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1. Felvonók és mozgólépcsők rendeltetése   

 

 Ezek a berendezések az épületek vertikális (függőleges) forgalmának a lebo-

nyolítására hivatottak. Olyan különleges emelőgépek, melyeket az építményszintek 

közötti személy-, ill. teherszállításra terveznek, használatuk államilag erre feljogosító 

képzettség nélkül is megengedett, valamint bárki által megközelíthető környezetben 

működnek. 

A szakaszos mozgású felvonókat kiterjedten alkalmazzuk lakóépületekben és 

középületekben egyaránt a személy és teherszállítási igények kielégítésére, míg a fo-

lyamatos működésű páternosztereket, valamint a mozgólépcsőket és a velük (mint a 

későbbiekben látni fogjuk) lényegében azonos felépítésű mozgójárdákat a nagyobb 

középületek személyforgalmának biztosítására használjuk. 

 Az úgynevezett műszaki szabályozás, mely egyfajta átmenetet képez a jogi és a 

műszaki világ között, a felvonókat és a mozgólépcsőket, valamint a mozgójárdákat 

közösen tárgyalja, amely elsősorban nem műszaki, hanem „munkavédelmi” okai 

vannak. 

 Műszaki felépítésüket tekintve ezek a berendezések (mint a későbbiekben látni 

fogjuk), jelentősen eltérnek egymástól. A használatuk azonban igen hasonló. Amíg a 

gépek esetében a használó vagy kezelő személyektől megkövetelhetünk, és meg is 

követelünk bizonyos fokú szakmai jártasságot, amihez a szervezett munkavégzés ke-

retében még munkavédelmi ismeretek is tartoznak, addig a felvonók és mozgólép-

csők esetében az utasokkal szemben semmiféle követelmény nincs, és érdemben nem 

is támasztható. Ez a körülmény, vagyis, hogy az utasokat saját figyelmetlenségük kö-

vetkezményeitől is meg kell védeni, indokolja, hogy ezeket a berendezéseket együtt 

tárgyaljuk. Nem véletlen, hogy amíg az Európai Parlament és Tanács valamennyi 

gépféleséggel kapcsolatos előírást egyetlen irányelvben (2006/42/EK) foglalt össze, 

addig a felvonókra külön irányelv (95/16/EK) született. Továbbá a szabványokról 

általánosságban azt mondjuk, hogy azok nem kötelezőek, viszont a felvonókra, moz-
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gólépcsőkre és mozgójárdákra vonatkozó harmonizált szabványokban körülírt köve-

telményeknek való megfelelések (MSZ EN 81; Felvonók szerkezetének és beépítésé-

nek biztonsági előírásai, MSZ EN 115; Mozgólépcsők és mozgójárdák szerkezetének 

és beépítésének biztonsági előírásai) jogszabály által mégis kötelezően alkalmazan-

dók. 

 Felvonókhoz hasonló berendezéseket a függőleges szintkülönbségek leküzdé-

sére (1.1. ábra) már a régmúlt időkben is alkalmaztak. Eleinte várakban és egyéb vé-

delmi berendezéseknél, a későbbiekben azután a bányáknál. Az előbbiek esetében 

emberi-, vagy állati erőt alkalmaztak, de a bányáknál megjelent a hidraulikus hajtás 

is, ami általában egy, a vízimalmokhoz hasonló síklapú vízikereket jelentett. 

  

1.1. ábra Meteora 

 

Azt, hogy egy felvonó funkcionális oldalról nézve milyen egyszerű, jól mutatja 

egyik, hazánkban már a középkorban széles körben elterjedt formája, a lánc vonó-

elemmel, és dobos hajtással működtetett kerekes kút. (1.2. ábra) 
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1. 2. ábra Kerekeskút 

 

 A mai értelemben vett felvonók kialakítását a villamos hajtáson túlmenően két 

jelentős találmány tette lehetővé: az acélkötél (1834 - Thüringia, Hartz hegység - Al-

bert bányatanácsos) és a felvonó fülkére szerelt fogókészülék (1.3. ábra) –amely a 

fülkét kötélszakadás esetén a vezetősínhez rögzíti–(1852 – USA - Elisha Graves 

Otis).  

 

1. 3. ábra Fogókészülék 
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 Hazánkban az első felvonókat az 1900-as évek elején helyezték üzembe. Ezek 

a felvonók még a csörlős emelőkhöz hasonlóan dobbal, de már villamos hajtással ké-

szültek, s a hajtóegység az épület pincéjében került elhelyezésre. 

 A gépek pincei elhelyezését terjedelmes kialakításukkal és nagy súlyukkal, va-

lamint a berendezés üzeméből adódó rezgésektől való félelemmel indokolták, jóllehet 

az épületre nagyobb terhelést jelent az alsógépes elrendezés, mint a felsőgépes, de a 

hajtóművek felszállítása azonban valóban gondot okozott.  

Az idők folyamán a hajtóegységek súlya csökkent, s így egyértelműen tért hódí-

tott a felsőgépes elrendezés (1.4. ábra), de a rezgéstől való félelemre is rácáfolt a 

gyakorlat. Ennek ellenére lakószobát még ma sem szabad az épületben a felvonó ak-

na mellé telepíteni. 

 

1. 4. ábra Felvonó 

 

Az általánosan elterjedt felvonók (1.5. ábra) zárt aknában üzemelnek, ahol az 

akna kialakítása biztosítja a szükséges alsó (süllyeszték) és felső (aknafej) védőtere-
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ket, valamint a mindkét irányú túlfutás lehetőségét, továbbá az ajtórendszer kizárja az 

aknába esés veszélyét. Ezzel a teljes védelme biztosított úgy az utasoknak, mint az 

utazni szándékozóknak, továbbá a szerelőknek és a szerkezeti elemeknek is. Ugyan 

ilyen védelemben nyertek elhelyezést az akna feletti gépházban a hajtó és vezérlő 

szervek. A hajtási megoldások ma már szinte kizárólag hajtótárcsás kialakításúak. A 

legutóbbi időszakban gazdasági okok miatt – egyre gyakrabban – már az aknában 

helyezik el az egyes új felvonók hajtását is.  

 

1. 5. ábra Aknahosszmetszet 
 

A felvonó berendezések fő jellemzői: a vízszintessel legalább 75°-os szöget be-

záró kötött pálya, a sebesség, a teherbírás, a vezérlés, és az egymás mellé telepített 

berendezések darabszáma. Ez utóbbit főként a nagyobb forgalmú és általában na-

gyobb magasságú épületeknél alkalmazzák, úgy a középületeknél, mint a lakóházak-

nál (lásd bővebben: 7. fejezet). 
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A felvonóknál a kötött pályát a zárt akna, és az abban rögzített vezetősínpár biz-

tosítja, a névleges menetsebességet, pedig a szélső szintek, tehát a legfelső és legalsó 

állomás közötti távolságból, az ún. emelőmagasságból = H [m], számolják. A névle-

ges sebesség azonos a hajtótárcsa vagy dob kerületi sebességével. A hajtóelem fordu-

latszáma és a villamosmotor szinkronfordulatszáma közötti hányados határozza meg 

a hajtóműtől elvárt módosítást. Ez egyébként nem csak a fordulatszámot csökkenti, 

de azonos arányban a nyomatékot is növeli. 

Azaz a felvonó névleges sebessége általában: vn [m/s]= H /20 

Ebből következően Magyarországon az általános felvonó sebesség a 0,5-1,6 m/s 

közötti tartományban van és csak a leggyorsabb felvonók sebessége a 3,2-4,5 m/s 

tartományba esik, tekintve, hogy a legmagasabb épületeinknél az emelőmagasság 90 

m körül van. 

A felvonók teherbírását a szállítható személyek száma, vagy teherfelvonók ese-

tében az egy menetben szállítható áruk tömege és terjedelme határozza meg. A terje-

delemről meg kell jegyezni, hogy a vonatkozó szabványok a fülke alapterületének 

függvényében előírják a hozzárendelt minimális teherbírást.  

A felvonók vezérlését a várható forgalom nagysága, a kiszolgált szintek száma 

és az épületek rendeltetése határozza meg. Kis forgalom és alacsony szintszám esetén 

ún. egyparancsos felvonókat alkalmazunk. Többszintes lakóházaknál a legyűjtő, 

irodaházak és egyéb középületek esetében pedig, különösen, ha nagyobb szintszám 

vagy a jelentős forgalom megköveteli a fel-, legyűjtő vezérlés a kívánatos. Ameny-

nyiben több felvonó telepítése válik szükségessé, csoportos gyűjtő vezérlést alkal-

mazunk, ami az épület jellegéhez igazodóan lehet legyűjtő vagy fel-, legyűjtő is.  

Ma már a komputer technika eredményének alkalmazása tág lehetőséget kínál a 

magas épületek forgalmi igényeihez igazodó, optimális vezérlési módokra. Például 

ilyen a nagy forgalmú, magas épületekhez kifejlesztett ún. célszint választó, csopor-

tos gyűjtő vezérlés, ahol az alapállomáson még a fülkék megérkezése előtt kell meg-

határozni a célállomást. Ez az utóbbi évtizedek fejlesztésének eredménye. Ennél 
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minden egyes szinten van parancsadási lehetőség a célállomás megnevezésével, vi-

szont benn a fülkében már ilyen nincs (lásd bővebben: 3.4. fejezet).  

A vezérlés kialakítása lényeges különbséget jelent az egyes berendezések, vagy 

még inkább a csoportosan telepített berendezések vonatkozásában, azonban az alap-

vető egységek, valamennyinél közösek, és így egységesen szemléltethetők (1.6. ábra) 

 

1. 6. ábra Felvonó elvi elrendezése 
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A felvonóknak egy speciális változatát jelentik a folyamatos mozgást végző pá-

ternoszterek (1.7. ábra). 

 

 

1. 7. ábra Páternoszter 

 

 Ezek látszólag két egymás mellé telepített (a valóságban egy közös) aknában fo-

lyamatosan haladó, egymást viszonylag szorosan követő fülkék, mégpedig az egyik 

oldalon felfelé, a másik oldalon pedig, lefelé.  

Mozgólépcsőket (1.8. ábra), mint fel-le mozgatott párhuzamos létrákat a bányá-

szatban már a XVII. században alkalmaztak, általában hidraulikus hajtással vagy álla-

ti erővel mozgatva. 
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1. 8. ábra Mozgólépcső 

 

A mai fogalmaknak megfelelő mozgólépcsőt 1899-ben az amerikai Otis 

Elevator Company szabadalmaztatta, és az első mozgólépcsők Európában a Párizsi 

Világkiállításon üzemeltek (1900). Magyarországon az első mozgólépcsőt 1931-ben 

Budapesten, a Corvin áruházban helyezték üzembe, majd a második világháború 

után, 1956-tól, ugyancsak Budapesten, a Hűvösvölgyben működött néhány évig az 

első - és mindmáig egyetlen hazai gyártású - ilyen berendezés.  

A mozgójárdák tulajdonképpen olyan mozgólépcsők, melyek csak belépő és ki-

lépő szakaszokból, ill. síkfelületű közbülső elemekből állnak, és ugyanúgy gumikor-

lát is tartozik hozzájuk. 

A felvonó és a mozgólépcső létesítése egyaránt építési engedélyköteles tevé-

kenység, melyet csak jogosított tervező által készített, és jogszabályban meghatalma-

zott szervezet által jóváhagyott terv alapján szakvállalat végezhet az üzembe helyezés 

pedig e tevékenységekre kijelölt akkreditált minőségellenőrző cégek feladata.  
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2. Felvonók vonóelemei   

 

A bevezetőben tárgyalt berendezések többségének közös jellemzője, hogy hal-

adási sebességük viszonylag kicsi, [0,5-1,6 m/s], így a szükséges energiát- a legújabb 

fejlesztésű kisfordulatszámú speciális motoros kialakítások kivételével- biztosító vil-

lamosmotor után jelentős fordulatszám csökkentést és ugyancsak jelentős nyomaték-

növelést biztosító áttételekre, általánosságban csigahajtó- művekre van szükség. Csak 

a nagyobb teherbírású felvonóknál és a mozgólépcsőknél szokásos a két, esetleg há-

romfokozatú fogaskerék hajtómű. 

Külön tárgyalandóak a hidraulikus hengerrel emelő felvonók, melyeknél a fel-

vonóknál szokásos megoldásoktól egészen eltérő hajtóművek, azaz csavarszivattyúk, 

és speciális villamosmotorok tartoznak. 

Tekintettel arra, hogy a felvonón embereket szállítanak, az ergonómiai kérdések 

nem hagyhatók figyelmen kívül, sem az indításnál, sem a fékezésnél, de még a vész-

leállításnál sem. (lásd bővebben: 3.1. és 5.3. fejezet) Ezért már a legelső felvonóknál 

is megjelent az indulásnál jelentkező rántás [m/s
3
] csillapításának az igénye. A villa-

mosmotor és a hajtómű közé gumidugós tengelykapcsolót (2.1. ábra) építettek.  Ez a 

gyakorlat azután a mai napig is általános. 

 

2. 1. ábra Gumidugós tengelykapcsoló 

 



18  FELVONÓK ÉS MOZGÓLÉPCSŐK 

 
www.tankonyvtar.hu   Némethy Zoltán, Rinkács Angéla, BME 

 A tengelykapcsoló egyúttal a féktárcsa szerepét is betölti. A tengelykapcsoló 

két része közül mindig az kapcsolódik a hajtómű tengelyéhez, amelyik a fékdob sze-

repét is betölti, így ugyanis motorcsere esetén is a fék –mint rögzítő fék– hatásos ma-

rad. A fékszerkezet mindig legalább két pofás és nyomórugó vagy súly-terhelésű, és 

mindkét irányban egyaránt hatásos kell, hogy legyen. A fékszerkezet oldását egyen 

áramú,- vagy háromfázisú elektromágnes biztosítja. A fékszerkezet csak akkor lehet 

kioldott állapotban, ha a villamos motor áram alatt van. Szükség esetén –lehúzott fő-

kapcsoló mellett, szerelői beavatkozásként– a fékszerkezet kézi oldására is lehetőség 

van és így lehetséges a berendezés kézi kerékkel, (mely egyben lendkerék is) való 

mozgatása. Ez a lehetőség a nehézkivitelű mozgólépcsőknél csak további áttétellel 

biztosítható.  

A beépített teljesítményszükséglet érdekében, a ma szokásos felvonóknál szinte 

kivétel nélkül, ellensúlyokat alkalmaznak, mellyel a fülke súlyát és általában a hasz-

nos terhelés felét egyenlítik ki. Az ellensúly nagyságának részletes meghatározására 

még visszatérünk (lásd bővebben: 2.4. fejezet), és ott térünk ki a felvonóüzem ener-

giaszükségletére is, tekintettel arra, hogy a hidraulikus felvonó kivételével a felvonók 

döntő többsége ellensúllyal üzemel. 

 Itt csak annyit jegyzünk meg, hogy a felvonó üzemben attól függően, hogy a fül-

ke terhelt vagy terheletlen, fel-, vagy le-irányba halad, mindkét forgásirányban elő-

fordul motoros vagy generátoros üzem is (2.2. ábra).  
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2. 2. ábra Négynegyedes hajtás 

 

Ennek megfelelően a villamosmotor úgynevezett négynegyedes hajtásban (2.3. 

ábra) üzemel. 

