem építettek külön hőtıt. 
 

 
 

1. olajbeöntı, 2. visszafolyó vezeték, 3. tisztító nyílás, 4. szívó vezeték, 5. olajszint jelzı, 
6.olaj leeresztı csavar. 

 
Szivattyúk fajtái felépítésük, mőködésük. 
A hidraulikus berendezés szivattyúja a hajtómotor mechanikus energiáját hidraulikus energiává 
alakítja át. A szivattyú az általa beszívott olajat a vezetékrendszerbe továbbítja. 
Hidraulika szivattyúk feladata a mechanikai energiát hidraulikussá, a forgatónyomatékot 
nyomássá, a fordulatszámot pedig térfogatárammá alakítsák 
A szivattyúk mőködési elv szerinti csoportosítása : 

• állandó és változtatható térfogatúak, 
• egy-, illetve két irány. áramlású  

Csoportosításuk felépítésük szerint 
• forgó energia átalakítók  

o fogaskerekes,  
o csavarorsós,  
o lapátos.  

• dugattyús energia átalakítók  



 
75 

o soros dugattyús,  
o radiál dugattyús,  
o axiál dugattyús.  

A hidraulikus energia átalakítók kivétel nélkül a térfogat kiszorítás elvén mőködnek, de eltérı 
paraméterekkel rendelkeznek. 
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Nyomás  
[bar] 

Fordulat  
[f/min] 

Folyadékhozam SzivattyúkMegne
vezés 

min. max. min. max. [1/min] 

Szállítás  
jellege 

Fogaskerék 40 160 500 3000 300 lüktetı 

Csavarorsós 50 340 500 3000 100 nem lüktetı 

Lapátos 50 100 500 3000 100 lüktetı 

Soros dugattyús 350 500 50 1000 300 lüktetı 

Axiál dugattyús 250 550 200 2000 300 lüktetı 

Radiál dugattyús 350 650 200 2000 100 lüktetı 

 
Szivattyúk rajzi jelölése: 

           
Állandó munkatérfogat Állandó munkatérfogat Változó munkatérfogat 
egyirányú szállítás  kétirányú szállítás  kétirányú szállítás 
 
Csıvezetékek, tömlık jellemzıi. 
A hidraulikus rendszer különbözı elemeit csıvezetékekkel kötik össze. Ezek lehetnek merev vagy 
hajlékony csövek. A munkagép mozgó egységei közötti hidraulikus kapcsolatot a tömlık 
biztosítják,.az  összekapcsolásához automatikusan záródó gyorskapcsolókat alkalmaznak. 
Összekapcsolt állapotban a golyósorok kiemelik egymást a fészekbıl, és utat engednek a 
folyadékáramlásnak. Szétkapcsolást követıen a golyókat rugóerı feszíti a fészekre, ezzel 
megakadályozva a folyadék szivárgását, illetve szennyezıanyagnak a hidraulikus rendszerbe 
kerülését.  
A tömlı szerkezete: 

• belsı tömlı szintetikus gumi  
• betét fémszövet illetve textil 
• kopásálló külsı gumiréteg a mechanikai védelemre  

 
Vezetékek rajzi jelölése: 
 
Nyomó, munka, 
visszafolyó vezeték   
 
Vezérlı vezeték,  
Résolaj                      
 

Hajlékony vezeték   
 

Vezeték összekötés   
 

Egymást keresztezı  

Gyorscsatlakozó       
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Névleges átmér ık:  2.5 , 4 , 6 , 10, 16, 20, 32 és 50 mm 

Nyomástartomány:  2000 bar-ig a névleges átmérıtıl és a szerkezeti anyagtól függıen, részben vákumálló is 

 
 
 
Szőrık méretei, elhelyezése. 
A szőrık a hidraulikus rendszer üzembiztonsága és élettartama miatt játszanak fontos szerepet. 
Feladata, hogy üzem közben megtisztítsa a folyadékot az esetleges mechanikai szennyezıdésektıl. 
A szőrı beköthetı a nyomó- és visszatérı ágba egyaránt. Általában a visszafolyó ágba kerül 
bekötésre. A folyadék áramlásában ellenállást és nyomásesést kelt. A szőrıket meghatározott 
üzemidı eltelte után cserélni, illetve tisztítani kell. A nem idıben vagy gondatlanul végzett 
szőrıtisztítás/csere komoly mőszaki problémát és anyagi kárt okozhat! 
A szőrık mőködési elvük szerint lehet:  

• felületi szőrık, (pórusszőrık) 
• elnyelı szőrık (résszőrık,) 
• erıteres szőrık(mágnes szőrık, centrifugális) 

A szőrıt az alábbi paraméterekkel jellemezhetjük:  
• a szőrın megengedett nyomáskülönbség 
• a szőrési finomság és a  
• szőrı névleges nagysága – áteresztıképessége 

A szőrési finomság jellemzésére többféle adat szolgálhat, leginkább az abszolút szőrési finomságot 
adják meg  
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1. perem 
2. szőrı ház 
3. fedél 
4. szennyfelfogó edény 
5. szőrıbetét 
6. tömítıelemek 

 
Hőtık mőködése. 
A hőtés célja, hogy a folyadék üzemi hımérsékletét biztosítsa, mivel a folyadéksúrlódásból 
keletkezı hulladék hıt el kell vezetni. A hidraulikus hőtıt a visszafolyó ágba építik, de a 
nyomóággal párhuzamos ágba is bekerülhet. A hőtı a környezet levegıjének adja át a hıt. A 
hőtıfelület csökkenthetı, ha ventilátorral nagyobb légáramot keltünk a hőtıbordák felületén.  
 

      
 

 

21. B. Beszéljen a hidraulikus rendszerben található irányító elemekrıl! 
Mutassa be ezek rajzi jelölését! 

A hidraulika rendszerben az irányító rész az üzemi paramétereknek megfelelı nyomás és 
mennyiségi értékek állítását végzi, valamint a kezeléstıl függıen az áramló folyadékot a végrehajtó 
egységhez irányítja. Idetartoznak a túlterhelés elleni védelem elemei is. 
 
Útmeghatározó elemek fajtái, mőködésük  

Az útirányítók különbözı fajtái a folyadékáramlás irányának meghatározására használatosak. Két 
közismert fajtájuk van, az útváltó szelepek és a visszacsapó szelepek: 
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.Az útváltó szelepek segítségével lehet a folyadékáram irányát a mindenkori célnak (pl. mozgás- 
vagy forgásiránynak) megfelelıen irányítani, illetve megváltoztatni. Kapcsoló elemük eltolható 
vállas tolattyú vagy elfordítható furatos henger. A kétállású útváltó az egyik állásában átengedi a 
folyadékot, míg a másik állásában elzárja a folyadék útját. A háromállású útváltók harmadik állása 
általában egy semleges pozíció. Az útváltókban a pontos illesztés ellenére szivárgási veszteséggel, 
valamint nyomáseséssel kell számolni  

A visszacsapó szelep feladata, hogy a folyadék áramlását az egyik irányba lehetıvé tegye, míg az 
ellenáramú folyadékáramlást megakadályozza. Az elzáró test szerint megkülönböztethetünk golyós, 
kúpos és győszős visszacsapó szelepeket. 
Az útváltók a konstrukciós kialakításuktól függetlenül az áramlási utak (csatorna, csatlakozó nyílás) 
és a mőködési helyzetek számával jelölik. Ennek megfelelıen egy négycsatornás, kétállású útváltó 
szelep 4/2, „D” tolattyú. Csatornaszámok: 2,3,4,6 ; kapcsolási pozíciók száma: 2, 3, (4 – a negyedik 
helyzet általában az úszó helyzet). Az útváltó szelepekben a mozgó elem szerint lehetnek 
tolattyúsak, ülékesek (golyós). Legelterjedtebb a tolattyús, melyek lehetnek arányos és diszkrét 
mőködésőek. A diszkrét mőködésnél a különbözı kapcsolási helyzetek között, nincs szabályzásra 
lehetıség. Az arányos szelepeknél az átváltást szinte fokozatmentessé tudjuk tenni 
3/2-es útváltó  

  

4/3-as útváltó    4/2-es útváltó   3/2-es útváltó 

    

Mőködtetési módok: 

Kézi mőködtetés nyomó gombbal  Lábpedálos   Elektromos 

 rugó visszaállítással.        

                 

Elektró hidraulikus 
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Mennyiség meghatározó elemek kialakításuk, feladatuk:  

Az áramirányítók a hidraulikus rendszerben adott idı alatt átáramló folyadék mennyiségét 
irányítják, ezért mennyiségszelepnek is nevezik. A hidraulikus rendszerben akkor van szükség a 
folyadékáram irányítására, ha egy munkavégzı egység (hidromotor vagy munkahenger) mőködési 
sebességét csökkenteni vagy állandó értéken kell tartani, illetve több munkavégzı egység 
mőködésének sebességét kell összhangba hozni: 

Az áramirányítók fı típusai  

A legegyszerőbb fojtó a hidraulikus rendszerbe épített szők nyílású betét. Állandó fojtás céljára 
alkalmas. A változtatható fojtóban csavarorsóval lehet változtatni a fojtónyílás méretét, és így a 
folyadékáram változtatásával a munkavégzı egység sebességét. A zárótest kialakítása sokféle lehet: 
kúpos tő, hengeres tolattyú, stb. A fojtó nem képes pontosan irányítani a folyadékáramot, mert a 
fojtáson létrejövı nyomáseséssel együtt nem egyenletesen változik az átáramló mennyiség. 

 

Fojtó állandó viszkozitás függı    Blende állandó viszkozitás független 

        

 

Fojtó állítható     Blende állítható 

   

 

Az áramállandósítót ott használják, ahol a munkavégzı egység mőködési sebességét állandó értéken 
kell tartani. Ezért sebességállandósító szelepként is nevezik. Az áramállandósító egy fojtó és egy 
nyomáscsökkentı kombinációjából épül össze. Készülhet állandó vagy változtatható kimenıáramra. 
Kivitele alapján beszélhetünk két- vagy háromutas áramállandósítóról. 

Az áramelosztókat akkor használják, ha két vagy több munkavégzı egység mőködési sebességét azonos 
értéken vagy meghatározott arányban kell tartani. A munkavégzı egységek párhuzamos kapcsolása 
esetén csak áramelosztó közvetítésével képesek üzemelni, különben a differenciálhatás érvényesül, és a 
nagyobb terheléső motor leáll. 
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      Fojtó-visszacsapó szelep  

Nyomás meghatározó elemek fajtái, mőködési elvük:  
A nyomásirányítók a hidraulikus rendszer nyomásának irányítására alkalmasak. Feladatuk szerint a 
következık lehetnek: 

• nyomáshatároló, 
• sorrend-meghatározó, 
• nyomáscsökkentı, 
• nyomáskülönbség-állandósító, 
• nyomásviszony állandósító.  

A nyomáshatároló szelep a hidraulikus rendszer legnagyobb nyomását határozza meg.  Védi a 
rendszert a káros túlterhelésektıl, ezért biztonsági szelepként is alkalmazzák. Ekkor közvetlenül a 
szivattyú mögé kötik párhuzamosan a nyomóágba. A nyomáshatároló lehet közvetlen mőködéső és 
tehermentesített, azaz elıvezérelt szelep. A közvetlen mőködéső nyomáshatároló általában egyszerő 
golyós vagy kúpos szelep, melynek terhelése csavarral állítható. A tehermentesített vagy elıvezérelt 
nyomáshatároló szelepet két szelep kombinációjával hozzák létre, mely túlterhelés során 
kikapcsolja a rendszert. 
 

   
 

Nyomáshatároló szelep   A nyomáshatároló szelep beépítése 
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A sorrend-meghatározó szerkezeti kialakítása hasonló a nyomáshatároló szelepéhez. A 
munkavégzı egységeket külsı beavatkozás nélkül egymást követıen kapcsolja be a rendszer 
mőködésébe. Ezzel a szeleppel fontossági sorrendet is állíthatunk a munkavégzı egységek között. 
Ha egy munkavégzı egységnek elsıbbséget akarunk biztosítani, akkor kisebb nyomásigényre kell 
tervezni és a szelep ezt az egységet kapcsolja be a hidraulikus körbe elıször.  
Nyomáscsökkentı szelepet akkor építenek be egy hidraulikus rendszerbe, ha a rendszer egyik 
részében a fırendszerhez képest kisebb nyomást kívánnak elérni. A nyomáscsökkentı szeleppel 
hozható létre a fırendszer nyomásától független mellékági állandó nyomás.   
A nyomáskülönbség-állandósító összességében egy speciális kiképzéső nyomáscsökkentı. Akkor 
kerül a rendszerbe beépítésre, ha az alacsonyabb nyomású mellékágban is érvényesülnie kell a fıág 
nyomásának szabályozó hatását. Lényegében úgy mőködik, hogy a fıág nyomásának csökkenése a 
mellékágban is azonos nyomáscsökkenést okoz. 
A nyomásviszony állandósító is alkalmas arra, hogy a fıág szabályozó hatása a kisebb nyomású 
mellékágban is érvényesüljön. A mellékág nyomása a fıág nyomásának arányában változik. 
 
22. B. Beszéljen a hidraulikus rendszer végrehajtó elemeirıl! Mutassa be ezek 
rajzi jelölését! 
 
Munkahengerek fajtái, részei 
Csoportosításuk:  

1. egy irányban mőködtetett,  
2. két irányban mőködtetett, (Lehet:differenciáldugattyús és szinkrondugattyús) 
3. szögelfordulást végzı (forgatóhenger).  

Alkalmazásukat az erıhatás irányának igénye határozza meg A hidraulikus munkahengerek, mint 
energia-átalakítók lényegében a hídromotorok egy speciális típusa, amely egyenes vonalú mozgás 
létrehozására alkalmas. A folyadék nyomását dugattyú irányú erıvé alakítva fıként teheremelésre 
használhatók. A munkahenger lehet egy irányban és két irányban mőködı. Az egy irányban 
mőködı munkahengerek folyadéknyomás segítségével emelnek, azonban a munkagép tömegének 
hatására süllyednek le. A két irányban mőködı munkahengerek mindkét irányban erıt fejtenek ki, 
azaz emel és süllyeszt is..  
A kétoldali mőködéső differenciáldugattyús henger a kitolás irányába nagyobb, a behúzás irányába 
kisebb erıkifejtésre képes A dugattyút véghelyzetétıl 20-50 mm-rel fékezni kell, különben a 
hengerfedelek deformálódnak. A dugattyú csillapítására különbözı megoldások ismertek 
(fojtócsapok, visszacsapó szelepek stb.).  
 

 
a – súly- vagy erı-visszatérítéses,  
b – rugó-visszatérítéses,  
c – búvárdugattyús henger,  
d – teleszkópos henger 
Egy oldalról mőködtetett 
munkahengerek 

 
1 – hengerfedél, 2 – hengercsı, 3 – dugattyú,  
4 – dugattyúrúd, 5 – felsıfedél, 6 – tömítı szelence 
Kétoldali mőködéső munkahenger 
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A munkahengerek rajzi jelölése. 
 
Kettıs mőködéső egyoldalú dugattyúrudas 
 

   
   
Kettıs mőködéső kétoldalú dugattyúrudas 
 

   
 
Kettıs mőködéső egyoldalú dugattyúrudas, véghelyzet fékezéssel 
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Dugattyútömítés K714 beépítése 
A K 714-es típust kimondottan nehéz hidraulikákhoz (pl. Építı és földmunkagépek) tervezték. Ez a 
kettıs mőködéső tömítés 500 bar nyomásig alkalmazható. 

 
Dugattyútömítés K52 típusú horonygyőrő – tömítı mandzsetta készletek a legnehezebb feltételek 
között a duplán ható, többrészes dugattyú tömítésére lettek tervezve. A felépítés, amely egy szövet 
tetımandzsettából, egy keményszövet nyomógyőrőbıl áll, rendkívüli feltételek mellett is hosszú 
ideig kifogástalanul mőködik.  

 
Dugattyútömítés K720 egy komplett dugattyú, mely magába foglalja a fém dugyattyút melyre 
speciális eljárással már a tömítés és a vezetı elemek fel vannak rögzítve. Különbözı méretben és 
tömítéssel szállítható, igény alapján.  
A K720 komplett dugattyú a következı elınyöket nyújtja:  

• kis dugattyú méret, kevés hely vagy kis löket esetén 
• nem kell a dugattyút legyártani  
• a tervezés révén hosszú élettartam 
• pontosabb tőrések elérése 
• nagy erık felvétele 
• a kialakítás végett kizárt a fém-fém összerágódás 
• költség hatékony  
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Lehúzó győrők 

 
 
 
 
A116 lehúzó győrő beépítése  

 

 
 
Dugattyúrúd tömítések beépítése 
Typ 601 

 

 
 

 
Az S601 dugattyúrúd tömítést könnyő és közepesen nehéz hidraulika esetén alkalmazzák. A tömítı 
ajkakat szimmetrikusan képezték ki, így a 601 típus úgy rúd - mint dugattyú tömítésként is 
használható. E forma tömítéseit mindenekelıtt olyan alkatrész igénynél használják, ha biztonsággal 
nem ismert, hogy dugattyú- vagy rúdtömítésrıl van-e szó.  
Anyaga:  
A Hythane nagyon kopásálló, flexibilis és termikusan nagyon terhelhetı speciális mőanyag. Az 
alábbiakkal tőnik ki: 
·   extrém jó kopásállóság 
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·   nagyon csekély maradó nyomás deformáció 
·   nagy flexibilitás és 
·   nagy elasztikusság széles hımérséklet tartományban 
A Hythane tömítıgyőrők azonosan magas minıségét a legújabb elektronikus adatfeldolgozással 
támogatott gyártási technológia szerinti gondos feldolgozás biztosítja. 
  
Alkalmazási feltételek   
 Maximális üzemi nyomás 

´v´max. Hımérséklet tartomány Hımérséklet tartomány 

m/s -45°C / +80°C -45°C / +110°C 

0,5 280bar 250bar 

0,15 430bar 400bar 
 
 
 

Vezetıelemek 
F87 PTFE-Bronz vezetıszalag a hidraulikában kiválóan bevált. Ez egyszerő henger 
konstrukciókat tesz lehetıvé és súrlódásszegény, és így "slip stick" nem lép fel. 

 

 
 
 
 
Hidraulika motorok ismertetése  
 
A szivattyúk és a hidromotorok szerkezete szinte teljesen azonos felépítéső, azaz bármely szivattyú 
alkalmazható hidromotorként is, csak konstrukciósan térnek el egymástól.  A hidrómotornál nem 
kötött  az átfolyási irány. 
Csoportosítása megegyezik a szivattyúval, mőködés szerinti csoportosítása. : 

• állandó és változtatható térfogatúak, 
• egy-, illetve két irányú áramlású 

Szerkezeti felépítésük a kiszorító elem típusától függıen változhat, a leggyakoribbak a 
fogaskerekes, a lapátos, a dugattyús és az orbit rendszerőek 
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A hidrómotorok rajzi jelölései. 

