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1.B. Csoportosítsa a targoncákat! Milyen elınyökkel járnak a különféle 
targonca típusok? 
A targoncák elsısorban darabáruk rakodására és rövid távú szállítására használt, szakaszos 
mőködéső anyagmozgató eszközök 
Kezelı pozíciója szerinti csoportosítás 
A targonca vezetı elhelyezkedését értjük a targoncához képest 

• Gyalogvezetéső targonca, amelyet speciális irányító karral vezetnek 
• Vezetıállásos targonca, amelyet az erre a célra kialakított vezetıállásból pedál, vagy 

kar segítségével irányítanak 
• Vezetıüléses targoncák 
• Táv és programvezérléső targoncák 

 

   
 
Meghajtás módja szerinti csoportosítás 

• Kézi meghajtás 
• Kombinált (emelés villamos, hajtás kézi); 
• Belsı égéső motoros (benzin, dizel) 
• Villamos motoros; 

A villamos targoncákat elsısorban üzemeken (épületeken) belüli mozgatásra, könnyő 
üzemő helyen alkalmazzák. Üzemeltetési költségük csekély, élettartamuk hosszú.  
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Jellegzetes targonca-típusok (oldalemeléső targonca): 

• oldalemeléső 
Hosszú árúk rakodására (rúd, csı, főrészárú). Emelıoszlop oldalirányba kitolható 
felvételkor, felvétel után visszahúzható. Szállítás elıtt teher rakfelületre engedhetı. 

 
 

 
 
 

• Toló oszlopos és terpesz emelıtargoncák 
Ezek a targoncatípusok a következı jellegzetességekkel rendelkeznek: 
- a szállított teher tömegközéppontja az emelés és a szállítás teljes idıtartama alatt a 

kerekek között, vagyis az alátámasztási felületen belül van; 
- a szabványos sík rakodólapot rendszerint csak a rövidebb oldal felöl tudják 

megemelni; 
- annak érdekében, hogy a rakodólapok megemelése érdekében azok alá tudjanak 

„nyúlni”, elsı kerekeik kicsik; 
- tehermegfogó szerkezetük emelıvilla. 
Az emelıtargoncák egyik külön típusát képezik a toló oszlopos emelıtargoncák, 
amelyek a normál (ellensúlyos) és az emelıtargoncák elınyeit egyesítik. 
Fı jellegzetességük, hogy emelıoszlopuk általában billenthetı, s az elsı 
támasztókeretig elıre tolható. A terhet ezért ugyanúgy veszik fel és teszik le, mint a 
normál emelıtargoncák.  
A különbség az, hogy a rakomány felvétele után azt az oszloppal együtt vissza lehet 
húzni a kerekek mögé, így veszélyes billentı nyomaték nem keletkezik. Ezzel a 
megoldással nagyobb támasztókerekek engedhetık meg, a targonca az úton simábban, 
gyorsabban haladhat. 
Egyes típusok esetében nem az emelıoszlop mozgatható, hanem az emelıtargonca 
elsı tengelye tolható elıre-hátra. 
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Raklapfelvétel toló oszlopos           A rakomány helyzete 

targoncával                      szállítás közben 
 

A terpesz-emelıtargonca a felemelendı teher oldalai mellett, mintegy „kiterpesztve” 
támaszkerekekkel rendelkezik, melyek a megemelt rakományt mintegy közrefogják. E 
megoldás hátrány, hogy a folyosó méretezésekor a rakomány szélességén túl még e 
támasztólábaknak is elegendı helyet kell biztosítani. 
Az emelıtargoncák teherírása szokásosan 1000…35000 kg, emelési magasságuk nem 
haladja meg a 8 m-t. Menetsebességük 10…15 km/óra. 
Ezeket a targoncákat, kitolható villaszerkezettel, lehetıvé teszik arra is, hogy dupla-
mélységő állványzatot is ki tudjanak szolgálni. Ugyanilyen hosszított (teleszkópos) 
villaszerkezet teszi lehetıvé azt is, hogy a 2,5 m széles jármőveket a targonca egy 
oldalról is ki-, ill. megrakni legyen képes. 
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• Speciális raktári targoncák 

 

  
 
 
Elvégezhetı mőveletek szerinti csoportosítás. 

• Szállító targoncák 
A szállítótargoncáknak saját - rögzített vagy billenthetı – rakfelületük van, amely 
lehet plató vagy ömlesztett anyag továbbítására is alkalmas kocsiszekrény-szerő 
felépítmény 

• Vontató targonca.  
A vontatótargoncák pótkocsik, utánfutók vontatására alkalmasak, sem saját 
rakfelületük, sem saját emelıszerkezetük nincs. 

• Emelı targoncák 
Az emelıtargoncáknak olyan megfogó- és emelıszerkezetük van, amelyek alkalmasak 
rakodólapos egységrakományok emelésére és továbbítására 

 

   
 
Emelési magasság szerinti csoportosítás. 
Kis emelési magasságú 

• emelési magasság 150-200 mm,  
• terhet csak vízszintesen mozgatják,  
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• halmozásra nem alkalmasak 
Nagy emeléső 

• emelési magasság általában 1.5 – 6.0 m 
• sajátos típusoknál 10-14 m 

 
 

  
 
 
 
2. B. Milyen személyi és tárgyi feltételei vannak a targoncákkal történı 
munkavégzésnek? Milyen kockázatai és veszélyei vannak a targoncás 
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. 
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• 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.  
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. 
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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 
 
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 
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3. B. Ismertesse a targoncavilla kialakítását! Beszéljen a különbözı 
targoncavilla típusokról! Ismertesse a villahosszabbító kialakítását! Hogyan 
történik a villahosszabbító rögzítése a targoncára? 
 
Targonca általános felépítése, részei. 

  
 

 

• Váz - A gép alvázára vannak építve a különbözı fıelemek (meghajtómotor-, 
emelıoszlop-,ellensúly-, elsı és a hátsó híd-, villamos energia ellátás-, bukókeret ) 

• Ellensúly - egy nehéz öntöttvas tömb, mely a targonca hátsó részére van felfogatva. 
Célja hogy a felemelni kívánt tömeg súlyát ellensúlyozza . 

• Bukókeret - fém keret, mely a targoncavezetıt megvédi a leesı tárgyak ellen. A 
targonca szerves részét képezi . 

• Emelıoszlop - A teher függıleges megemeléséhez szükséges szerkezet, acélsínek 
egymáshoz rögzítésével biztosítják az oldalirányú stabilitást. Az emelıoszlop 
hidraulikusan van mőködtetve hidraulikus munkahengerek illetve emelıláncok 
segítségével . Az emelıoszlopok fajtái : Simplex - kéttagú-, Duplex-kéttagú 
szabademeléső-, Triplex –három tagú . 

• Akkumulátor  - Az akkumulátor biztosítja a targonca energiaellátását, valamint a 
targonca ellensúlyozásában is nagy szerepe van. 

• Emelı kocsi - Az az alkatrész amelyre az emelıvillák vannak felszerelve, az 
emelıoszlop sínben függılegesen mozogva emeli a terhet emelıláncok segítségével 
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A targoncavilla kialakítások (pl: szikramentes, rúdra főzhetı stb.)  

A villa is egy kiegészítıje a targoncának, ettıl lesz villás targonca, hiszen az eddigiekbıl 
láttuk, hogy a villa helyett mennyi minden felszerelhetı. A targonca villa választék is 
változatosabb, mint gondolná, van rövid és hosszú, keskeny és széles, speciális gumi borítású 
a sérülékeny áruhoz, rozsdamentes, szikramentes, úgynevezett pengevilla, amit a farakások 
közé lehet beszúrni. Fontos ügyelni a teherbírásra, ez az oldalába van beütve! 

Villahosszabbító kialakítása, rögzítése  

Villahosszabbító - hasáb alakú, könnyő, nagymérető rakományokhoz használható, a villákra 
húzható és azokon rögzíthetı eszköz        

Emelıtüske - megfelelıen méretezett csıbıl és csatlakozórészbıl áll, belsı üreggel vagy 
nyílással rendelkezı rakományok, terhek (pl. tekercsek, betoncsövek) felvételére és 
szállítására alkalmas.  

Villahosszabbító kialakítása, rögzítése. 

 

Targonca terhelhetıségének változása. 
A villahosszabbító alkalmazása esetén a stabilitási viszonyok megváltoznak, a targonca üzem 
közben esetleg, a névlegesnél kisebb terhelésnél is felborulhat. A terhelési diagram alapján 
kell eldönteni, hogy egy adot teher fel emelhetı e..  
 
 
4. B. Ismertesse a targoncákra szerelhetı adaptereket! Milyen munkák 
végezhetık a különbözı adapterekkel? Hová történik a különféle adapterek 
felszerelése a targoncákon? 
 
Adapterek fajtái (fogó, fordító, ömlesztett anyagszállító stb.) 
A targoncák megfogó szerkezetei mindig a felhasználás módjának, a szállítandó anyagnak, 
árunak megfelelıen választhatók ki, cserélhetık. Nagyon fontos követelmény, hogy csak 
gyárilag kialakított megfogó szerkezetekkel lehet a targoncákat üzemeltetni, mivel más-más 
megfogó szerkezetek alkalmazása esetén a stabilitási viszonyok megváltoznak, a targonca 
üzem közben esetleg a névlegesnél kisebb terhelésnél is felborulhat. 
Az adapterek csatlakoztatása nem ördöngösség, de szükséges lehet hozzá plusz hidraulikus 
vezérlı szelepek kiépítésére, illetve az sem mindegy, hogy mekkora a felfogató rész. Ezt 
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Európában FEM2, FEM, FEM4, vagy ISO2, ISO3 vagy ISO4-es számmal jelölik, ez 
összefüggésben van a targonca teherbírásával. Általánosságban az 1-2,5 tonna teherbírású 
targonca villa kocsija FEM2, amire a villát vagy az adaptert rögzíthetjük. FEM3 általában a 3-
5 tonnás targoncáké, FEM4 a nagyobbaké. Léteznek más felfüggesztések is, pl. az 
úgynevezett PIN. 

Papírhenger fogó 
Villapozicionáló 
Bálafogó 
Villaforgató 
Kartonfogó 
Papírbála fogó 
Rongybála fogó 
Hordófogó 
Négyvillás adapte 
Fémtekercs szállító 
Farönk fogó 
Rekeszleszorító 
Oldalmozgató 
Villapozicionáló 
Fehéráru fogó 
Tissuetekercs fogó 
Rakatfogó 
Darugém 
Hatvillás adapter 
Konténer borító 
Rakodó kanál 
Rönkfogó 
Szerelıkosár  
Szállítótüske 
Rakatleszorító    
Villafordító,  
Nyolcvillás adapter 
Hordó borító 
Teleszkópvilla 
Targoncavilla 
Márványszállító 
Üvegtábla szállító 

 

 

NYSZC



 11 

     

 
 

 
 

 
 
A adapter felszerelése a targoncára történhet: 

• villa kocsira való felszerelés. 

• targoncák villájára történı felszerelés.(felhívom a figyelmet a biztosító láncra)  

 
Oldalmozgató  
A villa kocsira szerelhetı, oldalirányban mozgatható szerkezet lehetıvé teszi az eredeti 
emelıvillák felhasználását.  
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Villatávolság állító berendezés  
A villaágak távolsága hidraulikusan, horizontálisan állítható. Amennyiben szükséges, a 
villatávolság állító berendezés oldalmozgatóval is kombinálható. 

 
 

Szorítóvilla  
Olyan rakományok felvételére, mozgatására alkalmas, amiket nem lehet alulról megemelni. A 
speciális emelıkarjának segítségével hordók, papírtekercsek, bálák stb. szállítását teszi 
lehetıvé.  
 

 
Forgatható szorítóvilla  
90 fokkal elforgatható, normál és elfordított állásban rögzíthetı emelıvillák. Szállításra, 
általános targoncával végezhetı munkákra valamint ládák, bálák megemelésre alkalmas, 
anélkül, hogy az emelıvillákat szorítókarokra kelljen kicserélni.  
 

 
Bálafogó  
Az élre állított lemezek lehetıvé teszik a papír és textilbálák felemelését, valamint stabil 
tartást biztosítanak. Az érdes vagy gumírozott szorítókarok a nyomásra érzékeny rakományok 
felemelésére alkalmasak.  
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Hordófogó  
Álló hordók paletta nélküli szállításához ajánlott. A szorítókarok kialakításának köszönhetıen 
egyszerre akár 4 hordó emelhetı fel.  
 

   
 
Kıfogó  
Optimális szállítási feltételeket biztosít kıhalmok mozgatásához, mint pl. tégla, nehéz 
betonelemek, burkolatkövek emeléséhez.  
 

 
 
Forgató berendezés  
Ideális tartályok kiürítéséhez. A forgató berendezés más kiegészítı berendezésekkel együtt is 
alkalmazható, pl. szorítóvillával, hordófogóval, bálafogóval stb.  
 

   
 
Tekercsfogó  
Fekvı papírtekercsek és más henger alakú tárgyak szállításához alkalmazható. A tekercsfogó 
berendezés egy hidraulikus forgatószerkezetbıl és egy élre állított szorítórészbıl áll. 
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Hordozó rúd, szınyegtüske  
Szınyegtekercsek szállítására alkalmas. Kis átmérıje ellenére nagy teherbírással rendelkezik. 
Szınyegtüskék 3500 mm hosszúságig elérhetıek.  
 

 
Emelıdaru, daruhorgony  
Minden olyan rakomány, teher mozgatásához megfelelı, amiket a villával alulról nem lehet 
megemelni.  

 
 

Ömlesztett anyagot szállító adapter 
 

  
 
Betonlap szállító adapter 
 

 

NYSZC



 15 

 
 
Rakat szorító 
Italgyártók, ital nagykereskedık kedvence. A lényege, hogy a raklapon felhalmozott 
rekeszeket gyorsan lehessen a targoncával mozgatni, véletlenül se boruljanak le. Ezért egy 
hidraulikus munkahengerrel egy keretet szorítanak a rakat tetejére, ezzel fogják össze a rekesz 
csomagot. Opcióként rendelhetı hozzá szorítási erımérı és hozzá külön szabályozószelep, 
ami a kívánt szorítás után leszabályoz. 
 

 
 
Rakat fogó adapter 
Tégla- és falazó elemgyárakban használatos elsısorban, elınye, hogy az egymás mellé rakott 
elemeket gyártás után nem kell rögtön raklapra helyezni a mozgatáshoz, hanem az alsó sort a 
rakatfogó összeszorítja és a így emeli fel az egész csomagot. Szükség esetén utána 
mindenestül felrakható raklapra és onnantól kezdve már hagyományos villás targoncával is 
szállítható 
 
 

 
 
 
  
 
 
5. B. Ki lehet irányító személy az emelési mővelet során? Hogyan 
kommunikálhat egymással az irányító személy és az emelıgép kezelıje? 
Ismertesse az irányító személy karjelzéseit! 
 
Az irányító személy kijelölésének szabályai. 

• 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.  
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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: 

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

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

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

• 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. 