 

2. 3. ábra Felsőgépes felvonó kinetikai vázlata 
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2.1 Vonóelemek 

 

A személyeket szállító szerkezetek valamennyi itt tárgyalt berendezésnél egyenes 

vonalú mozgást végeznek, amelynek létrejöttét hajlékony vonóelemek teszik lehető-

vé. Ezek már korábbról ismertek, itt csak a felvonókkal és a mozgólépcsőkkel össze-

függő leglényegesebb tudnivalókat említjük meg. 

A vonóelemek a felvonók esetében szinte kizárólag acélsodronykötelek –újabban 

műanyag bevonattal-, míg a páternosztereknél, mozgólépcsőknél és a mozgójárdák-

nál hevederes-görgős láncok. Ugyancsak gyakran használnak láncokat a kisteherfel-

vonóknál is. 

A vonóelemeket a tényleges húzásra méretezzük, az előforduló legnagyobb név-

leges statikus terhelés alapulvételével. Az alkalmazott acélsodronykötél elemi szálai-

nak szakítószilárdsága, a ridegtörés megelőzése érdekében nem lehet nagyobb, mint 

1770 N/mm
2
, a megengedett terhelés pedig a tényleges szakító erőnek csak töredéke.  

Felvonóknál az acélkötél átmérője (d) általános esetben nem lehet kisebb, mint d 

≥ 8 mm. A hajtódob (D) vagy hajtótárcsa (D) átmérőviszonyára is van előírás: D/d ≥ 

40, sőt ez a viszony még a terelőtárcsák (Dt) esetében sem lehet kisebb, mint Dt/d ≥ 

30. További előírás, hogy a tényleges szakítóerő figyelembe vételével a biztonsági 

tényező legalább: b≥ 12 legyen. 

Ezen túlmenően a terelőkerekek számától, és a kötélvezetéstől függően a megkö-

vetelt biztonsági tényező akár 30-40 is lehet. Ennek a nagysága függ a konkrét beépí-

tési viszonyoktól, ezért ennek részletezésére nem térünk ki. 

A biztonsági tényező meghatározásának egyik paramétere a hajtótárcsa átmérő és 

a kötélátmérő hányadosa, a másik pedig egy negyedik hatványon működő tényező, 

mely figyelembe veszi a terelőtárcsák átmérő viszonyát, számát, egymástól való tá-

volságát, és különösen súlyosan értékeli a kötél visszatörését, azaz az ellentétes irá-

nyú hajlítást (2.4.ábra). 
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2. 4. ábra Kötél biztonsági tényező (Msz EN 81) 

 

További követelmény, hogy a kötélágak száma legalább kettő, de súrlódó hajtás 

(lásd bővebben: 2.4. fejezet) esetén legalább három. 

A függesztő elem kiválasztása a terhelési adatok alapján: 

   F[kN] = (Q + P)*g*b/n 

 ahol : F[ kN] = egy kötéltől vagy lánctól elvárt szakítóerő 

  Q [kg]  =  névleges teherbírás   P [kg]  =  fülke súly  

  g[m/s
2
]  =  9,81 nehézségi gyorsulás 

  b = bizt. Tényező   n= vonóelemek száma 

Ezek alapján határozható meg a hajtóelem minimális mérete: 

  D [ mm] ≥ 40 *d = 40* 8 = 320  

  ahol :  d [ mm] ≥ 8  a (vonatkozó előírások szerint) 

Az acélkötél szerkezetével szemben ma nincs szigorú követelmény. A legjobban 

ajánlott a Seale (S 6 x 19 + Ao) szerkezetű kötél (2.5. ábra), továbbá a Warrington 

(2.6.ábra), vagy a Seale–Warrington (2.7.ábra) szerkezetek valamelyike, akár 8, akár 

6 pászmás kivitelben, mégpedig keresztsodrással, és a kötél belső kenését biztosító 

rostszálas betéttel. 
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2. 5. ábra Seale-típusú pászmákból sodort rostbetétes kötelek 

 

 

 

2. 6. ábra Warrington-típusú pászmákból sodort rostbetétes kötelek 

 

 

2. 7. ábra Warrington–Seale-típusú pászmákból sodort rostbetétes kötelek 

 

Ezeknek a szerkezeteknek közös jellemzője, hogy a külső burkoló rétegnél az 

elemi szál átmérője az alatta lévő rétegben lévők átmérőjének durván a kétszerese, 

ami különösen az általánosan elterjedt hajtótárcsás felvonóhajtásoknál előnyös, a ke-

resztsodrás szükségességét pedig, minden felvonónál indokolja, hogy ennél a szerke-

zetnél az elemi szál törések azonnal megjelennek a kötél felszínén, így a hosszsodratú 

köteleknél jellemző robbanásszerű tönkremenetel itt ismeretlen. 
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A felvonóiparban egy pászmán belül a keresztsodratú köteleknél az alkalmazható-

ság határa az elemi száltörések előfordulásának 50%-a, ami hosszsodratú köteleknél 

nyilvánvalóan megengedhetetlen! (2.8. ábra) 

 

2. 8. ábra Kereszt- és hosszsodrású kötél 

 

 Az acélköteleket, a felvonó gyártást vagy szerelést végző cégek a drótkötél gyár-

tól dobon kapják meg, és üzemi viszonyok között vágják méretre, amihez a kötelet 

lefejtik, majd újból tekercs alakra hozzák, és úgy szállítják a helyszínre. Mindkét he-

lyen lényeges, hogy a kötél törés és hurkolódás mentesen legyen kezelve, sérülés 

mentesen kifektetve. 

A kifektetés lehetősége a helyszíneken nem mindig biztosított, de óvatos letekerés 

után van mód a köteleket az aknában kilógatni, ezáltal a tekeredés mentességet bizto-

sítani. 

A kötelek végeinek a bekötéséhez valamikor kötélcsülök fonást alkalmaztak (2.9. 

ábra), sőt erre még külön magyar MSZ szabvány is létezett, de tekintettel arra, hogy 

ez a művelet rendkívül munkaigényes, és nagy szakmai gyakorlatot igényel, ma már 

nem alkalmazzák.  

Helyette temperöntésű ékházba ékkel szorítják be a kötélvéget, de ismert a köny-

nyűfém kiöntésű végtelenítés is. Lényeges, hogy az alkalmazott kötélrész egyenesen 

jöjjön ki az ékházból! A kötél másik végén előszeretettel alkalmaznak kötélszorító-

kat, ún. „kötélbékát” (2.10. ábra). 
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2. 9. ábra Kötélcsülök 

 

 

2. 10. ábra Kötélvégbekötések 
 

 A kötél szerkezetéből adódóan természetszerűleg nyúlik. Ezért időnként annak 

rövidítése szükséges, hogy a felvonó fülke, ill. az ellensúly alatt a szükséges bizton-
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sági távolságok ne csökkenjenek. Ennél a műveletnél, mely az ékes kötélbekötésnél 

nem okoz gondot, vigyáznunk kell arra, hogy a rövidítés, ne legyen nagyobb a szük-

ségesnél. Ha az mégis bekövetkezik, a kötél visszaengedése Tilos! Ilyen esetben in-

kább az ellensúly alatt legyen valamivel nagyobb hézag, de vigyázzunk, azért a fülke 

feletti túlfutás akkor is biztosítva legyen. Ha az nem elegendő, akkor az ellensúly 

alatti ütközőt kell megemelni, vagy a kötélzetet kell kicserélni! 

A kötelek minden számottevő meghibásodása esetén az egyetlen megoldás a teljes 

kötélcsere. (Egy kötelet cserélni éppen úgy tilos, mint a meghibásodott kötélrészt ki-

vágva a kötelet megtoldani!) 

Kötélcsere esetén annak műszaki bizonylatolása szükséges, és az ismételt üzembe 

helyezés csak akkreditált szervezet közreműködésével történhet. 

Lánchajtásos felvonóknál a biztonsági tényező: b ≥ 10, mozgólépcsőknél és páter-

nosztereknél egyes szabvány kiadásában: b ≥ 5, azonban ez csak akkor elfogadható, 

ha nem a szakítóerőhöz, hanem a folyáshatárhoz viszonyítják. (Itt egy olyan általáno-

san elterjedt hibával állunk szemben, melyet a gyakorló mérnöknek – a józan észre 

való hivatkozással – korrigálni kell!) 

 Az alkalmazott láncok közöl a legigénytelenebb a kisteherfelvonóknál alkalma-

zott szemes lánc, azonban itt is csak kalibrált lánc alkalmazása a megengedett.  A ka-

librált láncnál (2.11. ábra) a nem egy láncszemre adják meg a megengedett gyártási 

eltérést, hanem többre közösen, azaz t*11 méret tűrését rögzíti a szabvány. Az alkal-

mazott láncok száma ebben az esetben is kettő. 

 

2. 11. ábra Kalibrált szemeslánc 

 

Páternoszterek és mozgólépcsők igen hasonló kialakítású, de speciális láncot 

használnak. A párhuzamos síkban dolgozó láncok száma mindkét berendezésnél 
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szintén kettő, jól lehet ezek egymástól mintegy 1 m-es távolságban, de azért szigorú-

an párhuzamos síkban futnak (lásd bővebben: 8. fejezet). 

A méretezési követelmény a fentiekben rögzítettekkel azonos. 

 

2.2 Lánckerekes hajtás 

 

A láncok alkalmazása az emeléstechnikában meglehetősen régi, de a felvonó-

iparban az igényesebb helyeken nem tudott igazán polgárjogot nyerni. 

A klasszikus felvonók közül csak a kisteherfelvonóknál alkalmaznak lánchajtáso-

kat, de ezekkel érdemben itt nem foglalkozunk. Mindössze annyit érdemes róluk tud-

ni, hogy a hajtások felépítése megegyezik a hajtótárcsásokéval, azzal a különbséggel, 

hogy a hajtótárcsa helyén láncdió (2.12.ábra) van.  

 

2. 12. ábra Láncdió 

 

 A láncdióhoz kalibrált szemes láncot kell párosítani, aminek megnyúlása ese-

tén, mivel ott az alacsony igénybevétel miatt a használati idő amúgy is hosszú, a lán-

cot általában kicserélik.   
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Kiterjedten alkalmaznak azonban lánchajtásokat a páternosztereknél, valamint a 

mozgólépcsőknél (lásd bővebben: 8. fejezet) mégpedig mindkét esetben nem egy, 

hanem két-két lánckereket, melyek egymással párhuzamos síkban helyezkednek el. 

Ezek a lánckerekek speciális kialakításúak, s mivel csak ezeknél a berendezéseknél 

nyernek alkalmazást, ezeket a későbbiekben ismertetem részletesebben.  

 

2.3 Dobos hajtás 

 

A dobos – acélköteles hajtás a felvonóipar hőskorában általános volt, s csak ké-

sőbb, a hajtótárcsás rendszerek térhódítását követően ment ki a divatból.  

Ma a felvonóipar két területen alkalmazza. A kisteherfelvonóknál, melyeket álta-

lában irat- vagy ételszállításra használnak és teherbírásuk 50-300 kg között van, és a 

nagy teherbírású, viszonylag kis emelőmagasságú berendezéseknél. Míg az előbbiek-

nél általában nem alkalmaznak ellensúlyt, az utóbbiaknál igen. Az ellensúly energeti-

kai célszerűségének számítását lásd a 2.4. fejezetben. 

A dobos hajtás háttérbe szorulásának oka, hogy mivel egy kötél nem elegendő, 

továbbá az emelőmagasság növekedése miatt egyre hosszabb kötelek kellenek, tehát 

összességében igen nagy dobokra lenne szükség. A nagyobb dobok, egyrészt na-

gyobb gépházakat igényelnének, másrészt sorozatgyártási gondokat is okoznának.  

A két kötélen függő fülke esetén az egyik kötél végét a dob egyik végén, a másik 

kötél végét a dob másik végén kötik be, hogy a köztük lévő szög az emelés során ne 

nagyon változzon. Ehhez azonban a dobon ellentétes irányú orsómenetet kell a kötél 

számára készíteni. Hasonló a helyzet az ellensúlynál (2.13. ábra). 
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2. 13. ábra Dobos felvonó 

 

 Egyébként az ellensúly alkalmazásától eltekintve a dobos hajtás kialakítása a fel-

vonóknál megegyezik a daruknál alkalmazottakkal, azzal a különbséggel, hogy a 

függesztési középpontban kell lennie mindig a kötelek találkozási pontjának, azaz a 

kötélerők eredője mindig a vezetősínek síkjába, és a tűméret felezési pontjába kell, 

hogy essen. Ugyancsak említést érdemel, hogy a kötéldob kialakításánál ügyelni kell, 

hogy az ellensúly tömegközéppontja is mindig a vezetősínjeik közötti felezővonalon 

haladjon.  

 

2.4 Súrlódó hajtás 

 

A dobok gyártásával és elhelyezésével kapcsolatos nehézségek, valamint a lán-

cok nem prognosztizálható tönkremenetele és esetenként zajos működése vezetett el 

a hajtótárcsák alkalmazásához, melynek egyebek mellett feltétele az ellensúly (E) 

léte. A hajtótárcsán átvetett kötél-elem egyik vége ugyanis a fülkéhez (F) van rögzít-

ve, a másik vége pedig, az ellensúlyhoz (2.14. ábra). 
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2. 14. ábra Hajtótárcsás felvonó 

 

Az ellensúly alkalmazásával egyébként a hajtás nyomatékszükséglete és a beépí-

tendő teljesítményigénye is mintegy felére csökkenthető. Az ellensúly nagyságát ha-

gyományosan úgy számítják, hogy a szóba jöhető két szélső üzemállapot esetén, azaz 

tele fülke fel és üres fülke le, a motorra nézve a terhelő nyomaték azonos legyen. 

Azaz 

   (P+ Q - E) * D/2 = ( E – P)*D/2 

amiből következik, hogy: 

     E=P+0,5*Q 

A két kötélágban az erő (mint már volt szó róla) csak fél terhelés (P+Q) esetén 

egyenlő, de általánosságban nem. Az eltérés mértéke határértékben akkora lehet, 

hogy a kötélerők hányadosa, az áthúzási viszonyszám (2.15. ábra):  
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2. 15. ábra Frikciós hajtás 

 

    T1/T2  < e
μ’*α 

,  

 ahol  T1 = az egyik kötélágban ébredő statikus erő 

   T2 =  a másik kötélágban ébredő statikus erő 

   e  = 2,718, a természetes logaritmus alapszáma  

   μ’ = látszólagos súrlódási tényező 

  α  = kötél átfogási szög a hajtótárcsán [Előírás: α ≥ 135°]. 

 

Ebből a képletből külön magyarázatra szorul az a kifejezés, hogy „látszólagos súr-

lódási tényező”. Ahhoz ugyanis, hogy a hornyok a hajtótárcsán rendezetten helyez-

kedjenek el, párhuzamos hornyokat kell készíteni. Ezeknek a hornyoknak a szokásos 

alakja: félköríves, (bár ezt inkább csak terelőtárcsánál alkalmazzák) félkör alakú 

alámetszett, vagy ék alakú (2.16. ábra). Az ék alakú horony vagy edzett felületű, 

vagy alámetszett kialakítású lehet az újabb szabványelőírásoknak megfelelően.  
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2. 16. ábra Kötélhornyok 

 

Az alámetszés szélessége, vagy az ék szöge is lehet különböző. Az a tapasztalat, 

hogy a különböző alakzatok esetében azonos átfogási szög, azonos tárcsaanyag és 

azonos acélkötél esetében is az áthúzási viszonyszám változik. Ebből visszaszámlál-

va határozták meg az egyes alakzatokhoz tartozó látszólagos súrlódási tényezőt, ami 

ezek szerint nem csak az anyagi minőségtől függ, és ezért nevezik látszólagosnak. 