                                         
Egy irányba forgó                 két irányba forgó                két irányba forgó  
                                                                                          változtatható térfogat áramú 
 
Szögelfordulást végzı szerkezetek fajtái, mőködésük                                                                                   
Forgató henger  
Olyan kettıs mőködéső hidraulikus munkahenger, melynek dugattyúja fogaslécnek van kialakítva. 
A dugattyúrúd fogasléc oldala fogaskerékkel kapcsolódik és az a beállított szög határok között 
forgatja. A mőködtetés lehet egy vagy két oldalról  
 

 
1. henger 
2. fogasléc  
3. fogaskerék 
4. lökethatároló 

. 
Lengı motor 
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23. B. Ismertesse a rakodógépek szerkezeti felépítését! Ismertesse a 
rakodógépekre felszerelhetı munkaszerelékeket! Beszéljen a teleszkópgémes 
rakodók raklapvillával történ ı használatáról! Milyen biztonsági berendezések 
találhatók egy teleszkópgémes rakodón? 
 
Rakodógépek szerkezeti felépítése. 
 

 
 

A forgórakodók éppúgy, mint más rakodógépek három alapvetı szerkezeti egységre épülnek, ezek 
a gémszerkezet, az emelı hidraulikus rendszer, valamint a motor és a járószerkezet-hajtás. 
 

 
Hidraulikus mélyásó, ami két kanalas fejjel máris rakodó is egyben (Caterpillar) 

 
A munkaeszközök emelését, mozgatását és süllyesztését végzı gémszerkezet több részegységbıl 
áll. Általában a fıtartó szerepét betöltı függıleges gémoszlop és a hidraulikus munkahengerekkel 
függıleges síkban mozgatható nagy és kis gém végzi üzem közben a munka funkciókat. A 
függıleges tengelyő gémoszlop tengelye körül elfordítható. Az elfordítási szögtıl függıen 
határozható meg a forgórakodók két típusa, a forgógémes, illetve forgótornyos gépek. A gémoszlop 
forgatása fogasléces, vagy fogaskerekes szerkezeti elemeken keresztül végezhetı, amit legtöbb 
esetben hidraulikus úton valósítanak meg. A forgótornyos rakodók abban térnek el a forgógémes 
gépektıl, hogy a forgótornyos rakodók esetén a gépkezelı a függıleges gémoszloppal együtt fordul 
(többnyire 360°-os szögben), és úgy végzi a munkát, míg a forgógémes gépnél a gémoszlop a 
vezetıtıl függetlenül fordul el (az elfordulási szög <360°-nál). A forgótornyos, illetve forgógémes 
rakodók nemcsak a gémszerkezet alapján különíthetık el, hanem ezek többnyire összefüggésben 
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állnak a traktor-munkagép kapcsolattal is. Ugyanis a forgótornyos rakodók elsısorban maga járó 
kivitelben, míg a forgógémes rakodók traktorra szerelt és vontatott kivitelben találhatók.  
A homlokrakodó gépek munkaszerszámainak univerzális felépítése lehetıvé teszi e gépek 
hatékony alkalmazását a mezıgazdasági/építési mőveletek igen széles körében. A homlokrakodók a 
gépre szerelhetı cserélhetı munkaeszközeikkel bármilyen konzisztenciájú ömlesztett anyag (pl. 
szemes termények, mőtrágya, szilázs, szerves trágya stb.), egyéb tömegtakarmányok, valamint a 
különféle termés anyagok (széna, és szalma) bálázott formában történı rakodására alkalmasak. 
 

 
 

A traktor-munkagép  kapcsolat szerint a homlokrakodó lehet maga járó kivitelő, azaz saját, 
beépített erıforrással rendelkezı, valamint mezıgazdasági erıgépre szerelt ún. adapter jellegő gép. 
Míg a saját motorral rendelkezı rakodók egy egységet képeznek, addig a traktorra szerelt 
homlokrakodók teljesen elkülönülnek az üzemeltetı erıgéptıl. A traktoron elhelyezett 
rakodógépeket a kis- és középvállalkozások ideálisan illeszthetik gépparkjukba 
A homlokrakodók esetében egyik meghatározó szerkezeti egység a gép gémszerkezete. A legtöbb, 
hagyományos értelemben homlokrakodónak nevezett gép merev kialakítású, erıs vázszerkezető, fix 
kivitelő gémszerkezettel rendelkezik. Ezek kialakítása megfelelı szilárdsággal rendelkezik ahhoz, 
hogy a szükséges rakományok emelését, süllyesztését elvégezzék. A fix gémes szerkezet egyik 
tovább fejlesztett konstrukciója, mikor a gémszerkezet nincs a vázszerkezethez mereven rögzítve, 
hanem függıleges tengely körül elfordítható. Ezeket az elfordítható gémszerkezettel rendelkezı 
gépeket univerzális homlokrakodóknak is nevezzük, ugyanis bizonyos átmenetet képeznek a 
forgórakodók és a klasszikus értelemben homlokrakodónak nevezett gépcsoportok között. 
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Rakodógépek szerelékei: 
A gazdaságosságból és a gyors munkavégzés igényébıl adódó követelmények szükségessé tették 
egy olyan rendszer kivitelezését, mely lehetıvé teszi több szerelék ugyanazon alapgépre való 
felszerelhetıségét. 
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A kidolgozásra került téma a hidraulikus kotrógépeknél gyakori megoldásokat vizsgálja, mivel a 
mélyépítés során ez az a gépcsoport, amellyel a legkülönbözıbb feladatok lehet végrehajtani a 
megfelelı szerelék megválasztásával. Így pl. egy egyszerő mélyásó kanál segítségével megoldható 
föld kiemelése, de egy bontókalapács felszerelése esetén máris elvégezhetjük a nagyobb kızetek 
aprítását is, de emellett megvásárolható már többek között rostálásra, vagy tömörítésre alkalmas 
szerelék is  
Ahhoz, hogy egy gépre több eszközt lehessen illeszteni, meg kell oldani a gém és a szerelékek 
egymással való csatlakoztatását, tehát azoknak kompatibiliseknek kell lenniük. Erre a célra 
fejlesztették ki a gyorscsatlakozó adaptereket. Ezt a kotró gémjének a végére szerelik fel, és a 
szereléken lévı megfelelı csatlakozó ellendarabbal együtt lehetıség nyílik, a hagyományos 
csapszeges megoldással szembeni, gyors le-, ill. felszerelésre  
A szerelékek rendkívül szerteágazóak lehetnek manapság. Szinte minden célra kapható már 
valamilyen kotróra szerelhetı berendezés, az aprítástól, az osztályozáson át egészen a tömörítésig.  
Gyorscsatlakozó adapterek  
Ezek a berendezések teszik lehetıvé a szerelékek munkagépre való gyors illesztését. A kezdetekben 
a kotrókra az aktív, ill. passzív szerlékek csapszegekkel voltak rögzítve, mivel nem volt 
követelmény a gyors és egyszerő szerelhetıség. Napjainkban viszont, ha egy géppel több feladatot 
kell elvégezni, amihez szükséges a modulok átszerelése, akkor fontos tényezı a szerelésre fordított 
idı, mivel ezek redukálásával lehet a leghatékonyabban csökkenteni a holtidıket és megnövelni a 
termelékenységet. Emellett jelentıs mértékben lecsökken az  
átállások száma, így csökken a járómő kopása. 
  
Szerkezeti kialakítások  

 
 
 
Mint látható, a gyorscsatlakozóknak rendkívül sok fajtája van. Az egyik legfontosabb jellemzı 
viszont, hogy rendelkeznek-e a hidraulika rendszerre való gyorscsatlakozó kialakítással vagy nem. 
Ez azt jelenti, hogy aktív szerelékek (pl. bontókalapács, marófej…) felvételekor a szerelék 
rögzítésével egy idıben megtörténik-e a hidraulika csövek összeillesztése is, vagy nem. Ha nem, 
akkor a gyorscsatlakozó adapteren kívül elhelyezett hagyományos hidraulikus gyorscsatlakozókkal, 
kézi erıvel kell összeilleszteni a hidraulikacsöveket egymással. 
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A hidraulika csövek adapterrel együtt való csatlakozására több variáció is létezik: 
 

 
Lenhoff 
Ez a gyártók által szabadalmaztatott 2 alapvetı megoldás. Az elsınél szelepblokkban elhelyezett 
különleges gyors csatlakoztató szelepek hozzák létre a kapcsolatot. A másodiknál a hagyományos 
gyorscsatlakozók vannak elhelyezve egy mozgató mechanizmussal kombinálva, mely a csatlakozók 
ki-, ill. behúzását végzi 
 
Teleszkópgémes rakodók mőködése 
A teleszkópgémes rakodók hatékony, nagyon sokoldalú szerelékhordozók, amelyeket egyre 
változatosabb alkalmazásokban és iparágakban használnak. Népszerőségüket növeli a szerelékek 
széles választéka és a teleszkópgém, mely lehetıvé teszi például az anyag el- és visszaszállítását 
igen széles munkaterület felett. A teleszkópgémes rakodók, melyek akár 2200-tól 5000 kg-ig 
terjedı teherbírással és 5,2-17m-es emelési magassággal rendelkezhetnek. A teleszkópgémes 
rakodókat manuális vagy hidraulikus gyorscsatlakozókkal és szerelékek széles választékával 
kínálják az optimális teljesítıképesség, megbízhatóság és tartósság érdekében 
• Fix, forgó és oldalirányban eltolható keretek különbözı típusú villákkal felszerelve ideálisak 

olyan raklapos terhek, mint tégla, beton, rönkfa, szárazfalazat és csövek kezelésére. 
• Az általános célú kanalakat területek tisztítására, számos alkalmazásbeli töltésre, szállításra és 

ürítésre szánták. A maximális termelékenység érdekében lekerekített sarkok csökkentik az 
anyag betapadását. A megfogó kanalak alkalmasak kerek, szokatlan alakú tárgyak: csövek, 
kövek, fatörzsek, tuskók vagy törmelék megfogására. 

• Az emelıhorgokat különbözı felszerelések, mint kismérető generátorok, hegesztı gépek és 
betonkeverék emelésére és elhelyezésére tervezték. A gép kimagasló fordulékonysága a 
szállítmány pontosabb elhelyezését teszi lehetıvé. 

• A könnyő anyagokhoz való kanalak nagyobb kapacitásúak, ez ideálissá teszi ıket könnyő és 
laza anyagok mozgatására, mint trágya, faforgács, gabona és a hó 

• A szélesebb alkalmazási területtel bíró többcélú kanalak, hidraulikus megfogóikkal képesek 
tartani, egyengetni, szintezni és az ürítés mértékét meghatározni. Szerelékkel összegyőjthetı és 
rendezhetı a munkahelyi törmelék és hulladék építkezések és felújítások területén.  



 
93 

• A vízszintesen és függılegesen is négy méterrel nagyobb elérési távolsággal rendelkezı rácsos 
gémek fedélszerkezeteket, kereteket és gerendákat, valamint felszereléseket képesek helyükre 
emelni.  

• A seprőszerelékekkel az ipartelepekre, munkaterületekre, gyárakba és utakra jutó törmelék. 
alom, kiszóródás és kosz hatékonyan felseperhetı. 

• A magasan lévı munkáknál hasznos a szerelıkosár, épületek karbantartásánál, festésnél, 
elektromos és egyéb vezetékszerelésnél, építés szerelésnél és fák nyesésekor. 

 

   
 
Teleszkópgémes rakodók borulás, túlterhelés elleni védelme. Teher zuhanásának  
megakadályozása. 
Változtatható kinyúlású gém esetében a rakodógép megengedett terhelése a gém kihúzásának 
mértékétıl és szögétıl függ. 
A megengedett terhelést a fülkében terhelési diagramból lehet megállapítani. A gémre szerelhetı 
cserélhetı segédberendezésekhez más-más terhelési diagram tartoznak. 
Billenés gátló szerkezet van a gépbe szerelve, amely kikapcsolja a haladómővet, ha a futókerék 
felemelkedik 
Zuhanás gátló szelep: a hirtelen nyomásvesztés miatti gémlezuhanás megakadályozása céljából 
közvetlenül a hidraulikus hengerre, a nyomóvezeték és a henger közé zuhanás gátló szelepet 
építenek be (visszacsapó szelep, vagy fólytó szelep, amely a megengedettnél nagyobb sebességő 
folyadék visszaáramlása esetén elzárja a visszaáramlás útját) 
 
 
24. B. Hogyan történik a rakodógépek irányítása? Beszéljen a különbözı 
kormányzási módokról! Miért elınyös a törzscsuklós kormányzás? Hogyan 
történik a kormánymő ellenırzése? Értelmezze a kormány holtjáték fogalmát, 
ismertesse jellemzı értékét! 
 
Kormánymővek fajtái. 
Kormányberendezés: mindazon berendezések, amelyek célja a jármő mozgási irányának 
meghatározása 
Az erıgépek kormányszerkezetével szemben támasztott követelmények a következık: 

• a gép legyen iránytartó, valamint stabil, azaz az elfordított kerekek térjenek vissza az 
egyenes irányba, haladáskor, a kormánykerék elengedésekor is 

• a kormányzáshoz kis erıt kelljen kifejteni, max 70N 
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• az út egyenetlenségeibıl származó dinamikus erıhatások ne adódjanak át a kormánykerékre, 
• mőködése legyen üzembiztos és biztonságos, még a motor álló állapotában is. 

kormánymő: a kormányberendezés összes olyan alkatrésze, amelyek révén a kormányzáshoz 
szükséges erı átadódik a kormánykerék és a kormányzott kerekek között; magában foglalja az 
összes alkatrészt attól a ponttól kezdve, ahonnan a kormányt vezérlı erıkifejtést mechanikai, 
hidraulikus vagy elektromos eszközökkel átalakítják; 
A kormányberendezés a következıket foglalja magában: 

• kormánykerék, 
• kormánymő, 
• kormányzott kerekek, 
• energiaforrás, adott esetben; 

 
Mechanikus kormánymővek. 

• fogasléces, 
• csavarorsós, 
• globoidcsigás 

A mechanikus kormányzásnál a kormánykerék és a kormányzott kerekek között tisztán mechanikus 
kapcsolat van. A kormányzáshoz szükséges viszonylag nagy erıt a vezetı fizikai erejével fejti ki. 
 
Hidraulikus kormánym ő felépítése, mőködése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szervo kormányzás esetén továbbra is létezik a kormánykerék és a kormányzott kerekek között a 
mechanikus kapcsolat. A kapcsolat egy célszerő helyén azonban egy nyitott hidraulikus 
körfolyamot helyeznek el, amely útváltóját mőködtetjük a kormánykerék elfordításakor. A 
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körfolyam hidraulikus munkahengerrel csatlakozik a kormánykarhoz és az izomerıt helyettesítve 
végzi a kormányzást  
Hidraulikus (hidrosztatikus) kormányzásról akkor beszélünk, amikor a kormánykerék és a 
kormányzott kerekek között csak hidraulikus kapcsolat létezik. A rendszer egyes elemeit 
csıvezetékek kötik össze, a kormánykerék vezérlési feladatot lát el és a kormányzott kerekek 
elfordítását hidraulika végzi. A megoldásnak olyanak kell lennie, hogy a kézi kormányzóerı 
átvihetı legyen akkor is, amikor a belsı égéső motor nem mőködik. Ez utóbbit 
szükségkormányzásnak szokás nevezni.  
A botkormányos berendezéseknél a kerekek nem fordulnak el a fordulás irányának megfelelıen. A 
bal- és jobb oldali botkormánnyal a bal, illetve a jobboldali kerekek forgását fékezi le, illetve állítja 
le. Például, ha a baloldali botkormány rudat hátrahúzza a vezetı, akkor a baloldali kerekeket 
lefékezi, illetve leállítja. Mivel a jobb oldali kerekek forognak, a gép balra fog fordulni. 
Lánctalpas gépek kormányzása a két lánctalp eltérı sebességő mozgásának létrehozásával történik. 
Ezt el tudjuk érni az egyik talp fékezésével vagy lánctalpankénti hidraulikus hajtás esetében a 
talpak eltérı sebességő mozgatásával. Hidraulikus hajtás esetén a helyben fordulás is megoldható a 
lánctalpak ellenkezı irányú hajtásával. 
Lánctalpas gépek kormányzása a két lánctalp eltérı sebességő mozgásának létrehozásával 
történik. Ezt el tudjuk érni az egyik talp fékezésével vagy lánctalpankénti hidraulikus hajtás 
esetében a talpak eltérı sebességő mozgatásával. Hidraulikus hajtás esetén a helyben fordulás is 
megoldható a lánctalpak ellenkezı irányú hajtásával.  
Gumikerekes gépek kormányzása: 
Kormányzási módok: 

• hátsó kerekek 
• elsı kerekek 
• ıszkerék 
• törzscsuklós 

Ellentétben a korábbi gumikerekes kotrógéptípusokkal, az újabb gyártmányok nagyobb részének 
kormányszerkezete megfelel a szigorított közúti elıírásoknak. A kotrógépekbe beépített Orbitrol 
hidraulikus kormányrendszer mind a közúti, mind a biztonsági igényeket teljes mértékben kielégíti, 
mivel a kormánykerék a hidraulikus rendszer meghibásodása esetén kézi erıvel is forgatható. Az 
Orbitrol kormányrendszer független a hidraulikus erıátviteli rendszertıl, lényegében 
irányítószelepként és tápszivattyúként is üzemeltethetı kombinált irányítóberendezés 
A négy kerékhajtású alapgép elıre és hátra is kedvezı sebességfokozatokkal üzemeltethetı, a 
korszerő hidrosztatikus négy kerékkormányzás négyfajta kormányzási módot tesz lehetıvé. Az a) 
ábrán az elsı kerék, a b) ábrán a hátsó kerékkormányzás látható, ahol a másik két kerék 
nyugalomban van. A c) ábrán látható négy kerék kormányzása lehetıvé teszi, hogy a 2500 mm 
tengelytávolságú jármő 3,15 m sugarú körön belül megforduljon. A d) ábrán az ún. kutyamenet 
kormányzása látható.  
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A gép manıverezése adott esetben kedvezıbb, a kormánykerék elıre-, ill. hátramenetnek megfelelı 
irányba könnyen, percek alatt átállítható.  
 