 
Irányító személy megkülönböztetése a többi dolgozótól. 
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. 
 
Kommunikáció lehetıségei (beszéd, rádió, kézjelek). 

• Kézi jelek 
• A beszéd a legegyszerőbb kapcsolattartási forma 
• Rádió összeköttetés 
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Irányító karjelzései. 
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6. B. Beszéljen a villamos szabadvezeték környezetében végzett emelés 
szabályairól! Mekkora védıtávolságokat alkalmazunk a különbözı 
feszültségértékő hálózatok-mál? 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. 
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Gondoskodni kell a terület védelmérıl a végsı intézkedések megtétele elıtt. 
 
 
7. B. Milyen teendıi vannak a targoncavezetınek a munka megkezdése elıtt 
a munkaterülettel kapcsolatban? Beszéljen a teher letételének szabályairól! 
Sorolja fel a tiltott teherlehelyezési helyeket! 
 
Munkaterület felmérésének szabályai: 

• A kijelölt útvonalak állapotának felmérése 
• Munkaterület talajviszonyainak felmérése, szükséges támfalak, idıjárási viszonyok 

figyelembe vételével a megfelelı útfelület kialakítása. 
• A targonca mozgás területén az esetleges akadályok felmérése megszüntetése 
• Elektromos vezetékek felmérése megközelíthetıségének megakadályozása. 
• Az olyan munkahelyen, ahol a veszély jellege indokolja, a munkavállalók és a 

munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme érdekében biztonsági és 
egészségvédelmi jelzéseket kell alkalmazni. Ennek részletes szabályait a 
foglalkoztatáspolitikáért felelıs miniszter állapítja meg.  

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

 
Munkaterület biztosítása  
A szállítás technológiai utasításban rögzíteni kell: 

• az engedélyezett emelési mőveleteket, 
• az üzemelési terület behatárolását, 
• a felállítandó jelzıtáblákat és irányító berendezéseket; 
• forgalom-szabályozást, elterelést, 
• Ha indokolt, a targonca mozgás területét, emelési magasságát úgy kell behatárolni, 

hogy villamos vezeték vagy egyéb akadály veszélyes megközelítése kizárt legyen.  
 
Teher helyének meghatározása, elıkészítése, a teher letétele.  

• a fogadóhely terhelhetısége feleljen meg a lehelyezni kívánt anyagnak, tárgynak, 
egységrakománynak, illetve az azokból képzett halmazoknak, 

• az egyes rakatok közti távolság meghatározásához a rakatképzı targonca mozgásához 
a közlekedési és manıverezı mozgások útszélességi igényét.  

• a terület a teher lerakására elıkészített állapotban van és rakodásra alkalmas, 
• a rakomány lehelyezés után biztosított legyen a tárolóterek kialakítására elıírt 

tőzvédelmi elıírások betartása. 
 
Szállítási, anyagmozgatási útvonal kijelölése  

• A munkahelyeken a közlekedési utakat – a munkaeszközökre is figyelemmel – a külön 
jogszabályokban meghatározottak szerint egyértelmően jelölni kell. 

• A munkahelyekhez vezetı utakat, a jármőforgalom számára megnyitott közlekedési 
utakat úgy kell kialakítani, hogy azok megfelelı teherbírásúak, a rajtuk lebonyolódó 
közlekedési és szállítási feladatok szempontjából elegendı szélességőek, lyukaktól, 
gödröktıl mentesek legyenek. 

• A munkavégzés helyszínének megközelítését úgy kell megoldani – amennyiben ez 
csak szintkülönbség áthidalásával biztosítható -, hogy az a biztonságos közlekedés 
követelményeit kielégítse.  
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• A szállítási útvonalnak simának, botlás- és csúszásmentesnek kell lennie, abban 
semmilyen tárgy nem lóghat bele úgy, hogy az veszélyeztesse az anyagmozgatás 
biztonságát. Az anyagmozgatási útvonal szélességi és magassági méreteit a szállítandó 
tárgy méretei határozzák meg.  

• A munkahelyeknek és a közlekedési utaknak a szeméttıl, törmeléktıl és építési 
anyagmaradéktól mentesnek kell lenniük. 

• Szállítási útvonal még ideiglenesen sem használható anyagtárolásra  
 
Tiltott teherlehelyezési helyek (pl: tőzcsap, akna stb.). 

• Kijelölt közlekedési utak  
• ajtó kijáratok, 
• lépcsı lejárat, 
• tőzcsapok elé,  
• menekülési útvonalak 
• aknák 

 
 
8. B. Beszéljen a polcokon, állványokon történı tárolás szabályairól! Milyen 
rakodástechnológiai szabályokat kell betartani ezeken a tároló helyeken? 
Milyen mőszaki megoldásokkal könnyíthetı meg ez a raktározási mód? 
 
Polcok, állványok rögzítése, feliratozása, polcos tárolás szabályai 

• Az állványokat a tárolási egységek tömegének megfelelı terhelésre kell méretezni.       
• A teherbírás nagyságát fel kell tüntetni. 
• Az állványokat elmozdulás ellen biztosítani kell. 
• Állapotát évente ellenırizni kell, jegyzıkönyvet kell róla készíteni,  
• A különleges kialakítású állványok csak arra vehetıek igénybe, amire kialakították 
•  Az árúk állványba helyezésekor meg kell gyızıdni a teherbírásról, az árú 

támasztásának biztonságáról és arról, hogy az árú nem nyúlik be a közlekedı térbe 
• Állvány elıtt tárolás tilos, megfelelı megközelítésrıl gondoskodni kell. 
• Tilos az állványokra felkapaszkodni, felmászni 

 
Rakományok elhelyezése polcokon, állványokon  
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Állványos tárolás esetei: 
• polcos állványos tárolás 
• tároló ládás állványos tárolás 
• rekeszes állványos tárolás 
• átjárható állványos tárolás 
• görgıs állványos tárolás 
• különleges állványos tárolás 

 
Tárolás polcos állványokon Az állvány mérete: magassága 2,20m, mélysége 0,3-0,5m 
Alkalmazható:. 

• Kis forgalmú raktárakban 
o kis forgási sebesség 
o nagy árú választék mellett   

• Kézi kiszolgálás esetén:  
o egyes polcokhoz való könnyő hozzáférhetıséget 
o legkisebb erıvel való kiszolgálás lehetıségét kell figyelembe venni. 

Tároló állványok magassága létra használatával növelhetı, de ezzel az árú kezelés nehezebb, 
veszélyesebb, lassabb. Nagy belmagasság esetén célszerő kezelıjárdák, galériák létesítése.  
Gépi kiszolgálás esetén az állványok magassági méretével a kiszolgálógép emelési 
magasságához kell alkalmazkodni. 
  
Tárolás tároló ládás állványokon 
Állványok, polcok nélkül készülhetnek. 
Mélységi és szélességi méret tároló ládák méreteitıl függ. 
Állványok kiszolgálása kézi és gépi erıvel. 
Alkalmazás: 

o kis térfogatú árúk (apró cikk) 
o nagy választékban való tárolása.  

  
Tárolás rekeszes állványokon 
Nagymérető egységrakományok állványos tárolását teszi lehetıvé. 
Tartóoszlop távolság, mélység – rakodólap méreteihez alkalmazkodik. 
Rakodólapos egységrakományok magassága: 0,4-1,2 m között. 
Állvány hossztartók magassági helyzetének (osztásának) változtatása. 
Állványok kiszolgálása: 

o padlószintrıl emelı targoncával 
o sínpályás felrakodó darukkal, felrakó gépekkel. 
o Állványok magassága – emelési magasság függvénye. 

  
Tárolás átjárható tároló állványokon 

o Soros tároló állványok  
o Tömbös tároló állvány  

Kiszolgálás emelıtargoncákkal: 
o rakomány emelés a szükséges magasságra 
o behajtás az állványok közé 
o leeresztés a konzolos kereszttartókra 
o hátra menetben üresen visszatér. 

Targonca gondos vezetése – padlóra kerékvezetı felszerelése. 
Kormányzás nem kell – figyelem a rakományra. 
Betárolás – állványok egyik oldala, kitárolás az állványok másik oldala felıl 
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Egységrakomány képzés ezen tárolási módoknál  
Célja: az áruk homogenizálása, a rakodási, szállítási mőveletek számának csökkentése, a 
rakodási idık csökkentése, az áruk védelme. 
Egységrakomány képzésrıl akkor beszélünk, ha az általában kisebb mérető árukat nagyobb 
rakodási, mozgatási, tárolási egységekké fogjuk össze valamilyen segédeszköz (az 
egységrakomány képzı eszköz) segítségével. Egységrakomány-képzı eszközök: Rakodólap, 
Rekesz, Konténerek. 
Elınyei:  

o Csökkenti a rakodási idıt,  
o Homogenizálja a rakodó, mozgatandó egységet, tároló berendezéseket,  
o Csökkenti a szükséges rakodó és szállító eszközök fajtaszámát, növeli a 

kihasználtságukat, 
o Egyszerőbbé teszi a rakományképzést,  
o Biztosítja az áru védelmét,  
o Élımunkát takaríthat meg. 

Hátrányai: 
o Egység rakományképzı eszköz szükséges,  
o ezek beszerzése, karbantartása költségráfordítást igényel,  
o ezek szállítási láncát meg kell szervezni 

 
Raktárakban használt targoncák  
Raktári állványkiszolgáló targoncák Többnyire 6-12 m magas soros állványos raktári 
tárolóterekben alkalmazzák a tárolási egységek be- és kitárolására továbbá komissziózásra. 
Az állványok között szabadon hagyandó közlekedı utak szélessége 1,5 – 1,75 m. A 
berakógépekhez képest rugalmasabb anyagmozgató rendszer kialakítását teszik lehetıvé, 
mivel a targoncák nincsenek folyosóhoz kötve. 
Szerkezei kialakítás: 
Funkciójukat és szerkezeti kialakításukat tekintve: 

• felrakó vagy 
• komissziózó targoncák lehetnek. 

A rögzített kivitelő kezelıfülkével ellátott felrakó targoncákat rakodólapos 
egységrakományok be- és kitárolására alkalmazzák. 
Komissziózó targoncáknál a vezetıfülke a villával együtt emelkedik, így lehetıvé teszik a 
nagy magasságú állványokból álló közvetlen árú kivételt is. 
Az állványkiszolgáló targoncákat rendszerint emelıtargonca fıbb szerkezeti egységeibıl 
állítják össze. A nagy emelési magasság és a kis folyosószélesség különleges emelıoszlop és 
tehermegfogó szerkezet kialakítást igénylik. Tehermegfogó szerkezetük a felrakó gépekéhez 
hasonló szerkezeti kialakítású elforgatható és eltolható vagy teleszkópos villa. 
 
Felrakó targoncák  
Ezeket a targoncákat magas raktárakban, keskeny folyosókban használják. A felrakó 
targoncák emelési magassága 10…12 m, amellyel megközelíthetı, ill. elérhetı a felrakó-
gépes raktárakban általában szokásos tárolási magasság. A nagy emelési magasságot 
különleges emelıoszlop- és megfogó szerkezet teszi lehetıvé. 
Az emelıoszlop két, három, esetleg négy részbıl áll. Teleszkópos kialakításúak, csavaró 
nyomatéknak jól ellenálló, nagy-szilárdságú profilacélból készül. 
A tehermegfogó szerkezet kialakítása lehetıvé teszi, hogy a targoncának nem kell az állvány 
felé fordulnia, ha a rakományt kezelni akarja. A megfogó szerkezet ugyanis maga 
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elforgatható, benne az emelıvilla eltolható, sıt gyakran teleszkópos emelıvillával is el 
vannak látva. 
E szerkezeti kialakítással az állványfolyosó mindkét oldalán lévı rakományokat egyaránt el 
lehet érni a targonca elfordulása nélkül. 
E targoncák alkalmazásakor a jó minıségő, egyenletes és vízszintes padlózat 
elengedhetetlenül fontos alapkövetelmény. A nagy magasságú árukezelés miatt e targoncák 
használata fokozott veszélyekkel jár, ezért különösen fontos, hogy a kezelıszemélyzet 
betartsa az üzemeltetés szabályait, elıírásait.  
E targoncák célja az állványzat kiszolgálása. Speciálisak, drágák, s általában kis sebességőek. 
A rakomány távolabbi helyre való szállítását ezért célszerőbb más targoncával megoldani. 
Egyes típusok nemcsak a rakományt, de magát a kezelıfülkét is felemelik. Ez lehetıvé teszi, 
hogy az operátor jól figyelemmel kísérhesse a teher megfogásának, ill. elhelyezésének 
mőveleteit, s ezzel a folyamatot meggyorsíthassa, biztonságosabbá tegye. 
 
Komissiózó targoncák 
A targoncakezelıt is felemelni képes állványkiszolgáló rakodótargonca tulajdonképpen már 
komissiózó targoncának is tekinthetı. E targoncatípusok jellegzetessége ugyanis az, hogy a 
targoncavezetı az emelıszánon elhelyezett vezetıállásról kormányozza a targoncát, s egyúttal 
irányítja a teher emelésével, lerakásával kapcsolatos mőveleteket. 
Ezzel a targoncatípussal a vezetı mindig ugyanazon a magassági szinten van, amelyen a 
rakodási mőveleteket végre kell hajtania. A mőveletek így felgyorsíthatók és egyben 
biztonságosabbá, pontosabbá tehetık. Hátrányuk, hogy a vezetıállást és a vezetıt is meg kell 
emelniük, így teherbírásuk kisebb, 600…1500 kg között változik 
Természetesen nem minden raktárban van szükség arra, hogy az árut magasan elhelyezett 
polcokról vegyük le, sıt igen gyakran a komissiózó szint a raktár alsó polcain van kialakítva, 
ezért vannak olyan komissiózó targoncák, amelyeken éppen csak egy lépcsı van a komissiózó 
targoncavezetı részére kialakítva, hogy arra fellépve az esetleg magasabba fekvı árut 
(dobozokat, rekeszeket) elérje. 
 

 
Alacsony szintő komissiózó targonca lépcsıvel 

 
 
A magas szinten dolgozó komissiózó targoncák a vezetıt akár négy sor magasságába is fel 
képesek emelni. Ezek között olyan kialakítású is van, amely nemcsak a vezetıállást és a 
megfogó szerkezetet, de magát a szállítóterületet is felemelik.  
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Magas raktári targonca típusok 

 
Nagy magasságban végrehajtott komissiózáshoz kötöttpályás komissiózó gépeket, felrakó 
darukat célszerő használni. Ezek többnyire a padlózatra fektetett síneken mozognak, s 
irányításukat a födémben elhelyezett felsı sín látja el. 
A kezelıfülkét biztonsági berendezésekkel kell ellátni, amely a túlzott nagyságú 
gyorsulásokat, süllyesztési sebességeket stb. automatikusan megakadályozza. A gép oszlopán 
vészkijárók vannak, amelyeken a kezelı – veszély esetén – a fülkét biztonságosan 
elhagyhatja. 
A felrakó daruk folyosóváltása megoldható, de költséges, ezért rendszerint minden 
folyosóban külön felrakó daru mőködik. 
 