A legnagyobb kötélerő hányadost természetesen az ékhorony alkalmazásával ér-

jük el, azonban a kopások miatt az mind jobban közelít majd a félkör alakú horony-

hoz. Ezért, a horonynyomásra is figyelemmel, célszerű eleve félkör alakú alámetszett 

hornyot választani, ahol az alámetszés szélessége: 0,6*d [mm]. 

A horonynyomás megengedett értékére szigorú előírás nincs, így a szakma ma is 

Hymanns és Hellborn javaslatát tartja irányadónak: pmeg = 9 N/mm
2
 

Az α átfogási szög legkisebb értéke szabvány előírás, felső határa pedig a gyakor-

latban, konstrukciós okokból – 180°, jóllehet egyes nagyobb sebességű felvonóknál 

alkalmaznak ún. „O” hajtásokat (2.17. ábra) és itt a β=270° is előfordul. 
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2. 17. ábra O hajtás 

 

Annak a biztosítása, hogy a kötélágakban fellépő erők hányadosa a fenti határér-

téket semmi esetben se léphesse túl, a hajtótárcsás hajtások legkényesebb része. Ezért 

ezen hányados számításánál –különösen a 30 m feletti emelőmagasságoknál– a köte-

lek és az úszókábel súlyát is figyelembe kell venni. Ilyenkor általában kötélkiegyenlí-

tést is alkalmaznak, amely lényegében abból áll, hogy az ellensúlynak és a fülkének 

az aljára is egy kötél vagy lánc egy-egy végét felkötik, s a hurok az akna aljáig lóg, 
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súlya a T1 és T2 legnagyobb értékét nem növeli ugyan, de az a menet során nem vál-

tozik, függetlenül attól, hogy a fülke az akna mely pontján helyezkedik el. 

Ha a leggyakoribb esetet vesszük figyelembe, tehát H ≤ 30 m, akkor az ellensúly 

súlyát az előbbiekben számolt kiegyenlített csúszás figyelembevételével, valamint a 

korábban tárgyalt azonos nyomaték alapján, az alábbi két határérték között állapíthat-

juk meg:   

kiegyenlített csúszás oldaláról: E/P=(P+Q)/E 

  nyomatéki oldalról: E=P+0,5*Q  feltételezve, hogy Q=P 

adódik: 1,41 * Q ≤  E  ≤ 1,5*Q 

Az ellensúly ilyen értelmű meghatározása a hajtótárcsa igénybevétele szempont-

jából határozottan előnyös, a motorra nézve pedig, - ami némileg amúgy is túlmére-

tezett (a törvényszerű kerekítések miatt is) - nem jelent számottevő túlterhelést. Kü-

lönösen nem, ha figyelembe vesszük, hogy ez a túlterhelés csak fel irányban és teljes 

terhelés esetén jelentkezik, ami a forgalmi viszonyokat tekintve igen ritkán fordul 

elő, annál is inkább, mert a gyűjtő vezérlés 90%-os terhelésnél már nem vesz fel to-

vábbi utast, s a 100%-os terhelés amúgy is ritka.  

Fentiek figyelembevételével meghatározható a felvonó teljesítmény szükséglete: 

P[kW] = 0,5*Q*g*vn /(1000*ηh * ηa) 

 Ahol: Q [kg] = névleges teherbírás 

   vn [m/s] = névleges sebesség 

   ηh  = hajtómű hatásfoka (lásd bővebben: 3.1 pontban) 

    ηa = akna hatásfok (lásd bővebben: 4.3 pontban) 

 

A hajtótárcsás felvonóhajtásnál a kötélben lévő erő, miközben a tárcsával együtt 

átfordul, változik. A változó erő hatására az átforduló elemi részek megnyúlása is 

változik, tehát ha a felfutásnál a kötelet és a tárcsát összejelöljük, a lefutásnál a két jel 

között különbséget fogunk észlelni. Ez az eltérés természetes és kötélkúszásnak ne-

vezzük. Mértéke arányos a felfutó és lefutó ágakban lévő erők különbségével, azaz az 

erő változásával.  
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A kúszáson kívül, mely mint láttuk a súrlódó hajtásoknál, - melyeket egyébként 

gyakran neveznek frikciós hajtásoknak is- természetes jelenség, előfordulhat, az 

egyébként meg nem engedett csúszás is. Ez különösen az indításnál és fékezésnél 

fordul elő. Ilyenkor ugyanis a frikció igénybevétele még nagyobb és ilyenkor is fenn 

kell állni, hogy a kötélerők hányadosa a határérték alatt maradjon, vagyis: 

    T1 * ( g + a ) / T2 * ( g – a)  ≤  e
μ’*α 

, 

   ahol: a [m/s
2
] a felvonó gyorsulása 

A felvonó gyorsulását egyébként élettani okokból is igyekeznek alacsony értéken 

tartani, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy annak értéke az 

1 < a [m/s
2
] < 2 

tartományba esik.  

A csúszásveszély, tehát az indulási és fékezési szakaszoknál áll fenn.  

Új felvonó esetében az első gyanú, hogy az ellensúly mérete nincs jól meghatá-

rozva, nem megfelelő a kötelek, vagy a hornyok kialakítása, esetleg a lendkerék 

nagysága.  

Már régebben üzemelő felvonónál a kopott hajtótárcsa horony, vagy a megvéko-

nyodott kötél, esetleg mindkettő lehet a baj forrása. 

A hajtótárcsánál egyébként a félkör alakú alámetszett horony felületének legalább 

180 HB értékűnek kell lennie. 

Ha számottevő csúszást észlelünk, a köteleket mindenképpen, de esetleg a hajtó-

tárcsát is ki kell cserélni. Ha a hajtótárcsát is cserélni kell, akkor azzal együtt új köte-

let is kell felszerelni! A csúszás, ill. az eltérés mértékétől függ, hogy az mennyire 

sürgős.  

A csúszásnál is nagyobb veszélyt jelent azonban a hajtótárcsa esetleges berágódá-

sa, ami oly mértékű lehet, hogy ha akár a fülke, akár az ellensúly ütközőre ül, és így a 

frikciónak törvényszerűen meg kellene csúszni, azt nem teszi, hanem a másik elemet 

tovább emeli és belerántja a födémbe. Ez természetesen csak olyan esetben fordulhat 

elő, ha egyidejűleg egyéb itt nem részletezett hiba is fellép.  
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3. Felvonók hajtása 

 

A felvonók hajtása ma már minden esetben villamos hajtás. Elvétve találkoz-

hatunk még kézi mozgatású ételfelvonókkal, vagy irattári kisteher felvonókkal, de 

ezeket leszámítva mindenhol villamosmotor hajtja a felvonókat. A mechanikus be-

rendezéseknél csigahajtóművet, ritkábban fogaskerék hajtóművet alkalmaznak, a hid-

raulikus felvonóknál (lásd bővebben 6. fejezet) pedig szivattyús hajtás van, amivel itt 

most nem foglalkozunk. 

A legtöbb működő felvonóhajtás (3.1. ábra) általánosságban villamosmotorból 

és csigahajtóműből, valamint a kettő közötti kapcsolatot biztosító tengelykapcsolóból 

áll. A legújabb kialakítású felvonóknál már különlegesen alacsony fordulatszámú 

motorokat alkalmaznak, így a fordulatszám olyan alacsony is lehet, hogy a hajtómű 

elmaradhat. Ezekre a megoldásokra még később visszatérünk.  

 

3. 1. ábra Felvonó hajtás 

 

A rendszernek úgy célszerű működnie, hogy a fülke és teher gyorsulása (a) a 

következő két határérték közé essen, terhelési állapottól és mozgási iránytól függetle-

nül: 
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     1 ≤ a ≤ 2 

ahol: a [m/s
2
] = a rendszer gyorsulása 

 

A csigahajtóműves kialakítás esetén: a tengelykapcsoló egyben a fékdob sze-

repét is betölti. A fékszerkezet súlyterhelés, vagy rugó hatására zár, és elektromos 

árammal működtetet féknyitó mágnes nyitja. A nyitott helyzet mindaddig fenn áll, 

amíg a felvonó rendeltetésszerűen halad. A motor lekapcsolásakor a féknyitó mágnes 

elenged, és a fék záródik. A fékszerkezetben természetesen csak nyomórugó lehet. 

Rugótörés esetén ugyanis a megvezetet nyomórugó ereje csak néhány százalékkal 

csökken, míg ha a húzórugó elpattan el, a fék azonnal hatástalanná válna. 

A villamosmotor a hajtóművel szerves egységet képez, mivel a csigatengely és 

a motortengely szigorúan egy egyenesbe kell, hogy essen, ez a működés alapvető fel-

tétele. Ennek érdekében vagy peremes motorokat alkalmaznak illesztett szárkereszt-

metszetű csavarokkal, vagy közös gépalapra szerelik őket, akkor viszont ezen keresz-

tül kell a fenti feltételt biztosítani. 

A hajtások elengedhetetlen tartozéka a kézi kerék, mely a gyorstengelyen he-

lyezkedik el és a berendezés szükséghelyzetben való mozgatását –lehúzott főkapcso-

ló és mechanikusan megnyitott fékszerkezet mellett- teszi lehetővé.  

A hajtás funkcionális eleme még a lendkerék, mely ugyancsak a gyorstenge-

lyen helyezkedik el, és gyakran a kézi kerék szerepét is betölti. 

3.1 Hajtómű és fékszerkezet 

 

 A felvonóiparban alkalmazott mechanikus hajtások általában csigahajtómű-

vek, ugyanis a bemenő fordulatszám az alkalmazott 6-vagy 4 pólusú váltakozó áramú 

motoroknak köszönhetően 1000 - 1500 [ford/perc] a kimenő fordulatszám pedig, 15-

85 [ford/perc], ennek megfelelően a módosítás i= 15-85 között van, amihez más haj-

tómű nem igazán alkalmas.  

  A szükséges módosítás: 

   i =  vn* nm /(60*1000*D*π) 
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 ahol:  vn   = sebesség [m/s] 

   nm = fordulatszám [ford/perc] 

   D = hajtótárcsa átmérő [mm] 

A csigahajtóművek készülnek alsócsigás (3.2. ábra) és felsőcsigás (3.3. ábra) kivi-

telben. Az előzőek mellett a kenési viszonyok szólnak, mivel az olajfürdőbe merülő 

hajtóelem pár kenése tökéletes, ellene szól viszont, hogy a hajtóművek hosszú élettar-

tama során, előbb utóbb megjelenik az olajfolyás, akár labirinttömítést, akár tömítő 

szelencét alkalmazunk.  

 

3. 2. ábra Alsócsigás hajtómű  

 

3. 3. ábra Felsőcsigás hajtómű 
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A gyorstengely anyaga króm-nikkel, vagy hasonló tulajdonságú acél, melyet 

odorban kovácsolnak, majd esztergapadon alakítanak ki, és edzés után köszörülik.  

A csapágyazása bronz csapágy, vagy gyakrabban mélyhornyú golyóscsapágy, de 

mindenképen tartozik hozzá egy kétirányú talpcsapágy is az axiális erők felvételére, 

ami természetesen mindig golyóscsapágy. A tapasztalat szerint ezt a csapágyat, me-

lyet nem ér el a belső olajozás gyakrabban kell cserélni, mint a többit, ezért a házát 

úgy kell kialakítani (3.4. ábra), hogy önállóan lehessen cserélni. 

 

3. 4. ábra Axiális csapágy célszerű beépítés 

 

A gyorstengely egyik végén a kézi kerék a másik végén pedig, a tengelykapcsoló 

fél számára kell átmeneti illesztéssel és retesz horonnyal ellátott felületeket kialakíta-

ni, gondolva arra, hogy itt történik a nyomaték átvitel.  

Téves az a felfogás, hogy a kézi keréknél, mely gyakran lendítőkerék is, nincs a 

kerék és csigatengely között erőátvitel. Igenis van, sőt esetenként jelentős. Természe-

tesen nem akkor, amikor az kézi kerékként működik, hiszen az áttétel és a terhelések 

ismeretében a kerék átmérőt úgy kell megválasztani, hogy 300 N kerületi erővel a 

berendezés akár terhelt, akár terheletlen, akár fel, akár le irányba mozgatható legyen, 

sőt, még akkor is ki lehessen emelni a fülkét, amikor a fogókészülékek (lásd bőveb-

ben: 5.3. fejezet) befogott.  

Az igazi igénybevétel akkor jelentkezik, amikor indulásnál és megállásnál a lend-

kereket gyorsítani vagy lassítani kell. Ugyanis általában: 

     Θlk  ≈ 0,25 * Θ 
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Θlk [kgm
2
] = lendkerék tehetetlenségi nyomatéka a csigatengelyre 

Θ [kgm
2
] = a felvonó összesített tehetetlenségi nyomatéka a csigatengelyre 

 

A lendkerék elvileg a gyorstengely bármelyik végén elhelyezhető, azonban dina-

mikai okokból célszerűbb a villamosmotor tengelyére tenni, mert így a csigát torzió-

san nem veszi igénybe. Ha hozzáférési okok miatt, ami gyakran előfordul, hiszen a 

gépházak esetenként rendkívül szűkek, az így elhelyezett lendkereket nem tudjuk 

kézzel mozgatni, akkor ahelyett, hogy a lendkereket a csigatengely végére tesszük, 

hagyjuk a villamosmotor tengelyén és a csigatengelyre tegyünk egy könnyű kézi ke-

reket. De ne feledjük, hegy ez a könnyű kézi kerék lendítőnyomatéka is beleszámít a 

rendszer összes lendítőnyomatékába.  

Azoknál a hajtásoknál, ahol hajtóművet nem alkalmazunk, a kézi kerék természe-

tesen a motor tengelyvégén kerül elhelyezésre, de lendkerék jellegéről itt sem feled-

kezhetünk meg. 

A lendítőkereket tehát célszerűen a motor tengelyvégére kell helyezni, mert akkor 

nem fog torziós törést szenvedni a csiga (3.5. ábra), és nem fog lerepülni a csigaten-

gely végéről a lendkerék (3.6. ábra). Ha mindenképen a csiga tengelyvégére kell el-

helyeznünk jelentős lendítőtömeget, akkor ennek fékezéséből, vagy gyorsításából 

kell kiindulni a tengelyvéget terhelő csavaró nyomaték számításánál.  

 

3. 5. ábra Törött csigatengely 
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3. 6. ábra Sérült csigatengelyvég 

 

A kimenő tengely általában acélból készül. Erre szerelik rá átmeneti illesztéssel a 

bronzkoszorút, melyet azután még illesztett szárkeresztmetszetű csavarokkal is rögzí-

teni kell elfordulás ellen, hiszen jelentős erőket kell majd a fogaknak felvenni. 

Ezek az erők nem csak nagyok, de dinamikusak is, ezért az illesztő csavarok biz-

tosítását gondosan kell megoldani. 

A koszorú anyaga 10-15% ónt tartalmazó bronz. A gyártása az alkalmazott csiga 

átmérőjénél 0,1-0,2 mm-el nagyobb átmérőjű és azonos bekezdésszámú lefejtő maró-

val történik. 

A csigák készülnek egy, két és ritkábban három bekezdéses kivitelben is. 

Abban az időben, amikor még csak egybekezdésű csigákat gyártottak az volt a fel-

tételezés, hogy a csigahajtómű önzáró, mint ahogy akkor ezt a tények látszólag iga-

zolták is.  