Törzscsuklós kormányzás jellemzése, elınyei. 
A csuklós vázszerkezet, melyet a hetvenes évek közepén vezettek be a homlok rakodóknál javította 
az úttartást, a céltárgyak megközelíthetıségét és a gépek fordulékonyságát. 
A kilencvenes években a csuklós vázszerkezető gépek kezdeti eladási lendülete megtorpant, mert a 
merevvázas gépeknél megjelent négy kerékkormányzású technika megközelítıleg azokat a szolgál-
tatásokat nyújtotta, melyek a csuklótörzső kialakítás sajátosságai. 
A kisebb sorozatnagyság, és a magasabb szerkezeti költségek miatt, a csuklós vázszerkezet 
elıállítási költsége magasabb mint a merevvázé. 
A stabilitást vizsgálva a törzscsuklós homlokrakodók motorja általában hátul van elhelyezve, 
javítva a rálátást a terepre és a munkaeszközre és felhasználva a motor tömegét a homlokrakodó 
„kiegyensúlyozásához". 
A törzscsuklós gépkialakítás ellenzıi szerint az ilyen szerkezető homlokrakodó, illetve kotró-
rakodó mőszakilag bizonytalan lábakon áll és nem rejlik benne további fejlesztési lehetıség. Az 
ellenzık szerint alacsony a csuklótörzső gépek rakodási teljesítménye, gyenge a stabilitása és az 
önfékezı hidrosztatikus erıátvitel miatt túlmelegedhet a hidraulika olaj, ami a gép egyszerő 
elırehaladását is problémássá teszi. Végül az ellenlábasok szerint az utolsó hátrányt a 
csuklószerkezet fokozott kopása jelenti, ami miatt a gépek értékállósága gyenge, használtan pedig 
áruk alacsony lenne. 
A legfontosabb különbség a csuklótörzső kotrórakodók és a többi kotró-rakodó között az, hogy míg 
a merevvázas gépeknél a motor általában elıl található, a törzscsuklós kotró-rakodóknál egyes tí-
pusainál például középen, a fülke alatt került elhelyezésre, ami a súlypont lesüllyesztését és így még 
nagyobb stabilitást eredményez. 
Léteznek olyan munkaterületek, amelyek egyenetlen felülete miatt határozottan javasolják a csuklós 
vázat, amely jobban alkalmazkodik a talajhoz, ráadásul pl. a csuklótörzső gépeinek hátsó tengelye 
oszcilláló kialakítású, egészen 20 fokig hidraulikusan kiegyenlítve a felület egyenetlenségeit. 
Összességében megállapítható, hogy a derék-csuklós szerkezeti kialakítás továbbra is korszerőnek 
és elıremutatónak tekinthetı, létjogosultsága nem vitatható, és a megoldásból származó elınyök 
általában kárpótolnak a viszonylagosan magasabb árért. 
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A kormány ellenırzése elengedhetetlenül szükséges a biztonságos haladás megkezdéséhez.  
Ennek az ellenırzése a következıképpen történik: 
Holtjáték ellenırzés: 

• Az álló helyzető gépjármőben a gyújtáskapcsoló elfordításával kikapcsoljuk a kormányzárat.  
• A vezetıülés melletti ablakot lehúzzuk, majd megállunk a jármő mellett.  
• A nyitott ablakon benyúlva elfordítjuk a kormánykereket az egyik irányba amíg az autó 

kereke el nem kezd mozogni.  
• A kormány legnagyobb elfordulását, amit még nem követ kerékmozdulás, holtjátéknak 

nevezzük  
• A holtjáték maximum 15 fok lehet, a kormány méretétıl függıen max 2-3 cm.  

Mőködés ellenırzés: 
• A kormánykerék mozgatás közben nem adhat ki szokatlan hangokat, nem recseghet és nem 

ugorhat.  
• A kormány mozgatása nem lehet a szokottnál nehezebb. Vigyázzunk, mert a szervó 

rásegítéssel ellátott autók kormánya álló motornál nehezebben mozog, járó motor esetében 
pedig nehezebb tekerni álló helyzetben, mint haladáskor! 

 
 
25. B. Beszéljen a földmunka- és rakodógépek futómővének felépítésérıl, 
részeirıl! Milyen szerkezeti egységeken keresztül visszük át a hajtást a 
kerekekre? Beszéljen a munkagépeken használt lánctalpas járószerkezetekrıl! 
 
Futómő általános felépítése. 
A földmunka- és rakodógépek futómővei (járószerkezetei) egymáshoz viszonyítva lényegé-ben 
géptípusonként, gépenként mutatnak konstrukciós különbségeket, de mindegyik egy 
alapkonstrukcióból indul ki. E tétel kapcsán az alapkonstrukciós megoldások mőködését 
ismertetjük.  
Kotrógépek járószerkezetei 
A kotrás technológiája szerint a fejtıszerszám mozdul el a megmunkálandó talajhoz képest, és ha az 
alapgép a talaj leforgácsolását egy helyen már elvégezte, kissé tovább kell haladnia. 
Járószerkezetének nem a munkahelyek közötti – közúti – közlekedés az elsırendő feladata, hanem a 
kisebb távú munkamozgások végzése. Mivel ezeket általában egyenetlen terepen hajtja végre, 
fontos követelmény a jó terepjáró képesség 1:4 kapaszkodó képesség. E követelményeknek 
legjobban lánctalpas járószerkezet felel meg. 
Gumiabroncsos járómőves alváz 
A kotrógépek kis- és középkategóriáiban a gumiabroncsos (elterjedten gumikerekeseknek nevezett) 
járómőves alváz erıátvitele szerint lehet: 

• teljesen mechanikus 
• hidraulikus mőködtetéső mechanikus hajtómővekkel 
• közvetlen hidraulikus hajtású. 

Az önjáró (mobil) kotróknál (a lánctalpasoknál is!) a hajtómotor a forgó felsı vázon van, ezért a 
hajtóerıt a járómő hajtómőveihez le kell vezetni. Ez meglehetısen bonyolult és költséges szerkezeti 
megoldásokat tesz szükségessé, mivel az erıátvitel csak a királycsapon át lehetséges.  
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Lényegesen leegyszerősíti a gumikerekes járómővek hajtását a hajtóteljesítmény hidraulikus 
levezetése az alvázra, amelyen a hidrómotor és a hajtómő a szokásos mechanikus differenciálmő 
közvetítésével hajtja a kereket. 
Az elıre- hátramenet sebességfokozatai egyszerően kapcsolhatók a hidrómotor ellenkezı irányú 
táplálásával, fordulatszámát pedig fokozatmentesen lehet szabályozni a két szélsı érték között a 
táplálás mennyiségével.  
 
Az ábrán látható alváz hajtása a hidromechanikus hajtási csoportba tartozik. 
Traktoralapú gumikerekes univerzális földmunkagép futómőve 
A korábbi idıszakban a kiskotrók a mezıgazdasági lánctalpas és gumikerekes traktorok bázisán 
alakultak ki, miután azok alkalmasak voltak hidraulikus szerelékek mőködtetésére.  
A traktorkotróból továbbfejlesztett kotró-rakodógép alváza alapvetıen eltér a traktor alváztól, 
kifejezetten földmunkákra kifejlesztett megerısített alváz.  
A legkorszerőbb földmunkagépek járószerkezete zárt hidrosztatikus hajtás.Ez a hajtásmód igen 
nagy rugalmasságot mutat, mindamellett, hogy fokozatmentes szabályozás és az egyszerő 
irányváltás is megoldott.  
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A gumiabroncs, mint a járószerkezet fontos eleme 
A gumiabroncs helyes megválasztásától is függ a gumikerekes kotrógépek teljesítménye és 
gazdaságossága. Az abroncsgyártók minden géptípusra kifejlesztettek olyan abroncs-
konstrukciókat, amelyek messzemenıen megfelelnek minden mőszaki követelménynek és az adott 
talajviszonyoknak 
A nemzetközi megállapodás szerint az alacsony, 1,0-2,75 bar belsı nyomású abroncsok 
nagyságának jelzését angol hüvelykben (= 25,4 mm) adják meg, pl. 8,25-20, itt az elsı szám az 
abroncs szélessége felfújt állapotban a névleges nyomáson, a második szám az acélpánt átmérıje 
(ugyancsak hüvelykben). 
A magas 5,00-6,75 bar nyomású abroncsok jelzésében a kötıjel helyett szorzójel szerepel, itt az 
elsı egész szám az abroncs külsı átmérıje, a hátsó szám az abroncs szélessége felfújt állapotban 
(hüvelykben).  
Lánctalpas járómőves alváz 
A lánctalpas jármőalváz két, merev szekrényes hosszgerendából és az ezeket áthidaló 
keresztgerendákból álló hegesztett acélszerkezet, összefogó fedelén kiképzett görgıs koszorú 
nyakrésszel. 
Az elıre- és hátramenetre egyaránt alkalmas lánctalpas járómő normál menethelyzetében a hajtó 
lánckerék mindig hátul van, hogy az alsó láncág húzott legyen. A gyárak kisebb mértékben eltérı 
szélességő, egységesített lánctalpakat gyártanak, így azonos kotrógép-típushoz többféle mérető 
lánctalp szerelhetı fel. 
A talajviszonyoktól függıen célszerő a következı talplemez szélességeket választani: 

• száraz anyag, kı, teherbíró terep  400-600 mm 
• kavics, föld      600-700 mm 
• nedves föld, homok     700-900 mm 
• nedves iszap, vizenyıs talaj   1000-1500 mm 

A traktor-járómő talplemezeinek külsı járófelülete alacsony keresztbordázattal készül a talajon való 
jobb kapaszkodás céljából. 
Lánctalpas járómő részei 

• Hajtókerék 
• Feszítıkerék 
• Terhelési rendszerek (görgı rendszerek) 
• Lánctalp 

Terhelési rendszerek: 
• Görgı soros 
• Himbás 
• Keréksoros 

 

 
Görgı soros 
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Himbás 
 

 
Keréksoros 

 
Lánctalpas járószerkezet fajtái: 
 

• Nyitott hajtás lánc 
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• Zárt hajtás lánc 
 

 
 
 
A hidrosztatikus hajtás tökéletesítésével megnyílt a lehetıség a kotrógép lánctalphajtásának 
korszerősítésére és egyszerősítésére. Általánosan elterjedt a két lánctalp egyedi hajtása, ami 
lehetıvé teszi a helyben fordulást a két lánctalp ellentétes irányú hajtásával. 
A hidrosztatikus lánctalphajtás nagy nyomatékú hídrómotorja feleslegessé teszi a többfokozatú 
fordulatszám-csökkentı fogaskerekes hajtómő beépítését és nagy nyomatékú áttétele következtében 
a táplálás megszőnésekor azonnal fékként mőködik 

• Kotró járómő (himbás) 
A kotrójárómő himba kocsikba szerelt lengı görgıivel viszonylag könnyen átgördül a 
kisebb talajegyenetlenségeken. A csaposan összeerısített és végtelenített lánctagok vezetı 
bütykein vagy hornyaiban a nagy átmérıjő futógörgıkkel legördülve halad a lánctalp, 
miközben a rugós felfüggesztéső himba kocsi gyakorlatilag elnyeli a talaj kisebb 
egyenetlenségeit. A hajtó lánckerék fogai csapos kapcsolatnál behatolnak a lánctagok 
hézagaiban, tarajos kapcsolatnál pedig a lánctag taraja hatol be a lánckerék fogai közé. A 
kotrójárómő haladási sebessége 1,5 km/h.  

• Traktor járómő (görgısoros) 
A kotrójárómővet csaknem teljesen kiszorító lánctalpas traktor-járómő rövidebb, mint a 
kotrójárómő. A lánctalp láncra felcsavarodott lánctagokból áll és a nagy átmérıjő lengı 
futógörgık helyett nagyobb számú, kisebb átmérıjő, az alapkereten mereven csapágyazott 
futógörgıkön gördül. Hajtásához a hajtó lánckerék fogai hatolnak be a lánccsapok közeibe.  
A kisosztású lánc csavarozott, külsı felületén haladási irányra merılegesen bordázott 
talplemezekkel meghibásodás esetén könnyen és gyorsan cserélhetı. A lánctalp feszesen 
tartását a terelı lánckerék tengelyének feszítésével vagy a visszafutó (felsı) ágba beépített 
feszítı berendezésekkel oldják meg.  
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26. B. Milyen fékeket ismer? Beszéljen a munkagépeken található fékekrıl! 
Ismertesse a fékrendszer részeit, mőködési elvét! Mibıl adódhat a fékek 
helytelen mőködése, meghibásodása? 
 
Fékek típusai 
A jármő lassítása, sebességének gyors csökkentése, lejtın álló jármő rögzítése valamint a lejtıs 
úton haladó jármő sebességének biztonságos tartása. A lassító fékezést a vonatkozó jogszabály 
üzemi fékezésnek nevezi és elıírja, hogy jármő sebességétıl és terheléstıl függetlenül bármilyen 
lejtın vagy emelkedın, vagy vízszintes útfelületen, gyorsan és hatásosan lehessen vele a jármővet 
lassítani illetve megállítani  
Feladatuk alapján megkülönböztetünk 

• Üzemi fékberendezés: a jármő sebességét szükség esetén csökkentenie kell, adott 
körülmények között egészen a megállásig. A jármő ennek során ne változtassa meg a nyom 
vonalát. Az üzemi féket a vezetı lábbal mőködteti, folyamatosan változtathatónak kell 
lennie és az összes kerékre kell hatnia 

• Biztonsági fékberendezés: az üzemi fékrendszer zavarai esetén annak feladatait kell ellátnia. 
Nem kell független, harmadik fékrendszernek lennie, hanem a kétkörös üzemi 
fékberendezés mőködıképes fékköre vagy folyamatosan változtatható hatású, rögzítı 
fékberendezés is elegendı 

• Rögzítı fékberendezés: álló, vagy leállított jármő elgurulását kell megakadályoznia lejtıs 
úton, a vezetı távollétében is. 

• Tartósan mőködtethetı lassító fékberendezés: feladata a hosszabb ideig tartó lejtın 
haladáskor a jármő sebességét meghatározott állandó értéken tartani. 

Mőködési mód szerint: 
� Mechanikus fék 

        (mechanikus súrlódás fejti ki a fékezı nyomatékot) 
� Hidrodinamikus fék 

        (hidrodinamikus tengelykapcsoló elv, egyik rész rögzített) 
� Elektromágneses fék 

        (mágneses erıterek fejtik ki a lassító hatást) 
� Áramlástani fék 

         (munkaközeg áramlik vagy áramlását akadályozzuk) 
Energia átvitel módja szerint:  

� Mechanikus: a fékezı erıt a jármővezetı fejti ki  
� Hidraulikus: a fékezı erıt a vezetı fejti ki, a hidraulikus rendszer továbbítja ezt az energiát a 

kerékfékszerkezetekhez 
� Pneumatikus: a vezetı a fékpedálon kifejtett erıvel a felhasznált segédenergia nagyságát 

változtatja (pneumatikus=sőrített levegıvel mőködı) 
� Elektromos: a fékezı erıt villamos rendszerő végrehajtó egység fejti ki 
� Elızıek kombinációi: hidro-pneumatikus, elektromechanikus, stb. 

Fékezı, súrlódó felület alakja szerint: 
� Dobfék (szimplex, duplex, szervo fékek) 
� Tárcsa fék: fix illetve úszónyerges változatok 

Üzemi fékberendezés 
Hidraulikus fék mőködése 
A hidraulikus fékrendszernél a pedál lenyomása a fıfékhengerben nyomást hoz létre, amelyet 
fékcsövek továbbítanak a kerekekhez. Itt a munkahengerek alakítják vissza erıvé a nyomást, ezek 
nyomják a féktárcsa, vagy fékdob felületéhez a nagy súrlódási tényezıjő fékbetéteket, 
fékpofákat. A súrlódás hıvé alakítja a jármő mozgási energiáját. 
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Kétkörös hidraulikus mőködtetéső fékszerkezet 

 
 
Fékrendszer részei. 
 

  
Dobfék kialakítása    Tárcsafék rendszer kialakítása 
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Légfék rendszer 
A légfékrendszer mint a jármő biztonsági rendszerének része az eltelt két évtized alatt igen nagy 
változáson ment át. A szerelvényei korszerősödtek és egységessé váltak. A mőszaki 
megbízhatóságuk alapvetı fontosságúvá vált. Megjelentek az elektronikus vezérlési rendszerek is a 
légfékrendszereknél. 
Korábbi ismereteink alapján a mechanikus illetve hidraulikus energia átvitelő fékrendszereknél a 
kerékfékszerkezeteknél megjelenı fékezı erı a vezetı által kifejtett pedálerıtıl függ, nagyobb 
pedálerı nagyobb fékezı (lassító) erıt eredményezett 
Ha a gépkocsi tömege növekszik akkor  a fékezéshez is nagyobb pedálerıre van szükség. A 
pedálerı csak egy meghatározott értéket vehet fel. Ha a megengedhetı pedálerı nem képes 
létrehozni a kerékfékszerkezetekben a fékezıerıt, akkor külsı energiát kell igénybe venni. 
Lehetıségek: 

• A motor szívócsövében létrejövı alacsonyabb nyomás felhasználása (vákumos fékrásegítı)  
• a hidraulikus fék belsı áttételének növelése ( túl nagy pedálút! )    
• Kombináltfék alkalmazása (lásd késıbb 
• A fékezéshez külsı energiaként nagynyomású levegıt kell igénybe venni. 

 
LÉGFÉKRENDSZER BLOKKVÁZLATA 
 

 
 
Felépítése, részegységei. 
Egy jelenleg is alkalmazott szerkezeti összeállítás  
Nyomásszabályozó szelep és szőrıvel.  

• Segítségükkel az olaj és víz eltávolítható, a nyomás szabályozható 
• A légszárító teljes mértékben kiválasztja a vizet a levegıbıl 
• A négykörös védıszelep elosztja a levegıt a tartályok között 

A tartályok tárolják a fékrendszer a sőrített levegıt 

légsőrítı 

nyomásszabályozó 
a szőrıvel 

légszárító 

védıszelep 

levegı 
tartályok 
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Üzemi- és rögzítı fék rendszer. 
Feladata: a fékezı levegıt a kerékfékszerkezet mőködtetı egységeibe, a fékkamrákba vezeti, illetve 
a jármő rögzítése  
 

 
 
Üzemi fékrendszer egységei: 

• Pedálszelep 
• Terhelésfüggı fékerı határoló 
• Fékkamrák, elsı futómőveken 
• Rugóerı tárolós fékkamrák a hátsó futómőveken (A fékezı erıt egy igen nagy nyomóerıt 

kifejteni képes rugó biztosítja) 
 
Pedálszelep, fıfék szelep. 
(pedálszelep ha a fékpedállal egybeépített, és fıfék szelep ha különálló egység) 
feladata: 
A jármővezetı a fékpedálra kifejtett erıvel arányos nyomású sőrített levegıt vezérel ki a 
levegıtartályokból az üzemi fékkörök fékkamráihoz  
A pedálszelep mőködési fázisai: 
Alaphelyzet:   
a pedálszelephez a tároló rendszer levegıtartályaiban tárolt nagynyomású levegı közvetlenül 
csatlakoztatásra kerül. A pedálszelep alaphelyzete mellett a zárt szeleptestek miatt  levegı nem 
haladhat át a kerékfékszerkezetek közelében elhelyezett fékkamrákhoz illetve a fékrendszer 
kialakításától függıen légfékhengerekhez. 
Részfékezési helyzet  
A fékpedál lenyomása olyan mértékben történik meg hogy a fékezı levegı kivezérlése, átáramlása 
mind a két fékkör esetében megkezdıdik. Ez a nyomás nagyobb a környezeti nyomásnál de kisebb 
a levegıtartályok nyomásától 
Következmény: a fékkamrákba jutó levegı elmozdítja  a kerékfékszerkezet fékpofáit amelyek 
hozzáérnek a fékdobokhoz illetve a féktárcsákhoz, megkezdıdik a fékezési folyamat és a jármő 
sebessége csökken (a lehetséges legnagyobb fékerıtıl kisebb erıvel fékezzük a jármővet) 
Teljes fékezési helyzet: 
A pedálszelep teljes lenyomásakor bekövetkezik a szelepek teljes kinyitása, így a fékkamrákba 
kivezérelt nyomás nagysága megegyezik a levegıtartályok nyomásával. A fékezési folyamat alatt 
tovább nem növelhetı az üzemi fék által létrehozható a fékezı erı. 
Fékoldás: 
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A fékpedál alaphelyzetbe való visszaengedésével megszőnik a pneumatikus kapcsolat a 
levegıtartályok és a fékkamrák között. A fékezı levegı a fékkamrákból legtöbbször a 
fékezıszelepen keresztül, a szabadba áramlik   
 
Fékkamrák 
Feladata: az egyes fékkörök levegı nyomását nyomó erıvé és mechanikai munkává alakítja át és 
ezáltal létrehozza a fékezı erıt 

• Fajtái: 
• fékkamra 

rugóerı tárolós fékkamra 
A fékkamra és a kerékfékszerkezet kapcsolódása 
 
 

 
 
Terhelésfüggı fékerı szabályozó feladata:  
kettıs feladatot lát el,egyrészt folyamatosan érzékeli az adott tengely vagy tengelyek terhelési 
állapotát (ez a jármő haladása során, de a fékezés alatt  is állandóan változhat), másrészt ennek 
figyelembevételével automatikusan beavatkozik a fékezıszelep kivezérelt nyomásának megfelelı 
mértékő változtatásában, a kerekek blokkolásának, csúszásának  megakadályozása céljából 
A rögzítı fékrendszer. 
Feladata: 
 a jármő rögzítése, azonban a légfékrendszerő jármőveken van egy különleges biztonsági feladata. 
A jármővel mindaddig nem lehet elindulni amíg a fékrendszer teljes mértékben a légsőrítı által 
feltöltésre nem kerül. Több napos állás után a levegı elszivároghat, és a sőrített levegı hiány miatt 
baleset bekövetkezhet be. Ilyen esetben a hátsó futómő fékrendszerét befékezve tartja és csak az 
elıírt nyomás elérése után teszi lehetıvé az elindulást. 
 