 

 
Sínen mozgó felrakó daru 
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Targoncák felszerelése számítógéppel, kamerával 
A programvezérléső targoncán a targoncavezetıt a targoncára szerelt memória egység és a 
padozaton kiképzett vezetınyom helyettesíti. 
A távvezérléső targoncákat adó (távvezérlı) központból egyedi távirányító készülékkel 
vezérlik. A targoncára információt érzékelı egység van felszerelve, amely a vezérlı 
központból, illetve az egyedi távirányító készülékbıl kíbocsájtott információkat érzékeli és a 
targoncát e szerint vezérli 
Napjainkban a rendszert számítógéppel, kamerákkal is támogatják. 
Automata jármővek, a targoncarobotok 
Az automata jármővek, vagy nem hivatalos nevükön targoncarobotok (automatic-guided 
vehicle = AGV) gyorsabb, pontosabb és kisebb helyigényőek a többi a raktári jármőnél. 
Tulajdonképpen vezetı nélküli, kötött pályán közlekedı, akkumulátorhajtású robotok. 
Kiegészítıik felszedı és lerakó állások, fordító és tájoló asztalok. A targoncarobotok 
használhatók: 
•  rakodólap-szállításra, 
•  szállítótálca-mozgatásra 
•  automatizált teherautó-rakodásra, 
•  szerelıüzemek anyagmozgatására, 
•  rakodólapok (üzemek és üzemrészek közötti) áthordására, 
•  veszélyesanyag-szállításra.  
 
Teherbírásuk általában három tonna körüli de akár a tiz tonnát is meghaladhatja Sebessége 
harminc-száz méter percenként, teheremelési lerakási ideje általában egy perc. Elıre megadott 
pályán, padló alá fektetett vezeték, padlón lévı mágneses szalag mentén elektronikus 
vezérléssel vagy - a raktár alkalmas helyein lévı sugárvisszaverı tükrökhöz igazodva - 
lézervezérléssel mozog. Egyik legújabb mozgatási módszere a számítógépes vezérlés (CAD), 
amely a robotot könnyen módosítható szoftverrel irányítja. Az AGV kiválóan helyettesíti a 
kézi targoncákat, nagyon alkalmas veszélyes anyag és nagymérető rakomány szállítására. 
Sérülés, baleset kizárva; technológiai folyamatban is, akár napi huszonnégy órában mőködhet. 
 
 
9. B. Beszéljen a veszélyes anyagok targoncával történı szállításáról! 
Milyen munkavédelmi és biztonságtechnikai szabályokat kell betartani az 
ilyen anyagok szállításakor? 
 
Veszélyes anyag fogalma: 
Bizonyos anyagok, tárgyak szállítása fokozott kockázattal jár. Ezen anyagok, tárgyak közül az 
emberek, az állatok életére, egészségére, természeti környezetére és az anyagi javakra az 
elıállítás, csomagolás, rakodás, szállítás/fuvarozás, raktározás, felhasználás, stb. során 
ártalmas, hatást gyakorló anyagokat veszélyes anyagoknak tekintjük.  
Veszélyes anyagok és tárgyak szállítását az ADR/RID tiltja vagy csak feltételekkel engedik 
meg. 
 
Targonca és a dolgozó védelme 
Veszélye anyagok jellemzı tulajdonságai: 

• Fizikai-kémiai tulajdonságok: Robbanás veszélyes, égést tápláló, oxidáló, fokozottan 
tőzveszélyes, tőzveszélyes, kevésbé tőzveszélyes, egyéb tényezık, 

• mérgezı (toxikológiai) tulajdonságai alapján: 
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o nagyon mérgezıek - azok az anyagok és keverékek, amelyek belégzésük, 
lenyelésük vagy a bırön át történı felszívódásuk esetén igen kis 
mennyiségben halált vagy heveny, illetve idült egészségkárosodást okoznak, 

o mérgezıek - azok az anyagok és keverékek, amelyek belégzésük, lenyelésük 
vagy a bırön át történı felszívódásuk esetén kis mennyiségben halált vagy 
heveny, illetve idült egészségkárosodást okoznak, 

o ártalmasak - azok az anyagok és keverékek, amelyek a belégzésük, lenyelésük 
vagy a bırön át történı felszívódásuk esetén halált vagy heveny, illetve idült 
egészségkárosodást okozhatnak,  

• maró (korrozív) anyagok és keverékek - amelyek élı szövettel érintkezve azok 
elhalását okozzák, 

• irritáló vagy izgató anyagok és keverékek - olyan nem maró anyagok és keverékek, 
amelyek a bırrel, szemmel vagy a nyálkahártyával való pillanatszerő, hosszan tartó 
vagy ismételt érintkezésük esetén gyulladást okoznak, 

• túl érzékenységet okozó (allergizáló, szenzibilizáló) anyagok és keverékek - amelyek 
ismételt belégzésüket, illetıleg a bırön vagy a nyálkahártyán történı ismételt 
felszívódásukat követıen túlérzékenységet okoznak. A túlérzékenység gyulladásos 
(bır, nyálkahártya, kötıhártya), fulladásos reakcióban (tüdı) vagy a keringés 
összeomlásának formájában jelenhet meg, 

• karcinogén anyagok és keverékek - olyan anyagok és keverékek, amelyek 
belégzéssel, szájon át, a bırön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a 
szervezetbe jutva daganatot okoznak, vagy elıfordulásának gyakoriságát megnövelik, 

• mutagén anyagok és keverékek - amelyek belégzéssel, szájon át, a bırön, a 
nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva genetikai károsodást 
okoznak vagy megnövelik a genetikai károsodások gyakoriságát, 

• reprodukciót és az utódok fejlıdését károsító anyagok és keverékek - amelyek 
belégzéssel, szájon át, a bırön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a 
szervezetbe jutva megzavarják, általában gátolják a reprodukciót, illetve az utódokban 
morfológiai, illetıleg funkciós károsodást okoznak;  

• környezetkárosító (ökotoxikológiai) tulajdonságai alapján:  
Környezetre veszélyes anyagok és keverékek - amelyek a környezetbe jutva a 
környezet egy vagy több elemét azonnal vagy meghatározott idı elteltével károsítják, 
illetve a környezet állapotát, természetes ökológiai egyensúlyát, biodiverzitását 
megváltoztatják . 

A dolgozó védelme 
A védıfelszerelésnek a lehetséges veszélyezettségek mennyiségéhez és minıségéhez 
igazodnia kell. 

• Bır védelem: kesztyő, gumikesztyő, kötény, gumicsizma. 
• A szem védelme: A szem veszélyes anyagokkal semmiképpen sem érintkezhet, az 

anyagok szembe kerülését meg kell akadályozni. Szemüveg,teljes arcvédelem. 
• Légzésvédelem: gızök elleni védekezéskor alkalmazni kell légszőrıs légzésvédı 

álarcot ( „A” típusú légszőrıt vagy a káros gáz koncentrációjának megfelelı típusú 
gázszőrıt ) . Gızök/aeroszolok és lebegı részecskék elleni védekezéséhez alkalmazni 
kell kombinált szőrıs (gáz- és részecskeszőrı egyben) légzésvédı álarcot. A 
részecskeszőrı osztályát a káros gáz koncentrációjától függıen kell megválasztani: 
inert anyagokkal szemben (P1), egészségkárosító anyagokkal szemben (P2), valamint 
mérgezı és rákkeltı anyagokkal szemben (P3). Tartályokban és szők helyeken csak 
friss levegıs készülékekkel (amely független a környezet, munkahely légterétıl) 
szabad dolgozni. A légzésvédı készülék kiválasztása során igazodni kell a viselı 
adottságaihoz, az adott környezeti feltételekhez, mint pl.: az alkalmazás környezetének 
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légtere, a helyiség adottságai, a munkavégzés idıtartama, stb.. Ezeket a tényezıket 
munkavégzés elıtt minden esetben tisztázni kell. 

Szállítás szabályai. 
• Veszélyes anyagok tárolása szállítása: veszélyes anyagokat a vonatkozó elıírások és 

technikai szabályok figyelembevételével szabad tárolni, raktározni, és szállítani, hogy 
az embereket és a környezetet ne veszélyeztessék.  

• Emellett olyan intézkedéseket kell foganatosítani, hogy a visszaélések vagy a téves 
használat lehetısége ki legyen zárva.  

• Veszélyes anyagokat csak áttekinthetı módon lehet tárolni, raktározni és szállítani.  
• A szállítás során meg kell akadályozni, hogy a veszélyes anyagokhoz illetéktelene 

hozzáférjenek, veszélyes közelbe kerüljenek. 
 
Szállítási útvonalra vonatkozó elıírások 
Legyen: 
Megfelelı jelölés a raktározási területek és a közlekedési menekülési és mentési útvonalak 
valamint a vészkijáratok jelzésének. 
 
Tároló helyek kialakítása:  
A tároló helyeket úgy kell kialakítani, hogy a tárolt veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék 
a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetıleg a környezetet ne 
szennyezhesse, károsíthassa. 
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.  

Minden raktárban legyen: 
• Különleges biztonsági elıírásokra utaló jelek. 
• Egymásra rakási, padló és polcterhelési korlátozásokra utaló információk. 
• Utalás a jóváhagyott tőzveszélyességi és raktározási osztályokra. 
• Raktár helyek azonosítására utaló információk. 

 
Tároló helyek szellızése, megvilágítása: 
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. 
Az ablakoknak, tetıvilágításoknak és szellızı berendezéseknek biztonságos módon 
nyithatónak, zárhatónak, beállíthatónak és rögzíthetınek kell lenniük, nyitott állapotban nem 
lehetnek olyan helyzetben, ami veszélyt jelent a munkavállalókra nézve. 
 A munkahely természetes és mesterséges megvilágítása elégítse ki a munkavégzés jellegének 
megfelelı világításra vonatkozó követelményeket.  
 
Veszélyes anyagok tárolásának biztonságtechnikai elıírásai:  
A veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek tárolásáért szervezett munkavégzés esetében a 
munkáltató, nem szervezett munkavégzés során a vállalkozó, illetve - egyéb nem szervezett 
munkavégzés esetén - a tevékenység végzésére a tevékenység bejelentésével jogot szerzı 
természetes vagy jogi személy felelıs. Bejelentéshez nem kötött tevékenység esetén a 
veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek megfelelı módon történı tárolásáért a 
tevékenységet végzı felel. 
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A veszélyes anyagokkal, illetıleg a veszélyes keverékekkel foglalkozásszerően végzett 
tevékenység a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap, egyéb 
tevékenység a használati utasítás birtokában kezdhetı meg 
 
 
 
10. B. Hogyan történhet személyek emelése targoncával? Milyen 
követelmények vonatkoznak ez esetben a gépre? Használható-e saját 
készítéső személyemelı kosár erre a célra? Milyen munkavédelmi elıírások 
vonatkoznak a személyemelésre?  
 
Targoncával történı személyemelés szabályai. 

• Személyemelésre részletes munkavédelmi utasítást kell készíteni, aminek alapján az   
adott  körülmények figyelembe vételével kockázatértékelést kell végezni 

• Az emelt személynek és a gépkezelınek munkavédelmi utasításban elıírtak 
elsajátításáról az adott területre illetékes munkavédelmi szaktevékenység végzésére 
jogosult személy elıtt ellenırizhetı módon be kell számolni 

• A sikeres beszámoló alapján az üzemeltetı, munkáltató – vagy megbízott képviselıje-
írásban elrendeli a személyemelést 

• A személytartóban tartózkodók az irányító és a kezelı, valamint a talajszinten 
tartózkodók között egyezményes jelzésrendszert kell kialakítani. Ezt minden érintett 
személlyel el kell sajátíttatni. A vészjeladás és vészleállítás módját minden érintett 
személynek ismernie kell 

• A beszálláskor, még emelkedés elıtt a kezelı köteles ellenırizni, hogy a 
vezérlıelemekkel az összes mozgás rendben végezhetı-e.  

• Személytartóban tartózkodó személyek emelése idején az emelı berendezéssel 
teheremelés nem végezhetı, illetve amíg a személytartót le nem szerelik, a 
horogszekrényt le kell szerelni. 

• Az emelı berendezés hatósugarában a személytartó alatt személyeknek tartózkodni 
tilos!  

• A magasba emelt személytartót szerkezethez, épülethez rögzíteni, kikötni tilos!.  
• A személyemelı kosár felszerelését, a szerelés helyességét az emelıgép kezelınek  be 

kell írnia az emelıgép naplóba. 
• Csak olyan térben szabad a személy-tartóval személyeket magasba emelni, ahol a 

nagy- és kisfeszültségő föld feletti szabad-vezetékre történı ráhaladás kizárt, és a 
személytartóban lévı kezelınek szabad manipulációs lehetısége van a kosárral 
elérendı hely környezetében. 

• Nagyfeszültségő föld feletti szabadvezeték közelében a biztonsági övezeten belül tilos 
az emelı berendezést személyemelésre felhasználni. 

 
Gép kialakítására vonatkozó elıírások  

• Az emelıgéppel személyt csak személyemelı kosárban szabad emelni! 
• A személyemelı kosár és az adott emelıgép az összeszerelt állapotukra 

vonatkozógyártói megfelelıségi nyilatkozattal vagy a megfelelıségi tanúsítvánnyal 
kell, hogy rendelkezzenek. FONTOS: A hangsúly az együtt való megfelelıségen van, 
a külön-külön az egységekre vonatkozó, egyenkénti megfelelıségi nyilatkozat nem 
fogadható el.  

• A gyártói megfelelıségi nyilatkozatot helyettesítheti az Mvt. 21. § (5) bekezdésében 
foglaltak szerint az adott munkaeszköz megfelelıség vizsgálatán alapuló, a vizsgálat 

NYSZC



 29 

eredményét is tartalmazó, akkreditált szervezet által kiadott vizsgálati jegyzıkönyv is. 
Tehát: házilag készített személyemelı kosárban személyt csak akkor szabad emelni, 
ha azt az emelıgéppel együtt helyezték üzembe és azoknak közös megfelelıségi 
nyilatkozatuk, tanúsítványuk vagy vizsgálati jegyzıkönyvük van. 

• A horogszerkezetre felfüggesztett személytartóval üzemelı emelı berendezés 
emelıkötelét személyemelés elıtt felül kell vizsgálni és a vizsgáló személynek írásban 
kell nyilatkoznia annak megfelelıségérıl 

• Gémszerkezetre függesztett személytartót csak a kijelölt személyek szerelhetnek fel a 
gémfejre. A szerelés olyan legyen, hogy a véletlen kilazulás kizárt legyen. 

• Minden esetben, amikor a személytartót az emelı berendezéssel összekapcsolják, az 
összes elıírt ellenırzı mőveletet és vizsgálatot el kell végezni, és annak eredményét 
az emelı berendezés naplójában írásban kell rögzíteni. 