A valódi ok azonban abban keresendő, hogy ezek a berendezések igen rossz, 50% 

alatti hatásfokkal dolgoztak, és ilyen hatásfok mellett a csigahajtás valóban önzáró. 

Ékesen igazolták ezt azok a csigahajtóművek, melyek kezdetben önzáróak voltak, s 

hosszabb idő után, tehát alaposan bejáratva már nem voltak azok. 

A csigahajtómű hatásfokát a bekezdések száma, a csapágyazás, és természetesen a 

gyártástechnológia határozza meg. Ennek javítása érdekében a gyártóművek komoly 

fejlesztéseket végeztek s a konkrét termék esetében a laboratóriumi adatok a mérv-

adóak. 

Ezzel együtt ma irányadónak tekinthetjük, hogy a csigahajtómű hatásfoka: 
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  Egy bekezdésű csiga:  η = 0,55  

  Két bekezdésű csiga:  η = 0,6  

  Három bekezdésű csiga:  η = 0,65  

A kimenő tengely kialakítása a kisebb berendezéseknél konzolos, de a nagyobb 

terhelések esetén támasztó csapágyat is alkalmaznak. Ilyen esetekben a régebbi be-

rendezéseknél a gépalapot, a csigaházat és a támasztócsapágyat egybe öntötték (3.7. 

ábra), vagy közös gépalapra szerelték (3.1. ábra) de az is megoldást jelentett, ha a 

kimenőtengelyt csak a két végén csapágyazták (3.8. ábra). 

 

3. 7. ábra Egybeöntött gép és gépalap 
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3. 8. ábra Kétcsapágyas, nem konzolos kimenő tengely 

 

Ugyanakkor sajnos az is igen hamar elterjedt, hogy, egy „független” harmadik 

csapágyat is alkalmaznak, amitől viszont a szerkezet statikailag határozatlanná válik, 

s ha a beépítésnél nem vagyunk elég körültekintőek, akkor tengelytörés is előfordul-

hat. Különösen veszélyes a helyzet, ha a hajtóművet közvetlenül hosszú géptartóge-

rendákra helyezzük. Ennek megelőzésére az ilyen megoldásoknál célszerűen meg-

munkált gépalapot alkalmaznak.  

A kimenő tengely csapágyazása jellemzően gördülőcsapágy a kisebb teherbírású 

gépeknél mélyhornyú golyóscsapágy, a nagyobb teherbírásúaknál kétsoros golyós-

csapágy, esetleg hengergörgős csapágy. 

A kimenőtengelyre a hajtótárcsát szoros illesztéssel szerelik és elfordulás ellen re-

tesszel (és nem ékkel!) biztosítják. 

A hajtótárcsákon esztergályozással alakítják ki a már korábban ismertetett hor-

nyokat. 

A hajtómű az akna felett a gépházban, vagy mellette bármelyik szinten elhelyez-

hető, de az oldalgépházas megoldásnál ez legtöbbször a legalsó szint. 
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Újabban terjedőben vannak az aknafejben elhelyezett hajtóművek, ún. gépház 

nélküli megoldások. Ezzel nem csak a gép elhelyezése, de kialakítása is megváltozott 

(3.9. ábra).  

 

3. 9. ábra Aknafejhez kifejlesztett hajtás 

 

3. 10. ábra Felsőgép, bevont kötéllel 
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Ugyancsak változás volt a hajtóelemnél és a kötélnél is. (3.10. ábra) Ez utóbbinál 

a kötél bevonásával próbálkoztak. Teljesen új megközelítést jelentett a kötél helyett a 

hajtószíj alkalmazás. Itt az előírt D/d =40 viszonyszámot a d [mm] = 3-ra választva 

D[mm] = 120 adódik. Ezzel az általánosan alkalmazott csigás függesztést és a fülke-

sebességet is figyelembe véve a kimenő fordulatszám a hagyományos megoldások-

hoz viszonyítva töredékére esett vissza.  

A hajtószíj kialakítása hasonlít a gumihevederes szállítószalagoknál ismert acél-

pászmás megoldáshoz. (3.11. ábra).  

 

 

3. 11. ábra Acélpászma betétes hajtószíj 

 

A felvonó hajtásoknál a villamosmotor négynegyedes hajtásban dolgozik, azaz 

mindkét irányban előfordul motoros és generátoros üzem is. A lágy indítás és féke-

zés, valamint a minél pontosabb szintbeállás érdekében a lehető legnagyobb lendke-

reket alkalmazzuk. Ezért a felvonómotor katalógusában nem az indítási időt határol-

ják be, hanem megadják a motorra megengedett kapcsolási szám mellett a megenge-

dett maximális tehetetlenségi nyomatékot is, de sokszor csak a hagyományos műsza-

ki gyakorlatnak megfelelő formában [ΣGD
2 
= 4*g*Θ ].  

Ezt a követelményt úgy valósítják meg, hogy a haladó és forgó tömegek gyorsten-

gelyre, azaz a villamosmotor tengelyére számított tehetetlenségi nyomatékát, mely-

ben a forgórészé is benne van, „méretre szabott” lendkerék alkalmazásával 97-98 %- 

ra egészítik ki.  
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Az indításhoz szükséges, vagy fékezéskor felemésztendő energiát a haladó töme-

gek mozgási energiájának és a forgó tömegek lendületének a gyorstengelyre való át-

számítását követő összegezésével kapjuk meg. 

A haladó tömegek mozgási energiája gyorstengelyre redukálva: 

  0,5*m*v
2  

= 0,5 *Θ” *ω
2       

→  Θ” =  m* v
2
 /

  
ω

2  

ahol:  m [kg] = Q + P + E   

 ω [1/s] = gyorstengely szögsebessége 

a lassú tengely forgó tömegek motortengelyre redukált tehetetlenségi nyomaté-

ka: Θ’ = Θ x*
  
ωx

2 
/
  
ω

2   
= Θ x*

  
nx

2 
/
  
n

2 

Θ  = Θ ’ + Θ ” + Θ lk  ≤  ΣGD
2 
/ (4*g) 

ahol : ω [1/s] = lassú tengely szögsebessége 

 Θ x [kgm
2
]= lassú tengelyen forgó tömegek tehetetlenségi nyomatéka 

  nx[ford/perc] = lassú tengely fordulatszáma 

  n
 
[ford/perc] = motortengely fordulatszáma

 

  Θ lk[kgm
2
] = a lendkerék tehetetlenségi nyomatéka 

 

3.2 Villamos motorok 

 

A ma működő felvonó motorok többsége rövidrezárt forgórészű, háromfázisú 

aszinkron motorok, melyek megfelelnek a felvonóüzem támasztotta igényeknek, va-

gyis gyakori és lökésmentes indítás, sűrűn változó forgási irány, továbbá motoros és 

generátoros üzemmód ugyancsak gyakori változása.  

A megfelelő nagyságú villamosmotor kiválasztása a felvonó teljesítményszük-

séglete (lásd bővebben: 2.4. fejezet), egyéb jellemzői pedig a várható forgalmi terhe-

lés ismeretében határozhatók meg (lásd bővebben: 7.1. fejezet) 

A villamosmotorok 4 és 6 pólusúak, de gyakori a pólusváltós kivitel is 4/16, ill. 

6/24 pólus alkalmazásával.  
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A váltakozó áramú villamosmotor fordulatszámát a hálózati frekvencia, amely 

Európában 50 Hz/s, és póluspárok száma határozza meg, így a villamosmotor fordu-

latszáma: 

  nm [ford/perc nm [ford/perc] = 50*60 / (póluspárok száma)  

  ahol: nm [ford/perc] = a villamosmotor szinkron fordulatszáma 

  60 = váltószám, ugyanis egy percben 60 másodperc van 

A pólusváltós motort akkor értjük meg legjobban, ha úgy képzeljük el, mint két 

olyan villamosmotort, ami egy tengelyen van és akár lehetne két villamosmotor is 

egy tengelykapcsolóval összekötve.  

Az utóbbi években nagyon sok cég, rendkívül széles termékválasztékkal jelent 

meg a hazai piacon, így azok adatait csokorba szedni aligha lehetne, de értelme sincs. 

A két legjelentősebb és százalékosan is meghatározó villamosmotor típus rajzát és 

legfontosabb üzemeltetési adatait táblázatosan közöljük.  

Ezeket a Schindler licenc alapján gyártott pólusátkapcsolós motorokat úgy alakí-

tották ki, hogy az egyik 4, a másik 16 pólusú (3.12. ábra), s a két motor közös tenge-

lyen üzemel. Műszaki adatait a csatolt táblázat tünteti fel (3.13. táblázat).  

 

3. 12. ábra Pólusátkapcsolós motor két állórésszel 

 



3. FELVONÓK HAJTÁSA  47 

 Némethy Zoltán, Rinkács Angéla, BME   www.tankonyvtar.hu 

 

3. 13. táblázat Schindler motor adatai 

 

Ugyanígy működik az EVIG által gyártott 24 pólusú motor, de ott egy állórészen 

belül van az egymás melletti hatszor három tekercs, három-három sorba kötésével 

alakítják ki a 6 pólusú állórészt, majd az összekötetés ezen formáját egy átkapcsolás-

sal megszüntetik, és így 24 pólusúként működik (3.14. ábra), (3.15. táblázatábra). 

 

3. 14. ábra Pólusváltós motor egy állórésszel 
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3. 15. táblázat EVIG motor adatai 

 

A pólusátkapcsolásból adódó üzemi lehetőségeket a 3.3 fejezet tartalmazza.  

Az alkalmazott villamosmotorok kapcsolási száma 60, 120, 180, 240 kapcsolás/ 

óra, míg a bekapcsolási idő szokásos értékei 40%, 60%, ez utóbbi 10 percre vetítve!  

A felvonóknál – a páternoszterek és a mozgólépcsők kivételével – a folyamatos 

üzem nem jellemző és a motorra nézve nem is jelentene akkora terhelést, mint amit 

ez a szakaszos üzem és a hozzá tartozó magas kapcsolási szám. Itt a meghatározó hő 

terhelést a gyakori indítási áramfelvétel okozza, ami miatt az állórész tekercseibe hő-

fok érzékelőt építenek be, mely a 180 és 240 –es kapcsolási számú motoroknál a rá-

épített, kényszerhűtést biztosító ventilátort (3.16. ábra) beindítja, míg azoknál, ahol 

ilyen nincs, a hő védelem a villamosmotorokat a hálózatról lekapcsolja. 
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3. 16. ábra Villamosmotorra felszerelhető ventilátor 

 

Külső kialakítását illetően, a beépítési körülményekre való tekintettel, a felvo-

nóknál alkalmazott villamosmotorok, csak csepegő víz ellen védettek [IP22], egyéb-

ként a ház nyitott.  

A motortest készül peremes és talpas kivitelben, hogy a különböző kialakítású 

hajtóművekhez jól illeszthető legyen. 

Az állórész tekercselés és a forgórész közötti légrés a szokásosnál nagyobb, 

hogy az elektromágneses zörejt csökkentsék, jól lehet ennek az az ára, hogy a szlip 

valamelyest megnő. 

A forgórész (3.17. ábra) egy, vagy kétkalickás kialakítású, de lehet mélyhornyú 

is (3.18. ábra) azaz a rövidre záró réz, vagy ritkábban alumínium rudak, melyek a 

motor hossztengelyével párhuzamosak egy, vagy két koncentrikus körben helyezked-

nek el. Az első kör a forgórész palástjához közel helyezkedik el, és vékonyabb, tehát 

nagyobb ellenállású rudakat tartalmaz, míg a második kör kisebb sugáron helyezke-

dik el, és nagyobb keresztmetszetű tehát kisebb ellenállású rudakat tartalmaz. A ru-

dak a forgórész két végén rövidre vannak zárva. 
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3. 17. ábra Kalickás motor 

 

 

3. 18. ábra Forgórész hornyok 

 

Ennek a forgórész kialakításnak köszönhetően az indítónyomaték növelhető az 

indítási áramlökés egyidejű csökkentése mellett és az üzemi fordulatszám is csak kis 

mértékben (6-8%) függ a terhelés nagyságától. Ez utóbbi különösen fontos a pontos 

szintbeállás érdekében. 

  A tengely csapágyazása gyakrabban csúszócsapágy, a csendesebb járás miatt, 

de alkalmaznak mélyhornyú golyóscsapágyakat is.  

A tengely mindkét vége úgy van kialakítva, hogy az csatlakoztatható legyen az 

egyik oldalon a tengelykapcsoló fél, a másik oldalon a kézi kerék számára.  
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3.3 Villamos hajtás 

 

A villamos hajtások feladata, hogy a hálózatból nyert, és a villamosmotor segít-

ségével előbb forgómozgássá, majd a hajtómű és hajtótárcsa közvetítésével haladó 

mozgást biztosító energia működését a felvonó üzem számára legkedvezőbb formába 

konvertálja. 

Az alapvető cél, hogy a lehető legnagyobb teher a legrövidebb idő alatt a kiindu-

ló állomásról a célszintre juttatása, de úgy, hogy közben az indítási és gyorsulási, va-

lamint a fékezési és szintbeállási szakaszok az utasok számára ne legyenek sem ked-

vezőtlenek, sem pontatlanok.  

 

Ennek a célnak a felvonóipar egyrészt a különböző hajtások kifejlesztésével, 

másrészt a különböző vezérlési módokkal igyekezett megfelelni, hiszen egészen má-

sok a követelmények és a forgalmi struktúrák egy lakóházban, vagy egy közintéz-

ményben, és megint mások az elvárások egy magas épületben, min egy mindössze 

néhány szintesben.  

A különböző villamos hajtások kialakulásának oka, az egyre magasabb épületek 

építése. Ezekhez ugyanis egyre nagyobb sebességű felvonók kellettek, hogy az utazá-

si idő ne legyen túlságosan hosszú, de a nagyobb sebesség mellett egyre nehezebb 

volt a pontos szintbeállást megvalósítani. Ennek érdekében az alábbiakban részlete-

zendő hajtások nyertek alkalmazást. 
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3.3.1. Egysebességes hajtás 

 

Az első felvonó berendezések egysebességes hajtással (3.19. ábra) készültek, s 

azokat vn [m/s]= 0,75 -ig alkalmaztak, ennél a sebességnél ugyanis még biztosítható 

az előírt pontosságú szintbeállás (3.20. ábra).  

 

3. 19. ábra Egysebességű felvonó hajtás 
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3. 20. ábra Egysebességű felvonó hajtás szintbeállási jelleggörbe  

 

 Ma már csak vn [m/s] = 0,5-ig célszerű egysebességes villamos motort használni, 

aminek az az oka, hogy egyrészt a szintbeállási követelmény a valamikori ± 50 [mm] 

–ről  ± 20 [mm] – re változott, valamint a könnyebb fülkék alkalmazásával a megállí-

tandó rendszeren belül a teher aránya megnőtt. 

Az itt alkalmazott rövidre zárt forgórészű villamosmotorok 6 vagy 4 pólusúak. 

Az indítás feltétele, hogy a biztonsági áramkör zárt legyen (Lásd bővebben: 5.1. 

fejezet). Az indítási parancsra a villamosmotor bekapcsol, a fékszerkezetet a féknyitó 

mágnes oldja, és a pozíciót számon tartó rendszernek (Lásd bővebben: 5.2. fejezet) 

köszönhetően a fülke a kiválasztott célszintnek megfelelő irányba indul, majd annak 

közelében a leállító jel hatására a főáramkör lekapcsol. A féknyitó áramkör is meg-

szakad és a fék mechanikusan zár, a fülkét az adott pozícióban rögzíti, továbbá az 

ajtórendszer társzerkezeteit oldja, sőt esetleg az ajtókat is nyitja, de minden esetre a 

ki-, valamint a beszállást lehetővé teszi. 