Kombinált fékrendszer. 
Lényege: A fékrendszer egyik része a légfékrendszer töltı-, tároló és vezérlı egységét tartalmazza, 
ugyanakkor a fékkamrák segítségével a hidraulikus fékrendszer fıfékhengerét és így a kerékfék 
szerkezeteket mőködtetjük 
 
 
A fékbetétekkel szembeni legfontosabb követelmények: 

• súrlódási tényezıje nagy legyen, 
• a tényezı értéke lehetıleg független legyen a hımérséklettıl, hogy mind a gyors 
• nagy intenzitású, mind pedig a tartós, de kisebb intenzitású fékezést megfelelıen 
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biztosítsa, 
• lehetıleg ne legyen különösebben érzékeny a nedvességre és kenıanyagokra, 

kopásálló legyen, 
• szövetszerkezete ne legyen szemcsés, nehogy felsértse a féktárcsa felületét, 

üzemi hımérséklet alatt káros elváltozást ne szenvedjen, 
• ne legyen túl rugalmas vagy túl merev, mert akkor hirtelen fékezésnél a szegecse- 

ket elszaggatja, 
• ne tartozzon a gyorsan öregedı anyagok csoportjába. 

A fékbetétet a fékpofához (tárcsához, szalaghoz) szegecsek segítségével szoktuk rögzíteni. Újabban 
azonban egyre inkább terjed a ragasztási módszer, mert megfelelı ragasztóanyag alkalmazása 
esetén sok vonatkozásban jobbnak bizonyul a szegecseléstıl. A ragasztási módszer több 
szempontból is elınyös.  
A ferodó anyag jobban, simábban felfekszik, s ennek következtében nagyobb lesz a fékezési felület, 
ami viszont csökkenti a fajlagos nyomást, s a keletkezı hımérsékletet.  
Olcsóbb is a szegecselésnél, hiszen annak munkaigényessége és a felhasznált vörösréz vagy 
alumínium szegecsek magas ára közismert. Ugyanakkor ragasztott fékbetét alkalmazása esetén 
jobban tudjuk az egyenletesebb fékezést biztosítani és nagyobb a betét koptatható vastagsága is.  
A fékberendezések ellenırzése: 
Tekintettel arra, hogy a fékberendezés a munkagépek egyik legfontosabb biztonsági eleme, ezért 
azok tökéletes mőködıképességét rendszeresen ellenırizni kell. 
Napi ellenırzések: 

• fékpedál holtjátéka 
• fékolajszint 
• légféknél (légtartály víztelenítése) 
• fékkörök szivárgásmentessége 
• fékpróba 

Idıszakosan ellenırizendı a fékpofák, féktárcsák állapota, a fékbetétek kopásának mértéke. 
 
 
 
27. B. Sorolja fel a földnyesés és szállítás gépeit! Beszéljen ezen gépek általános 
felépítésérıl! Milyen munkák végezhetık el a különféle típusokkal? 
 
A földtoló traktorra vagy speciális vontatóra szerelt mozgatható toló lappal kialakított gép 
A gép munkaeszköze a toló berendezés, amelynek segítségével munka közben lenyesi, szállítja és 
elteríti a talajt.  
A toló lemez homlokrésze ívelt felülető. 
A toló lap a haladási irányra merılegesen áll, de elfordítható. 
A toló lap emelése és süllyesztése mechanikusan ( drót kötéllel, csörlıvel), vagy hidraulikusan 
történik. 
A földtolóval végezhetı munkák:. 

• aljnövényzet eltávolítására,  
• humusz leszedésére, 
• durva tereprendezésre,  
• anyag deponálására vagy terítésére,  
• kı eltávolítására,  
• talajlazításra. 

A földtológépek gazdaságos szállítási távolsága 50-60 méter, maximum 150 méter, leginkább 
gépláncban a durva földmunkákra célszerő használni 
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A földtoló felépítése 

 
 

  
 

 
A rolólap beállítási lehetıségei 

 
A földgyalu (gréder) 
Gumiabroncsos keréken mozgó, alvázra függesztett gyalulemezzel felszerelt föld egyengetı és 
terítı gép 
Munkaeszköze a gyalulemez, amelynek mindhárom szöge állítható.  
 
Elsısorban "finom" földmunkára alkalmas. Szállításra csak néhány tíz méterre célszerő. A gyalukés 
az elsı és a hátsó kerekek között van. Alakja hasonlít a tológép lemezéhez, helyzete függıleges és 
vízszintes csapok körül állítható. 
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. 
A földnyesık (szkréperek) abroncsos keréken (ritkán lánctalpas keréken) mozgó ládával felszerelt 
földkitermelı gép. A gép haladása közben a nyesıláda alsó éle lenyesi a talajt, a ládába juttatja, a 
ládában az ürítés helyszínére szállítja, majd ott elteríti. A földnyesık önálló egységként 
alkalmazhatók: 

• nagy tömegő töltés építésére,  
• nagy tömegő bevágás készítésére. 

A szkrépert általában géplánc egyik elemeként alkalmazzák, gazdaságos szállítási távolsága 
• vontatott gépeknél 100-600 méter,  
• önjáró gépeknél 500-5000 méter 

 

 
Nyesés 

 

 
Szállítás 
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Terítés 

 
. 
 
28. B. Mi az ömlesztett anyag fogalma? Hogyan történik az ömlesztett anyagok 
tárolása? Beszéljen a tároló helyeken betartandó munkavédelmi és tőzvédelmi 
szabályokról! 
Ömlesztett anyag fogalma. 
Az anyagokat fizikai értelemben halmazállapotuk szerint csoportosítjuk, így megkülönböztetünk 
szilárd, cseppfolyós és légnemő anyagokat. Az anyagok kémiai csoportosítása az anyagokat 
elemekre és vegyületekre osztja. 
Az anyagmozgatás szempontjából más csoportosítási elvre van szükség. Az elv lényege az, hogy az 
anyagmozgatási alapfolyamatok végzése közben milyen módon végzik az egyes manipulációkat a 
mozgatásra kerülı anyagokon. Azokat az anyagokat, amelyekkel egyenként vagy meghatározott 
számú darabonként történnek az anyagmozgatási mőveletek, darabáruknak nevezzük. Azokat az 
anyagokat, amelyeknek az ömlesztett halmazállapotával történnek az anyagmozgatási mőveletek, 
ömlesztett anyagoknak nevezzük. Az ömlesztett anyagok általában egynemő anyagok, amelyek 
szállítását és rakodását nagyobb tömegben rendezetlenül, csomagolatlanul végzik. Ilyenek pl. 
..kavics, szén, érc, salak, zúzottkı, aszfalt stb. Tömegben száll. csavar stb. 
Ömlesztett anyagok szabadban történı tárolása. 
Silónak az ömleszthetı, elsısorban szemcsés (egyes iparágakban a folyékony) anyagok tárolására 
alkalmazott nagymérető tárolókat nevezik. A silók két alaptípusa a függıleges és a vízszintes siló. 
A vízszintes silók egy része földmő. Ezek a silók voltaképpen a talajvízszint fölött kialakított 
széles, meredek falú árkok, amelyeket a mezıgazdaság a silózással tartósított, ill. erjesztett 
tömegtakarmányok (kukorica, cirok, gabonavagdalék, cukorgyári melléktermékek stb.) tárolására 
készítenek. A be- és kitárolást, ill. a tömörítést mezıgazdasági szállítógépekkel végzik, ezért a 
földsilók kialakítása általában olyan, hogy a vontatók a vontatmányt megfordulás nélkül be-, ill. 
kiszállíthassák. A földsilók ideiglenes lefedését föld terítéssel oldják meg. 
A mőtárgyként épített vízszintes silók ugyancsak árok-szerő mőtárgyak a terepszinten épített 
padlószerkezettel, magas, támfal-szerő kialakítású fallal, fedélszerkezettel. Ezekben a 
mőtárgyakban az anyagmozgatást telepített vagy önjáró gépek jellemzıen vízszintes irányban 
végzik. 
Prizmában való tárolás  
Bunkeroknak nevezzük azokat az ipari mőtárgyakat, amelyek célja ömlesztett (darabos vagy 
szemcsés) anyagok ideiglenes tárolása. Ilyesféle tárolásra általában az anyag szállítása során van 
szükség, jellemzı ezért a bunkeroknak a közlekedési vonalakhoz való kapcsolódása. 
Az alábbi ábra néhány tipikus alkalmazást mutat be. Az elsı vázlaton szállítóhíd és vasút, a 
másodikon vasút és közút, a harmadikon közút és a felhasználási hely közti csatlakozás 
mőtárgyaként alkalmaznak bunkert. 
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Az ábrák alapján arra lehet következtetni, hogy a bunkerok nyitott tárolók. Ez valóban így is van, 
bár célszerő a csapadékvíz okozta átázástól óvni a tárolt anyagot, ezért a legtöbb bunker fölé tetıt 
szerkesztenek. Zárt bunkerokat leginkább olyankor alkalmaznak, ha a környezetet az 
anyagmozgatás során keletkezı kellemetlenségektıl - portól, bőztıl stb. – igyekeznek megkímélni. 
Fedett és zárt tároló helyek kialakításai. 

• Raktározásnak az áru tárolására, állagának megóvására, a készletek elhelyezésére szolgáló 
tevékenységeket nevezzük. A raktározás történhet nyitott és zárt helyen. Nyitott helyen 
tárolják pl. a szenet, különbözı építı anyagipari árukat (pl. sóder, tégla), vasárukat stb. 

• A tároló helyeket a tárolt anyagok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak, egymásra 
hatásának, továbbá a környezetbıl eredı hatásoknak, illetıleg az anyag emberi egészségre, 
környezetre gyakorolt hatásának, a rakodás, szállítás és tárolás módjának 
figyelembevételével kell kialakítani. 

•  Munkahely céljára csak olyan építmény alkalmazható, amely megfelelı szerkezető és 
szilárdságú.  

• Az átlátszó felülető ajtók, kapuk, falak kitörés elleni védelmérıl, a veszély felismerésére 
alkalmas megkülönböztetı jelzésérıl gondoskodni kell. 

• A lengıajtókat és lengıkapukat átlátszó anyagból kell készíteni, vagy szemmagasságban 
átlátszó betéttel ellátni. 

• A munkahely padlózata és közlekedési útjai feleljenek meg a munkavégzés jellegének és az 
ebbıl fakadó tisztítási követelményeknek, a várható legnagyobb igénybevételnek, felületük 
csúszásmentes, egyenletes, botlás- és billenésmentes legyen. 

Tároló helyek szellızése, megvilágítása: 
• A munkahely természetes és mesterséges megvilágítása elégítse ki a munkavégzés 

jellegének megfelelı világításra vonatkozó követelményeket 
• A munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a por és vegyi anyagok, valamint a sugárzások, 

az alacsonyabb vagy magasabb légköri nyomás nem károsíthatják a munkavállalókat és a 
munkavégzés hatókörében tartózkodókat, és nem veszélyeztethetik a munkavégzés 
biztonságát  

• A munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a 
veszélyforrásokat figyelembe véve elegendı mennyiségő és minıségő, egészséget nem 
károsító levegıt és klímát kell biztosítani. 

• Ha az (1) bekezdésben elıírt levegı vagy klíma biztosítása mőszakilag megoldhatatlan, a 
munkavállalók egészségének megóvása érdekében szervezési intézkedéseket kell tenni, 
egyéni védıeszközt alkalmazni, illetıleg védıitalt juttatni. 

 
 
 
 
Ömlesztett anyagok veszélyei. 
Az ömlesztett anyagok veszélyei a következıben felsorolt  tulajdonságaiból adódik: 
Külsı súrlódás: Az ömlesztett anyagok kemény felületekkel való súrlódási tényezıje. Kísérleti úton 
határozható meg. Nyugalmi állapotban mért  µo és mozgás közbeni súrlódási tényezıt 
különböztetünk meg, és a kettı aránya általában µ/µo=0,7-0,9 
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A súrlódási tényezı azon lejtı hajlásszögének a tangense, ami a nevezett anyag nyugalmi 
állapotától éppen megcsúszik µo vagy mozgás közben még egyenletes sebességgel tovább csúszni 
képes. (µ )  µo=tgpo  µ=tgp 
Nedvességtartalom: A nedvességtartalom egy része vegyileg kötött lehet. Mint az anyag alkotója, 
annak mechanikai tulajdonságait nem változtatja meg. Az anyag felületén tapadó vagy a szemcsék 
közötti hézagot kitöltı víz az anyag jellemzıit, halmaz sőrőségét, ömleszthetıségét, rézsőszögét, 
belsı súrlódását stb. nagymértékben megváltoztatja. 
A nedvességtartalmat az anyag kiszámítása elıtt és után mért tömege összehasonlításával a száraz 
anyag tömegszázalékában adjuk meg. 
Tapadás: A tapadás a fıleg porszerő ömlesztett anyagoknál fordul elı. A nedvességtartalom a 
tapadást növeli. Szárazon is terjedı anyag a mészkıpor, krémpor stb. 
Törékenység: pl. koksz, szén 
Nedvszívóképesség: a hidroszkópos anyag. Az ilyen tulajdonságú anyagok a levegı 
nedvességtartalmát szívják magukba (sók, mőtrágyák, szilikagél stb.) 
Koptató hatás: elsısorban az anyag keménységétıl függ. Nagymértékben koptató anyagok a kvarc, 
a homok, vasérc, pirit, cement. 
Korrodáló tulajdonságok: korróziót elıidézı anyagok a velük érintkezı fémfelületeken, anyagokon 
fejtik ki hatásukat, pl. nedves konyhasó, nedves kén, nedves mőtrágya stb. 
Magas hımérséklet: pl. izzó koksz, forró salak, izzó cement, klinker, melegaszfalt stb. 
Összefagyásra való hajlam:  Nagy nedvességtartalmú anyagoknál O ºC alatt elıálló jelenség pl. 
nedves szén, érc, homok. 
Tőzveszélyes  
Robbanékonyság: Egyes anyagok (liszt, szénpor, főrészpor) levegıvel keveredve robbanásszerően 
gyulladnak meg. 
Öngyulladásra való hajlam: azon anyagok tulajdonsága, melyekben huzamosabb ideig való tárolás 
közben vegyi reakció hatására (oxidáció) nagy mennyiségő hı fejlıdik (nedves szén, faforgács, 
olajos acélforgács stb.), melynek hatására az anyaghalmazon belül a hımérséklet elérheti a 
gyulladási hımérsékletet. 
Egészségkárosító hatás: Egyes anyagok pora a légzıszervekre ártalmas (szilikózis), mások 
kifejezetten mérgezı tulajdonságúak. Ilyen anyagokat porzásmentesen, gondosan elvárt és tömített 
anyagmozgató géppel kell szállítani. 
 
Betartandó munka-, baleset- és tőzvédelmi elıírások 
A fentebb felsorolt tulajdonságokat figyelembe kell venni a rakodás szállítás során. Be kell tartani 
az anyagokra vonatkozó biztonsági elıírásokat.(tőzvédelmi, vegyvédelmi) 
A silóba történı tárolásnál az ömlesztett anya jelentı oldal nyomását. 
Ömlesztett anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy azokról ne kerülhessen anyag a közlekedési utakra. 
Rézső kialakításoknál figyelembe kell venni a belsı súrlódási tényezıt. Az ilyen halmazokat 
aláásni tilos! 
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29. B. Határozza meg az egységrakomány fogalmát! Milyen egységrakomány 
képzı eszközöket ismer? Hogyan történik ezen egységrakományok képzése? 
Milyen biztonságtechnikai szabályok vonatkoznak az áruk egységrakománnyá 
történı összeállítására? 
 
Egységrakomány fogalma 
Az egységrakomány kisebb mérető, tömegő áruk, csomagolási formák nagyobb egységbe foglalása 
a továbbítási folyamat ésszerősítése érdekében. 
Bármely áruféleséget szállítói csomagolásuk, megfelelı kezelésük után célszerő egységrakományba 
foglalni 
Az egységrakomány-képzés célja  
Az egységrakomány akkor elınyös, ha kismérető árut kell szállítani. A logisztikai költségek 
csökkentése (a rakodógépesítés és automatizálás elısegítése, rakodási mőveletek számának 
csökkentése, az áruvédelem,csomagolás egyszerősítése) érdekében hatékonyabban szervezhetı az 
anyagáramlás folyamata, ha a kisebb mérető termékekbıl a szállítóeszköz méreteihez is igazodó, 
jobb helykihasználást lehetıvé tevı egységrakományokat képezünk.  
 
Raklapok, konténerek és egyéb rakatképzı eszközök tulajdonságai, felhasználási 
területei. 

• Konténerek 
Zárt eszköz, véd a csapadéktól. Térfogatuk szerint lehetnek kicsik, közepesek és nagyok. 
Méreteiket lábban mérik az áruforgalomban. Szélesség: 8 láb. Magasság 8-8,5 láb. Mélység 1o-2o-
3o-4o láb lehet (egy láb kb. 33 cm). Ez a méret a szabványos EUR raklaphoz igazodik. A 
világkereskedelemben egységes. 
Létezik az egységkonténer fogalma is. Ez a 2o láb hosszú konténert jelenti. Jelölése: TEU. 
A konténerek anyaga általában fém (acél, alumínium). Nagy a tára tömegük (t). Jól gépesíthetı 
rakodásuk az egységesen kialakított sarokelemeknek köszönhetı. A rakodó eszköz lehet daru vagy 
targonca. 