• Amikor személyeket személytartóban magasba emelnek, a mentésre (önmentésre) 
elıre fel kell készülni, hogy az emelı berendezés meghibásodása esetén a személyeket 
az elvárási idın belül a talajszintre lehessen hozni. A mentésre magát az emelı 
berendezést kell elsısorban alkalmassá tenni, hogy segédenergiával vagy kézi erıvel, 
gravitációval legyen lehetıség a személytartó leengedésére 

 
Személyemelı kosár kialakítása, rögzítése a gépre. 
A személyemelı kosár szerelhetı targonca villájára mechanikus rögzítéssel. A másik 
lehetséges megoldás az emelıgép horog szerkezetére történı felszerelés. 
A személytartón elıre ki kell jelölni és megkülönböztetı színezéssel kell jelezni azt a 
garantált teherviselı pontot, ahová a mentı (önmentı) eszközöket kell erısíteni. 
 

 
 
Személyemelı kosár használatának szabályai 

• Azoknál a személytartóknál, ahol az önmentı alkalmazása és megléte kötelezı, csak 
olyan személyeket szabad a személytartóval felemelni, akik saját mentésüket 
(önmentésüket) képesek biztonságosan végrehajtani. 

• Amikor a személytartóban felemelt helyzetben többen tartózkodnak, csak abban az 
esetben elégséges egy önmentı készülék, ha azzal mindenki képes egyenként, egymás 
után bármely helyzetbıl leereszkedni. Ezek az önmentık alulról vagy felülrıl újra 
felhúzhatók legyenek. 

• Ellenırizni kell minden egyes üzembe helyezéskor, hogy a személytartóban az 
önmentı készülék ott van-e és üzemképes-e. Az önmentı készülék mentıkötelét 
félévenként felül kell vizsgálni és írásban nyilatkozni kell további 

NYSZC



 30 

felhasználhatóságáról. A mentıkötél hossza tegye lehetıvé a talajra érést a 
személytartó legmagasabb helyzetébıl is.. 

• Villamos hegesztési munkálatokat a személyemelı berendezésbıl csak akkor szabad 
végezni, ha: 

o a személyemelı felfüggesztése szigetelt, vagy 
o olyan mértékő elektromos ellenállású, elektromosan vezetı kapcsolat áll fenn 

külön a villamos hegesztı készüléken a személyemelı és a munkadarab 
csatlakozókapcsa között, amely áramütést nem okozhat. 

• Silóberendezéseken motorral hajtott csörlık alkalmazásakor a silónyíláson történı 
áthaladásnál csak kézi hajtás alkalmazható a személyemelı eszközök mozgatásához. 
A kézi üzemmódot akkor kell bekapcsolni, amikor a személyemelı eszköz kb. 2,0 m-
rel a nyílás alatt helyezkedik el, a kézi üzemmód alkalmazásáért a kezelıszemély 
felelıs.  

• .Tilos a személytartóra létrát, dobogót, pódiumot, kilépıt, egyéb magasító, szélesítı 
járdát, segédeszközt felszerelni, vagy azon felmászni! 

 
 
11. B. Beszéljen a teher targoncával történı szállításának szabályairól! 
Ismertesse a helyes szállítási pozíciót targoncák esetén! Hogyan mozgatjuk 
a terhet lejtın és emelkedın? 
Szállítási pozíció meghatározása. 

• Teher helyes szállítása: a villára helyezve, villa tövétıl 5-10 centiméterre felhelyezve, 
a terhelési diagramot nem túllépve történik. 

• A villán a terhet úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedés közben ne tudjon 
elmozdulni elgurulás, eldılés, leesés ellen biztosítva legyen 

• Közlekedés esetén a targonca villája illetve a teher alsó pontja, a talajtól maximum 30 
cm magasságban lehet  

• Az emelıoszlop hátra döntött helyzetben legyen.  
• Veszélyes rakomány szállítása csak szigorú elıírások szerint történhet. 
• A targoncával való induláskor (elıre, hátra menet) hangjelzést kell adni és meg kell 

gyızıdni, hogy a rakodási területen személyek nem tartózkodhatnak. 
• A teher helyének elıkészítése: a teher felvétele elıtt szemrevételezni kell a teher 

letétének helyét. Szilárd talapzatra szabad letenni, meg kell gyızıdni, hogy a lerakodó 
hely elbírja-e a teher súlyát (a polcokra), ne zavarja/akadályozza/veszélyeztesse a 
biztonságot (ne legyen útban). 

• Rakatképzés során figyelni kell, hogy a rakat egyben maradjon, ezért nagyon erısen 
zsugorsapkázzák vagy fóliázzák a raklapot. 

• Tiltott teher lehelyezési helyek: Minden olyan hely, ahol akadályoz/zavar/veszélyeztet 
a teher. Kijáratok elıtt, forgalmas helyen, olyan helyen, ahol nem szilárd a talaj, vagy 
nem bírja el biztonságosan a teher súlyát. 

Az emelıvillás targonca üzemelésénél betartandó munkabiztonsági elıírások,  
• emelıgépekre vonatkozó általános elıírások: 

o az üzemeltetı munkáltató – munkavédelmi szempontból – írásban helyezze 
üzembe az emelıvillás targoncát (munkavédelmi üzembe helyezés 
elrendelése); 

o az emelıvillás targonca rendelkezzen érvényes és a biztonságos 
munkavégzésre alkalmas bejegyzéssel rendelkezı, érvényes idıszakos 
vizsgálati jegyzıkönyvekkel (szerkezeti vizsgálati, fıvizsgálati és idıszakos 
biztonsági felülvizsgálati) 
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o az emelıvillás targoncára a mozgatni kívánt anyagnak, tárgynak megfelelı 
munkaszerelék legyen felszerelve; 

o a használat elıtt elvégzett mőszakonkénti vizsgálat alapján az emelıgép 
naplóban legyen „üzemeltetésre alkalmas” hiteles bejegyzés 

• Targonca vezetıre vonatkozó elıírások 
o a targonca vezetıjének legyen felhatalmazása az adott emelıvillás targonca 

kezelésére; 
o a targonca vezetıje rendelkezzen az adott emelıvillás targonca kezelésére 

vonatkozó jogosultság dokumentumaival (jogosítvány vagy tanúsítvány); 
o a targonca vezetıje legyen alkalmas az emelıvillás targonca vezetésére 

idıszakos munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat alapján; 
• Az emelıvillás targonca üzemelésénél betartandó munkabiztonsági elıírások: 

o a targonca vezetıje ismerje:  
- a mozgatni kívánt anyag, tárgy tulajdonságát, tömegét és annak 

tömegközéppont távolságát; 
- a szállítani kívánt teher lehelyezési helyét, módját és körülményeit; 
- a szállítási útvonal sajátosságait (szintkülönbségek, útminıség, útvonal-

vezetés, kanyarok szélessége és beláthatóságuk, látási viszonyok és 
látássegítı szerkezetek és berendezések, klimatikus körülmények, tiltott 
területek); 

- az adott emelıvillás targonca üzemanyagpótlásának (akkumulátor 
cseréje, töltése, folyékony gázpalack cseréje, töltése, benzin, dízel 
üzemanyag tankolás) szabályát. 

• Általános biztonságtechnikai szabályok 
 

o Elindulás elıtt meg kell gyızıdni arról, hogy személyek a targoncák, a 
pótkocsin és a pótkocsik között nem tartózkodnak, illetve a személyek 
szállítására szolgáló ülésen vagy álláson elhelyezkedtek.  

o Továbbá meg kell gyızıdni arról is, hogy a targoncára és a pótkocsira rakott 
tömeg a teherbírást nem haladja meg, elhelyezése biztonságos.  

o A testi épségre veszélyes éles vagy hegyes tárgyak a targonca, illetve a 
pótkocsi rakfelületén túl nem nyúlhatnak.  

o Haladás közben állandóan menetirányba kell nézni és a közlekedési 
útvonalakat át kell tekinteni.  

o Haladás közben tilos a targonca és a pótkocsi, illetve a pótkocsik egymáshoz 
való kapcsolása vagy szétkapcsolása. 

o Haladni csak a vállalati (üzemi), anyagmozgatási (szállítási) szabályzatban 
elıírt útvonalon szabad.  

o Különös óvatossággal kell közlekedni nedves (nyálkás), csúszós útburkolaton. 
Ilyen esetben a targonca fékútja is hosszabb a szokásosnál.  

o Forduláskor keresztezıdéseknél és más veszélyes helyeken a sebesség 
csökkenése mellett a hangjelzı készülékkel jelzést is kell adni. A jobb oldalról 
érkezı targoncáknak elınyt kell biztosítani.  

o Oszlopok között és átjáró nyílásokon való áthaladáskor, más jármő melletti 
elhaladáskor ügyelni kell arra, hogy az áru le ne sodródjék.  

o A targoncákat csak rendeltetésüknek megfelelıen szabad használni és csak a 
rajtuk feltüntetett teherbírásig szabad terhelni. 

o Anyaghalmazokat vagy egyéb tárgyakat a targonca segítségével megtolni, 
illetve az anyaghalmazok kiugró részeit a targonca segítségével kiegyengetni 
nem szabad.  
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o Üzemrészek közötti közlekedéskor az üzemi utakon alkalmazott jelzéseket 
figyelembe kell venni. Ezek jelzıtáblák és útburkolati jelek lehetnek.  

o A targoncák menetsebessége ha a vállalati anyagmozgatási szabályzat 
másképpen nem intézkedik, vagy sebességkorlátozó táblák kisebb 
sebességhatárt nem írnak elı, mőhelyekben, raktárakban és épületek által 
övezett keskeny utakon 5 km/h, épületekkel övezett széles, jó utakon 
legfeljebb 10 km/h, be nem épített szabad területeken pedig 15 km/h lehet. 
Kivételt képeznek az üzem területének közútszerően kiépített útjai, ha 
gyalogosok számára külön gyalogjárdák vannak. Ezeken az utakon a targoncák 
a gépjármővekre engedett (a sebességkorlátozó táblán feltüntetett) sebességgel 
közlekedhetnek.  

o Hátrafelé az egyébként megengedett legnagyobb sebességgel csak olyan 
targoncával szabad haladni, amelynél a targoncavezetı teljes testével a 
menetirányba fordulhat, vagy a menetirányhoz képest oldalt ül és kilátása nem 
korlátozott. Egyéb targoncákkal hátrafelé csak idılegesen és legfeljebb 4 km/h 
sebességgel szabad haladni.  

o Azonos irányba haladó két targonca között legalább három targoncahossznak 
megfelelı, kb. 8-10 m követési távolságot kell tartani.  

o Raktáraknak a vasúti pálya oldalán a környezet szintje felett lévı 3 m-nél 
keskenyebb rakodóin csak akkor szabad közlekedni, ha a rakodó mellett vasúti 
kocsik állnak. A raktárak környezetszintje felett kialakított gépkocsik 
fogadására szolgáló 3 m-nél kevesebb rakodóin hosszirányban közlekedni nem 
szabad. A gépkocsi megközelítése céljából a rakodóhoz a targonca csak akkor 
haladhat ki, ha a raktárkapu elé már beállt a közúti jármő.  

o Megállni olyan helyen szabad, ahol a targonca a forgalmat nem akadályozza. A 
targonca elhagyásakor a mechanikus féket behúzott állásba rögzíteni kell. Az 
indítókulcsot ki kell emelni és azt a targoncavezetınek magával kell vinnie.  

• Sajátos biztonságtechnikai szabályok 
o A targonca emelı berendezésével személyeket felemelni vagy szállítani tilos. 

Kivételt képeznek a komissziózó emelıtargoncák, valamint a személyek 
felemelésére szolgáló (biztonságosan kialakított állvánnyal ellátott) targoncák, 
amelyekkel elızetesen kioktatott személyek felemelhetık, de szállításuk 
legfeljebb 4 km/h sebességgel történhet. 

o A megfogó szerkezetet vagy a felemelt terhet személyek fölött mozgatni, 
illetve azok alatt tartózkodni nem szabad.  

o A teher megfogó szerkezeteket csak olyan terhek rakodására és szállítására 
szabad használni, amelyekre azokat készítették. A tehermegfogó szerkezetet 
csak olyan típusú targoncákra szabad felszerelni, amelyek a cserélhetı 
megfogó szerkezet adattábláján fel vannak tüntetve.Szorítórendszerő megfogó 
szerkezet használata esetén a rakományt a szorítópofák egész felületével kell 
megfogni oly módon, hogy a rakomány stabilitása biztosított legyen. 

o Az emelıtargoncákat csak a rajtuk feltüntetett teherbírásig szabad terhelni. A 
terhelésnél a targonca terhelési diagramját figyelembe kell venni. Ha a 
cserélhetı tehermegfogó szerkezeten feltüntetett teherbírás (terhelési diagram) 
nem azonos a targonca teherbírásával (terhelési diagramjával) a kettı közül a 
kisebbet kell figyelembe venni az üzemeltetés során.  

o A targoncát csak rendeltetésének megfelelıen szabad használni, normál 
emelıtargoncák ellensúlyát csökkenteni vagy ráüléssel növelni tilos.  

o Emelıvillával felszerelt targoncával (emelıvillás targoncával) egyszerre 
legfeljebb két egymásra rakott, terhelt rakodólap szállítható, ha a felsı 
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rakodólap biztosan nyugszik az alsó rakodólapra rakott terhen és ha az emelı 
berendezés (a meghosszabbított villaháttámasz) a felsı rakodólapra rakott árut 
is biztosan megtámasztja, valamint ha a targoncavezetı az útvonalat 
biztonságosan át tudja tekinteni.  

o Rakodólap használata elıtt egyébként – annak felvétele elıtt – meg kell 
gyızıdni a rakodólap épségérıl és arról, hogy a teher kiegyensúlyozottan 
fekszik-e a rakodólapon.   

o A lejtın lefelé közlekedés – az oldalemeléső és az egyetemes emelıtargoncák 
kivételével – csak hátrafelé mozgással végezhetı. 

 
12. B. Beszéljen az emelıgép naplóról! Ki jogosult bejegyzéseket tenni az 
emelıgép naplóba? Milyen bejegyzések kerülhetnek ezen dokumentációba? 
 
Emelıgép napló formátuma, tartalma. 
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Bejegyzésre jogosultak köre  
Az emelıgép kezelıje, emelıgép karbantartó, emelıgép szakértı 
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13. B. Ismertesse a targoncákon 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. 

• 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, 
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• a kormányberendezés szabályos mőködését, a kormánykerék holtjátéka üzemszerő 
állapotban (legfeljebb 20°). 

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 targoncák hidraulikus rendszerében alkalmazott 
biztonsági berendezéseket és azok mőködését! Mi a teendı, ha a biztonsági 
elemek meghibásodását észleli a gépkezelı? Milyen bejegyzés kerül ebben 
az esetben az emelıgép naplóba? 
 
Biztonsági berendezések  
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.  