 A villamosmotor út-sebeség diagramján a szintbeállási pontosság, vagy inkább 

pontatlanság jól szemléltethető. Nyilvánvaló, hogy nagyobb üzemi sebességhez egy 

adott rendszer esetén nagyobb terpesztés, azaz nagyobb szintbeállási pontatlanság 

tartozik.  

Ahol a szintbeállási pontosság kritikus, ott inkább kétsebességes hajtásokat al-

kalmaznak, még a viszonylag kis sebességeknél is. 
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3.3.2. Kétsebességes hajtás 

 

 A kétsebességes vagy szabatosabban pólusváltós hajtást (3.21. ábra) a 0,5 [m/s], 

<vn < 1,00 [m/s], tartományban,  a pontos szintbeállás érdekében előszeretettel alkal-

mazzák.  

 

3. 21. ábra Kétsebességű felvonó hajtás 

 

Az ezeknél alkalmazott motorok 6/24-es vagy 4/16 pólusú kivitelben készülnek. 

Ez utóbbiak talán a legelterjedtebbek, mivel szinte kizárólag ezek üzemelnek a 10 

emeletes panelépületekben (1 m/s sebességgel). Ezzel a megoldással ennél a sebes-

ségnél is biztosítható a megkívánt szintbeállási pontosság. (3.22. ábra) 

 

3. 22. ábra Kétsebességű felvonó hajtás szintbeállási jelleggörbe 
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Ma már csak vn [m/s] = 0,5-ig célszerű egysebességes villamos motort használni, 

de ez ott sem mindenhol. Például a betegszállító és akadálymentesítésre szolgáló fel-

vonóknál, az egysebességű hajtásnál a pontos szintbeállás fokozott követelménye 

nem biztosítható, ezért az alacsony utazási sebesség ellenére pólusváltós megoldás 

alkalmazása indokolt. 

Az indítás feltétele itt is, hogy a biztonsági áramkör zárt legyen (Lásd bővebben: 

5.3. fejezet). Az indítási parancsra a villamosmotor bekapcsol, a fékszerkezetet a fék-

nyitó mágnes oldja és a pozíciót számon tartó rendszernek (Lásd bővebben: 5.3. feje-

zet) köszönhetően a fülke a kiválasztott célszintnek megfelelő irányba indul, majd 

annak közelében a leállító jel hatására a főmotor lekapcsol és a hajtást a nagyobb pó-

luspárú villamosmotor veszi át. Ez azt jelenti, hogy a fülke a célszintet negyed akkora 

sebességgel közelíti meg, mint az utazósebesség, majd a leállító jel hatására ez a má-

sodik főáramkör is lekapcsol, és természetesen ekkor szakad csak meg a féknyitó 

áramkör, aminek hatására a fék mechanikusan zár.  
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3.3.3. Szabályozott hajtás 

 

Az utóbbi években a nyugodtabb járás és aminél pontosabb szintbeállás biztosítá-

sa érdekében  már az 1 m/s sebességű felvonóknál is terjednek a szabályozott válta-

kozó áramú hajtások, az e feletti sebességeknél pedig már teljesen kiszorították a pó-

lusváltós hajtásokat, sőt terjedőben van a szabályozott szinkronmotoros hajtás is.  

A szabályozásterjedés történetében a felvonóiparban alkalmazott villamosmotorokat 

fel kell készíteni arra, hogy gyakoriak az indítások, az irányváltások és a terhelési állapot 

ugrásszerű változása is, amit legjobban érzékeltet a magas kapcsolási szám [60 k/h, 120 

k/h, 180 k/h, 240 k/h], és az indítási idő behatárolása. Ez utóbbi nem úgy történik, ahogy 

azt az emelőgépeknél általában megszoktuk. Nem közvetlen, hanem indirekt módon.  

 A hagyományos hajtótárcsás felvonó hajtásoknál, de minden más hajtásnál is 

alkalmazhatóak azok a váltóáramú szabályozott hajtások, melyeket gyakran a meglé-

vő rövidre zárt forgórészű motorokra telepítenek, abból a célból, hogy az indítás fi-

nomabb, és a megállás zökkenőmentésebb, a szintbeállás pedig, pontosabb legyen. 

 Több változata ismert, de ma már csak a teljesen kiforrott, és az egész folya-

matot szabályozó rendszerekről érdemes beszélni. 

 A frekvencia-szabályozott hajtások áramkörileg négy fő részből állnak: egye-

nirányítóból, közbenső egyenáramú körből, inverterből és a szükséges vezérlő szabá-

lyozó áramkörökből. 

 Ezek részletes ismertetése meghaladná e jegyzet kereteit, itt csak két dolgot 

emelünk ki.  

Az egyik, hogy a felvonóipar számára a legmegfelelőbb az impulzus szélesség mo-

dulációs (PWM) inverter, mivel ez nem igényel változtatható feszültségű betáplálást.  

A másik, amit itt is feltétlenül meg kell említeni, hogy a felvonó-üzem jellegéből 

adódóan (magas kapcsolási szám, gyakori irányváltás, stb.) az ipari körülményekhez 

viszonyítva közel kétszeres teljesítményű frekvenciaszabályozók alkalmazása indo-

kolt, vagy olyan kimondottan felvonóüzemre kifejlesztett, amelyiknél a magas kap-

csolási számot valóban figyelembe vették. 
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3.4 Felvonók vezérlése  

 

A felvonóknál alkalmazott a vezérlések kialakítása igazodik a forgalom jelegéhez, 

és nagyságához.  Nagyon sok olyan 2-3 szintes épület van, ahol a forgalom eleve ki-

csi, és az emeletközi forgalommal alig kell számolni, s bár a felvonó sebessége nem 

nagy, a kis emelőmagasság miatt a fordulási idő, tehát az esetleges várakozási idő 

jelentéktelen, ezekre a helyekre tökéletesen megfelelnek az egyparancsos felvonók. 

Ezek egyidőben csak egy utasítást tárolnak. 

Ahol a fenti paraméterek jelentősen nagyobbak, ott a gyűjtő vezérlésű felvonót, 

sőt esetenként többet is kell egymásmellé telepíteni. 

Azt, hogy hány felvonó kell az a forgalomszámítás (lásd bővebben: 7.1. fejezet) 

eredményeként határozható meg, de az, hogy milyen azt már az épület jellege eldönti.  

Lakóházakban ma a lakók gyakorlatilag idegenként élnek együtt, tehát emeletközi 

forgalommal még a magasabb épületeknél sem kell számolni.  

A csekély emeletközi forgalom is megoldható, ha másként nem, a földszint (alap-

állomásra utazás) közbeiktatásával. 

A reggeli intenzív utazási szándék elősegítése érdekében fejlesztették ki a le-

gyűjtő vezérléseket, míg hazaérkezésnél a vezérlés az alapállomáson beszálló utasok 

több állomásra rögzített utazási igényét tárolja, és logikusan sorban kiszolgálja. 

Irodaépületeknél és más közintézményeknél az emeletközi forgalom is jelentős, és 

a lépcsőzetes munkakezdés miatt a csúcsforgalmi időszakok sem egyértelműen egy-

irányúak. Ennek az igénynek felelnek meg a fel-, le-gyűjtő vezérlésű felvonók. 

Ez utóbbinak akár alfejezeteként is felfoghatóak a célszint választó vezérlésű fel-

vonók, ahol az igényeket szintén csokorba gyűjtik, de már a beszállás előtt szét is 

osztják. 

A fentiekben tárgyaltak a felvonóvezérlés adta lehetőségeket ismertette, de van a 

vezérlésnek egy másik, lehetősége is, még pedig a szűkítésé. 
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Nevezetesen a kulcsos vezérlés. Attól függően, hogy a kulccsal vagy kulcsokkal 

(vagy más „jogosító eszközzel”) működtetett parancsadó szerveket hol és hogyan 

építjük be, mód van a kulcs nélküliek teljes vagy részleges kizárására a forgalomból. 

Például a felvonó az alapállomáson csak kulccsal hívható és bár minden kulcstu-

lajdonos tudja hívni, az egyes kulcsok nem minden célszint elérését csak a nekik en-

gedélyezettét teszik lehetővé, ugyanakkor le irányba korlátozás nélkül hívható, de 

csak az alapállomásra, tehát a kijárati szintre vezényelhető kulcs nélkül. 

Ugyanez a lehetőség, de még nagyobb variációban oldható meg mágneskártyá-

val. Például ügyfélfogadási időben a felvonó teljesen szabadon használható bárki ál-

tal, azon kívül csak a fentiekben vázolt kötöttségekkel.  

3.4.1 Egyparancsos vezérlés 

 

A legkisebb forgalomhoz megfelelnek az úgynevezett egyparancsos felvonók.  

Ezeknél általában a külső hívásra megérkező fülke bizonyos időn belül csak belső 

parancsra indul tovább, amelynek teljesítéséig újabb igény be sem adható.  

Ennek a legáltalánosabban ismert formája a 2-3 szintes épületekbe akadálymen-

tesítés céljából telepített, 8 személyes, 630 kg teherbírású, és 1100*1400 mm-es alap-

területű fülkével ellátott felvonó. Bár ez lenne az ideális méret, gyakran találkozunk 

ennél kisebb felvonókkal is. 

Külső megjelenésében minden szinten az aknaajtó tokban, vagy mellette, egy 

hívógomb van, és egy „foglaltság” jelzőlámpa, mely hagyományosan piros színű, és 

akkor világít, amikor egy korábbi utasítást még nem hajtott végre a berendezés. Ha a 

lámpa elalszik, csak akkor adható be újabb utasítás, addig nem. 

3.4.2 Gyűjtővezérlés 

 

A lakóházakra jellemzőek a le-gyűjtő típusú felvonóvezérlések, amelyeknél az 

egy időben, vagy közel egy időben jelentkező hívások közül a fülke először a legfel-

sőt teljesíti, majd le irányba sorba felveszi az utasokat mindaddig, míg a telítettség a 

„megtelt” állapotot el nem éri. A „megtelt” fülke ezután az alapállomásig már nem 
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áll meg. Ha ilyenkor beszálló utas is van, akkor a belső parancs(ok) teljesítése után a 

felvonó elindul az aktuális legfelső hívó szintre, hogy az utazási igényeket az előző-

ekhez hasonlóan le-irányba teljesítse. Legáltalánosabb ismert példája az 11 vagy 16 

emeletes panel- épületek felvonói. Az utóbbiaknál egyébként két vagy három beren-

dezést telepítenek egymás mellé, és vezérlésük csoportos gyűjtő (duplex, vagy 

triplex), ami lehetővé teszi a feladatok átcsoportosítását a berendezések között, éssze-

rűen, folyamatosan és automatikusan, ügyelve az energiatakarékossági szempontokra 

is, vagyis, hogy leggyorsabb hívás-kiszolgálás mellett a fülkék ne mozogjanak indo-

kolatlanul. 

Külső megjelenésében minden szinten az aknaajtó tokban, vagy mellette, egy 

hívógomb van, és menetirányjelző, mely a fülke haladási irányát mutatja, és a fülke 

megérkezésekor fény vagy hangjelzést is ad. 

 Irodaházak, középületek forgalmához alakították ki a fel-, le-gyűjtő vezérlése-

ket, ahol is az utazási igények csoportosításánál nem csak azt észleli a rendszer, hogy 

egy adott szinten utazási igény merült fel, de azt is, hogy az illető milyen irányba kí-

ván továbbmenni. Ezt az egyes szinteken elhelyezett két-két (a szélső szinteken ter-

mészetesen csak egy-egy) nyomógomb teszi lehetővé. Az utasok tájékoztatására 

minden szinten kigyullad az érkező fülkénél az aknaajtó felett egy menetirányjelző, 

mely a fülke tovább-haladási irányát mutatja. Ezt általában még hangjelzés is kiegé-

szíti. 

A gyűjtővezérlésű felvonók fülkéjében kijelzik a menetirányt, az elért szintet, és 

a legújabb fejlesztéseknél szóban is bemondják melyik állomásra érkezett, sőt esetleg 

még esetenként azt is, hogy mi található ott. 

 

3.4.3 Célszintválasztó vezérlés 

 

Magas és igen nagy forgalmú középületek számára fejlesztették ki a 

célszintválasztó csoportos gyűjtő felvonókat. Ezeknél jellemzően 3-4 nagy befoga-

dóképességű fülkét telepítenek egymás mellé, és minden szinten rendelkezése áll egy 
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„telefon-billentyűzetet” tartalmazó tabló, melyen az összes utazási igény, minden 

megkötés nélkül a rendszerrel közölhető a célállomás megadásával. 

Az érkező fülkék mindegyike hangjelzést ad, és kiírja, hogy mely szinteken fog 

megállni. Ha az utas beszállás után jön rá, hogy tévesztett a módosításra csak kiszál-

lás után van lehetőség, mivel a fülkében nyomógombok nincsenek. 

Az ilyen berendezések a 2000-es évek elején kerültek forgalomba, és azt már egy-

értelműen lehet látni, hogy nagy forgalmú helyeken beváltak. 

Egyes gyártócégek- mivel a fenti vezérlés kialakítása nagyon költséges- egyszerűsí-

tett kivitelben állítják elő a hasonló vezérlésüket, általában úgy, hogy csak az alapál-

lomáson lehet a „telefon-billentyűzeten” keresztül megadni a célállomást. A fülkei 

tabló és a többi állomás hívótáblái megegyeznek az egyéb gyűjtővezérléseknél al-

kalmazottakéval. Ez az ún. hibrid vezérlés, kisebb forgalmi igényt tud kielégíteni, 

mint a „teljes” célszintválasztó rendszer. 
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4. Felvonók szerkezeti egységei 

 

A felvonó legfontosabb szerkezeti egysége a fülke (vagy kabin), melynek fela-

data az utasok, vagy a teher befogadása és azok biztonságban tartása a szállítás során. 

Az aknában mozog a fülkével párhuzamosan és mindig ellenkező irányba az el-

lensúly. A mozgó tömegek párhuzamos pályáját a vezetősínek biztosítják, melyek 

gyámokkal csatlakoznak az aknafalhoz.  

A gyámok olyan állítható acélszerkezetek, melyeknek egyik oldala az aknafal-

hoz erősíthető, a másik oldalához pedig a vezetősínt lehet csatlakoztatni. Ez a csatla-

koztatás nem lehet merev, a vezetősínnek függőleges elcsúszási (hőtágulási) lehető-

séget kell biztosítani. 

Alapvető szerkezeti egységet jelentenek az akna -, és fülkeajtók, melyek felada-

ta, hogy az aknába esés veszélyét kiküszöböljék. Az aknaajtók ezért üzemszerűen 

csak abban az esetben nyithatók, ha a fülke mögöttük áll.  

A felvonó pályáját alul az ütközők határolják le, melyek kialakítása a fülke név-

leges sebességéhez igazodik, és alkalmas az energia felemésztésére olyan módon, 

hogy az utas ne szenvedjen sérülést. 

Az ütközők egyébként ahhoz a zuhanásgátló rendszerhez tartoznak (Lásd bő-

vebben: 5.3.), melynek egyes részei a fülkén, más részei pedig az aknában, ill. a gép-

házban találhatók. 