 
• Rakodólapok fajtái  

Felhasználása szerint lehet eldobható (egyutas) vagy szabványmérető (csereszabatos). Ez többször 
felhasználható, az EU-n belül egységes. Mérete 12oox8oox144mm. 
Teherbírása kb. 1ooo kg.  
Tömege 24-26 kg.  
Jelölése lehet: #.  
Leggyakrabban fából készül, de lehetséges fém, mőanyag, stb. Legelterjedtebb a sík kivitel. 
Találkozhatunk rakoncással, oldalfalassal, zárttal is.  
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Szállítóládák (rekeszek)  
Gépesíthetıség szempontjából nem tekinthetık egységrakomány képzı eszköznek. Rakodólapon 
illetve konténerben már egységrakományként továbbíthatóak 
 
Rakatok képzése, rögzítésének módjai. 
A darabáruk szállításakor elvileg az egyes árudarabokat külön-külön kell a rakodás során megfogni 
és a raktérben elhelyezni. Ez a tevékenység munka- és költségigényes, gondoljunk pl. a kézi 
rakodással végzett téglaszállításra.  
Az összefogáshoz leggyakrabban segédeszközöket is használnak (rakodólap, konténer). Ha az árut a 
fent említett módon egységekbe fogjuk össze, akkor egységrakományos szállításról beszélünk. Az 
egységrakományt szoktuk rakatnak is nevezni 
Szállítástechnikai szempontból fontos tudni az áru jellegzetes tulajdonságát, szállítási 
igénybevételekkel, az idıjárás hatásaival szembeni tőrıképességét,a környezetre való 
veszélyességét. 
Az egységrakomány képzés módjai. 

• Átkötés (közel azonos alakú tárgyak) 
• Kötegelés, pántolás (egyforma alakú és mérető áruk) 
• Rögzítés nélkül kötésben (szabályos, egyforma alakú és mérető tárgyak) 
• Hálós képzés (sárgarépa, krumpli) 

 
Az egységrakományos szállítás elınyei és hátrányai  
Elınyei:  

• Csökkenti a rakodási idıt, A rakodás gépesíthetı, rövidebb átfutási idı az eladó-vevı 
közötti folyamatban  

• Homogenizálja a rakodó, mozgatandó egységet, tároló berendezéseket,  
• Csökkenti a szükséges rakodó és szállító eszközök fajtaszámát, növeli a kihasználtságukat, 
• Egyszerőbbé teszi a rakományképzést,  
• Biztosítja az áru védelmét,  
• Élımunkát takaríthat meg. 

Hátrányai: 
• Egység rakományképzı eszköz szükséges,  
• ezek beszerzése, karbantartása költségráfordítást igényel,  
• ezek szállítási láncát meg kell szervezni 
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Egységrakomány-képzés biztonsági követelményei. 
Ismerni kell, figyelembe kell venni 

• az egyes rakatok tömegét, 
• az egyes rakatok terhelhetıségét, és így az egymásra halmazható rakatok számát, 
• a rakatok kialakítását (soros, vagy tömbös tárolás), 
• a rakatképzés segédeszközeinek használati módját, 
• a rakatképzéshez használatos targonca munkaszerelékét, 
• az egyes rakatok közti távolság meghatározásához a rakatképzı targonca mozgásához a 

közlekedési és manıverezı mozgások útszélességi igényét. 
Szállítástechnikai szempontból fontos tudni az áru jellegzetes tulajdonságát, szállítási 
igénybevételekkel, az idıjárás hatásaival szembeni tőrıképességét,a környezetre való 
veszélyességét. 
Az áruk különböznek egymástól külsı formájukban, méretükben, fajtérfogatukban, s számos egyéb 
tulajdonságaiban, mint pl. törékenység, veszélyesség stb. 
A rakomány súlypontjának a konténer súlypontjába állított függılegesen kell lennie (lehetıség 
szerint közel a padozathoz). Ha elkerülhetetlen, hogy a rakomány súlypontja távol legyen a 
konténer súlypontjától, ez a konténer mindkét oldalán feltüntetendı. 
 
 
30. B. Ismertesse a teherkötözésre vonatkozó szabályokat! Mely esetekben nem 
szabad a terhet megemelni? Mi a teendıje, ha nem ismeri az emelendı teher 
tömegét? 
 
Teherrögzítési pontok kialakításai  

• A teherfelvevı eszközt csak az emelendı tárgy megfelelı teherbírású részeire szabad 
felerısíteni. 

• Ha a teher emelés közben elbillenhet vagy elcsúszhat, olyan teherfelvevı eszközt vagy 
rögzítési módot kell alkalmazni, amely a terhet emelés közben nemcsak támasztja, hanem 
szorítja is. 

• Ha a teher rögzítése csak szorításon alapul, tilos az egymáshoz szoruló felületek közé idegen 
anyagot tenni. 

• A teherfőggesztı eszközt az emelt teher sarkainál, éleinél fellépı megtöréstıl megfelelı 
megoldással (pl. kötélvédı saru alkalmazásával) védeni kell. 

• A teherfelvevı eszközt úgy kell a terhen elhelyezni, hogy az azon emelés közben ne tudjon 
elmozdulni, elcsúszni, elferdülni, vagy leugrani. 

 

     
Hegeszthetı emelıszem             Csavaros emelıszem                Sarok védelem 
 



 117 

Teher súlypontjának meghatározása  
Az emelıgép horgára úgy kell felfüggeszteni a terhet, hogy annak tömegközéppontja a horog 
függıleges tengelyvonalába essék. 
Homogén anyagú tárgyak súlypontja a tárgy geometriai középpontjába esik 
 
Teher rögzítésének, megkötözésének szabályai- 

• A kötözı feladata a teherfelvevı eszköz helyes kiválasztása és alkalmazása, a terhek 
biztonságos felerısítése, rögzítése         

• A függeszték teherhez kapcsolódó elemét a teher olyan pontjain rögzítsük, amelyek az egész 
emelendı teher tömegét biztonságosan elbírják. 

• Az emelendı terhet úgy kell felerısíteni, hogy az emelés közben el ne mozdulhasson, ki ne 
csússzon, meg ne billenhessen. 

• A megfogást úgy kell kialakítani, hogy a csatlakozó elemek megtörésnek vagy 
rongálódásnak ne legyenek kitéve. 

• Egymásra helyezett, össze nem tartozó terhek kötözésekor ügyelni kell arra, hogy a 
megfogás ne csak támassza, hanem szorítsa is a terhet. 

• A megfogási helyek a teher súlypontjától egyenlı távolságra essenek. 
• A teherfelvevı eszközt csak az emelendı tárgy megfelelı teherbírású részeire szabad 

felerısíteni. 
• Az emelıgép horgára úgy kell felfüggeszteni a terhet, hogy annak tömegközéppontja a 

horog függıleges tengelyvonalába essék. 
• Teherfelfüggesztı eszközt az emelt teher sarkainál éleinél fellépı megtöréstıl (pl.: 

kötélvédı saru alkalmazásával) védeni kell 
• A kötél- láncágak hosszúságát csomózással, megcsavarással rövidíteni tilos! 
• A kötözı ágak számát csak addig és csak olyan módon szabad növelni, amíg az ágak 

ellenırizhetı módon együttesen vesznek részt a teher tartásában és egymást érintve nem 
keresztezik. 

• A kötözı két- vagy háromágú kapcsot vagy sarut csak akkor alkalmazhat, ha a tárgy 
tömegközéppontja a tárgy felfüggesztési helyénél mélyebben helyezkedik el. 

• Ha a teherfelvevı eszköz tehertartó ágának állandó helyzetét az emelt terhen csak a súrlódás 
biztosítja, és az megcsúszhat, akkor emelıgerendát kell alkalmazni 

 
Próbaemelés szükségessége  

• A terhet úgy kell elıször megmozdítani - emelni vagy süllyeszteni -, hogy az éppen csak 
elmozduljon eredeti helyzetébıl, majd a mozgatást meg kell állítania. A terhet tovább 
emelni, illetve a süllyesztést folytatni csak akkor szabad, ha a felerısítés, az emelımő 
fékjének mőködése rendben van, és a teher további mozgatása az emelıgép stabilitását nem 
veszélyezteti. 

• Ha a teher az emelés pillanatában elferdül, vissza kell ereszteni és a kötést meg kell 
igazítani. 

• A teher felerısítését a teherfelvevı eszközrıl csak akkor szabad levenni, ha a teher 
elmozdulás, megcsúszás, gurulás, billenés, eldılés stb. ellen megfelelıen biztosított és 
szilárd teherviselı alapon van. 

 
Teheremelés tilalmai  
Nem emelhet meg az emelıgéppel olyan terhet: 

� amelyen személy tartózkodik, kivéve: a személy emelésére is alkalmas, illetve    
személytartóval rendelkezı emelıgép; 

� amely tömegközéppontja emelés közben veszélyes mértékben eltolódik; 
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� amely nem tartja meg a saját tömegét; 
� amely leerısített; 
� amely lefagyott; 
� amely beépített, kivéve, ha az emelıgépet erre a célra tervezték és gyártották; 
� amelyen más rögzítetlen tárgyak is vannak; 
� amelyhez más tárgyakat nekitámasztottak; 
� amely a teherfelvevı eszközt rongálja, illetve 
� amely tömege meghaladja az emelıgép, illetıleg a teherfelvevı eszköz teherbírását. Ez nem 

érinti a vonatkozó szabvány szerinti statikai és dinamikai vizsgálatokat. 
Ha nem biztos benne, hogy egy tárgyat szabad-e megemelni, akkor köteles az emelıgép 
üzemeltetıjétıl vagy az emelıgép ügyintézıjétıl utasítást kérni. 
 
Tömeg meghatározásának módjai 
A teher súlyát a rendelkezésre álló adatokból kell megállapítani, amely történhet méréssel, 
számítással, becsléssel. 
Sok esetben az emelendı teher súlya a rendelkezésre álló dokumentumok (szállító levél)alapján, 
vagy a tárgyon van feltüntetve. 
 
 
31. B. Milyen kötözı és függesztı eszközöket ismer? Beszéljen ezen eszközökrıl, 
alkalmazási területeikrıl! Milyen ellenırzési kötelezettségei vannak a kötözı és 
függesztı eszközök használata elıtt? 
Horgok kialakítása, jellemzıik. 

Nagy szilárdságú ötvözött acélból sőllyesztékben kovácsolva készülnek.. Jellemzıje, hogy 
túlterhelés esetén a horogcsúcs kihajlik, de nem törik. A kiakadás gátló biztonsági szerelvény 
acéllemezbıl készül, galván horganyozva. 

 Nagy szilárdságú szemes horog 
 

   
 

Jellemzı felhasználási területe: sodronyköteles vonszolók, kézi- és gépi meghajtású emelıcsörlık, 
villamos emelıdobok teherfelvevı eszközeként, illetve sodrony kötél függesztékek gyártásához. 
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Nagy szilárdságú forgó horog 

   

Jellemzı felhasználási területe: elsısorban kézi- és gépi meghajtású emelıcsörlık, villamos 
emelıdobok teherfelvevı eszközeként használatos. Olyan esetekben alkalmazzák, mikor biztosítani 
kell a teherfelvevı eszköz elfordíthatóságát az emelendı teherhez képest. 

Mivel ez a típus nem csapágyazott, így csak terheletlen állapotban forgatható!  

Csapágyazott forgó horog,  (WHS típusú, 8-as szilárdsági osztályú) 

  

Lánchorog                     Kontiner horog 

  

 
 



 120 

Teheremelı láncok.  
A lánc csuklósan összerakott alkatrészek sorozata. Egyes láncok (hajtóláncok, lánchíd) elemei, a 
láncszemek csak egy tengely, mások (szemeslánc) két sıt három tengely körül is el tudnak fordulni. 
A láncokat terhek tartására vontatására és emelésére, gépek hajtására, sok helyütt kötelek, zsinórok 
helyettesítésére, A láncszemek általában fémbıl készülnek, de gyártanak láncokat különféle 
mőanyagokból is. 
A teherláncokat emelıgépeken és szakaszos mőködéső szállító berendezésekben használják részben 
olyan célra, melyre egyébként kender vagy acélsodronykötelet is alkalmaznak: teher kötözésére, 
emelésére és áthelyezésére. Ilyen láncok a szemes és a csuklós teherláncok, melyek szerkezetileg 
hasonlóak a csuklós hajtóláncokra. 
A legáltalánosabban elterjedt lánc a szemes lánc. A láncszemek hajlított és általában végeikkel 
összehegesztett, kör keresztmetszető huzalból készülnek automata gépeken nagy tömegben. A 
kisebb mérető szemes láncot méterben lehet kapni és tetszıleges méretre leszabni. A szemes láncot 
általában olyan helyen használják, ahol nincs fárasztó igénybevételnek kitéve.. Ritkábban 
emelıgépeknél is alkalmazzák kötél helyett. A szemes lánc elınye, hogy olcsó, szemei minden 
irányban hajlanak, nem igényel különösebb karbantartást, különösen, ha korrózióálló anyagból 
készül. Emelıgépeknél hátránya, hogy a láncszemek kis érintkezı felületük miatt gyorsabban 
kopnak, a lánc önsúlya nagy, nyúlik, lökésszerő terhelésre érzékeny, a megengedhetı sebesség 
kicsi, 0,6-1,0 m/s. Rövidszemő teherláncok 6-40 mm átmérıjő huzalból készülnek, megengedett 
terhelésük 3,6-150 MN (meganewton) = 3600-150 000 N. 
Teheremelı láncok. használatánál betartandók:   

• A teherfelvevı eszközt csak a gyártója által szavatolt alsó és felsı hımérsékleti határok 
között szabad használni. 

• A láncágak hosszúságát csomózással, megcsavarással rövidíteni tilos! 
• Emelıláncként csak erre a célra gyártott láncot szabad használni. 
• Láncon ideiglenes kötés csak erre a célra tervezett és gyártott szemmel végezhetı, lazulás, 

kiakadás elleni biztosítással. 
• Láncot törı, illetve ütésszerő igénybevételnek tilos kitenni! 
• Négyágas lánc felfüggesztésnél legfeljebb két ág teherbírását szabad figyelembe venni. 
• Az összetekeredett láncokat használat elıtt ki kell egyenesíteni. 
• Ha a láncot többször a teher köré kell tekerni, akkor a láncszemek nem keresztezhetik 

egymást. 
 
Kötelek anyagai, jellemzıik  
A hagyományos kötelek természetes szálas anyagokból készülnek, anyaguk leggyakrabban kender, 
de lehet manilakender, pamut, kókuszrost, vagy juta is. Ritkán más szerves szálakat is használnak 
kötélgyártásra, gyapjút, selymet és emberi hajat. A kötélgyártásban használt mesterséges szálas 
anyagok közé tartozik a polipropilén, a nejlon, a poliészter, a polietilén.. Egyes kötelek többféle 
anyag felhasználásával készülnek. Rugalmas kötelek gyártásához gumi- vagy gumi rugalmas 
szintetikus (elasztán-) fonalakat is felhasználnak. 
A kötelek másik nagy csoportját a sodronykötelek (hétköznapi szóhasználatban drótkötelek) 
alkotják. Az  acélsodronykötelek egy része a hajózásban, emelıgépeken és 
szállítóberendezésekben teheremelésre és vontatásra szolgál, ezeket futóköteleknek hívják és 
alapvetıen kötéldobokon és kötélkorongokon átvezetve dolgoznak. Más részük tartókötél, ilyeneket 
használnak a kábelhidaknál, karcsú, magas építmények (tornyok, árbocok, daruk) tartására. 
A kötelek felerısítésére sok megoldás született, a hagyományos kötelek rögzítésére és toldására 
változatos csomókat találtak ki, a sodronyköteleknél pedig ugyanerre a célra kötélszívek, kötélvég-
hüvelyek, kötélékek és szorító kengyelek használatosak. 
Acélsodronykötél 
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A sodronykötelek húzószilárdsága sokkal nagyobb a textilszálakból készült kötelekénél. A 
futókötelek és tartókötelek szerkezete általában eltérı. A futóköteleknél a hajlításból származó 
feszültség a húzó igénybevételhez képest jelentıs. Ez a kötél szálainak fáradását okozza, ugyanis a 
kötéldobra és a kötélkorongokra való fel- és lefutás során ismételt hajlítást szenvednek. Ide 
tartoznak a daruk, felvonók, csörlık, siklók, sodronykötélpályák kötelei. Álló kötelekben a 
hajlításból származó feszültség lényegesen kisebb a húzófeszültségnél és a statikus terhelés miatt 
nem lép fel kifáradás. 
A sodronykötelek készülhetnek kis szakítószilárdságú lágy acélból, ezek több hajlítgatást bírnak el, 
mint a nagyszilárdságú acélból készültek, de gyorsabban kopnak. A nagyszilárdságú huzalból 
készült kötelek hajlékonyabbak (kisebb kötéltárcsát igényelnek), de merevebbek és törékenyebbek. 
Ugyanígy az azonos össz keresztmetszető kötelek közül a vékonyabb huzalból készültek 
hajlékonyabbak, de gyorsabban kopnak és kevésbé korrózióállóak. 
 
Függesztı eszközök használata, azonosítása, terhelhetıség meghatározása  
 
Függesztı eszközök ellenırzése.  
Acélsodrony kötél 
Az elsı használat elıtt az alábbiakat feltétlenül meg kell vizsgálni: 

• az acélsodrony kötél függeszték megegyezik-e a megrendelttel; 
• az acélsodrony kötél függeszték gyártói bizonylata rendelkezésre áll-e; 
• az acélsodrony kötél függesztéken szereplı azonosító és a teherbírásra vonatkozó adatok 

egyeznek-e a bizonylat adataival. 
• Az acélsodrony kötél függeszték rendelkezésre álló adatait be kell jegyezni az emelıgép 

naplóba vagy a függeszték nyilvántartásába, illetve ellenırizni kell, hogy a függeszték adatai 
ezen dokumentumban szerepelnek-e. 

• a kezelıt vagy kezelıket megfelelı oktatásban kell részesíteni az acélsodrony kötél 
függeszték használatával és karbantartásával kapcsolatban, és a fenti oktatást bizonyító 
írásos dokumentumot meg kell ırizni. 

Felülvizsgálatok  
Minden használat elıtt meg kell vizsgálni a függesztéket egészséget nem veszélyeztetı és 
biztonságos állapotáról  

• azonosíthatóság (egyedi jel); 
• idıszakos vizsgálat érvényessége; 
• károsodás illetve  
• meghibásodás szempontjából. 

Ha az acélsodrony kötél függesztéken az azonosító és a biztonságos használathoz szükséges más 
adatok nem találhatók, vagy az adattábla tartalma nem, vagy nem egyértelmően olvasható, a 
függesztéket ki kell vonni a használatból! 

Ha az idıszakos vizsgálat érvényessége lejárt, a függesztéket ki kell vonni a használatból és 
elkülönítve kell tárolni az újabb vizsgálatig. 

Idıszakos felülvizsgálat - teljes vizsgálat (a vizsgálatról naplót kell vezetni!) 

• Legfeljebb 6 havonta illetékes, érvényes jogosultsággal rendelkezı személynek teljes 
vizsgálatot kell tartania. Amennyiben a használat során tartósan a névleges terheléssel 
vannak igénybe véve, akkor legalább negyedévente kell a vizsgálatot elvégezni! 