 
Visszacsapó szelep 
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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 
léken és a folyadék átáramlik a nyitott B-A csatornán. A-felıl érkezve, a záró elemet a 
szelepőléknek 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)  

 
 
 

A daruknál, ahol speciális biztonsági feladatok fontosak, mint például: 
• nyomatékhatárolás helyzet és teher szerint 
• billenés érzékelés 
• funkciókorlátozás 
• teleszkóp kitolás megtagadása, stb 
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Emelıgép hidraulikus rendszerének nyomásszabályzása  
A mobil munkagépek hidraulikus rendszerétıl egyre nagyobb hatékonyságot követelünk meg 
adott beépített teljesítmény mellett, és egyre gazdaságosabb üzemeltetést várunk el a 
rendszerektıl. 
Ezt legkönnyebben automatikus szabályozással érhetjük el, amelyre a leginkább a nyomás- 
és/vagy térfogatáram szabályozott szivattyúk alkalmasak. 
A teljesítményszabályozott szivattyúk a beállított határteljesítmény elérésekor csökkentik a 
szivattyú folyadékszállítását, a pillanatnyi nyomáshoz igazítva azt.  
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. 
 
Biztonsági berendezések ellenırzésének módja, gyakorisága: 
Minden mőszak megkezdése elıtt a mőszakos vizsgálatra vonatkozó elı írások szerint.(ezek más 
fejezetekben ismertetésre kerültek.) 
 
Gépkezelı dokumentációs és jelzési kötelezettsége meghibásodás esetén: 
Az emelıgép kezelınek az emelıgép napló vezetésével összefüggı legfontosabb 
kötelezettségei: 

• Az emelıgép 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 emelı gép nem üzemeltethetı. 
• A karbantartás után a karbantartó az elvégzett munkát köteles a naplóba bejegyezni, 

azt aláírni. 
 
 
15. B. Ismertesse a targoncáknál használt folyadékokat! Hogyan történik a 
folyadékszintek ellenırzése? 
Munkavégzı közegek (hidraulika folyadékok) fajtái, elınyei, hátránya:  
 
Motorolaj jellemzıi és fajtái: 
A motorolajok az egyik legjobban igénybevett olajok, melyeknek nemcsak a motor jellegébıl 
adódó nagy hımérsékletet kell elviselniük, hanem a ráható erıkkel szemben is ellenállónak 
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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. 
 
Motorolajok viszkozitási szempontból való csoportosítása 
A viszkozitás az olajok folyósságának, nyúlósságának a tulajdonsága. Ez alapján a 
motorolajokat az elıállító cégek az SAE (Amerikai Autómérnökök Egyesülete) rendszer 
alapján minısítik. E rendszer alapján megkülönböztetünk ún. 
téli olajokat: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W jelöléssel 
nyári olajokat: SAE 20, 30, 40, 50, 60 jelöléssel.  
A csak így jelölt és ilyen folyási tulajdonsággal rendelkezı olajok a mi mérsékelt égövi 
viszonyaink között azt eredményezné, hogy a téli, ill. nyári idıszakban mindig le kellene 
cserélni azokat. Ma már az ún. egyfokozatú olajok jelentısége csekély. Az adalékolásnak 
köszönhetıen ugyanis létrehoztak olyan olajokat, melyek a téli idıszakban is szivattyúzhatók, 
és a nyári idıszakban sem hígulnak fel annyira, hogy ne tudják feladatukat ellátni. Ezek a 
többfokozatú olajok.  
A többfokozatú olajok jelölése: SAE 0W-40, 5W-40, 10W-40, 15W-40, 20W-40, 25W-40. 

 Motorolajok teljesítményszint alapján történı csoportosítása 

Az elızı fejezetben tárgyalt szempontok csak azt vették figyelembe, hogy az olaj mennyire 
híg vagy sőrő. A felhasználás során azonban ez nem elegendı. Tudnunk kell ugyanis azt is, 
hogy a megfelelı viszkozitású olaj mennyi ideig képes elviselni a rendkívüli terhelést. Errıl 
ad tájékoztatást a teljesítményszint. A teljesítményszint jelölése az egyes olajokon általában 
egységes. Pontosabban a többfajta jelölés mind megtalálható a címkéken. Az elsı teljesítmény 
szerinti osztályozást az Amerikai Olajipari Intézet, az API dolgozta ki. Ez a fajta jelölés 
elsısorban az Otto- és dízelmotorok közötti eltérı hımérsékleti viszonyok miatt az olajokat 
két csoportra osztja. 
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A benzin üzemő motorok olajait „S”, 
a dízelmotorokét „C” betővel jelölik. 
A teljesítményszintet e betők után írott betők adják meg.  
Így a benzin üzemő motoroknál alkalmazhatók az „SE”, „SF”, „SG”, „SH”, „SJ”. 
Annál jobb minıségő az olaj, minél hátrébb helyezkedik el az ıt jelölı bető az ABC-ben.  
A dízelmotorok esetében a ma használt olajok a „CC”, „CD”, „CE”, „CF” teljesítmény-
csoportba sorolhatók. Egyszerő értelmezésképpen, ha megjegyezzük, hogy a „CC” 
teljesítményszint a „SZÍVÓ”, a „CD” teljesítményszint viszont a „TURBÓS” motorokhoz 
ajánlott. A „CE” teljesítményszint pedig Emelt csereperiódusra ad lehetıséget.  
 
Hidraulika olajok jellemz ıi és fajtái:   
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  
Hidraulika olajok osztályozása: 
A hidraulika olajok terén is a nemzeti szabványok alkalmazása visszaszorulóban van, 
Európában azonban gyakran használják még az ISO osztályozással kompatibilis DIN 
szabványt is. 
Hidraulika olajok teljesítményszint szerinti osztályozása ISO 6743/4 és DIN 51524 alapján 
ISO DIN   
HH HH Adalékolatlan ásványolaj finomítvány 
HL HL Oxidáció, korróziógátló adalékot tartalmazó termékek 
HR - Emelt viszkozitási indexő HL termékek 
HM HLP Kopásgátló, oxidáció- és korróziógátló tulajdonságú termékek 
HV HVLP Emelt viszkozitási indexő HM termékek 
HG - Stick-slip gátló tulajdonságú többcélú termékek 
- HLPD Detergens-diszpergens adalékot tartalmazó termékek 
HS HS Szintetikus alapú termékek 
HETG HETG Növényolajalapú környezetkímélı termék 
HEPG HEPG Poliglikolalapú környezetkímélı termék 
HEES HEES 1. Szintetikus észteralapú környezetkímélı termék 
HFA-E - Olaj a vízben emulziók 
HFA-S - Szintetikus oldatok 
HFB - Víz az olajban emulziók 
HFC - Vizes polimer oldatok 
HFD - Vízmentes szintetikus folyadékok 
HFD-R - Foszfátészterek 
HFD-U - Egyéb szintetikus folyadékok (pl. polimerészter) 
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A hidraulika folyadékok osztályozása viszkozitásuk alapján 
A hidraulika olajokat (munkafolyadékokat) viszkozitásuk alapján is osztályozzák. viszkozitási 
osztályba sorolást az ISO 3448 szabvány tartalmazza, jelölése ISO VG 2-tıl……….ISO VG 
1500-ig , ahol a számérték a 40 C fokhoz tartozó kinematikai viszkozitás középértéket jelöli. 
Az alkalmazott hidraulika olaj kiválasztásánál, a konstrukciós és mőködési tartomány 
kritériumain túl az éghajlati viszonyokat is figyelembe kell venni. Magyarországon 
legnagyobb mennyiségben az ISO VG 32 és az ISO VG 46 viszkozitási osztályba sorolt 
hidraulika olajokat használják, de más ettıl eltérı viszkozitási fokozat használata is indokolt 
lehet. 
 
Fékfolyadék jellemzıi, fajtái: 

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 
 

Akkumulátor 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   

NYSZC



 44 

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 ellenırizhetı  
 
 
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. 
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 akkumulátoroknak 

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. 
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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, 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°. 
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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 
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. 
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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: 
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 
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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  
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.  
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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 
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 
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oxigénbejutás lehetıségét.” 
„Veszélyes égéstermék: 
Égés során szén-monoxid, szén-dioxid, kén-oxidok, foszfor-oxidok különbözı 
szénhidrogének és korom keletkezhetnek.”  
 
 
 
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! 
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.  
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. 

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; 
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• 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), 
• 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. 
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19. B. Mit tartalmaz a targoncák 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: 
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.)  
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20. B. Beszéljen a hidraulikus rendszer energiaellátó részérıl! Mutassa be 
ezek rajzi jelölését! 
 
Hidrosztatikus rendszerek általános felépítése és elemei: 
Az építıelemek többféle csoportosításával találkozhatunk. Általában a következı hármas 
tagolást alkalmazzák  
Energiaellátás:  

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

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

Végrehajtás:  
• munkahenger,  
• hídrómotor,   
• 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. 
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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. 
 

 
 

 
Energia ellátó egység elemei: 
Hidraulikus szivattyúk  
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  
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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Szivattyúk 

Nyomás  
[bar] 

Fordulat  
[f/min] 

Folyadékhozam 
Megnevezés 

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 
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Vezetékek, tömlık: 
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       

 
 

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 
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Hidraulika olaj tartály: 
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. 
 
Hidraulika olajszőrık:  
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 
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• a szőrési finomság és a  
• szőrı névleges nagysága – áteresztıképessége 

A szőrési finomság jellemzésére többféle adat szolgálhat, leginkább az abszolút szőrési 
finomságot adják meg  
 
 

         
1. perem 
2. szőrı ház 
3. fedél 
4. szennyfelfogó edény 
5. szőrıbetét 
6. tömítıelemek 

 
Hidraulika olajh őtı: 
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.  
 

 

      

NYSZC



 59 

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. 

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

    

 

Mőködtetési módok:   

Kézi mőködtetés nyomó gombbal  Lábpedálos   Elektromos 

 rugó visszaállítással.        

                 

Elektró hidraulikus 

  

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 
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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. 

   

      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, 
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• 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 
 

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. 
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22. B. Beszéljen a hidraulikus rendszer végrehajtó elemeirıl! Mutassa be 
ezek rajzi jelölését! 
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.  
 
Hidraulikus munkahengerek. 
Csoportosításuk:  

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

Alkalmazásukat az erıhatás irányának igénye határozza meg (47. ábra) 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 (48. ábra). 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 
1. ábra – Egy oldalról mőködtetett 
munkahengerek 

 
1 – hengerfedél, 2 – hengercsı, 3 – dugattyú,  
4 – dugattyúrúd, 5 – felsıfedél, 6 – tömítı szelence 
2. ábra – Kétoldali mőködéső munkahenger 

 
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. 
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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  

 
 

•  

Lehúzó győrők 

 
 
 

 
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.  
 
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  
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 targoncák szerkezeti felépítését! Beszéljen a targonca 
teheremelı szerkezetérıl! Értelmezze a targoncákon található terhelési 
diagramot! Beszéljen az ellensúlyról! Mi a szerepe és hol található a gépen? 
 
Targonca részei. 
 

  
 
 
Teheremelı szerkezet ismertetése (lánc, munkahenger, oszlop stb.). 
 

 
       
 
 
         Emelımő 
         1 – emelıszán 
         2 – emelıoszlop 
         3 – emelıhenger 
         4 – dugattyú 
         5 – emelılánc 
         6 - buktatóhenger 
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Az emelıtargoncák a terhet speciális megfogószerkezettel (ez leginkább emelıvilla) fogják 
meg, azt függıleges irányban hidraulikus erıvel mőködı dugattyúkkal mozgatják. Három 
tipikus oszlopkivitelt különböztethetünk meg.  
 

 
Különbözı oszlopkivitelek targoncákhoz 

  
A bemutatott elsı esetben az oszlop nem emelkedik. A többi változatban a teher az oszloppal 
együtt mozog.  
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Szabad emelési
magasság

Szabad
emelési

magasság

A belsı oszlop
emelkedése éppen

megkezdıdött

 
Szabad emelési magasság megoldási változatok 

 
A villástargoncák az oszlopokat kismértékben elıre-hátra dönthetik, amellyel az áruk 
felvételét, leadását megkönnyíthetik, ill. a szállítást biztonságosabbá tehetik (hátradöntés). 
 

ElıredöntésHátradöntés

 
Dönthetı oszlop a targoncán 

 
Egyes típusoknál nem az egész oszlop, hanem csak a terhet megfogó villaszerkezet dönthetı.  
 
Az emelıberendezés mőködése 
Az emelımő hidraulikus mőködtetéső, az emelıvilla a vezetıkerettel a rászerelt megfogó 
szerkezettel a mozgó emelıkereten fel vagy le tud gördülni. A mozgó emelıkeret az álló 
oszlopon csúszik fel vagy le. A mozgó emelıkeretet hidraulikus munkahenger emeli vagy 
süllyeszti. A mozgó emelıkeret felsı kereszttartóján egy-egy lánckerék van, amelyek a 
mozgó kerettel együtt mozognak. E lánckerekeken átvetett hevederes láncok alsó végei az álló 
oszlop alsó kereszttartójához, felsı végei az emelıvilla vezetı keretéhez kapcsolódnak.  
Amikor a hidraulikus munkahenger a mozgó emelıkeretet, ill. lánckerekeket felfelé tolja, e 
hevederes lánc álló oszlophoz rögzített vége hosszabbodik, az emelıvilla keretéhez kapcsolt 
ága rövidül és az emelıvilla emelkedik.  
Süllyesztéskor a mozgások ellenkezı irányúak. 

NYSZC



 70 

A buktatóhengerek az álló oszloppal együtt az emelımő kismértékő elıre hátra buktatását 
végzik.  
A nagyobb emeléső emelıtargoncáknál háromrészes teleszkópos oszloppal az emelési 
magasság lényegesen növelhetı, ugyanakkor a kis szerkezeti magasság lehetıvé teszi 
alacsony helyiségben való használatukat. Az emelésen és a buktatáson kívül még az 
emelıvilla helyére felszerelhetı egyes cserélhetı fogókészülékek hidraulikus munkahengerek 
útján való mőködtetésére is van lehetıség.  
 
Az emelıtargoncák stabilitása és terhelési diagramja 
Az emelıtargoncák egyes változatainál a teher tömegközéppontjának függıleges vetülete az 
alátámasztási poligonon (a kerekek felfekvési pontjai által határolt területen) kívül esik (pl. 
normál emelıtargoncáknál állandóan, tolóoszlopos emelıtargoncáknál a teher megfogásakor 
és elengedésekor), így a teher a targoncára buktatónyomatékot fejt ki. Az alátámasztási 
poligonon kívül elhelyezkedı teher buktatónyomatékával a targonca tömegébıl adódó 
kiegyenlítı nyomaték tart egyensúlyt.  
A biztonságos üzemeltetés feltétele, hogy a teher buktatónyomatéka kisebb legyen az 
emelıtargonca tömegébıl adódó kiegyenlítı nyomatéknál. 
Az alábbi ábra vázlatán alkalmazott jelölések alapján a fenti feltétel a következı 
egyenlıtlenséggel fejezhetı ki: 
 

 
 

Vázlat a stabilitási tényezı számításához 
 
ahol:  Q = az emelıtargonca teherbírása (kg); 
 G = az emelıtargonca saját tömege (kg); 
 a = a villaháttámasz elsı tengelytıl mért távolsága (m); 
 x = a teher tömegközéppontjának a villaháttámasztól mért távolsága (m); 
 l1 = az emelıtargonca tömegközéppontjának az elsı tengelytıl mért távolsága (m). 
 