Kisebb kiterjedésűek, de funkcionálisan szintén lényeges szerkezetek a jelzések 

és világítások, valamint a biztonsági áramköri elemek és a vezérlések. 

Ugyancsak alapvető szerkezeti egység a hajtás, mely általában az akna felett lé-

vő gépházban helyezkedik el a vezérlőszekrénnyel együtt. 
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4.1 A fülke valamint az ellensúly és szerelvényei 

 

A felvonófülke (4.1. ábra), az utasok befogadására és testi épségük megóvására 

szolgál. Ennek érdekében a fülke teljesen zárt, tehát rendelkezik ajtóval is, amely le-

het kézi vagy gépi működtetésű. Ez alól csak a kisteherfelvonók és a páternoszterek 

kivételek. A fülke anyaga – a díszítő elemek anyagát leszámítva- nem készülhet ég-

hető anyagból, de még sok régi felvonó üzemel látványos, fából kialakított fülkével. 

 

4. 1. ábra Fülke 

 

A fülkeajtó és az aknaajtó nemcsak funkcionálisan, de sok esetben szerkezetileg 

is közvetlen kapcsolatban van, és együttműködésük alapvető biztonságtechnikai és 

üzembiztonsági feltétel, ezért bár a fülkeajtó a fülke része, és az aknaajtó az aknáé, 

külön alfejezetben és együtt tárgyaljuk ezeket. 

A fülke belmagassága legalább 2 méter, de szokásos mérete 2,15 m, alapterülete 

pedig a névleges terheléshez igazodik és két határérték közé van beszorítva (4.2. és 

4.3. táblázat), ugyanis ezzel védekeznek a túlterhelés, és az abból adódó balesetve-

szély ellen. 
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4. 2. ábra Legkisebb fülkeméret Msz EN 81 

 

 

4. 3. ábra Legnagyobb fülkeméret Msz EN 81  

 

A fülke belső kialakítására a sima kopásálló felület a jellemző. A fülke a térhatás 

növelése érdekében általában tartalmaz tükröt, továbbá korlátot. A fülkéhez világítás 

és szükségvilágítás is tartozik, utóbbi biztosítja, hogy hálózati áramszünet esetén se 

legyen sötét a kabinban. 
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 Ugyancsak itt helyezkedik el az utasítást adó (4.4. és 4.5. ábra) gombok egyik 

része, míg a másik része az akna külső falán van, sőt még a fülketetőn és gépházban 

is találunk utasítást adó gombokat. Ez utóbbi két terület alkalmazhatóságára a 4.3 és 

4.4. fejezetben térünk vissza. 

 

4. 4. ábra Fülkei nyomógombok 

 

 

4. 5. ábra Fülkei nyomógombok 
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A fülkében lévő utasítást adó nyomógombok az utasok számára a belső vezér-

léshez állnak rendelkezésre, s ezekkel a berendezés a kívánt szintre vezérelhető. Az 

ehhez szükséges iránykiválasztást a rendszer automatikusan végzi csakúgy, mint a 

szintbeállást. Az esetleges üzemzavar vagy vészhelyzet jelzésére csengőnyomógomb, 

vagy újabban a diszpécser központtal fónikus kapcsolat (4.6. ábra) is rendelkezésre 

áll. Ezek a diszpécser központok éjjel-nappal működnek, úgyhogy a szakszerű men-

tést általában fél órán belül meg tudják kezdeni. 

 

4. 6. ábra Fónikus kapcsolat 

 

A fülke és a géphelyiség villamos elemei között az úszókábel biztosítja az ösz-

szeköttetést. Az úszókábel erek száma 8-48 között változik, és az alacsony feszült-

ségszint miatt viszonylag nagy, 0,5 mm
2
 keresztmetszetű sodrott rézvezetékekből áll. 

Ez utóbbit a rendszeres hajlítgatás indokolja. A vezeték egyik vége a fülkéhez van 

rögzítve, a másik vége pedig a gépházban van bekötve, de az akna félmagasságában 

is van egy rögzítés a lengések csökkentésére. A vezeték felső fele ugyanis amúgy 

sem kell, hogy eltávolodjon az aknafaltól. 

A fülkei gombok között – automata fülkeajtó esetén – alkalmaznak a záródó 

ajtó visszanyitását lehetővé tevő, ill. általában az ajtózárást „siettető” gombokat is. 
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Az olyan esetekben, amikor egyéb okból a fülke nem rendeltetésszerűen a szintben 

áll meg, hanem felette, de azért már az aknaajtó nyílik, vagy nyitható, fenn állna an-

nak a veszélye, hogy valaki, vagy valami a fülke alatt az aknába esik. Ennek a meg-

akadályozására szolgál a fülkeküszöb alatti ún. köténylemez, melynek szélessége na-

gyobb, mint az ajtók szabadnyílás szélessége, a függőleges mérete pedig általában 

750 mm. Utóbbi azoknál a teherszállításra szolgáló felvonóknál, ahol rámpamenet is 

van, a rámpamagasság méretével nagyobb. A rámpamenet nyitott ajtó mellett, a már 

szintben álló felvonó fel-irányú mozgatását teszi lehetővé nyomógombbal, tehát ál-

landó személyi felügyelet mellett azoknál az alapvetően teherszállításra szolgáló fel-

vonóknál, ahol erre szükség van. A rámpamenet sebessége a névleges sebességnél 

lényegesen kisebb. 

Az általánosságban a könnyűszerkezetű fülke egy merev vázszerkezetbe (4.7. 

ábra) van helyezve, mely magába foglalja alul a fogókészüléket (lásd bővebben: 5.3. 

fejezet) és a vezetőkészülékeket, melyek biztosítják, hogy a fülke az aknában a sínek 

között haladjon.  

 

4. 7. ábra Fülke vázszerkezet 

A vezetőkészülékek a fülke alatt és felett helyezkednek el. Vízszintes távolságukat a 

vezetősín koronák távolsága, az úgynevezett tűméret határozza meg, a függőleges 
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távolságukat pedig, igyekeznek a lehető legnagyobbra választani, ugyanis ettől függ a 

fülke stabilitása. 

A csúszó vezetők (4.8. ábra) veszik fel ugyanis azt a nyomatékot, mely részben 

a teher excentrikus elhelyezkedéséből, részben a beszállás, berakodás idején a kü-

szöbterhelésből adódik. Ez utóbbinak az értéke különösen akkor jelentős, ha gépi ra-

kodásnál a targonca „belép” a fülkébe. Részben ez is az oka, hogy a nagyobb teherbí-

rású vagy nagyobb sebességű felvonóknál gyakran görgős kialakítású vezetőkészülé-

keket alkalmaznak (4.9. ábra). 

 

4. 8. ábra Csúszó vezető 

 

 

4. 9. ábra Görgős vezetés 
A fülke tetején helyezkedik el a függesztő szerkezet (4.10. ábra), melynek fe-

ladata nem csak a fülke és a teher súlyából adódó terhelések elviselése, de az ide be-
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kötött függesztő kötelek egyenlőtlen nyúlásának kiegyenlítése is, sőt létezik olyan 

konstrukció is, mely a fülke megtelt (4.11. ábra) állapotát is érzékeli. Erre különösen 

a gyűjtő vezérléseknél van szükség. 

 

4. 10. ábra Gömbcsuklós járószékfej 

 

 
4. 11. ábra Terhelésérzékelő függesztő szerkezet 

 

Ilyenkor hiába van külső hívás, mivel a fülke több utast nem vehet fel, megál-

lás nélkül halad tovább.  
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A fülketető egyébként a karbantartást végző személy számára munkahely is, 

ezért két személy súlyát el kell, hogy viselje, általában rendelkezik korláttal és láble-

mezzel, kézilámpa és villamos kéziszerszám számára csatlakozó hellyel, valamint 

karbantartási tablóval. A karbantartás kapcsolót (4. 12. ábra) átkapcsolva, innen is 

lehet vezérelni a fülkét. Ez a vezérlésátkapcsoló, az összes többi utasítást adót hatás-

talanítja, tehát a fülke tetőn utazó karbantartó szerelő abszolút elsőbbséget élvez. 

(lásd bővebben: 5. fejezet). 

 

4. 12. ábra Karbantartás kapcsoló 

 

Az ellensúly (4. 13. ábra) kialakítása a fülke vázszerkezethez hasonló keret-

szerkezetre épül, és a csúszói is hasonlóak a fülkénél alkalmazottakkal. 
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4. 13. ábra Ellensúly 

 

4.2 Ajtók és ajtórendszerek 

 

A felvonóakna-ajtók működtetése lehet kézi vagy gépi, egyszárnyú vagy kétszár-

nyú, ill. többszárnyú, teleszkópos rendszerű, oldalra tolódó vagy központi nyitású.  

A kézi mozgatású kétszárnyú ajtókat a teherszállításra szolgáló felvonóknál 

használják és jellemzően kulcsos rendszerben működtetik. A kivételt leginkább a kis-

teherfelvonók jelentik. 

A régebbi személyfelvonók kézi működtetésű fülkeajtók jellemzően teleszkópo-

sak, és általában félautomata aknaajtókkal együtt telepítik. Az ilyen ajtóval ellátott 

fülkék padlójának fém alátámasztása olyan, mint egy mérlegszerkezet, köznapi nevén 

mozgópadló (4.14. ábra), mely a terhelést, a fülke foglalt vagy üres állapotát érzékeli. 
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Foglalt fülke csak belülről vezérelhető mindaddig, amíg a terhelés meg nem szűnik. 

Ebben az utóbbi esetben a fülke nyitott ajtóval is mozgásba hozható, de csak kívülről, 

azaz ilyenkor csak külső hívást teljesít. 

 

4. 14. ábra Mozgópadló mérlegmozgással 

 

A gépi működtetésű fülkeajtók szintén teleszkóposak. Csak akkor alkalmaznak 

centrális, tehát kétfelé tolódó fülkeajtót, ha az aknaajtó is ilyen. 

 

4. 15. ábra Teleszkópos ajtónyitó 

 

A lakóházakban elterjedt felvonóknál a fülkeajtó általában gépi működtetésű te-

leszkópos ajtó (4.15. ábra), melynek csukott és reteszelt állapota, melyet villamos 

úton is ellenőrzünk, a fülke mozgásának feltétele, ezért itt nem is kell mozgópadlót 
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alkalmazni. Ezekkel az ajtókkal együtt nem gépi mozgatású, hanem kézzel nyitható 

és automatikusan záródó ún. félautomata aknaajtókat is szoktak alkalmazni. Az akna-

ajtók és a fülkeajtók között ebben az esetben közvetlen kapcsolat általában nincs, 

ugyanakkor azt a feltételt, hogy az aknaajtó csak akkor legyen nyitható, amikor a fül-

ke mögötte áll, mindenképpen ki kell elégíteni. Ez úgy történik, hogy a fülke oldalára 

egy olyan kényszerpályát helyeznek, amelyik a fülke megállása után az akna ajtó zár-

szerkezetét nyitja (4.16. ábra). Ez a kényszerpálya azonban nem lehet merev, mert 

akkor mozgás közben minden aknaajtózárat egy pillanatra megnyitna. Ez elvileg nem 

okozna ugyan gondot, mivel a rugószerkezet azonnal vissza is zárna, de névleges se-

bességű fülke hirtelen megállása nagyfokú üzemviteli bizonytalanságot eredményez-

ne. Azért a pálya úgy van kialakítva, hogy az menetközben a fülke oldalához simul – 

egy elektromos húzó mágnes, az un. zárnyitó-mágnes hatására, - és csak a célszint 

elérésekor távolodik el attól a rugó erő működése következtében. Ilyenkor az aknaaj-

tó tokban lévő zárszerkezetet, annak gumi görgőjét elmozdítva nyitja.  

 

4. 16. ábra Zárműködtetés elvi vázlata 

 

A félautomata aknaajtók egyszárnyúak, s ha a fülke mögöttük áll, kézzel nyitha-

tóak. Az ajtólap alján helyezkedik el agy műanyag hevederből és tekercsrugóból álló 
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csukó szerkezet, melyet az ajtólapot nyitó személy felhúz, s mikor a lapot beszállás, 

vagy kiszállás után elengedte, ez a rendszer az ajtólapot csukja. Ez a csukódás attól 

függően, hogy mennyire tárt helyzetben engedték el, lehet dinamikus vagy igen erőt-

len. Ebben az utolsó szakaszban segít az ajtólap felső élének közepébe beépített, és 

felhúzott állapotban lévő kis hidraulikus szerkezet, az ún. ajtócsukópumpa. Ez a di-

namikus hatást csökkenti, de ha arra van szükség, akkor az utolsó szakaszban, a sze-

möldökfában kialakított kényszerpálya segítségével, a saját rugóerejét felhasználva 

az ajtólapot becsukja, s bizonyos mértékig még rögzíti is (4.17. ábra). Az ajtólap csu-

kott állapota feltétele annak, hogy a felvonót mozgásba lehessen hozni. Ezt a csukott 

állapotot az aknaajtó érintkező jelzi, melynek érintkezői a kombináltzárba, 

rövidrezáró hídja pedig, az ajtólapra van szerelve. 

 

4. 17. ábra Ajtócsukó pumpa 

 

Ahhoz, hogy a rendszer egy új, akár belső, akár külső parancsot tudomásul ve-

gyen, valamennyi akna és fülkeajtónak becsukott állapotban kell lenni. Ez a feltétele 

annak, hogy a fülke elindulhasson. Ezt követően azonnal, vagy legalább a fülke nem 
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több mint 0,15 m-es útjának megtétele alatt, a becsukott ajtókat még be is kell zárni, 

azaz reteszelni kell. Ha ez nem történik meg, a fülke megáll, vagy el sem indul. 

Ekkor indulhat el a zárási folyamat, melynek során a kombinált zárba (4.18. ábra) 

beépített retesz az ajtólap oldalán kialakított furatba hatol és azt kinyílás ellen mec-

hanikusan rögzíti. Abban az esetben, ha a biztonsági retesz nem zár megfelelően (pl. 

ha az ajtószárny mellé zár a csap), akkor a berendezés nem indulhat el. 

 

4. 18. ábra Kombinált ajtózár 

 

Ezt követően akár belső, akár külső parancsot kap a felvonó, a fülke oldalán lévő 

kényszerpálya az ajtózár görgőjét elengedi, s az ajtótokba beépített zárban lévő rugó 

létrehozza a tok és az ajtólap közötti reteszelést, azaz az ajtó zárását.  

 A gépi mozgatású aknaajtók kialakítása a fülkeajtóhoz igazodik. A mozgatását 

ugyanis a fülke tetején elhelyezett mechanizmus a fülkeajtón keresztül biztosítja, te-

hát automata aknaajtó működésének feltétele az ugyanolyan kialakítású gépi mozga-

tású fülkeajtó rendszer.  

Az automata ajtók be-, vagy kiszállás után automatikusan záródnak. A záródás 

után a belső parancsnak prioritása van, de ha azt nem kap a felvonó zárás után 5-10 s-

on belül, akkor még az egyparancsos rendszerek is fogadják a külső hívást, annak 

ellenére, hogy valaki van a fülkében, mivel a rendszer úgy ítéli meg, hogy „szabad” a 
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fülke. Ez nem jelent a bennrekedt utas számára veszélyhelyzetet, csak oda viszi a fül-

ke, ahova nem volt szándéka utazni. 