• Legalább minden harmadik felülvizsgálat során statikus terheléspróbának kell alávetni, a 
névleges terhelés 1,25 -szörösével. 
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Emelıhevederek és mőanyag szálas függesztékek  

Az elsı használat elıtt az alábbiakat feltétlenül meg kell vizsgálni: 
• a mőanyag szálas kötél függeszték megegyezik-e a megrendelttel; 
• a mőanyag szálas kötél függeszték gyártói bizonylata rendelkezésre áll-e; 
• a mőanyag szálas kötél függesztéken szereplı azonosító és a teherbírásra vonatkozó adatok 

egyeznek-e a bizonylat adataival. 
Az elsı használat elıtt az alábbiakat feltétlenül el kell végezni: 

• A mőanyag szálas kötél függeszték rendelkezésre álló adatait be kell jegyezni az emelıgép 
naplóba vagy a függeszték nyilvántartásába, illetve ellenırizni kell, hogy a függeszték adatai 
ezen dokumentumban szerepelnek-e. 

• a kezelıt vagy kezelıket megfelelı oktatásban kell részesíteni a mőanyag szálas kötél 
függeszték használatával és karbantartásával kapcsolatban, és a fenti oktatást bizonyító 
írásos dokumentumot meg kell ırizni. 

Felülvizsgálatok: 
Minden használat elıtt meg kell vizsgálni a függesztéket egészséget nem veszélyeztetı és 
biztonságos állapotáról: 

• azonosíthatóság (egyedi jel); 
• idıszakos vizsgálat érvényessége; 
• károsodás illetve 
• meghibásodás szempontjából. 

Ha a mő anyagszálas kötél függesztéken az azonosító és a biztonságos használathoz szükséges más 
adatok nem találhatók, vagy az adattábla tartalma nem, vagy nem egyértelmően olvasható, a 
függesztéket ki kell vonni a használatból! 
Ha az idıszakos vizsgálat érvényessége lejárt, a függesztéket ki kell vonni a használatból, és 
elkülönítve kell tárolni az újabb vizsgálatig! 
 
Függesztı eszközök hibái.  
Láncot tilos teherfelvevı eszközként tovább használni, ha: 

• egy láncszem 5%-os nyúlást szenved; 
• a láncszemet alkotó anyag átmérıjének a névleges értéke 10%-kal csökkent; 
• a láncszem belsı nyílása több mint 10%-kal tágult; 
• egy láncszemen deformáció, bevágás vagy repedés látható; 
• hiányzik a terhelhetıség jelölése, vagy felismerhetetlenné vált 

Az acélsodrony kötél függeszték használatát fel kell függeszteni és ki kell vonni a használatból, ha: 
• átmérıje a névlegeshez viszonyítva 10%-kal csökkent; 
• az acélsodrony kötelet alkotó látható elemi szálak felületén a korrózió maradandó nyomot 

hagy (vakrozsda); 
• maradó nyomódásos, győrıdéses, kibomlásos deformációt szenvedett; 
• 80 °C-nál nagyobb hıhatás érte; 
• egy pászma elszakadt; 
• az elemi szálak törése, a kötél bármely szakaszán a megengedett értéket meghaladja. 
• Az alsó vagy felsı csatlakozó szerelvények deformálódtak; 
• Bármely szerelvényen repedés, bevágás, hı okozta elszínezıdés, elhajlás, deformáció 

keletkezett 
• Hullámosság, kikosarasodás; 
• Elemi szál hurokképzıdése; 
• Elemi szál, vagy pászma fellazulás; 
• A kötél helyi megvastagodása; 



 123 

• A kötél keresztmetszet-csökkenése; 
• A kötél laposodása; 
• Hurokforma képzıdése; 
• A kötél megtörése; 

Kötélen rendellenes alakváltozások 

• A hullámosság mértéke a d átmérı 1/3-ának értékét elérte. A hullámosság meghatározható 
úgy, ha az emelıdobról lelógó terheletlen kötélhez hosszirányban egy vonalzót érintünk, és 
mérjük a vonalzó és a kötél legnagyobb távolságát 

• A kötél kikosarasodott. (A külsı pászmarétegek meglazultak, vagy ha a külsı 
pászmarétegek egy szakaszon hosszabbak, mint a belsık.) 

 

• Az elemi szálakon hurkok képzıdtek. Az egyes elemi szálak, vagy elemi szálcsoportok a 
kötélkoronggal vagy kötéldobbal ellentétes oldalon kitüremkedtek és hurok formájában 
jelentek meg. 

 

• Az egyes pászmák, vagy az elemi huzalszálak fellazultak.  
• A kötél helyileg megvastagodott, vagy a kötélbetét kitüremkedett 

 

• Helyi keresztmetszet-csökkenés 

 

• A kötélen összenyomódás, maradó alakváltozás keletkezett. Rendszerint mechanikai sérülés 
vagy hibás dobra történı felcsévélés következménye. 

• A kötél teljes keresztmetszetében hurok, csomó keletkezett. 
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• A kötél megtörése éles tárgyra való felcsévélés következménye. 

 

• Ha a kötelet erıteljes hı, vagy elektromos hatás érte, amire elszínezıdés, mechanikus 
sérülések, égésnyomok utalhatnak. 

 

• A kötél, amelyen külsı erı hatására megtörés keletkezett  

 

Mőanyag teherfelvevı kötelet és hevedert csak a gyártó használati utasításában meghatározott 
feltételek között és módon szabad használni. 
A mőanyagszálas kötél függeszték használatát fel kell függeszteni és ki kell vonni a használatból, 
ha: 

• Az alsó vagy felsı csatlakozó szerelvények deformálódtak; 
• Bármely szerelvényen repedés, bevágás, hı okozta elszínezıdés, elhajlás, deformáció 

keletkezett; 
• Az elemek bármelyikén kopás tapasztalható; 
• A mőanyagszálas kötél bármely varrata megbomlott, elkopott vagy felfeslett; 
• A horog kinyílására utaló jel mutatkozik (a megengedett max. méretnövekedés 10% lehet), 

vagy a kötözıelem alakváltozása, repedése illetve kopása tapasztalható. 
 
Függesztı eszközök tárolása 
Az acélsodrony kötél függesztékek tárolása 

• Nem szabad a földön tárolni, lehetıleg az erre a célra kialakított száraz helyen, függesztve 
kell tartani. 

• Gondoskodni kell arról, hogy a tárolás közben ne érje semmiféle rongálódás és károsodás 
(vegyi, hı, mechanikai). 
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• Ha a függeszték a daruhorgon marad, biztosítani kell, hogy ne lengjen szabadon illetve a 
többágúak ne akadjanak össze, a függesztéket olyan magasságban és helyen kell tartani, 
hogy ne legyen veszélyforrás vagy kockázati tényezı. 

A mőanyag szálas kötél függesztékek tárolása 
• Nem szabad a földön tárolni, lehetıleg az erre a célra kialakított száraz helyen, közvetlen 

napsugárzástól védve kell tartani. 
• Gondoskodni kell arról, hogy a tárolás közben ne érje semmiféle rongálódás és károsodás 

(vegyi, hı, mechanikai). 
• Ha a függeszték a daruhorgon marad, biztosítani kell, hogy ne lengjen szabadon illetve a 

többágúak ne akadjanak össze, a függesztéket olyan magasságban és helyen kell tartani, 
hogy ne legyen veszélyforrás vagy kockázati tényezı. 

• Nedves, elázott mőanyag szálas függesztéket függesztve, sugárzó hıtıl és nyílt lángtól távol 
meg kell szárítani. A nedvesen tárolt függeszték károsodhat, különösen fagypont alatti 
hımérsékleten, ezért el kell kerülni az ilyen helyzeteket. 

 

 
 
 
 
32. B. Csoportosítsa a belsıégéső motorokat! Beszéljen az általános 
felépítésükrıl! Ismertesse a négyütemő Otto- és Diesel motorok mőködési elvét! 
 
Belsıégéső motorok csoportosítása felhasznált üzemanyag, hőtési mód, ütemek száma stb. 
szerint. 
Mőködési elv szerint:  
• Négyütemő motor (i=4). Egy munkafolyamatot négy ütemben, a fıtengely két körülfordulása 

alatt valósít meg.  

• Kétütemő motor (i=2). Egy munkafolyamatot két ütemben, a fıtengely egy körülfordulása alatt 
valósít meg.  

A friss töltet bejutásának módja szerint:  
• Szívómotor. A motorba a friss töltet (levegı, levegı-hajtóanyag keverék) csak a 

dugattyúmozgás által keltett szívóhatásra áramlik be a környezetbıl a motor munkaterébe 
(vagy forgattyús házába).  

• Feltöltött motor. Feltöltöttnek nevezzük a motort, ha a friss töltet sőrőségét megnövelik a 
szívómotor munkaterébe bejutó gáztöltet sőrőségéhez képest. 0,16 MPa töltınyomásig 
feltöltöttnek nevezzük a motort, ennél magasabb nyomás esetén túltöltöttnek.  

A keverékképzés módja szerint:  
• Külsı keverékképzéső motor. Olyan motor, amelyben a keverékképzés túlnyomóan a 

munkatéren kívül (karburátorban, szívócsıben) történik.  
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• Belsı keverékképzéső motorok esetében a hajtóanyag-levegı keverék létrehozása a 
munkatérben történik. A belsı keverékképzéső motorok a dízelmotorok. 

A felhasznált hajtóanyag (tüzelıanyag) szerint:  
• benzinmotor („Otto-motor”),  
• dízelmotor (gázolajmotor),  
• gázmotor (független attól, hogy a tartályban milyen halmazállapotú a hajtóanyag, de normál 

állapotban gáznemő.),  
• átváltható motor (kétféle hajtóanyaggal is mőködtethetı motor, amely megszakítás nélkül 

kapcsolható át egyik hajtóanyagról a másikra),  
• kettıs (vegyes) hajtóanyagú motor (olyan motor, amelyben egyidejőleg két különbözı 

halmazállapotú (pl. gáz és folyadék) hajtóanyagot használnak fel).  

A gyújtás jellege szerint:  
• Kompresszió gyújtású motor, ha a hımérséklet a sőrítés következtében a hajtóanyag gyulladási 

hımérséklete fölé nıtt, öngyulladás következtében valósul meg.  

• Külsı gyújtású (szikragyújtású) a motor, ha az égés megindításához szükséges energiát 
valamilyen külsı szerkezet szolgáltatja (pl. villamos gyújtás). 

A munkatér nyitása és zárása, illetve annak vezérlése szerint:  

• Szelepes motor, amelynél a gáztöltet cseréjére szolgáló csatornákat szelepek nyitják és zárják. 
A zárás általában rugóerıvel történik.  

• Résvezérléső motor. Olyan motor, amelyben a munkaközeg be- és kiáramló nyílásának nyitását 
és zárását a motor dugattyúja vagy egy külön forgó alkatrész (pl. forgó tárcsa) végzi. 

A hőtés módja szerint:  

• léghőtés,  
• folyadékhőtés  

termoszifonos,  
szivattyús 

 
Motorok f ıbb részei, kialakításuk, anyaguk. 
A motor fontosabb szerkezeti elemének három egysége  

• a motortömb,  
• a forgattyús hajtómő, és 
• a vezérmő.  

A mőködéshez szükséges további elemek: 
• hőtırendszer,  
• kenırendszer,  
• tüzelıanyag-ellátó rendszer és  
• elektromos rendszer.                                               
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1 – hengerfej  
2 – hengertömb (blokk)  
3 – víztér  
4 – dugattyú  
5 – dugattyúcsapszeg  
6 – hajtókar  
7 – forgattyús tengely  
8 – vezérmő tengely  
9 – emelıtıke  
10 – emelırúd  
11 – himba  
12 – hézagállító  
13 – szelep  
14 – szelepfedél  
15 – olajteknı  
16 – gyújtógyertya (Ottó),  
      porlasztó (Diesel) 

A belsı égéső motor fontosabb szerkezeti elemei 

A  motorok anyagai: 
A forgattyús mechanizmus kivétel a dugattyú acél ötvözetekbıl, a hengertömb, hengerfej,dugattyú 
alumínium ötvözetekbıl, a siklócsapágyak ón és ólom bronzokból készülnek. 
 
Négy ütem bemutatása (dugattyú helyzete, szelepek állása, az egyes ütemekben 
végbemenı folyamatok ismertetése). 
A hengertéren belül lejátszódó ütemek: (álló motor) 
 
 
         Dugattyú mozgása       szívószelep       kipufogószelep 
 

 szívás (depresszió),   lefelé   nyitva       zárva 
 sőrítés (kompresszió),   felfelé   zárva               zárva 
 terjeszkedés (expanzió),  lefelé    zárva     zárva  
 kipufogás.      Felfelé   zárva     nyitva 

 

Szelepvezérlés elmélete és módszerei  

A mőködés másik sarkalatos kérdése a szelepnyitás-zárás, illetve a szelep nyitva tartási idejének 
pontos meghatározása. A klasszikus építéső motoroknál hengerenként a hengerfejbe egy szívó és 
egy kipufogó szelep van építve, melyeket a fıtengelyrıl meghajtott vezérlımechanizmus mozgat.  
Egy folyamat alatt hengerenként mindegyik szelepnek egyszer kell nyitnia és zárnia, ebbıl 
következik az, hogy amíg a fıtengely kettıt fordul, a vezérlıtengelynek (bütyköstengelynek) egyet 
kell fordulnia. Tehát a fıtengely és a vezérmő tengely közötti meghajtó mechanizmus áttétele 
lassító. Az alkalmazott mechanizmus lehet fogaskerék, lánc vagy fogazott szíj hajtás.  
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A vezérlıtengelyen minden szelephez tartozik egy excenter alakú bütyök, melynek geometriája 
biztosítja a szelep nyitását, ennek nagyságát állítani lehet erre a célra szolgáló gépelemmel.  
A szelepek zárását megfelelıen elıfeszített rugó 
biztosítja azáltal, hogy a szelepszárat az 
excenternek nyomja.  
A szelepek nyitása és a zárása a szívás, illetve a 
kipufogás kezdetén, illetve végén kell megtörténjék. 
Ugyanakkor a sőrítési ütemben mindkét szelep 
zárva legyen. Az említett feltételnek teljesülését 
egyrészt a vezérlıtengely kialakításával (az 
excenterek méretezett szögeltérésével), másrészt a 
vezérlıtengely és a fıtengely közötti meghajtó 
mechanizmus pontos szerelésével lehet biztosítani.  
A szelepvezérlés követelményeit az Otto-motor 
vezérlési diagramjával lehet jól szemléltetni. Ez a 
diagram a fıtengely elfordulási szögértékével fejezi 
ki a szelepmozgásokat A diagramon szereplı 
adatok csak szemléltetı jellegőek. 
Az ábrán látható, hogy a szívó szelep a dugattyú 
felsı holtpontja elıtt nyit 5°-20°-kal, alsó holtpontja 
után zár 30°-60°-kal. A sőrítés alatt mindkét szelep zárva van.  
A kipufogószelep a terjeszkedés végén az alsó holtpont elıtt nyit ~ 30°-60°-kal és a felsı holtpont 
után zár ~ 5°-20°-kal.  
A kipufogó szelep zárása elıtt a szívó szelep valamivel elıbb kinyit, ezt az állapotot átöblítésnek 
vagy szelepváltásnak nevezzük.  
Továbbá látható az is a kördiagramon, hogy a sőrítés végén, a dugattyú felsı holtpontra érkezése 
elıtt már megjelenik a gyújtószikra. A gyújtószikra megjelenéséhez és a sőrítési ütem teljes 
befejezéséhez tartozó szögek különbségét elıgyújtási szögnek nevezzük.  
A dízelmotornál is hasonló folyamat játszódik le annyi eltéréssel, hogy a nagyobb gyulladási 
késedelem miatt nagyobb elı befecskendezési szögértékkel kell számolni.  
A szelepvezérlés módszere, valamint a szelepmozgások szögértékei az égéstér kialakításától és a 
motor szerkezeti kialakításától függnek.  

 
a) alulvezérelt oldalszelepelt (S.V.), b) alulvezérelt felülszelepelt (O.H.V.),  

c) felülvezérelt felülszelepelt (O.H.C.). 

A szelepvezérlési megoldások csoportosítása 
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A szelep hézag fontossága 

 
1. van szelephézag (a szelep zár. 2. nincs szelephézag (hı tágulás miatt a szelep 

nem zár) 
 

Különbségek a benzines és diesel motorok mőködési elve között. 
Dízelmotor jellemzése  

A dízelmotor üzemanyaga a gázolaj. Dízelmotoroknál a kompresszió-viszonyszám nagyobb, mivel 
a keveréket az üzemanyag kompresszió-tőrésének felsı határáig, az öngyulladásig sőrítjük össze.  
Amennyiben az öngyulladás nem a kellı idıpontban – nem a dugattyú felsı holtponti helyzetében – 
következik be, akkor a dízelmotor üzemképtelen. Ez az oka annak, hogy a dízelmotor hideg 
állapotban nehezebben indul.  
A dízelmotor ezért nagyon kényes a befecskendezés (töltés) kezdetére és a porlasztás minıségére 
(homogenitására).  
Az állandó öngyulladási hımérsékleten való üzemelés miatt a dízelmotorok intenzívebb hőtést, 
jobb hıelvezetést igényelnek.  
Az öngyulladási idıigény és a nagyobb tömegerı miatt a dízelmotorok alacsonyabb fordulatszám 
elérésére képesek, viszont jobb a hatásfokuk (energia átalakító képességük) és ebbıl eredıen a 
fajlagos üzemanyag-fogyasztásuk. Tehát ebbıl a szempontból gazdaságosabbak, de bonyolultabb és 
drágább elıállítású az üzemanyag-ellátó, befecskendezı rendszerük.  
A dízelmotorok belsı keverékképzéső motorok, mivel a dízelmotor tiszta levegıt szív be a 
hengertérbe és ehhez pótlólag fecskendezi be az üzemanyagot. Tehát az ön gyulladni képes 
keveréknek a hengertéren belül kell kialakulnia. A dízelmotorra jellemzı még a hıfelesleg. Minél 
jobb a motor hıfelesleg tényezıje, annál tökéletesebb az égés a hengertérben.  
A hıfelesleg-tényezı az a hımérsékleti érték, amely az összesőrített levegı hımérséklete és a 
befecskendezett üzemanyag öngyulladási hımérséklete közötti különbség.  
Példa: Mondjuk az üzemanyag 1 bar nyomáson mért öngyulladási hımérséklete 350 °C, ha a 
nyomás 30-35 bar-ra nı, akkor az üzemanyag öngyulladási hımérséklete 200 °C-ra csökken, 
viszont az összesőrített levegı hımérséklete már 700 °C-os, vagyis a hıfelesleg értéke 500 C.  
Ha a dízelmotor nagy hıfelesleggel üzemel, nemcsak az égés lesz tökéletesebb, hanem csökken az 
öngyulladási késedelem is, ezért a dízelmotor befecskendezési helyzetét (elıtöltését) csak optimális 
üzemi hımérsékleten lehet szabályozni.  
Ahhoz, hogy a hengertérben tökéletes égés menjen végbe, már a dugattyú felsı holtpontra való 
érkezése elıtt néhány löketszázalékkal a befecskendezésnek meg kell történnie. Hengerenként 
azonos módon történı beszabályozás csak szakmőhelyben, megfelelı segédeszközökkel lehetséges.  