Az egyenlıtlenségbıl egyenlıség lesz, ha a bal oldalt megszorozzuk 1-nél nagyobb k tényezı-
vel: 

k ˙ Q (a + x) = G ̇ l1 
 
Az egyenletbıl 
            G ̇ l1 

k =  ______________ 
      Q ̇ (a + x)     
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A k az emelıtargonca függıleges oszlop melletti (álló helyzetre számított) stabilitási 
tényezıje. Értéke – az emelıtargonca szerkezeti sajátosságaitól, emelési magasságától és a 
kerekek abroncsozásától függıen – 1,3-1,7 között változik. 
Az emelıtargoncák teherbírását a katalógusok és a gépkönyvek rendszerint emelıvillával 
felszerelt változatra adják meg, rögzítve azt is, hogy a teher tömegközéppontja mekkora 
távolságra lehet a villaháttámasztól. Ha a teher tömegközéppontjának távolsága növekszik – a 
stabilitási tényezı állandó értéken tartása érdekében -, a terhelhetıséget kell csökkenteni. 
A terhelési diagram a teher tömegközéppontjának különbözı helyzetei mellett megengedhetı 
terhelhetıséget szemlélteti.  

 
A terhelési diagram – a kis fémtáblára rajzolva – minden emelıtargonca emelıoszlopán, 
vagy kezelı asztalán megtalálható. Terjedelmes teher felemelése elıtt – a teher 
tömegközéppontja helyzetének közelítı meghatározása után – a terhelési diagramon 
ellenırizni kell, hogy a teher tömege az adott tömegközéppont távolsághoz tartozó 
terhelhetıségi határon van-e. Amennyiben a terhelhetıség az emelendı, ill. szállítandó teher 
tömegénél kisebb, a feladat nem végezhetı el 
 
Ellensúly helye, szerepe, nagysága, anyaga.  
A teher mindig az elsı kerekek elıtt van, ez egy elırebillentı nyomatékkal jár. Az ellensúlyra 
éppen azért van szükség, hogy a targonca ne billenjen fel 
Az ellensúllyal ellátott targoncák alapismérve, hogy a szükséges ellennyomaték érdekében 
hosszabbak, emiatt több helyet igényelnek, s fordulókörük sugara is nagyobb 
Ellensúly egy nehéz öntöttvas tömb, mely a targonca hátsó részére van felfogatva. Célja hogy 
a felemelni kívánt tömeg súlyát ellensúlyozza 
 
 
24. B. Hogyan történik a targoncák irányítása? Beszéljen a különbözı 
kormányzási módokról! Miért elınyös a hátsókerék kormányzás? Hogyan 
történik a kormánymő ellenırzése? Értelmezze a kormány holtjáték 
fogalmát, ismertesse elemzı értékét! 
 
Kormánymővek fajtái. 
Kormányberendezés: mindazon berendezések, amelyek célja a jármő mozgási irányának 
meghatározása 
Az erıgépek kormányszerkezetével szemben támasztott követelmények a következık: 
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• 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 
• 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. 
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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 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. 
Kormányzási módok: 

• hátsó kerekek 
• elsı kerekek 
• ıszkerék 
• törzscsuklós  

A targoncára jellemzı kormányzási módok: 
A vontató tó és szállító targoncák elıl kormányzottak. Az emelı targoncák hátul 
kormányzottak 
A kormányszerkezet kezelési módja szerint kormánykerekes, kormánypedálos, kormánykaros 
és kormányrudas megoldások különböztethetık meg.  
A kormánykerekes kormányzás vezetıüléses targoncáknál használatos. A vezetıkerék 
segítségével kormányoszlopot forgat hossztengelye körül, ennek alsó végéhez van erısítve a 
csavaranyás, csigakerekes vagy görgıs kormánymő. A kormánymő lengıkar segítségével a 
tolórudat – a kormánykerék forgatási irányától függıen – elıre vagy hátra mozgatja. A 
tolórúd a kormánycsillagon, az átlós kormányrudakon és a lengıagy-karokon keresztül 
fordítja el a kormányzott kerekeket.  
 

 
Vezetıüléses, négykerekes targonca kormányszerkezete 

 
1 – kormánykerék; 2 – kormányoszlop; 3 – kormánymő; 4 – lengıkar; 

5 – tolórúd; 6 – kormánycsillag karja; 7 - kormányrúd  
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Háromkerekes targoncákon a kormányzott hátsó kereket függıleges tengely körül kell 
elfordítani.  
Az elfordítható kerék függıleges tengelyére rendszerint lánckereket ékelnek, a lánckerék és a 
kormánymő kapcsolatot csuklós lánc biztosítja.  
 
A lábpedálos kormányzás a szállítótargoncák egyes típusainál szokásos. A targoncavezetı 
megfelelı mérető lemezen áll és azzal a lábával nyomja le a pedált, amelyik irányba fordulni 
kíván. A lábpedállal együtt elfordul a pedált tartó tengely is, amelyet az emelıkar a 
kormánytolórúddal köt össze. A lábpedálos targoncákon rendszerint spirálrugó végzi a 
lengéscsillapítást.  
 

 
 

Kormánypedál 
 

1 – pedál; 2 – pedál tengelye; 3 – pedáltartó; 4 – csapszeg; 5 – emelıkar; 
6 – acélöntéső csapágy; 7 – spriálrugó; 8 – pedál nyúlványa; 9 – csapszegkar; 

10 – furat; 11 – bekötıcsap; 12 – zárósapka 
 

 
A kormánykaros kormányzás szintén vezetıállásos szállítótargoncáknál szokásos. A vezetı a 
targonca elé szerelt – a targonca vázához erısített – lemezen áll. A kormányzás a 
kézmagasságban lévı kar mozgatásával végezhetı. A kart rugó nyomja felfelé és a targonca 
kerekei a kar elengedett állapotában az egyik szélsı helyzetet veszik fel. A karnak rugóerı 
ellenében való lenyomásával fokozatosan egyenesbe, majd a másik irányba fordul a 
kormányzott kerékpár.  
 
A kormányrudas kormányzás gyalogkísérető targoncáknál szokásos. A kormányrúd úgy van 
kialakítva, hogy elengedéskor alaphelyzetbe kerül, a vezérlıáramkört megszakítja és a 
fékberendezést mőködteti. Indítás elıtt – rugóerı legyızésével a kormányrúd 
kézmagasságnak megfelelı helyzetbe hozható és a targonca vezérelhetıvé válik. A 
kormányrúd fogantyúi bordázott gumiborításúak, így könnyebben és biztonságosabban 
kézben tarthatók. 
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Kormányrúd 
 

1 – kormányrúdfej; 2 – menetkapcsoló; 3 – kézi fogantyú;  
4 – szivattyúmotort vezérlı gomb; 5 – indítókulcs; 6 – kormányrúd oszlop 

7 – feszítıszerkezet 
 

 
Kormánymő ellenırzése. 
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! 
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25. B. Beszéljen a targoncák futómővének felépítésérıl, részeirıl! Milyen 
szerkezeti egységeken keresztül visszük át a hajtást a kerekekre? Milyen 
kerekeket alkalmazhatunk ezeken a gépeken? 
 
Futómő általános felépítése. 
Az alvázak rendeltetése a targoncák szerkezeti elemeinek összefogása. A motor, a futómő, a 
hajtómő, a felépítmény (burkolatok, ülések, stb.) a kormányszerkezet, emelımő, ellensúly, 
stb. mind az alvázra vannak felerısítve. 
Az alvázkeret hordja a targonca önsúlyát és a hasznos terhelést is. Az alváznak több fontos 
követelménynek kell, hogy eleget tegyen. Elsısorban szilárdnak kell lennie, hogy a jármő 
súlyát és a terhelését is elbírja. 
Mivel menetközben az útegyenetlenségek miatt különbözı irányú erıhatások érik, 
rugalmasnak is kell lennie, hogy mind a hajlító mind a csavaró igénybevételeknek ellenálljon. 
Az alváz rendszerint idomacélból készül. A hossztartókat kereszttartókkal merevítik. Az 
alvázra vannak még felerısítve a pedálok, valamint azok tartói, és a különleges kiképzések, 
amelyekre a motort, a felépítményt és egyéb szerkezeteket felerısítik. A vázszerkezet az elsı- 
és hátsó futómőveken keresztül kerekekre támaszkodik. 
A szállító- és vontató targoncáknál rendszerint az elsı kerekek kormányzottak, a hátsókerekek 
hajtottak. 
Az emelıtargoncáknál az elsı kerekek hajtottak, a hátsókerekek a kormányzottak   
A kormányzott futómő rendszerint merev hídból (tengely) áll, melynek végein találhatók a 
tengelycsonkok, melyek a tengely végeire szerelt csapok körül elfordíthatók. A két oldal 
elfordulását a nyomtávkarok,a nyomtávrúd, az irányzókar és a kormánytolórúd biztosítja, 
mely a kormánymőhız csatlakozik 
A nem kormányzott, hajtott futómő is a merev hídból áll, továbbá a differenciálmőbıl, és a 
féltengelyek végén levı kerekekbıl áll. 
A differenciálmő lehetıvé teszi, hogy a hajtott kerekek egymástól függetlenül is forogjanak. 
Erre az ívekben, illetve egyenetlen útfelületen való haladás miatt van szükség.  
A targoncákon a kúpkerekes és a homlokkerekes differenciálmővek a legelterjedtebbek.  
A hidak rugókkal csatlakoznak az alvázhoz. 
 

 
Kormányzott tengely  

 
A targoncák kerekeinek felépítése a felhasználási hely és a terhelés követelményétıl függıen 
különbözı kivitelőek lehetnek. 

• anyagát tekintve: fúvott gumi, tömör, fém, illetve gumi, de belül rugalmas habosító 
anyaggal kitöltött. 

• felületét tekintve: sima vagy mintázattal ellátott. 
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Mennél kisebb a kerék átmérıje, annál keményebb anyagból kell készülnie, és annál 
nagyobbak a követelmények a közlekedı út egyenletességével, simaságával és 
terhelhetıségével szemben. A kerékelrendezés kihat az emelıvillás targonca borulással 
szembeni biztonságára is. Bármely teher emelése elıtt meg kell gyızıdni, hogy annak értékei 
a terhelési diagramon belül vannak-e. Ellenkezı esetben a targonca megbillenhet. 
 
Hajtáslánc ismertetése a meghajtómotortól a  kerekekig. 
Az erıátviteli berendezések feladata a motor által kifejtett nyomatéknak a targonca kerekeire 
való átvitele. A belsıégéső motoros targoncák közvetett (indirekt) hajtásúak, ami azt jelenti, 
hogy a motor tengelykapcsoló és a sebességváltómő közbeiktatásával hajtja a targonca 
kerekét vagy kerekeit.  
Az indirekt átviteli berendezés általános mechanikai elemei az alábbi ábrán láthatóak: a 
tengelykapcsoló, az irányváltó, a sebességváltómő és a differenciálmő.  
 

 
Az indirekt hajtású belsıégéső motoros targoncák 

erıátviteli berendezésének általános kapcsolási vázlata 
1 – belsıégéső motor, 2 – hidraulikus tengelykapcsoló, 3 – oldható (súrlódó tárcsás) 

tengelykapcsoló, 4 – irányváltó mő, 5 – sebességváltómő, 6 – differenciálmő, 7 – kerék 
 

A tengelykapcsoló oldható kapcsolatot létesít a motor és a sebességváltómő között. A 
tengelykapcsolót indításkor, sebességváltáskor és megálláskor mőködtetjük. Alapállásban 
mindig be van kapcsolva és lábpedál (szállítótargoncáknál esetleg kézikar) benyomásával 
lehet oldani. Targoncákon a súrlódó tárcsás és a lemezes tengelykapcsolók fordulnak elı 
leggyakrabban.  
A súrlódó tárcsás tengelykapcsoló lényege, hogy lendítıkerék üregében dörzsbetéttel borított 
tárcsa helyezkedik el, amely – egyik végén a fıtengelybe ágyazott bordástengelyén – 
hosszirányban elmozdítható. A tárcsát rugóval feszített nyomólap szorítja a lendítıkerékhez, 
így a lábpedál alaphelyzetében rugóerı biztosítja a motor és a sebességváltómő közötti 
dörzskapcsolatot. A rugók nyomását – így a motor és a sebességváltómő közötti kapcsolatot – 
a lábpedál benyomásával lehet megszüntetni.  
A lemezes (lamellás) tengelykapcsolókon a lendítıkerékre erısített házban több – győrő alakú 
– vékony acéllemez helyezkedik el. A lemezek közül minden második a hajtólemez. Ezek a 
külsı kerületükön lévı hornyokkal a motor által forgatott ház hornyaiba kapaszkodnak és 
azzal együtt forognak. A közöttük lévı lemezek a belsı kerületükön lévı hornyokkal a 
sebességváltómő tengelyébe kapaszkodnak. A lemezek tengelyirányban eltolhatóak. Üzem 
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közben rugó hatására egymáshoz szorulnak és a súrlódó erı következtében együtt forognak. A 
tengelykapcsoló pedálja segítségével a rugót vissza lehet húzni, a súrlódás a lemez párok 
között megszőnik, így a kapcsoló felold. A kapcsolóházban a lemezek kopásának csökkentése 
céljából rendszerint olaj van.  
A hidraulikus tengelykapcsolót általában az oldható súrlódó tengelykapcsolóval együtt 
használják a targoncákon. A súrlódó tengelykapcsoló a sebességfokozatok kapcsolását, a 
hidraulikus tengelykapcsoló a sebességfokozatok közötti sima átmenetet teszi lehetıvé. 
Hidraulikus tengelykapcsolóval is felszerelt targoncákkal centiméteres pontossággal lehet 
manıverezni.  
A hidraulikus tengelykapcsoló szivattyúját a motor tengelye forgatja. Ez a szivattyúkerék 
egyik oldalán felszívja, a másik oldalán pedig nagy erıvel kinyomja az olajt. A nagy 
nyomással áramló olaj egy másik – lapátokkal ellátott – keréken ömlik át. A nagy nyomással 
átömlı olaj forgásba hozza a lapátkereket és ezzel forgatja az oldható tengelykapcsoló 
hajtótengelyét. 
Az irányváltó lehetıvé teszi, hogy elıre- és hátramenetben azonos sebességfokozatok szerint 
tudjon a targonca haladni. Az irányváltó a tengelykapcsoló pedáljának benyomása után kézi 
karral mőködtethetı.  
A sebességváltómő segítségével a motor nagy fordulatszáma olyan mértékben csökkenthetı, 
amely már alkalmas a kerekek hajtására és – a motor fordulatszámával összefüggésben – 
különbözı sebességi fokozatok kapcsolására. Az oldható tengelykapcsolókhoz mechanikus 
rendszerő, fogaskerék-áttételő sebességváltómő csatlakozik, amely a sebességváltó karral 
mőködtethetı.  
A hidraulikus hajtómővek (nyomatékváltók) a korszerő targoncák erıátviteli berendezései. A 
hidraulikus és a mechanikus hajtómő megfelelı kombinációja lehetıvé teszi, hogy a 
tengelykapcsoló mőködtetése és kézi sebességváltás nélkül lehessen a targonca 
menetsebességét változtatni. A hidraulikus hajtómővel felszerelt targoncákon tehát nincs 
tengelykapcsoló pedál és sebességváltó kar; a sebesség a gázpedál benyomásával fokozható 
Villamos meghajtású targoncák: a 27-es tételben lesznek ismertetve 
 
 
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 
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• 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. 
 