A gépi fülkeajtók mozgató szerkezete (4.19. ábra) úgy van kialakítva, hogy ha a 

zárási folyamat során, valaki az ajtónyílásba lép, akkor azonnal visszanyit. Erről a 

visszanyitásról részben elektronikusan (pl. fényfüggöny) részben mechanikusan gon-

doskodnak. Az ajtó éle, vagy az ajtó élét megelőző érintőlécek akadályba ütközve 

azonnal visszanyitnak. Ilyenkor sem lehet több a szorító erő 150 N-nál. Becsukódás 

után azonban az ajtó záródik, azaz reteszel is. 

 

4. 19. ábra Gépi fülkeajtó mozgatás 

 

 A fülkeajtók menet közben általában nem nyithatók, s erről részben a zárszer-

kezet, részben - legalábbis egyes típusoknál- az ajtózáró villamosmotor gondoskodik 

oly módon, hogy az ajtó bezárása után is feszültség alatt marad, tehát zárási nyoma-

tékot ad le folyamatosan. Ha mindezek ellenére a fülkeajtó mégis kinyílik, a berende-

zés azonnal megáll. 
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4.3 Az akna és szerelvényei 

 

A felvonó fülke és az ellensúly az épület belsejében vagy mellette elhelyezett ak-

nában, vezetősínek között halad. A vastagított gerincű, mart vagy húzott felületű T 

alakú vezetősínek (4.20. ábra) a süllyesztékbe vannak beállítva és talppal ellátva a 

felületi nyomás csökkentése érdekében, és gyámokkal vannak az aknafalhoz fogva.  

 

4. 20. ábra Vezetősín 
 

A sínek terhelése ugyan a normál üzemi viszonyok között jelentéktelen, a 

zuhanásgátló rendszer működésekor azonban igen nagy lehet. A vezetősíneket általá-

ban 5 méteres szálakban szállítják és az előre megmunkált illesztő felületeknél leg-

többször saját anyagából készült toldó elemekkel a helyszínen csavarkötéssel (4.21. 

ábra) szerelik össze. A vezetősínek gyámokkal csatlakoznak az aknafalhoz. A gyá-

mok (4.22. ábra) az építészeti és gépészeti tűrések [1cm illetve 0,1 mm] közötti, két 

nagyságrendi különbség áthidalására, állítható kivitelben készülnek.  
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4. 21. ábra Vezetősín toldóelem 

 

 

4. 22. ábra Vezetősínek rögzítése 

 

A berendezés üzemeltetése szempontjából ugyanis az egyik legkritikusabb kérdés 

a fülke és az ellensúly pályájának a pontos beállítása. Nyilvánvalóan lényeges, hogy 

az együtt dolgozó sínek egy síkban legyenek, és a sínkoronák közötti távolság, az ún. 

tűméret (4.23. ábra) az előírt tűrésen, azaz ± 0,1 mm-en belül legyen. Egyebek mel-

lett ugyanis a sínek beállítása az, amely az aknai veszteségeket legjobban meghatá-

rozza.  
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4. 23. ábra Vezetősín tűméret 

 

Ha a sínek beállítása az előírásoknak megfelelően pontos, akkor az egyéb ténye-

zőket is figyelembe véve, mint a fülke függesztése, a gépház aknához viszonyított 

elhelyezése, az aknai veszteségtényezőt, vagy aknahatásfokot az alábbiak szerint ve-

hetjük figyelembe: 

  Felsőgépház, közvetlen függesztés:  ηa = 0,97 

  Felsőgépház, csigás függesztés:  ηa = 0,95 

  Alsógépház, közvetlen függesztés:  ηa = 0,94  

  Felsőgépház, közvetlen függesztés:  ηa = 0,92 

 

A vezetősíneket elsősorban kihajlásra méretezzük úgy, hogy az előforduló legna-

gyobb statikus terhelésből indulunk ki, bár tudjuk, hogy a legnagyobb igénybevétel 

akkor van, amikor a teljes terhelésű fülke dinamikusan befog. Ezt a dinamikus hatást, 

melynek nagysága a fogókészülék (lásd bővebben: 5.3. fejezet) kialakításától függő 

biztonsági tényezővel vesszük figyelembe (4.24. ábra).  
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4. 24. ábra Vezetősín méretezés 

 

A számításnál a gyámokat (4.25. ábra), mint csuklókat vesszük figyelembe, és a 

köztük lévő tényleges távolsággal számolunk. A gyámok távolsága nem lehet több 

3500 mm-nél, még abban az esetben sem, ha ezt a számítás megengedi. 

 

4. 25. ábra Vezetősín gyámozás 
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A fülke egyenlőtlen terheléséből és a befogás pontatlanságából adódóan kereszt-

irányú terhelés is felléphet. Ennek ellenőrző számításánál a sínt, mint kéttámaszú tar-

tót vesszük figyelembe és a „lehajlás” nem lehet több 5 mm-nél.  

Régi felvonóknál és páternosztereknél találkozunk fabetétes vezetősínekkel, ahol 

a T acélsín gerincét két oldalról gőzölt bükkfával burkolták, mely csendesebb járást 

biztosított.  

Az aknában, pontosabban az aknafalban helyezkednek el a rendszer külső hatá-

rát lezáró aknaajtók. Kialakításuk és működésük a 4.2. fejezetben elmondottak sze-

rint. Itt helyezkednek el a külső utasítás adók és jelzések is (4.26. ábra).  

 

4. 26. ábra Külső gomb 
 

Az aknaajtónak nem csak az utast vagy leendő utast, de az épület forgalmának 

valamennyi résztvevőjét meg kell óvni attól, hogy tudatlanságból az aknába eshessen. 

Erre szolgál az előbbiekben ismertetett ajtózárási rendszer. Az aknaajtó csak akkor 

nyílhat vagy lehet nyitható, ha a fülke mögötte áll. Az aknaajtónak ezen túlmenően 
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még az egész épület biztonságát érintő feladata is van. A beépítési körülményektől 

függően 30-60 perces tűzgátlást is biztosítania kell. 

A végálláskapcsoló (4.27. ábra) az aknában, vagy egyes megoldásoknál - a sebes-

séghatároló rendszerrel kombinálva - a gépházban helyezkedik el. Mindkét esetben 

lehet főáramköri vagy mellékáramköri.  

 

4. 27. ábra Aknai végállás kapcsoló 

 

A felvonóknál alkalmazott végállás kapcsoló eltér a más berendezéseknél (pl. da-

ruknál) megszokottól, ugyanis míg a daru a végállás kapcsolóra futás esetén ellenke-

ző irányba újra indítható, a felvonó nem.  

A régebbi felvonóknál a végálláskapcsoló működése esetén nem csak a vezérlő-

áramkört, hanem a hajtás áramkörét is megszakítja. A berendezés újra indítására csak 

a szerelő kézi beavatkozása után van lehetőség, tehát a fülke túlfutásának, az ellen-

súly vagy a fülke ütközőre ülésének okát ki kell vizsgálni.  

Ugyancsak az aknában helyezkednek el a pozícióérzékelők vagy kapcsolók, me-

lyek biztosítják, hogy a fülke a kívánt szintre legyen irányítható. A felvonófülke pon-

tos szintbeállása az üzem- és baleseti biztonság fontos eleme. Alkatrészei nem csak 

az aknában helyezkednek el, ezért összműködésüket külön tárgyaljuk (lásd 5.2. feje-

zet). 
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A felvonóakna alján, a süllyesztékben nem csak a már korábban említett védőteret 

kell a karbantartó szerelő számára biztosítani, de lehetőséget kell adni arra, hogy a 

felvonó üzemét leállítsa. Erre a célra szolgál az ún. távkapcsoló, mellyel együtt talál-

ható a vészjelzés, az aknavilágítás kapcsolója és természetesen megtalálható a STOP 

kapcsoló is (4. 28. ábra). 

 

 4. 28. ábra Aknai STOP kapcsoló 

 

4.4 A gépház és szerelvényei 

 

A régebbi felvonók gépházában helyezték el a főkapcsolót (4. 29. ábra), a haj-

tóművet és a vezérlőszekrényt (4. 30. ábra), továbbá a sebességhatárolót, az elektro-

mos tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket. Általában ugyancsak itt van, a fő-

áramkörű végkapcsoló, de megengedett a mellékáramkörű végkapcsoló alkalmazása 

is. Ez lehet az aknában, de gyakran kombinálják a sebességhatárolóval vagy az eme-

letmásolóval. 
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4. 29. ábra Vezérlőszekrény 

 

4. 30. ábra Főkapcsolók 

 

A kétállású főkapcsoló mindig a kifelé nyíló gépházajtó közvetlen közelében 

van, és lelakatolható kivitelű kell, hogy legyen! 

A főkapcsolóval kikapcsolható a hajtás és a vezérlés, de nem kapcsolható ki az 

akna-, és gépházvilágítás, valamint a vészjelző rendszer, továbbá a kéziszerszámok 

üzemeltetéséhez szükséges dugaszolóaljzatok tápellátása sem. 

A hajtómű elhelyezhető a gépház padlóján, de tekintettel arra, hogy alatta van az 

akna, ez csak akkor engedhető meg, ha a födém elég erős. Erről is, mint az épület 
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egyéb részeinek terhelhetőségéről statikus nyilatkozat szükséges. (lásd bővebben: 

7.2. fejezet) 

Ha a födém ezt a terhelést nem tudja elviselni, vagy azért, hogy a terelőkerék is 

elférjen, a hajtóművet (4.30. ábra) amúgy is meg kell emelni, ilyenkor az épület 

egyéb terhelhető részeire acélgerendákkal (4.31. ábra) visszük át a terhelést. A ge-

rendák méretezésénél nem csak a terhelhetőségre és a lehajlásra, de a változó igény-

bevétel miatt az egyes gerendák lehajlása közötti különbség nagyságára is figyelni 

kell. 

 

4. 31. ábra Acélgerenda tartók 

 

Abban az esetben, ha a hajtómű kimenő tengelye három helyen van csapágyaz-

va, a tengelytörések elkerülése érdekében megmunkált gépalapot kell alkalmazni, 

akár a födémre, akár tartókra kerül a gép. 

A gép, vagy géptartók alatt rezgésszigetelést kell alkalmazni (4. 32. ábra), ame-

lyet főjavítás idején cserélni kell, mivel idővel az elöregszik, és így hatástalanná vá-

lik. 
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4. 32. ábra Gépalatti rezgésszigetelés 

 

A hajtómű tartozéka, és ugyancsak a gépházban található a kötélszorító készlet 

(legalább két darab!), melyekkel szükség esetén a kötelet a hajtótárcsához lehet rög-

zíteni és a megszorult fülkét vagy ellensúlyt kézi erővel, de szigorúan csak kézi erő-

vel lehúzott főkapcsoló mellett ki lehet emelni (lásd bővebben: 4.4. és 7.3. fejezet), a 

kézi kerék segítségével. A kézi kerék a gyorstengely egyik vagy másik, ritkábban 

mindkét végén van, s alapvetően, mint lendkerék funkcionál. 

A vezérlőszekrényben vannak elhelyezve, és egymástól elkülönítve a hajtáshoz 

tartozó főáramköri részek, a vezérlés és a biztonsági áramkörök. 

Régebbi felvonóknál itt van a felvonó vizsgálati vezérlése, mely általában egy 

átkapcsolóból, továbbá egy fel-, és le-irányú gombból áll. Az átkapcsolás a külső uta-

sításokat törli, és csak akkor válik hatásossá, amikor a fülke üres és az ajtóvonal rete-

szelt, a karbantartás kapcsoló vagy valamelyik távkapcsoló nincs átkapcsolva. Ezt 

követően a kívánt irány megnyomásával a fülke az irány szerinti utolsó állomásra 

megy, és ott üzemszerűen megáll. Egyes vezérléseknél a gomb nyomva tartásával 

tovább megy, és végállás kapcsolóra szalad. 

Ugyancsak a gépházban nyer elhelyezést a sebességhatároló, melyet, mint a 

zuhanásgátló rendszer részét, az 5.3. fejezetben ismertetünk részletesen. 
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5. A felvonók biztonsági rendszere 

 

A felvonók biztonsági rendszerét a használókhoz igazodóan kellett kiépíteni.  

A munkahelyeken megszokott biztonságtechnikai intézkedések filozófiája itt 

csak részben igaz. A munkahelyeken vagy oktatási intézményekben a balesetek elke-

rülésére tett műszaki intézkedések mellett, mindig van egy humán oldali elvárás is. 

Ez áll a megkövetelt cselekvőképességből, az egészségügyi alkalmasságból, alsó és 

felső korhatárból, bizonyos szintű szakmai jártasságból, alkohol és kábítószer men-

tességből, továbbá egyfajta munkahelyi hierarchiával is alátámasztott fegyelemből. 

Mindezen humán szempontoknak legalább egy részét a felvonó használóitól, 

vagy környezetében előfordulóktól remélni ugyan lehet, de megkövetelni nem. 

A felvonókat biztonságtechnikailag tehát úgy kellett kialakítani, hogy az egyéb 

területeken elvárható emberi magatartásra számítani nem lehet, azokat műszaki oldal-

ról kell pótolni. 

A fenti szempontok alapján kialakított rendszer részben mechanikus, részben 

elektronikus. Akár mechanikusról, akár elektronikusról legyen szó, az alapvető filo-

zófia az, hogy meghibásodás esetén a berendezésnek meg kell állni, és egy hiba ese-

tén még semmi esetre sem jöhet létre balesetveszélyes állapot. Ez az oka annak, hogy 

a mechanikus részeknél mindig külön- külön vizsgálják, hogy annak törése, vagy 

nem rendeltetésszerű működése nem okoz-e veszélyhelyzetet, az elektromechanikus 

elemeknél pedig úgy a főáramkörben, mint a mellékáramkörökben kettős megszakí-

tást alkalmaznak, és a biztonsági áramkörökben is miden érintkező megszakításra, és 

nem zárásra működik. Ezeknél záró áramkört csak a hiba, vagy a hiba helyének kijel-

zésére alkalmaznak. Ennek megfelelően biztonsági áramkörbe közvetlenül félvezető 

nem építhető be, ill. ha mégis, azt tanúsítani kell egy kijelölt és akkreditált szervezet-

tel. 
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5.1 A biztonsági rendszer felépítése 

 

A biztonsági rendszer főbb mechanikus részei a zuhanásgátló rendszer (lásd 

bővebben: 5.3) és az aknaajtók a velük egybeépített zárszerkezettel, melyről már volt 

szó (lásd bővebben: 4.2.)  

Látszólag nem tekinthetők a biztonsági rendszer részének a pozíció érzékelők, 

de a gyakorlat azt mutatja, hogy ezen a területen van a legtöbb üzembiztonságot za-

varó pontatlanság, tévesztés.  

A mechanikus részekhez mindig csatlakozik egy elektromechanikus ellenőrző 

rendszer is. A funkció szerint sorbakötött érintkező sor célszerűen két részre bontha-

tó.  

Az egyik kör, ahol az érintkezők sűrűn váltják a nyitott- zárt stabil helyzetüket. 

Ilyenek az aknaajtók állapotát jelzők. Ezek egyik legismertebb formája a félautomata 

aknaajtóknál alkalmazott kombinált zár (5.1.ábra), ahol az egyik érintkező pár a csu-

kott, a másik a zárt, reteszelt állapotot jelzi. Más kialakításban, de hasonló feladattal 

kerül biztonsági érintkező a gépi működtetésű ajtók zárszerkezetébe is (5.2. ábra), 

fülkeajtóhoz is.  