Az Otto-motor jellemzése  

Az Otto-motor benzinnel üzemel. Az Otto-motorokra a külsı keverék képzés jellemzı, vagyis a 
megfelelı arányú üzemanyag-levegı keveréket a hengertéren kívül, a szívócsatornában a levegı 
sebességének (úgynevezett elragadási erejének) megnövelése révén, porlasztó közbeiktatásával 
állítjuk elı. Az üzemanyag kémiai tulajdonsága miatt kisebb kompresszió tőréssel rendelkezı 
keveréket a dugattyú viszonylag nagyobb sőrítési térbe nyomja össze. Ebbıl eredıen a robbanáskor 
fellépı mechanikai és hıterhelések kisebbek.  
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Az Otto- és a dízelmotor mőködésének másik lényeges eltérése az, hogy nincs öngyulladás, hanem 
a robbanást villamos gyújtószikra állítja elı. Így kisebb gyulladási késedelemmel (kisebb 
elıgyújtással) kell számolni, mint a dízelnél. Az Otto-motorok ezért magasabb fordulatszámon 
üzemelnek.  
Az Otto-motorra jellemzı még a légfelesleg tényezı. Az Otto-motor pillanatnyi teljesítményét a 
változtatható mennyiségi összetételő keverék határozza meg. A gazdaságosan elégethetı 
üzemanyag-mennyiséghez meghatározott mennyiségő levegıre van szükség.  
Elméletileg 1 liternyi üzemanyag (benzin) elégetéséhez hozzávetılegesen 15 liternyi tiszta levegıre 
van szükség. Az üzemanyag-levegı keverék aránya ebben az esetben 1:15. Az ilyen elméleti 
keverékarány légfelesleg tényezıje λ = 1 (λ – lambda). 
A beszívott keverék mennyisége a valóságban azonban – a motor üzemeltetési körülményeitıl 
függıen – folyamatosan változik. Nagyobb teljesítményigénynél üzemanyagban dúsabb keverékre  
λ = 0,9 (ekkor a keverékarány 1:13,5), kisebb teljesítménynél szegényebb keverékre  λ = 1,1 
(1:16,5) van szükség  
 
33. B. Ismertesse az Otto-motorok üzemanyag ellátó rendszerét! Beszéljen a 
levegı és az üzemanyag szőrésének szükségességérıl és mőszaki megoldásairól! 
Beszéljen a benzin optimális elégetésének feltételeir ıl! 
 
Karburátoros és befecskendezı rendszerek. 
Az Otto-motoroknál alkalmazott tüzelıanyag-ellátó berendezéseket a keverékképzés helye és módja 
szerint két fı csoportba sorolhatjuk:  

• karburátoros rendszerek,  
• befecskendezéses rendszerek. 

A karburátoros rendszer felépítése, elemei:  
• tüzelıanyag-tartály,  
• csıvezetékek,  
• tüzelıanyag-szőrı,  
• tüzelıanyag tápszivattyú,  
• karburátor (porlasztó).  

A tápszivattyú feladata, hogy mindig annyi tüzelıanyagot szállítson a karburátor úszóházába, 
amennyit a motor elfogyaszt. Rendszerint membrános szivattyúk, amelyet a motor bütykös-
tengelyére szerelt excenter hajt.  
A karburátor rendeltetése, hogy a tüzelıanyagot a motorba beszívott levegıhöz megfelelı arányban, 
finoman szétporlasztva, egyenletesen elosztva hozzákeverje és állandóan a tökéletes égéshez 
szükséges keveréket biztosítsa. 
  

  
Keverékképzı rendszer felépítése 
1 – tartály, 2 – ülepítı szőrı, 3 – tápszivattyú, 4 – úszóház, 5 – excenter, 
6 – fúvóka, 7 – légtorok, 8 – fojtószelep  
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Benzin befecskendezési rendszerek 
 

 
 

A benzin befecskendezı rendszerek csoportosítása: 
 
a)hagyományos karburátoros rendszer 
 
b) Szívócsatorna befecskendezés (központi befecskendezés)  
 A korai, vagy hagyományos befecskendezési rendszereket két csoportba oszthattuk fojtószelep ház, 
vagy szívócsı típus alapján. A fojtószelepházban elhelyezett központi befecskendezı esetében a 
karburátorhoz hasonlóan a beömlı öntvénybe került beporlasztásra az üzemanyag. Ezek viszonylag 
olcsón gyártható rendszerek voltak, de nem mellızték a karburátoros megoldás néhány 
negatívumát. Az üzemanyagnak a levegıvel együtt végig kellett utaznia a teljes szívóöntvényen, így 
azt igen egyszerőre kellett megtervezni. Csak néhány kanyarulat elhelyezése a beömlı csatornákon 
és az üzemanyag egy része máris annak falára lecsapódva válhatott ki a benzin/levegı keverékbıl. 
Éppen ezért a hengerenként eltérı alakú csatornák miatt eltérhetett az egyes hengerekbe jutó 
keverék benzin levegı / aránya. Befecskendezési nyomás 3, 5, bár.. 
 
c) Szívócsı befecskendezés (hengerenkénti befecskendezés)  
 A szívócsıben elhelyezkedı injektorok egészen a szívószelepek elıtti, már a hengerfejben 
elhelyezkedı szívócsı szakaszba porlasztják az üzemanyagot. Ez lehetıvé tette a mérnökök 
számára, hogy az így csak levegıt szállító szívócsövet tetszıleges hosszúságúra és alakúra 
tervezzék meg. Ezzel pedig javítani lehetett a hengerek töltési hatásfokát, azaz a teljesítmény és 
takarékossági mutatók is kedvezıbbek. Befecskendezési nyomás 15 bár. 
 
d) Közvetlen befecskendezés 
Direkt befecskendezés esetén az injektorok az üzemanyagot közvetlenül a hengerekbe fecskendezik 
a szívócsı helyett, a hagyományosabb szívócsı befecskendezéshez hasonlítva. A befecskendezık 
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(injektorok) elhelyezésében ez csak egy kis változást jelent, de már ez a lépés is nagyban csökkenti 
azokat a felületeket, melyekkel érintkezésbe kerülhet gyújtás elıtt az üzemanyag. Befecskendezési 
nyomás 40, 50, bár. 
 

                  
 

Közvetlen befecskendezés 
 
Szőrık típusa: 
Levegı szőrık 
 

 

 
Fémszövetes levegı szőrı 

 
Közvetlenül a sőrítı szívónyílására kerül beépítésre. A beszívott levegı elıször sőrő szövéső 
fémszövet szőrın áramlik át, amely leválasztja a durva szennyezıdéseket. Ezt követıen gázolajjal 
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nedvesített fém vagy mőanyag szálból préselt szőrıbetét végzi a finomabb tisztítást. Ezt a 
szőrıtípust rendszeres tisztítással tartjuk karban. 
Olajtükrös levegıszőrı: 
 

 
 
Rendszerint a meghajtó dízelmotor és légsőrítı közös levegıszőrıjeként fordul elı, de 
találkozhatunk vele nagyobb térfogatáramú légsőrítı gép független szőrıberendezéseként is.  
A levegı a függıleges csövön áramlik a szőrıbe. Alul olajteknı helyezkedik el. Az olajteknı fölött 
3 db nedvesített fém vagy mőanyag szálból préselt szőrıbetét található.  
A függılegesen beáramló levegı alul iránytörésre kényszerül. A levegıben lévı mechanikai 
szennyezıanyagok „ütköznek” az olajtükör felszínén, mely szemcsék az olajteknı aljára 
leülepednek. A fölfelé áramló levegıt a nedvesített szőrıbetétek tisztítják tovább.  
A karbantartás rendszeres olajcserébıl és a betétek mosásából, szárításából áll.  
 
Üzemanyag szőrı  
Az üzemanyag tartályban lehetnek kisebb  - nagyobb szemcséjő lerakódások, amik ha elérnek  a 
nagynyomású szivattyúhoz komoly károkat okozhatnak. De még ha a nagynyomású szivattyú nem 
is károsodik, akkor is veszélyt jelentenének a szemcsék a porlasztócsúcsokra. A gázolajszőrı ezért 
nagyon fontos szerepet tölt be az üzemanyag ellátó rendszerben. A üzemanyagszőrı tartály az autó 
jobb elejénél a motortérben van elhelyezve. 
Az olajszőrı 
Olajszőrıket azért szerelnek be, hogy a motorolaj mechanikai szennyezıdései (korom, lekopott 
fémrészecskék, por) által okozott, idı elıtti minıségromlást elkerüljék. Ezen kívül általában javítják 
velük az olaj hőtését. 
A szőrı kenırendszerbe történı bekötése lehet:  

• fıáramkörő (soros), 
• mellékáramkörő (párhuzamos). 

Leggyakrabban fıáramkörő szőrıket alkalmaznak, mert ebben a rendszerben az egész 
olajmennyiség áthalad a szőrın és így tisztítás után jut a kenendı helyekre. A fıáramú szőrı elé 
szerelt áteresztı szelep gondoskodik arról, hogy eltömıdött szőrı esetén az olaj átfolyó vezetéken 
(rövidre záró vezetéken), szőrés nélkül jusson a kenendı helyekre. Ezt az áteresztı szelepet gyakran 
magába az olajszőrıbe szerelik. 
A mellékáramkörő szőrıkön mindig csak a továbbított olajmennyiség egy része folyik át, mert a 
szőrı fıárammal párhuzamos ágban (mellékágban) van. Így kerülhet szennyezett olaj a kenendı 
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helyekre. Növelhetı viszont a szőrı finomsága. Az olaj tisztítása lassúbb ugyan, de erıteljesebb. 
Mivel a mellékágban az olaj csak egy része áramlik, nincs szükség áteresztı szelepre. Eltömıdött 
szőrı nem okozhat olajhiányt a kenendı helyeken. A teljes olajmennyiséget a szivattyú egy 
üzemóra alatt 6-8 alkalommal hajtja át a mellékáramú szőrın.  A mellékáramú szőrık általában 
csillagszerően összehajtogatott szőrıpapírból készülnek (nagyfelület).  
Kombinált fıáramú és mellékáramú szőrıket alkalmazva az olaj gyors és alapos tisztítása érhetı el. 
Fıáramú szőrı körében ebben az esetben is szükség van áteresztı szelepre.  
Olajszőrık fajtái: 

• Cserélhetı szőrı: speciális,  impregnált papírból készítik, amelyet csillagformába hajtanak 
felület növelés céljából. Szőrési küszöb max. 0,005 mm. (különleges, víztaszító anyaggal 
átitatott) 

 

 
 

• Szitabetétes szőrı: a szőrısziták króm-nikkel acélból vagy mőanyagból készülnek. Szőrési 
finomság: 0.03 mm. 

• Résszőrı: vékony acél lemezekbıl és tisztító fésőbıl áll. Mőködtetése a tengelykapcsoló 
rudazatról. Szőrési küszöb 0.1 mm. Jelentısége csökken.  

 

 
 

• Szabadsugaras centrifugális szőrı: A forgódobon a kenıolaj áthalad és az érintılegesen 
elhelyezett fúvókán kilép a kenıolaj egy része. A létrejövı reakció erı hatására a forgódob 
elfordul és  fordulatszáma eléri a 8000 1/min fordulatszámot. A kenıolajban lévı igen apró 
szennyezıdések a dob belsı falára lerakódnak. 
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Benzin és levegı keverési aránya, optimális égés megvalósításának módja. 
Lásd az elızı tételben 
 
 
34. B. Ismertesse a diesel motorok üzemanyag ellátó rendszerét! Beszéljen a 
fordulatszám-szabályzás szükségességérıl ezen motorok esetében! Ismertesse a 
diesel motorok téli üzemeltetését! 
 
Diesel motorok üzemanyag ellátó rendszere 

• alacsony nyomású rendszer (2 bar) 
o tüzelıanyag tartály 
o üzemanyag szőrık 
o csıvezetékek 
o tápszivattyú 

• magas nyomású rendszer (110-250 bar) 
o adagoló szivattyú 
o fejszelep 
o magas nyomású vezetékek 
o porlasztó 

 

 
Dízelmotor tüzelıanyag-ellátó rendszerének áttekintı vázlata 

1.üzemanyag tartály, 2.4.6.alacsony nyomású üzemanyag vezeték, 3tápszivattyú, 5.üzemanyag 
szőrı, 7.fejszelep, 8. adagoló,  9.magasnyomású üzemanyag vezeték,10.porlassztó, 11. résolaj 

vezeték.   
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A dízelmotorokba dugattyús tápszivattyúkat építenek be, amelyet az adagoló szivattyú bütykös 
tengelye hajt. 
Az adagoló szivattyú feladata, hogy a motor terhelésével arányos tüzelıanyag-mennyiséget 
szállítson a motor hengerében lévı magas nyomású levegıbe. Továbbá biztosítsa a 
befecskendezéshez szükséges nyomást és a befecskendezés idıpontját, és megfelelıen szabályozza 
a fordulatszámot (alapjárat, felpörgés megakadályozás). 
A dízelmotorok égésterébe igen nagy nyomással kell a tüzelıanyagot - 
általában gázolajat - befecskendezni. A klasszikus befecskendezı 
(adagoló) szívattyuk finom illesztéső acéldugattyúkkal hozták létre a 
szükséges nyomást, ami 80-tól 200-ig bár. Az ábra mutatja a a fogasléces 
mechanizmust, amivel el lehet forgatni az adagolódugattyút a "dózis" 
változtatása érdekében. A jobb oldali ábrán metszetben látjuk az adagolót   
A fogasléc természetesen a gázpedállal van összeköttetésben különbözı 
rudazatok segítségével. 
 

  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Korszerő Diesel-motorok üzemanyag-ellátása 
CR befecskendezı-rendszer ( Common Rail = „közös elosztócsı” )  (CDI) 
Modern motorok dízel üzemanyag-ellátó rendszere elektronikusan vezérelt befecskendezést tesz 
lehetıvé. A leggyakrabban alkalmazott elektronikus dízel befecskendezési megoldások a common 
rail (közös nyomócsöves) és a PO befecskendezés (adagolóporlasztó). Ezekben a gázolaj 
beporlasztási nyomása elérheti az 1600-2100 bar értéket.  
 

 
1. elıszívattyú, 2. nagynyomású szivattyú, 3. nyomásszabályozó, 4. porlasztó (hengerenként) 

ECU elektronikus vezérlı egység 
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Feltöltött motor: TD = TurboDiesel  
A kipufogógázok a légkörinél nagyobb nyomáson távoznak a hengerbıl, amellyel a kipufogó 
vezetékhez csatlakozó gázturbinát hajtják. A gázturbina tengelyére szerelt kompresszor 
összenyomja a levegıt, ezért változatlan hengertérfogatba nagyobb tömegő levegı kerül: több 
üzemanyag adagolható hozzá. A motor teljesítménye változatlan fordulatszámon megnı: nı a 
motor nyomatéka. 
 

 
  
 
Fordulatszám-szabályzás szükségessége, megoldásai. 
A Diesel-motor mindig légfelesleggel dolgozik, ezért mindaddig növelhetjük a gázadagolást, amíg a 
Levegı tüzelıanyag keverési aránya egyáltalán lehetıvé teszi az égést. Amennyiben a motor  
terhelése valamilyen okból kisebb lesz (pl. lejtın haladáskor), mint a motor által leadott  
teljesítmény, a többlet a motort gyorsítja: a motorfordulat nı és ezzel nıne az üzemanyag adagolása 
is, ami a motort tovább gyorsítja. Ráadásul az egyre több üzemanyag már nem tud teljesen elégni, 
és az elégetlen szénhidrogének megjelennek a kipufogón: „fekete füst” effektus. Fordulatszám  
zabályozó nélküli Diesel-motor nem tartható üzemben! 
 
A fordulat szabályozás lehet: 

• mechanikus (centrifugál/röpsúlyos) a forgó tömegekre ható centrifugális erı felhasználása 
• pneumatikus (vákuum) a motor szívócsövében fellépı nyomásváltozás felhasználása 
• hidraulikus: a fordulatszám függvényében változó olajnyomással 
• korszerő motorok: elektronikus szabályozás 

Mechanikus (centrifugál/röpsúlyos) szabályozás: 
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Ha a motor mőködése közben a terhelés változik, és a fordulatszám az üresjárati vagy a maximális 
értéken kívülre kerülne, a kiegyenlítést a regulátor a befecskendezett üzemanyag mennyiségének 
változtatásával automatikusan elvégzi. Amennyiben a fordulatszám-változás a két határérték között 
jelentkezik, a kiegyenlítést a jármő vezetıje a gázpedállal végezheti el. 
 
Univerzális mechanikus szabályozó (folyamatos szabályozási mód) 
A gépkocsi kiépített úton közlekedik, ahol a menetellenállás legfeljebb emelkedın vagy lejtın 
változik. 
A munkagép motor üzeme azonban lényegesen eltér a közúti gépjármővek motorjától. Az erıgép 
motorja állandóan hirtelen terhelésváltozásoknak van kitéve. A munkagépek mőködtetéséhez a 
körülményektıl függıen változó nagyságú teljesítmény szükséges. 
Az egyenletes vontatás vagy munkavégzés csak úgy lehetséges, ha az erıgépmotor teljesítményét 
az igényeknek megfelelıen módosítani lehet. Ezt a módosítást a hengerekbe juttatott üzemanyag 
mennyiségének változtatásával lehet elérni. 
Az erıgép motorok fordulatszámának közel állandó értéken tartása a változó terhelési viszonyok 
miatt az esetek többségében követelmény: a vezetı által beállított fordulatszám körüli értéken is 
automatikus szabályozás szükséges.  
A kétfokozatú szabályozók is alkalmassá tehetık szerkezeti módosításokkal e feladatra úgy, hogy 
lehetıvé tesszük a rugóerı üzem közbeni változtatását 
A legáltalánosabb megoldás szerint a mozgásközvetítı kar-rendszerbe egy újabb rugót iktatnak a 
szabályozó-kar alsó vagy felsı végpontjához csatlakoztatva. A közbensı fordulatszám 
tartományban a kiegészítı rugó szabályoz. 

 
 
Diesel motorok indításának megkönnyítése télen. 
A kamrás dízelmotoroknál – az égıtér nagy felületébıl származó hőtı hatás miatt – a hideg motor  
indításához izzító gyertyák szükségesek, amelyek a kamrák hımérsékletét mintegy 120 °C-ra 
melegítik elı. 
Az izzószál belenyúlik a kamrába, és az akkumulátorból jövı áram izzítja fel. Az izzítás idıtartama 
kb. 40–50 s. A szerelvényfalon elhelyezett ellenırzı izzószál világos vörös színe jelzi, hogy az 
izzítás befejezhetı. Ezt követıen kell az indítómotort üzembe helyezni.   
 