 

 
Kétkörös hidraulikus mőködtetéső fékszerkezet 
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Fékrendszer részei. 
 

  
Dobfék kialakítása    Tárcsafék rendszer kialakítása 

  
 

          
 
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 

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.  
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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 
• fékolaj szint 
• légféknél (légtartály víztelenítése) 
• fékkörök szivárgásmentessége 
• fékpróba 

Idıszakosan ellenırizendı a fékpofák, féktárcsák állapota, a fékbetétek kopásának mértéke. 
 
 
 
27. B. Beszéljen az elektromos targoncák meghajtási módjairól! Hasonlítsa 
össze az elektromos és a belsıégéső motorral hajtott targoncákat! Mondja 
el az elektromos targoncák töltésére vonatkozó tudnivalókat! Milyen 
veszélyekkel jár ez a tevékenység? 
 
Elektromos targoncák meghajtó motorjának elhelyezése. 
Rendeltetésük szerint lehetnek: 

• hajtó- vagy menetmotorok, 
• szivattyú- vagy emelımotorok. 

A hajtómotorok száma a targonca típusától függıen egy vagy kettı lehet. Rendszerint egy 
hajtómotor van beépítve az emelıtargoncákba, két hajtómotor a szállító-, esetenként a 
vontatótargoncákba. Egy hajtómotor esetén differenciálmőves áttétel segítségével, két 
hajtómotor esetén egyszerőbb fogaskerék-áttétellel oldható meg a kerekek hajtása.  
A szivattyúmotor az emelıtargoncák és a billenthetı rakfelülető szállítótargoncák hidraulikus 
berendezéseit mőködteti.  
 
A villamosmotorok fordulatszámának szabályozása és a forgásirányok változtatása. 
A villamosmotoros targoncák sebessége a villamosmotor fordulatszámának szabályozásával 
változtatható. Soros kapcsolású motorok esetében a fordulatszám (és így a haladási sebesség) 
szabályozása 

• a motor kapocsfeszültségének változtatásával, illetve  
• a gerjesztés megváltoztatásával végezhetı.  

A motor kapocsfeszültségének változtatása  
• ellenállás beiktatásával,  
• különbözı számú akkumulátor elemek összekapcsolásával és 
• két hajtómotor esetén a motorok párhuzamos vagy soros kapcsolásával érhetı el.  

Az ellenállásos fordulatszám-szabályozás lényege, hogy a motor egyik kapcsa és az 
akkumulátortelep közé változtatható ellenállást iktatunk be.  
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Vázlat az ellenállásos fordulatszám-szabályozás 

szemléltetéséhez 
1 – akkumulátortelep, 2 – biztosító, 3 – mágnes kapcsoló, 

4 – ellenállás, 5 – gyorsító pedál, 6 – hajtómotor 
 

A motor teljes árama keresztülfolyik az ellenálláson. Induláskor – a gyorsító pedál enyhe 
megnyomásával – a teljes ellenállást bekapcsoljuk. Az ellenálláson jelentıs feszültségesés 
keletkezik, így a motor alacsony fordulatszámmal indul. A gyorsító pedál fokozott 
benyomásával az ellenállást fokozatosan csökkentjük, majd kiiktatjuk, így a motor 
folyamatosan gyorsul. A megoldás hátránya, hogy az ellenállások beiktatása miatt a villamos 
energia egy része hıvé alakul. E hátrány miatt a targoncákon tisztán ellenállásos 
fordulatszám-szabályozást csak ritkán alkalmaznak.  
 
Különbözı számú akkumulátorelemek összekapcsolásával szintén változtathatjuk a motor 
kapocsfeszültségét. Ebben az esetben az akkumulátortelep több egyenlı nagyságú 
elemcsoportra van felosztva. A motor kapocsfeszültsége – az egyes elemcsoportok sorba 
kapcsolásával – fokozatosan növelhetı. A sorba kapcsolás gyorsítópedállal végezhetı. Ez a 
megoldás veszteségmentes szabályozást jelent, hátránya viszont, hogy az elemek egy 
csoportja állandóan üzemben van, míg azok, amelyek a nagyobb fordulatszámhoz szükséges 
magasabb feszültséget szolgáltatják, ritkábban vannak bekapcsolva.  
 
Két hajtómotorral rendelkezı targoncák esetében a motorok párhuzamos vagy soros 
kapcsolásával szintén veszteség nélküli fordulatszám-szabályozás érhetı el. Ha a két 
hajtómotort párhuzamosan kapcsoljuk az áramforrásra, mindkét motor az áramforrás teljes 
feszültségét kapja, a motorok legnagyobb fordulatszámmal üzemelnek. A motorok sorba 
kapcsolásával az egyik motor úgy szerepel, mint a másik motor elé kapcsolt ellenállás. Mivel 
a két motor azonos teljesítményő, mindkét motorra fele-fele feszültség jut, ennek megfelelıen 
a fordulatszámuk is a felére csökken.  
A gerjesztés változtatásával való fordulatszám-szabályozás lényege, hogy a pólusok gerjesztı 
tekercseiben folyó áram erısségét – ezzel a mágneses térerısséget – változtatjuk. A gerjesztı 
áram változtatásának két módszere terjedt el 

• az ellenállásos szabályozás; 
• a gerjesztı tekercs megosztása. 

Az ellenállásos szabályozásnál a pólus gerjesztı tekercsével párhuzamos ellenállás van 
bekötve. Így a gerjesztı tekercsen csak az áram egy része folyik át. Az ellenállás értékének 
változtatásával változtatható a motor fordulatszáma és így a targonca sebessége. 
A gerjesztı tekercs megosztása azt jelenti, hogy a tekercs több részbıl készül. Ezeket a 
résztekercseket tetszés szerint sorba vagy párhuzamosan kapcsolja a fordulatszám-szabályozó 
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kapcsoló. A kapcsolástól függıen változik a tekercsek mágnesezı hatása és így a motor 
fordulatszáma.  
Az ismertetett fordulatszám-szabályozási megoldásokat rendszerint nem egyenként 
alkalmazzák, hanem azokat kombinációjával érik el a kívánt sebességfokozatot.  
 
Belsıégéső motorok és az elektromos motorok üzemviszonyának összehasonlítása. 
A villamosmotoros targoncák elınyei: 

• csendes üzemőek, 
• a levegıt nem szennyezik, 
• a hajtómotornak nincs üresjárata 
• jól gyorsulnak, a munkamőveletek gyors váltására képes 

A villamosmotoros targoncák hátrányai 
• az akkumulátorok feltöltésének hosszú idıszükséglete (6…8 óra); 
• a feltöltéshez külön segédberendezés és jó légcserével rendelkezı terület kell; 
• a töltés során robbanásveszélyes gáz (hidrogén) keletkezik; 
• sebességük a telep kimerülésével fokozatosan csökken, ez különösen a mőszakok 

végén jelenthet problémát; 
• nagy igénybevétel esetén cseretelepekre van szükség, mert az akkumulátorok esetleg a 

8 órai mőszakra nem rendelkeznek elegendı energiával; 
• a telepek tömege nagy. 

Fentiek miatt a villamosmotoros targoncákat ritkán használunk szabadtéri tárolótereken.  
Tiszta és zajtalan üzemük miatt viszont kiválóan megfelelnek a zárt területő raktárakban, 
beltéri árumozgatásra. 
A belsıégéső motorokkal üzemeltetett targoncák elınyei  

• üzemi körülményekre kevésbé érzékenyek, robusztusak; 
• a felhasznált üzemanyag gyorsan pótolható; 
• könnyen áttelepíthetık, mert feltöltésükhöz nem igényelnek speciális eszközöket. 

A belsıégéső motorokkal üzemeltetett targoncák hátrányai 
• a levegıt erısen szennyezik (ez fıként a diesel meghajtású targoncákra vonatkozik, a 

gázüzemőekre jóval kisebb mértékben); 
• üzemük zajos; 
• gyúlékony, robbanásveszélyes üzemanyagot használnak; 
• üresjáratuk van. 

A felsorolt tulajdonságokból látható, hogy ezek a targoncák viszont éppen a szabadtéri tároló 
helyeken használhatók gazdaságosa, de a gázüzemő targoncák jól beválnak a nagyobb légterő 
zárt raktárakban is.  
A korszerő belsıégéső motorok már egyre kevesebb egészségre káros anyagot bocsátanak ki 
(kivéve a széndioxid), s ezért, különösen, ha katalizátoros kipufogógáz-tisztító berendezéssel 
vannak ellátva, egyre inkább alkalmazhatók a zárt raktárakban is. 
A magas emeléső rakodótargoncák, a felrakó targoncák, az automatikus irányítású targoncák 
többnyire villamos meghajtásúak, az oldalrakodók, a kizárólag kinti téren használt targoncák 
pedig szinte kizárólag belsı égéső motorokkal mőködnek. 
 
Akkumulátorok töltésének menete, gyakorisága. 

• A legtöbb új targonca akkumulátort úgy tervezték, hogy 1500 töltési ciklust bírjon, 
vagy még többet. Ha Ön könnyő, közepesen nehéz vagy csak szórványos 
munkavégzésre alkalmazza, csak akkor töltse fel, ha szükséges és ne naponta. Ez 
sokkal megnöveli az akkumulátor élet-tartamát és biztosítja, hogy a befektetéséért 
maximális számú termelési évet kap. 
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• Válassza a „hétvégi”, a „kiegyenlítı” vagy a „heti” töltést (töltıjének a márkájától 
függıen) nagyjából minden 5-10 ciklusonként, hogy a targonca akkumulátort 
csúcsteljesítményen tartsa. Amennyiben elmulasztja ezt megtenni, vagy túl gyakran 
teszi, az ártani fog az akkunak és lerövidíti annak élettartamát. 

• Az elsı néhány évben az új akkumulátorok kb. minden tízedik feltöltésnél igényelnek 
vízfeltöltést. A felújított targonca akkumulátorokat már akár minden ötödik 
feltöltéskor vízzel is fel kell tölteni. 

• Mind az új, mind a felújított akkumulátorok esetében azt ajánljuk, hogy 2-3 
próbacellát ellenırizzen minden ötödik feltöltés alkalmával, hogy megbizonyosodjon 
róla, hogy a vízszint épp a cellák felett van. 

• Amennyiben alacsony a vízszint, öntsön bele éppen annyi vizet, hogy a cellákat 5 mm-
el ellepje. A fennmaradó térrészre szükség van, amikor a töltés végén gáz képzıdik és 
kitágul. 

Töltés megkezdése: 
• elemek dugóit kiemelni 
• elektrolit szintjét desztillált vízzel utántölteni. 

Töltés közben: 
• gázok keletkeznek. A töltést jól szellızött helyiségben kell végezni. 

Töltés további szabályai: 
• töltı helyiségben az étkezés tilos 
• akkukezelıknek idıszakos szőrıvizsgálat 
• védıeszközök használata szereléskor 

o gumikesztyő 
o gumikötény 
o gumicsizma 
o zárt védıszemüveg vagy arcvédı 
o saválló védıruha 

• testre jutott elektrolit lemosása közömbösítı oldattal 
o kénsav esetén 12-15% szódaoldat 
o lúg esetén 3% bórvíz és leöblítés bı vízsugárral. 

 
Ne hagyjuk az akkumulátort teljesen lemerülni! 

• A túlzott lemerülés károsítja az akkumulátort és a targonca minden elektromos része 
rendkívül felforrósodik. Ennek eredményeként jelentıs kár keletkezhet a targoncában, 
mint például teljes motor meghibásodás, a forgórészek és a kefék leégése, beragadt 
vagy leégett érintkezések, amik miatt a targonca gyorsan veszélyessé és 
használhatatlanná válhat.  

• A túlzott lemerültség könnyen megnövelheti a feltöltéshez szükséges idıt annyira, 
hogy azt a töltı már nem bírja és így az akkumulátor csak részben lesz feltöltve 
másnapra.  

• A legtöbb automata töltınek érzékelnie kell egy minimális akkumulátor feszültséget 
ahhoz, hogy aktiválódjon és bekapcsoljon. Ha az akkumulátor ez alatt a 
feszültségküszöb alatt van, akkor Ön nem lesz képes újra feltölteni az akkumulátort és 
esetleg a szervizt kell hívnia, hogy kézzel indítsák be a töltıt. 

• Ha nincs mőködı feltöltöttség jelzıje, akkor azt tanácsoljuk, hogy állítson be legalább 
egy egyszerő „passzív” lemerülés jelzıt. Körülbelül 10.000 forintért kaphatóak.  
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28. B. Mi a darabáru fogalma? Ismertesse a darabáruk tulajdonságait! 
Hogyan történik a darabáruk szállítása targoncák segítségével? 
 
A darabáru 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 
darabárunak nevezzük. Azokat az anyagokat, melyeknek az ömlesztett halmazával történnek 
az anyagmozgatási mőveletek ömlesztett anyagoknak nevezzük. 
Vagyis a darabáru:  kisebb mérető áru, amely „darabonként” mozgatható és berakodható. 
Vagyis általában minden olyan áru, amelyek szállításához nincs szükség további különleges 
tartályra, és amelyek szállíthatók tehergépkocsin, konténerben vagy vasúton vagy repülın. 
 
A darabáruk szállítástechnikai jellemzıi: 

• Tömeg: [kg; tonna] 
• Alak: 

- szabályos: a gömb, kocka, henger, hasáb, gúla, kúp 
- szabálytalan: fenyıfa, bonyolult gépészeti szerkezetek. 

• Méret: A szabályos alakú áru mérete megadható a fı befoglaló méreteikkel, a 
szabálytalan darabárunál a szabályos burkoló felületek fı, befoglaló méreteit szokták 
megadni. 

• Hımérséklet: [C°] A darabáru hımérséklete jelentısen befolyásolja az alkalmazható 
szerkezeti anyagok körét, a megfelelı hımérsékleten tartás az alkalmazható 
anyagmozgató berendezés. 

• Szavatossági tulajdonságok: Jelentısen befolyásolják a tárolás körülményeit. 
• Korróziós tulajdonságok. A szállítás, tárolás és a csomagolás módjára lehet 

befolyásoló hatással. 
• Szállítási helyzet: (üvegballonban szállított folyadék esetén meg kell adni a 

csomagoláson a ballon álló helyzetét (felfelé mutató nyíl) 
• Tőzveszélyesség 
• Robbanásveszélyesség 
• Mérgezésveszélyesség 
• Törékenység 

 
Darabáruk rakatképzése, rögzítése  
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. A szállításhoz kapcsoló… a termelési folyamat 
szempontjából veszteségidınek számító rakodások meggyorsítása, az emberi munkaerı 
kímélése, a költségek csökkentése érdekében ezért törekszünk a kisebb egyedi darabáruk 
nagyobb, úgynevezett szállítási vagy rakodási egységbe való összefogására. 
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. 
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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. 
 