Az alacsony hımérséklet hatása az üzemanyagra. 
A gázolajokkal kapcsolatos probléma a téli dermedés, vagyis a paraffin kiválása, ami önmagában 
nem eredményezi a gázolaj használhatatlanságát, a bekövetkezı dugulások következtében azonban 
lehetetlenné teszi az üzemanyag-ellátó rendszer mőködését. Ezért a dermedést mindenképpen 
ajánlatos elkerülni. Ennek érdekében téli gázolajat kell használni vagy adagolni kell azt, esetleg 
mindkettıt alkalmazni kell. A téli gázolajok a -17°C-os alsó határig dermedés állók. Az esetlegesen 
bekövetkezı ez alatti hımérséklet esetében azonban adalékanyag nélkül ezek az olajok sem 
használhatóak. Mit használhatunk adalékanyagként. Elsısorban petróleumot, amit akár 50 % 
arányban is adhatunk a gázolajhoz. Természetesen ez nem valami gazdaságos, hiszen annak ára 
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magasabb a benzin áránál is. A 15-20 % azonban mindenképpen javasolt. A dermedéspont 
csökkenése érdekében benzin gázolajba adagolása is megengedett, de csak bizonyos mértékig. A 
benzin gyulladási hımérséklete ugyanis magasabb a gázolajénál és ez egy 20-25 %-nál nagyobb 
arányt elérve indítási nehézségeket idéz elı (nagy lesz a gyulladási késedelem).  
Használhatók továbbá a dermedés elıtt gázolajba juttatott egyéb adalékok, melyek a kereskedelmi 
forgalomban dermedés csökkentı adalékként forgalmaznak. A megelızést szolgálják azok a 
megoldások, melyek vagy elektromos elımelegítést alkalmaznak, vagy a résolajként visszafolyó 
gázolajat használják fel, elsısorban a gázolajszőrı elımelegítésére.  
 
Indítás megkönnyítésének mőszaki lehetıségei szélsıséges üzemviszonyoknál. 
Erıs hidegben a robbanó motorok lassan érik az üzemi hımérsékletet,illetve tartják meg azt.  Ez 
fokozott kopással jár, mivel hideg motor esetén az olajozás nem tökéletes. Ezen káros hatások 
mérséklésére több megoldás is lehetséges. 

• Az olajozási rendszerbe elektromos olaj melegítı berendezést építenek be és a motor 
indítása  elıtt felmelegítik az olajat üzemi hıfokra. 

• A vízhőtı rendszerbe építenek be elımelegítı készüléket 
• A résolajként visszafolyó gázolajat használják fel, elsısorban a gázolajszőrı 

elımelegítésére.  
• Hőtıtakarót alkalmaznak 

 
35. B. Ismertesse a betonszállító mixerek fajtáit! Hogyan történik a felépítmény 
meghajtása? Milyen mérető tartályok lehetnek a betonszállító mixereken? 
Hogyan mőködik a szállítás közbeni betonkeverés és az ürítés ezeken a gépeken? 
Betonszállító mixerek 
 

 
 

A betonkeverı gépkocsik felépítménye általában 15°-os szögben elhelyezett, hossztengelye körül 
forog, körte alakú, kúpos végzıdéső keverıdobból, hajtómechanizmusból és 500-700 l-es 
víztartályból áll.  
Betonszállító mixer betonszivattyúval 
Fel van szerelve:  

• a beton irányított térbeli elhelyezésére szolgáló elosztógémekkel 
• általában rotációs szivattyúval. A rotációs szivattyú a pneumatikus meghajtás mechanikus 

elemekkel való kombinációja. (A rotációs nyomóhengerek vákuumtérben forognak. Az 
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etetıgaratban forgó kar a betont a vákuumtéren átvezetett gumicsıbe tereli, ahonnét a rotor 
két forgóbetétje elırenyomja a betont a szállítócsövön keresztül.)  

• betonszivattyúval összekapcsolt csıvezetékekkel 
• Csıvezetékeken keresztül csak szigorú betontechnológiai elıírások betartásával készített 

betonkeveréket lehet szállítani.A cement-víz keverék a híg tejfelhez hasonló konzisztenciájú 
legyen. 

 

   
 
Tartály belsı felépítése. 
A keverıdob belsejében lévı 2 db keverıspirál (ábra) a beton leülepedését megakadályozza, ill. a 
betont keveri.  
 

 
 
 
A keverı gépkocsi a beton szállításán kívül még két funkció elvégzésére képes.  

• A keverı gépkocsik egyik funkciója a beton keverése, agitálása akkor, amikor kész beton 
beadagolásra és csak a beton átkeverésére, ill. a leülepedés megakadályozására van szükség. 

• A másik esetben a gépkocsi felépítménye a betont keveri. Kimért adalékanyag, cement és 
víz adagolása esetén a betont a keverıdobban kell készre keverni, vagyis lassú 
fordulatszámmal, menet közben vagy gyors dobfordulattal a beadagolás után vagy a 
munkahelyre érve. A tapasztalatok szerint a beton készre keverése nem a keverıdob 
percenkénti fordulatszámának értékétıl, hanem a megtett fordulatok mennyiségétıl függ. 
Betontechnológiai vizsgálatok alapján ez a fordulatszám 100-130 között optimális. 

Hajtáslánc ismertetése. 
A keverıdob forgatására háromféle megoldás ismeretes. 
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• A legegyszerőbb a mechanikus megoldás, a dob forgatása egy külön hajtómotorról 
mechanikus erıátvitellel, fogaskerék és lánchajtás kombinációjával A mechanikus hajtás 
esetén a dob fordulatszáma a hajtómotor fordulatszámával és fokozatkapcsolókkal 
szabályozható  

• Egy másik hajtási mód a külön hajtómotoros hidraulikus hajtás Hidraulikus hajtásnál a 
hidraulika szivattyú teljesítményével, fokozatmentesen szabályozható.  

• Legkorszerőbb a jármőmotorról közvetlen hidraulikus hajtás  
A fordulatszám-tartomány 0-16 fordulat/min. A keverı felépítmény fordulatszáma a beton keverése 
szempontjából csak bizonyos határig növelhetı, ezt típusonként 14-16 fordulat/min., a leülepedés 
megakadályozására a fordulatszám általában 4-5 fordulat/min. 
A mixer kocsi menettulajdonságai 
A keverı gépkocsi menettulajdonsága és stabilitása a mozgó, helyet változtató betontömeg miatt 
eltér a hagyományos jármővekétıl. A súlypont, valamint a tengelynyomás-változás megváltoztatja 
a jármő stabilitását, így a biztonságos vezetését. Álló dobban beadagolt beton megközelíthetıleg 
szimmetrikusan helyezkedik el és a súlypontja a hossztengely függıleges síkjában vagy annak 
közelében van. Ebben az esetben a betonkeverı gépkocsi stabilitási helyzete megegyezik egy 
viszonylag magas súlypontú hagyományos tehergépkocsiéval.  
Megváltozik azonban a helyzet a keverıdob forgása közben, mert ekkora súlypont lényegesen 
eltolódik. A keverıdob forgása következtében a beton a köpenysúrlódás, a beton belsı súrlódása és 
a keverıspirálok hatására felfelé forgó dobrész felé húzódik, ill. a felfelé tartó köpenyrészre 
felkúszik. Ebben az esetben a beton súlypontja jelentısen eltolódik, amelyet menetdinamikai 
szempontból figyelembe kell venni. A betonkeverı gépkocsik biztonságos üzemeltetésének a 
legjelentısebb problémája a súlypont kereszt- és hosszirányú vándorlása, ill. megemelkedése. 
A menet közbeni dobfordulatszám maximum. 4-5 fordulat/min., de a vezetés így is 
megkülönböztetett figyelmet igényel.  
Tartályméretek. 
A korszerő közúti betonszállítás eszközei a mixerek önjáró vagy nyerges vontatóra szerelt, 4, 5, 6, 
8, 10, m3 anyag szállítására alkalmas keverı berendezések;  
Ürítés és mosás folyamata. 
A felhasználás helyén a forgásirány megváltoztatásával és a fogadási lehetıségnek megfelelı 
fordulatszámmal keverıspirálok ürítik ki a dobból a betont. 
Egyes típusok ürítésének meggyorsítására a keverıdob hidraulikus úton 20°-os szögben 
hátrabillenthetık  
A betonkeverı gépkocsik víztartálya 400-700 l között van. Az eddig gyakorlat szerint a 
transzportbeton telepeken elıállított kész betont szállítják a keverı gépkocsikkal és a víztartályban 
szállított vízzel csak a keverıdobot mossák ki a kiürítése után. 
A csıvezetékek - félórát meghaladó munkaszünet esetére is elıírt - tisztításakor  

• a sőrített levegıvel való fúvatáskor ügyelni kell arra, hogy  
• a fúvatás irányában a csıvezeték végén senki ne tartózkodjék, továbbá  
• Fel fogó kosárral is biztonságosabbá kell tenni a mőveletet, mert a vezetékbıl lövésszerően 

távozó beton szétroncsolhatja a zsaluzatot.  
 
36. B. Beszéljen a munkagépek korszerő vezérlési fajtáiról! Milyen elınyei 
vannak a különféle vezérléseknek? Milyen munkavédelmi elıírások 
vonatkoznak a lézersugarak használatára? 
 
Fedélzeti vezérlı berendezések 
A korszerő földmunkagépek rendkívül sokoldalú feladatokat látnak el. A tervezık folyamatos 
fejlesztésekkel növelik a gépek teherbírását, megbízhatóságát és teljesítményét. Összevetve a mai és 
10 évvel ezelıtt gyártott gépeket, számos különbséget fedezhetünk fel. A gépek gazdaságosabbakká 
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és hatékonyabbakká váltak. A különbözı munkafeladatokra különbözı beállításokat 
alkalmazhatunk a nagy termelékenység elérése érdekében. 
A fedélzeti számítógépek és más vezérlı berendezések hatalmas fejlıdésen mentek keresztül. A 
fedélzeti számítógépek feladata a gépegység mőszaki paramétereinek beállításával és figyelésével 
segíteni a gépkezelı munkáját, és a mőszaki állapot felügyeletével megkönnyíti és meggyorsítja a 
szerviz szakemberek tevékenységét. 
A földmunkagépek szinte mindegyikén található hidraulikus rendszer. Egyes gépeken az egész 
hajtásrendszer, másokon csak a szerelékmozgatás hidraulikus.  
Az utóbbi idıben az arányos szeleptechnika elıretörésével a hidraulikus rendszerelemek egyre 
nagyobb számban elektronikus mőködtetésőek, emiatt a mőködésük elektronikus érzékelıkkel 
szabályozható, illetve ellenırizhetı. Az arányos elemeknek köszönhetıen a fedélzeti számítógép 
alkalmas elektronikus jelekkel történı beavatkozásra, illetve a kezelı parancsainak végrehajtására. 
A kezelı sokszor olyan személy, akinek a tudását meghaladja a gép pontos beállítása, illetve a 
helyes, gazdaságos mőködtetés biztosítása. A fedélzeti számítógép képes arra, hogy leegyszerősítse 
a gépbeállítás menetét, illetve beépített programok figyelik a kezelı által a kezelıelemeken küldött 
jeleket, és ezen jelek alapján mőködtetik a gépegység elemeit. 
 A számítógép a rendszer bármely paraméterét képes változtatni, amely elektronikus úton 
szabályozható. A motor, az erıátviteli rendszerelemek, a hidraulika, a szintvezérlı rendszerek 
és más berendezések felügyeletét, irányítását végzik úgy, hogy cél a gazdaságos és optimális 
munkavégzés. 
A korszerő fedélzeti számítógépek a mőszaki diagnosztika alapjául szolgálnak. Megkönnyítik és 
felgyorsítják a karbantartási-, és szerviz tevékenységet. Információt szolgáltatnak a hiba okára, de 
egyre elterjedtebbek azok a rendszerek, amelyek a hiba kijavításának módját is lehetıvé teszik a 
gépkezelı részére. Összetettebb rendszereknél a gép CAN-BUS rendszeréhez csatlakoztatható külsı 
számítógép szükséges a berendezés hibás paramétereinek helyreállításához. Ez a tevékenység 
gyakran szervizmérnöki feladat, mert a szenzorok adatainak kiolvasása, a dinamikus folyamatok 
elemzése a gép újbóli kalibrálását jelenti. 
Gépvezérlési megoldások 
Az építési munkákban egyre nagyobb szerepet kapnak a különbözı gépvezérlési technikák, melyek 
egyre pontosabb munkavégzést tesznek lehetıvé egyre rövidebb üzemidı mellett. 
Ezek nemcsak a minıség javulását, hanem az eszközök hatékonyabb kihasználását is eredményezik, 
ezáltal jelentıs összegek takaríthatók meg, mivel kevesebb munkafolyamattal, üzemanyaggal, 
élımunkával jobb eredményt lehet elérni. 
 

 
Gépvezérlési megoldások 
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A külsı jeladókról érkezı jelet a gépen levı szenzorok érzékelik. A jeladók a kialakítandó 
geometriáról (pl. lézeres vezérlés esetén a megkívánt tükörszinthez igazodó lézersugár) vagy a gép 
helyzetérıl (GPS vezérlés esetén) adnak tájékoztatást Ezután a jel elektronikus formában a központi 
számítógépen keresztül, a fejlettebb vezérlések esetén CAN-BUS rendszeren át jut a beavatkozó 
szervekhez. A különbözı hidraulikus elemeket proporcionális szelepen keresztül vezérlik, melyek a 
kívánt helyzetbe hozzák a munkaeszközt. 
 
Lézeres gépvezérlés 
Lézeres vezérlést akkor érdemes alkalmazni, ha sík, vagy lejtıs felületet szeretnénk kialakítani, 
amelynek a pontossági követelményei nem olyan szigorúak. Ilyen vezérléssel legfeljebb 1-2 cm-es 
függıleges irányú pontosság érhetı el. Hatótávolsága is viszonylag korlátozott, körülbelül 400 m. 
Nagy elınye azonban a gyors adatfrissítés, ugyanis másodpercenként 20-40 jelet továbbít a lézer 
jeladó az érzékelık felé, amely kb. 5-10-szerese a rádiós adattovábbításnak. Ez gyors beavatkozást 
tesz lehetıvé, amelynek eredménye a pontosabb felület. 

 
1. lézeres jeladó; 2. érzékelık; 3. árbocok 

GPS vezérlés 
A GPS vezérlés nagy elınye, hogy idıjárási körülményektıl függetlenül alkalmazható. Fıleg nagy 
tömegő, nem nagy pontosságot igénylı földmunkák esetén érdemes használni, mivel pontatlanabb, 
mint a mérıállomásos vezérlés (magassági pontossága kb. 3-5 cm). 
Hátrányként említhetı még, hogy a domborzat zavarhatja a rádióadást, bár ez sem áthidalhatatlan 
probléma (átjátszó adók alkalmazása). 
Elınye, hogy elég egy bázisállomás, az bármennyi gépet vezérelhet, korlátozó feltételt csak 
a rádiófrekvenciák összehangolása jelent. További pozitívum, hogy nincs szükség 
mérıszemélyzetre és szintjelzı karókra, valamint az sem elhanyagolható szempont, hogy nem 
csak sík vagy lejtıs felületek kialakítására alkalmas, vagyis ez egy 3D-s gépvezérlési eljárás. 
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TPS (Terrestrial Positioning System) vezérlés mérıállomással 
A mérıállomásos gépvezérlés nagypontosságú, 3D-s (csakúgy, mint a GPS) vezérlési módszer, 
fıleg befejezı munkálatoknál alkalmazzák. Földmunkagépek 3D vezérléséhez a 
gépnek rendelkeznie kell egy fedélzeti szenzorrendszerrel, amely a nyesıszerszám aktuális 
szöghelyzetét érzékeli. E rendszer bıvíthetı mérıállomásos vagy mőholdas vezérlésővé A gépnek 
azonban a szenzorrendszeren kívül proporcionális szeleppel is rendelkeznie kell, mivel a pontos 
hidraulikus szabályozás csak ezzel oldható meg. 
A terület tervrajzát a munkagépen lévı számítógép tartalmazza. A munkaterületen elhelyezett 
mérıállomás folyamatosan közli a gép pozícióját, ezután a nyesı él az adott helyhez tartozó 
magasságértéknek megfelelıen készíti el a felületet. Az irányítást egy robot mérıállomás végzi, 
amely a pontos távolság- és szögadatokat rádión keresztül közli a munkagép fedélzeti 
számítógépével. 
A mérıállomás a gép pozícióját a vágó él fölé szerelt aktív prizma segítségével határozza meg. A 
prizma infra jeleket sugároz, amelyeket a mérıállomás érzékel. Mindig a gép felé 
fordul és folyamatosan mérni tudja a helyzetét. 
A terepmodell elkészítéséhez elızetes számítógépes adatfeldolgozás szükséges. A tervrajzok 
alapján az erre kifejlesztet szoftver elkészíti a földmő digitális 3D mását. Ez kerül a gép 
memóriájába valamilyen adathordozó segítségével, amely lehet kislemez, memóriakártya, 
USB. 
A mérıállomásos vezérlési módnál is van egy kabinon belüli színes kijelzı, amelynek felépítése 
megegyezik a GPS-nél leírtakkal. 
 

 
 

Hátránya a mérıállomásos adatátvitelnek a kisebb adatfrissítési sebesség, amely 
pontatlanságokhoz és a munkaidı meghosszabbodásához vezethet. Ennek leküzdésére már 
vannak próbálkozások, a Top con cég ugyanis kifejlesztett egy olyan rendszert, mely a lézeres 
és a mérıállomásos vezérlés elınyeit igyekszik ötvözni. 
A mérıállomásos vezérlés a legpontosabb (1 cm-en belüli) gépvezérlési technika, amellyel 
egészen bonyolult felületeket is ki lehet alakítani. Adatátvitel szempontjából az idıjárási 
körülményekre, valamint a rázkódásokra érzékenyen reagál. További negatívuma, hogy egy 
mérıállomás egyszerre csak egy gépet tud vezérelni. Hatótávolsága körülbelül 1 km, amely 
kedvezıbb, mint a lézeres vezérlésé. 
Tps elınyei: 

• 3D: a térben tetszıleges formájú munkaterület kialakítása, egy elıre betáplált 
terepmodellnek megfelelıen. 

• Az eddig leírt módszerek a helyes magasság illetve dılés beállítását tették lehetıvé. Sík 
vagy állandó eséső terepen a normál gépvezérlés is alkalmas, komplex változó 
formátumoknál, mint pl. golfpályák, depóniák, új építéső utak kialakításánál a 3D vezérlés 
az ideális megoldás.  

• nincs szükség kitőzési munkálatokra  
• nagyobb pontosság  
• hatékonyabb, gyorsabb 
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Lézersugarak veszélyei, munkavédelmi elıírások 
Lézerfény tulajdonságai: 

• monokromatikus, egyszínő (hullámhossza állandó) 
• koherens, összetartó sugarak 
• térben és idıben koncentrált ENERGIA óriási energiasőrőség elérését teszi lehetıvé 

A lézersugár biológia szövetekkel (szem, bır) érintkezve a folyamat idejétıl, valamint a 
hullámhossztól függıen: 

• Elnyelıdik 
• Áthatol 
• Visszaverıdik 
• Szóródik 

Elnyelıdés során mőködésbe lépı biológiai folyamatok: 
• Kis energia, rövid hullámhosszon FOTOKÉMIAI (pl. barnulás) 
• Nagyobb energia, rövid hullámhosszon nagyobb elnyelıdött energia Hı (pl. napégés) 
• Extrém rövid hullámhossz, nagy energia 

Munkahelyi lézervédelem 
Figyelmeztetı matricák (Lézersugárba még a legrövidebb ideig sem szabad pillantani!) 
Biztonsági elıírások 
Lézervédı szemüvegek 
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