Darabáruk szállítása  
Nyilvánvaló, hogy az árunak, az áru megjelenési formájának, csomagolásának, továbbá a 
szállítás végpontjának árukezelési lehetıségeinek figyelembevételével kell a szállításhoz 
alkalmas jármővet választani. Sokszor ugyanakkor több megoldás közül lehet vagy kell is 
választani. Ilyenkor célszerő a döntéshez bizonyos elveket figyelembe venni. Ilyen pl. hogy 
lehetıleg olyan jármővel végezzük az árutovábbítást, amelynek mind a raktömegét, mind 
raktérfogatát egyaránt ki tudjuk használni és a súlypont helyzetét elıírt határok közé tudjuk 
szorítani. 
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. 
Teher helyes szállítása targoncával 

• A rakodásnál ügyelni kell a súlyhatárok betartására. 
• Közlekedés esetén a targonca villája illetve a teher alsó pontja, a talajtól maximum 30 

cm magasságban lehet  
• Az emelıoszlop hátra döntött helyzetben legyen.  
• A villán a terhet úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedés közben ne tudjon 

elmozdulni. 
•  Veszélyes rakomány szállítása csak szigorú elıírások szerint történhet. 
•  Tilos a felemelt tehet alatt állni.  
• Szállításhoz a terhet a lehetı legalacsonyabbra kell süllyeszteni. Minél magasabban 

van a szállított teher annál, kevésbé stabil a targonca.  
• A targoncával való induláskor (elıre, hátra menet) hangjelzést kell adni és meg kell 

gyızıdni, hogy a rakodási területen személyek nem tartózkodhatnak. 
 
Nagymérető áruk szállításának módjai, szabályai. 
Eldılés, elgurulás, lecsúszás ellen biztosítani kell. Lehetıség szerint a rakodás géppel 
történjen a megfelelı teher felvevı eszközökkel. 
 
 
29. B. Határozza meg az egységrakomány fogalmát! Milyen 
egységrakomány képzıeszközöket ismer? Hogyan történik ezen 
egységrakományok képzése? Milyen biztonságtechnikai szabályok 
vonatkoznak az áruk egységrakománnyá történı összeállítására? 
 
Egységrakomány-képzés  
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 
 
 
 

NYSZC



 87 

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.  
 
Az egységrakományok csoportosítása  

- Homogén (azonos áruk) 
- Inhomogén (kevert)  

Az egységrakomány-képzı eszközök csoportosítása:  
• 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 
 
Az egységrakományos szállítás elınyei és hátrányai  
Elınyei:  

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

o Homogenizálja a rakodó, mozgatandó egységet, tároló berendezéseket,  
o Csökkenti a szükséges rakodó és szállító eszközök fajtaszámát, növeli a 

kihasználtságukat, 
o Egyszerőbbé teszi a rakományképzést,  
o Biztosítja az áru védelmét,  
o Élımunkát takaríthat meg. 

Hátrányai: 
o Egység rakományképzı eszköz szükséges,  
o ezek beszerzése, karbantartása költségráfordítást igényel,  
o ezek szállítási láncát meg kell szervezni 

 
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. 
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• 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 
 
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  
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• 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; 
� 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. 
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 Nagy szilárdságú szemes horog 
 

   
 

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

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) 
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Lánchorog                     Kontiner horog 

  

 
 
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. 
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• 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 
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  
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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. 

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! 
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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; 
• 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. 
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• 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. 

 

• 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  
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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). 

• 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. 
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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.  

• 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,  
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• forgattyús hajtómő, és 
• a vezérmő.  

A mőködéshez szükséges további elemek: 
• hőtırendszer,  
• kenırendszer,  
• tüzelıanyag-ellátó rendszer és  
• elektromos rendszer.  

 
 

 
 

 
 
 
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    zarva     zárva  
 kipufogás.        Felfelé    zárva     nyitva 
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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.  
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.  

 Az Otto-motor  
vezérlési diagramja 
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a) alulvezérelt oldalt szelepelt (S.V.), b) alulvezérelt felül szelepelt (O.H.V.),  

c) felülvezérelt felül szelepelt (O.H.C.). 

A szelepvezérlési megoldások csoportosítása 

 
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 (energiaátalakító 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 öngyulladni 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. 
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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 hı terhelések kisebbek.  
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 feltételeirıl! 
 
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. 
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Keverékképzı rendszer felépítése 
1 – tartály, 2 – ülepítı szőrı, 3 – tápszivattyú, 4 – úszóház, 5 – excenter, 
6 – fúvóka, 7 – légtorok, 8 – fojtószelep  
 
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 
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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 (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 
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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 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. 
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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 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.  

 

NYSZC



 107 

 
 

• 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. 

    

 
 
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 
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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.   
 
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) 
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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 
 
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! 
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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: 
 

 

 
 
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 
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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 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 
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• A résolajként visszafolyó gázolajat használják fel, elsısorban a gázolajszőrı 
elımelegítésére.  

• Hőtıtakarót alkalmaznak 
 
35. B. Beszéljen a gázüzemő targoncák üzemanyag ellátó rendszerérıl! 
Milyen gázellátási módokat ismer? Ismertesse az indítás és leállítás 
folyamatát! Mondja el a palackcsere menetét! Milyen elıírások 
vonatkoznak erre a mőveletre? 
 
Targoncák gázellátó rendszere. 

 
 

Gázüzem sajátosságai 
Az Otto-motoros targoncák egyes típusait gázüzemő motorral hozzák forgalomba. A 
gázüzemő motorok tüzelıanyaga propán- vagy butángáz, vagy a kettı keveréke.  
A gázüzem jelentıs elınye, hogy olcsóbb és megnöveli a motor élettartamát. A folyékony 
gáznak a benzinhez viszonyított kisebb égési sebessége tökéletes égést biztosít, így a motor 
alkatrészein (dugattyúkon, gyertyákon, stb.) koromlerakódás nincs. A gázüzemő motorok 
kipufogógázai alig tartalmaznak káros hatású szennyezıdéseket. 

 
Emelıtargoncára szerelt gázüzemő motor sajátos berendezései 

1 – gáztartály, 2 – biztonsági szelep, 3 – szintjelzı mőszer, 4 – biztonsági szelep, 
5 – indítógomb, 6 – mágnes kapcsoló, 7 – párologtató, 8 – porlasztó, 9 – motor, 

10 – gyújtáskapcsoló 
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A 30-35 bar nyomású gáztartályon olyan biztonsági szelep van, amely a tartályban lévı 
nyomás (pl. felmelegedés miatti) megnövekedése esetén önmagától nyit és a gázt kiengedi. A 
szintjelzı mőszer a tartályban lévı gáz mennyiségének ellenırzésére szolgál. A biztonsági 
szelep a rossz tömítés miatt megszökı gáz mennyiségének növekedése esetén az elvezetı 
csövet lezárja.  
A motor indításakor az indítógombot kell nyomni, ez mőködteti az indító mágnes kapcsolót, 
amely az elpárologtatóból gázt enged a különleges porlasztóba. Ez a mennyiség elegendı a 
motor megindításához. Beindítás után a hengerekben keletkezı vákuum megindítja a 
folyamatos gázutánpótlást.  
 
Gázpalackok jellemzıi, rögzítésük 
A TOTALGAZ motorüzemő PB-gázpalack használatra készen kerül kiszállításra. A 
palacksapkát nem kell lecsavarni, elég a palackot fektetve elhelyezni az erre a célra kialakított 
állványra, bekötni a csatlakozót, kinyitni a csapot, és a targonca máris üzemképes. 
A palackszelepben olyan biztonsági szerelvény van, amely még abban az esetben is védi a 
felhasználót a gázkiáramlástól, ha a palackot véletlenül, annak bekötése nélkül nyitják ki. 

        
 
  A csatlakozó egy kézzel, fél fordulattal rögzíthetı a palackhoz. Nincs idıveszteség, nincs 
szükség tömítésre és villáskulcsra, illetve nem kell bonyolult (és esetleg balesetveszélyes) 
mőveleteket végrehajtani. A szőrı biztosítja a lehetı legtisztább PB-gáz bejutását a gép 
motorjába. A csatlakozó és a palackszelep a megbontást követıen azonnal zár, így még nyitott 
szelepkerék állapotban sem történhet gázszivárgás 
Az EU 86/663 sz. utasítás elıírja, hogy a motorba érkezı gáz zárját gyorszáró-szeleppel kell 
ellátni. A TOTALGAZ csatlakozó megfelel ennek a követelménynek, ráadásul ha a tömlı 
véletlenül eltörne, a beépített mennyiségkorlátozó segít elkerülni a PB-gáz ellenırizetlen 
kijutását, a visszacsapó szelep pedig megszünteti a gázkiáramlást a palack cseréjekor 
Kötelezı a tőzvédelmi szakvizsga a gázüzemő targoncák vezetıinek, amennyiben a 
gázpalack cserével is meg vannak bízva. Új rendelet lépett hatályba 2009. november 6-án 
 
Gázüzemő targoncák indítása, téli üzemeltetése. 
A PB-gáz használatkor a biztonsági elıírásokat be kell tartani! A palack leválasztó szelepét 
lassan nyissa ki. Az indítókulcsot a gyújtó/indító kapcsolóba helyezze be. A gyújtó/indító 
kapcsolót I. helyzetbe fordítsa. Mőködtesse a kürtjel gombot és gyızıdjön meg annak 
mőködésérıl. Kigyulladnak a jelzıfények, amelyek az akkumulátor töltését, a motor 
olajnyomást, az üresjáratot és a kézifék mőködését jelzik vissza. A gázpedált finoman nyomja 
le. Fordíísa a gyújtó/indító kapcsolót a II. helyzetbe. Alkalmanként 15 másodpercnél ne 
mőködtesse az indítót. Az indítási eljárás megismétlése elıtt várjon 30-60 másodpercet, de 
elıször fordítsa vissza a gyújtó/indító kapcsolót a 0 helyzetébe. A motor beindulásakor 
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engedje el az indítókulcsot Az indítókulcs automatikusan visszatér az I. helyzetbe. A PB-
gázzal mőködı targoncák kezelésekor fontos az alábbi biztonsági követelmények betartása. 
Ha a PB-gázzal mőködı targonca nem indul: 

• Zárja el a gáztartálynál lévı zárszelepet. 
• Fordítsa a gyújtás/indító kapcsolót a 0 helyzetbe. 
• Hívjon szerelıt! 

Hideg idıben a palackban lévı gáz párolgása kevés ahhoz, hogy kellı nyomás alakuljon ki. 
Ezért a motor nem indítható be. Ilyen esetben lehetséges a palack óvatos felmelegítése (meleg 
homokzsák). Hirtelen felmelegítés a palack felrobbanásához vezethet. Amennyiben a motor 
kettıs üzemő (gáz és benzin) úgy célszerő benzin üzemmódban indítani. Amikor a motor 
elérte az üzemi hıfokot lehet átállni 
 
Gázüzemő targoncák leállítása. 

Elıször a kézi elzáró szelepet kell elzárni. Miután a motor üzemanyag hiány miatt leállt csak azt 
követıen lehet lekapcsolni a gyújtást 

Munkavédelmi és tőzvédelmi elıírások. 
• A folyékony gáz vezetékeit és tartozékait, valamint a hajtógáz palackokat a 

megengedettnél nagyobb hıhatásnak kitenni nem szabad. A gáz nyomása a 
nyomástartó edényekben a külsı környezeti hımérséklettıl függ, értéke 25bar, vagy 
még ennél nagyobb is lehet. Azokat a palackokat, amelyek külsı felülete 40C vagy e 
fölé emelkedhet, hı ellen védıpajzzsal kell ellátni. 

• A folyékony gáz a tartályból való kilépéskor azonnal gáznemővé válik és mivel 
nehezebb a levegınél, felhalmozódik, aminek következménye egy robbanásveszélyes 
légkör kialakulása. Zárt térben és folyékonygáz berendezéseken végzett munkánál 
ezért nyílt lángot használni, valamint dohányozni tilos. Gázüzemő targoncával 
terepszint alatti, vagy ilyen aknákat tartalmazó helységekbe pl: mélygarázsba bejárni 
tilos. 

• Vigyázn kell, hogy zárt vagy részben zárt terekben a hajtógázos berendezéső 
targoncák csak akkor üzemeltethetık, ha a kipufogó gázok összetevıi a légtérben 
egészségre káros koncentrációt nem alkothatnak. 

• A folyékonygáz berendezés üzembiztos állapotát tömítettséget állandóan ellenırizni 
kell. A tömítettség ellenırzése szappanos vízzel, vagy más habképzı anyaggal 
történhet. Nyílt láng használatával tilos.  

• A targoncák elektromos berendezéseit állandóan ellenırizni kell. 
• Ha a hajtógázos targonca motorja nem indul, nem szabad további indítással 

kísérletezni, hanem, a gyújtást ki kell kapcsolni, gázpalackot el kell zárni,szervizt vagy 
szakértıt értesíteni kell. 

• A csı és tömlıcsatlakozások oldása elıtt a palack és fıelzáró szelepeket el kell zárni. 

• Levehetı hajtógáz tárolókat a jármővön fektetve kell elhelyezni úgy, hogy a gallér 
nyílása lefelé mutasson. Be és kiszerelésnél a palack-szelep gázkiáramló csonkját 
csavarkulccsal feszesre húzott, lezáró anyával le kell zárni. A lezáró anyával ellátott 
palackokra a kiszerelés után a palacklezárót azonnal rá kell csavarni.A palack 
csatlakoztatása elıtt a csatlakozó csonkok állapotát ellenırizni kell. 
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36. B. Beszéljen a targoncák irányváltóinak mőködésérıl! Hová helyezhetik 
el az irányváltót? Milyen elınyökkel járnak a különféle elhelyezési módok? 
 
Targoncák irányváltóinak típusai 
A kezelıelemek segítségével tudja a targoncavezetı a különbözı mőveletek (emelés, 
süllyesztés, gyorsítás, lassítás, stb.) elvégzéséhez szükséges kapcsolásokat végezni.  
A kezelıelemek kézzel vagy lábbal mőködtethetı nyomógombok, karok vagy pedálok. Ezek 
térbeli elrendezése a targoncák vezérlési módjától függ.  
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Útmeghatározó elemek fajtái, mőködésük: 

Az útirányítók különbözı fajtái a folyadékáramlás irányának meghatározására használatosak. Két 
közismert fajtájuk van, az útváltó szelepek és a visszacsapó szelepek. 

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 

    

 
Kézzel vagy lábbal történı irányváltás elınyei 
Napjainkban jellemzıen kézi irány váltókkal találkozunk. 
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