 

5. 1. ábra Kombinált biztonsági érintkezők 
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5. 2. ábra Automata ajtózár érintkező 

 

A másik körben a bistabil érintkezők vannak, szintén sorba kötve. Ezek az 

érintkezők folyamatosan átvezetnek mindaddig, amíg valamilyen hibát észlelve meg 

nem szakítanak. Akkor azonban megszakított helyzetben maradnak mindaddig, amíg 

a karbantartó szerelő, a hiba elhárítását követően személyesen vissza nem állítja azt. 

A megszakított állapotú érintkező nemcsak az üzemet állította le az ott jelentkező 

veszélyhelyzet miatt, de fizikailag is jelzi a hiba helyét, a szerelőt pedig kényszeríti, 

hogy személyesen keresse fel a hibahelyet. Ilyen érintkezők vannak a zuhanásgátló 

rendszerben (5.3. ábra), de az egyes felvonóknál egyenlőtlen kötélnyúlás érzékelésé-

nél is. 

 

5. 3. ábra Sebességhatároló érintkező 

 

A két áramkör általában egyetlen áramkörbe van foglalva. Régebbi felvonók-

nál a félautomata ajtók több érintkezője miatt, a sorbakapcsolásból adódóan igen 

nagy lett a feszültségesés, de nehezebb volt a hibakeresés is. Ezért a két áramkört ré-
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gen külön kezelték, de funkcionálisan változatlanul „sorba vannak kötve”. Azaz az 

újabb felvonók automata aknaajtóinál ez már egy áramkör. 

Tekintettel arra, hogy a felvonók több évtizedig üzemelnek, ezekkel a villamos 

szerelvényekkel szemben is nagyfokú időtállóságot és egyes alkatrészeknél magas 

kapcsolási számot kell megkövetelni, hiszen van, ami naponta ezernél is többet kap-

csol. Ugyancsak követelmény, hogy az egyes érintkezők zárása stabil legyen, hogy az 

átmeneti ellenállás kicsi legyen, mert általában igen magas a sorba kapcsolt szerelvé-

nyek száma. 

Legalább ennyire gondot jelent, hogy más érintkezők, például a zuhanásgátló 

rendszer kapcsolói ritkán működnek, évente jóformán csak a próbák és ellenőrzések 

során szakítanak meg. Itt fenn állna az összetapadás veszélye. Ennek elkerülésére a 

felvonóknál alkalmazott valamennyi biztonsági érintkező kényszer megszakítású, 

azaz úgy van beépítve, hogy a működtető erő akár mechanikusan leszakítja a zárást 

végző mozgó részt az álló érintkezőről. 

 

5.2  Pozíció-meghatározás és szerelvényi 

 

A felvonók üzembiztonságán túlmenően a balesetek elkerülése miatt is igen fon-

tos a pontos szintbeállás (5.4. ábra), de a berendezés élettartama szempontjából sem 

közömbös, különösen ott, ahol gépi rakodás van, és a szállító eszközök kerekei ki-

bejárnak a fülkében. 

A pozícióérzékelők egyszerű és még ma is használatban lévő fajtája az aknakap-

csoló. Ezek háromállású kapcsolók (5.5 ábra), melyek az akna falán vannak elhe-

lyezve, megállási szintenként egy, általában a vezetősínre szerelt gyámok tartják. 



90  FELVONÓK ÉS MOZGÓLÉPCSŐK 

 
www.tankonyvtar.hu   Némethy Zoltán, Rinkács Angéla, BME 

 

5. 4. ábra A pontos szintbeállás fontossága 

 

 

5. 5. ábra Aknakapcsolók 

 

 Ezeket a kapcsolókat a fülke külső oldalán lévő kényszerpálya működteti. A kap-

csoló középállásban van ott, ahol a fülke tartózkodik. Alatta valamennyi kapcsoló az 

egyik szélső helyzetben van, és felette valamennyi kapcsoló a másik szélső helyzet-

ben áll. Ezzel egyrészt szintre vonatkozó utasítást a vezérlés ne rögzítsen, ill. biztosít-
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son, hogy adott belső, vagy külső parancs esetén a megfelelő irányba induljon el a 

fülke. Nem törvényszerű ugyan, de az aknakapcsolós megoldásokat az egysebességű 

hajtásoknál szokták alkalmazni, így az egyes szintek között a pólusváltáshoz egyéb-

ként szükséges jelre itt nincs szükség. 

Az alsó és felső aknakapcsolók hasonló funkciót töltenek be, mint az egyéb be-

rendezéseknél megszokott végálláskapcsolók, azaz innen a fülke az ellenkező irányba 

üzemszerűen tud indulni. Ezen kívül természetesen ilyenkor is van a felvonónak 

végálláskapcsolója, mely a fülke túlfutása esetén a főáramkört közvetlenül, vagy 

közvetve lekapcsolja. 

Az aknakapcsolós rendszerek rendkívül megbízhatóak és előnyösek abból a 

szempontból, hogy a pontos szintbeállásnak megfelelő beállításuk egyszerű. Ugya-

nakkor az aknában végzett munka mindig kényelmetlenebb és veszélyesebb, mint a 

gépházban. Ezért is fejleszthették ki az emeletmásolókat. 

 

5. 6. ábra Emeletmásoló elvi felépítése 

 

Az emeletmásolók (5.6. ábra) azon az elven működnek, hogy az aknai pozíciókat 

egy tárcsa kerületére, másolják le. A szokásos áttétel 1:20 körül van. A gépház és a 

fülke között egy végtelenített acélkötél vagy lánc biztosítja a kapcsolatot, amelyik a 

fülkéhez van kötve, ezen belül is a fogókészülékeket működtető mérlegszerkezet kar-

jához. Így a fülke helyzetét ezzel leképezi a gépházban, a tárcsa peremén elhelyezett 

kapcsolók számára. (5.7. ábra). A kapcsolókat így nem az aknában, hanem egy kb. 5-
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700 mm-es kör alakú tárcsa mentén helyezik el. A tárcsa kb. háromnegyed fordulatot 

tesz meg azalatt, amíg a fülke az aknán végighalad. 

 

5. 7. ábra Emeletmásoló készülék 

 

Az összekötő lánc egyben a sebességhatárolót (lásd bővebben: 5.3. fejezet) is mű-

ködteti, mely az emeletmásolóval azonos tengelyen van.  

A tárcsa kerületén nemcsak a leállító, de a pólusváltást biztosító kapcsolókat is el-

helyezték, így ezt a jelzést sem kell az aknából várni. 

Ugyanezt a funkciót látja el a korábban széles körben elterjedt, de ma már kiszo-

rulóban lévő központi emeletkapcsoló az ún. KEK (5.8. ábra). Ez a vezérlőszekrény-

ben van elhelyezve, és az aknai impulzusok függvényében fél megállónként lép 

egyet. Pozíciók száma a megállók számának kétszerese + kettő, azért, hogy az esetle-

ges túlfutásokat is regisztrálni tudja. 
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5. 8. ábra Központi emeletkapcsoló elvi felépítése 

 

A ma általánosan elterjedt pozíció érzékelés alapja az aknában elhelyezett reed 

csöves, vagy induktív érzékelő (5.9. ábra), mely lemezekkel vagy mágnes gyűrűkkel 

van működtetve. 

 

 5. 9. ábra Induktív aknai jeladó 
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5.3  A felvonók zuhanásgátló rendszere 

 

A felvonók utasainak biztonsága szempontjából alapvető követelmény, hogy a 

fülke lezuhanását, vagy meg nem engedett mértékű felgyorsulását megakadályozzuk. 

Erre a célra szolgál a zuhanásgátló rendszer (5.10. ábra). Az első sebességérzékelők 

egy, a gőzgépeknél általánosan elterjedt röpsúlyos regulátorból álltak (5.11. ábra). 

 

5. 10. ábra Zuhanásgátló rendszer 
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5. 11. ábra Hagyományos sebességhatároló 

 

A ma használatos sebességhatároló rendszer egy végtelenített kötélből, (5.12. 

ábra) egy – általában a gépházban elhelyezett – sebesség érzékelőből (5.13. ábra), és 

egy tárcsás feszítősúlyból áll. (5.14. ábra). 

 

5. 12. ábra Sebességhatároló működtetőelem 
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5. 13. ábra Sebességhatároló plombált 

 

 

 
5. 14. ábra Sebességhatároló feszítő súly  
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A végtelenített kötél, mely teljesen független a függesztő kötelektől, a fülke tete-

jén lévő karhoz van kötve. Így az alsó és a felső tárcsák kerületi sebessége megegye-

zik a fülke pillanatnyi sebességével.  

 Ha a sebességérzékelő tárcsa a névleges sebességnél nagyobb, 115%-ot meg-

haladó sebességet észlel, akkor a felvonó hajtását a biztonsági áramkör megszakítá-

sával megállítja. Ha ez nem bizonyul hatásosnak és a rendszer tovább gyorsul, a se-

bességhatároló a kötelét megfogja, aminek eredményeként, mivel a fülke tovább 

megy, a rajta lévő bekötő kar, mely a fülke tetején elhelyezkedő „mérlegszerkezet” 

része, ezen keresztül a fülke alján lévő fogóékeket a fülkéhez képest fel irányba el-

mozdítja, és ezzel a fülkét a sínhez szorítja. 

 A fogókészülékek kialakítása lehet merev vagy fékező (5.17. ábra). Ez utóbbi-

nál a szorító erőt behatárolják. A fogókészülék mozgó-rögzítő eleme legtöbbször ék 

(5.15. ábra), vagy görgő (5.16. ábra) formájú. 

 

5. 15. ábra Ékes fogókészülék 
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5. 16. ábra Görgős fogókészülék 

 

 

5. 17. ábra Fékező fogókészülék 

 

A fékező fogókészülékeknek több típusa is ismert. Van ahol nem tekercsrúgót, 

hanem speciálisan kialakított laprúgót alkalmaznak. A  belső súrlódások csökkentése 

érdekében pedig, gördülőelem sort építenek a házba. (5.18. ábra). 
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5. 18. ábra Fogókészülék állandó fékezőerővel 

 

 Ez a megoldás mindaddig tökéletes biztonságot nyújt, amíg a felvonó, mint 

egységes rendszer működik. Abban a szélsőséges esetben azonban, ha valamennyi 

kötél egyszerre szakadna el, tehát az ellensúly hatása nem érvényesülne, a szabadon 

eső fülke pillanatok alatt felgyorsulna. Ilyenkor közvetlen beavatkozásra van szük-

ség. Erre jó a fentiekben ismertetett rendszer. 

A régebbi felvonóknál ezt az a rugós szerkezet biztosította, melyre a fülke a kö-

telek révén fel van függesztve. Kötélszakadás esetén ez a rugó azonnal működteti a 

mérlegszerkezeten keresztül a fogókészüléket, így a beavatkozás holtideje lényegesen 

kisebb. Egy ilyen fejszerkezetet mutat az 5. 19. ábra.  

Ma a hidraulikus indirekt felvonók kötélszakadás érzékelője hasonlóan műkö-

dik.  



100  FELVONÓK ÉS MOZGÓLÉPCSŐK 

 
www.tankonyvtar.hu   Némethy Zoltán, Rinkács Angéla, BME 

 

5. 19. ábra Kereszthimbás kötélbekötő fej 

 

 A zuhanásgátló rendszer része az akna alatt a süllyesztékben elhelyezett ütköző 

is. Egy lezuhanó fülke biztonságos megfogására nem alkalmas, mint láttuk arra nincs 

is szükség, de a 115%-os névleges sebesség biztonságos lefékezésére megfelelő kell, 

hogy legyen. 

Korábban, alacsony sebességnél alkalmaztak merev ütközőket is. A ma haszná-

latos ütközőknél legalább 65 mm-es fékutat kell biztosítani, de 1m/s sebesség felett a 

megkövetelt fékút fokozatosan nagyobb, mégpedig a sebesség négyzetével arányosan 

nő. 

Erre a célra manapság leginkább műanyag pogácsát (5.20. ábra), tekercsrugót 

(5.21. ábra). vagy a vasúti kocsi ütközőknél jól ismert csillapítást is biztosító 

volutrugót (5.22. ábra) alkalmaznak. Kivitele rugós, nagyobb sebességeknél fékező 

jellegű (volútrugó) és a betegszállító felvonók esetén hidraulikus (5.23. ábra). 
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5. 20. ábra Műanyag ütköző 

 

 

5. 21. ábra Rugós ütköző 

 

 

5. 22. ábra Volútrugó 
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5. 23. ábra Hidraulikus ütköző 

 

 A süllyesztékben elhelyezett ütközők magasságát úgy kell meghatározni, hogy 

a karbantartók számára a szükséges védőtér biztosítva legyen. Ezt a védőteret az akna 

felső részén a fülke felett is biztosítani kell.  

A nagyobb, 30 m feletti emelőmagasságoknál célszerűnek látszott a rendszer 

felirányú megszaladása ellen is védekezni, amit oly módon biztosítottak, hogy az el-

lensúlyt is ellátták komplett zuhanásgátló rendszerrel, azaz fogókészülékkel és sebes-

séghatárolóval is.  

Az utóbbi évek fejlesztése közvetlenül a fülkére szerelt és két irányban is hatá-

sos, tehát nem csak lefelé, hanem fel irányban is érzékelő, a fülkét a sebességtúllé-

pésnél fékező, és szükség szerint a sínhez szorító fogókészülék megalkotása felé irá-

nyult.  
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Ennek szükségét, a már korábban ismertetett statikailag határozatlan, három he-

lyen csapágyazott főtengelytörések gyakorisága kényszerítette ki. Ilyenkor ugyanis a 

fék hatástalan, mert a kényszerkapcsolat megszakadt, s akkor, ha a fülke alig terhelt 

azt az ellensúly az aknafödémhez rántaná. Ilyen esetben is természetesen megoldást 

jelent az ellensúlyra szerelt zuhanásgátló rendszer, de egy olyan fékszerkezet is, mely 

közvetlenül a hajtótárcsa peremhez csatlakozik. Ez utóbbi egyébként a szabályozott 

hajtásokkal együtt szintén terjedő megoldás. 
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6. Hidraulikus felvonók 

 

A hidraulikával való emelés előnyei általában ismertek és az ipar vagy a közle-

kedés számtalan helyen alkalmazza. A felvonóiparban eleinte csak a kisebb emelő-

magasságoknál és a nagyobb teherbírású felvonóknál hódított teret. A rendszer elő-

nye a csendesebb működés, a hagyományos felvonókhoz viszonyítva kisebb hely-

igény, a süllyeszték mélységét és az aknafejmagasságát illetően, továbbá, hogy a haj-

tóegység az épületen belül bárhol elhelyezhető az akna környékén. Ennek megfelelő-

en előszeretettel alkalmazzák ott, ahol utólagos létesítésre van szükség.  

Beépített teljesítmény szükséglete - az ellensúly hiánya miatt - mintegy 3,5 sze-

rese a hagyományos felvonókénak, ugyanakkor szállítási teljesítménye kisebb. Ennek 

fő oka, hogy a szállítási ciklus végén az összes teljesítmény mint veszteség jelentke-

zik, ami nagyrészt az olajt melegíti, így nagyobb kapcsolási szám teljesítésére a be-

rendezés nem alkalmas, mert túlmelegszik az olaj, illetve külön olajhűtőről kell gon-

doskodni.  

Az olajra való tekintettel az akna süllyesztéket és a géphelyiséget is mintegy 

0,15 m magasságban olajálló teknőszigeteléssel kell ellátni, s a géphelyiség küszöbét 

is ilyen magasra kell kialakítani. Ugyanezt a védelmi magasságot kell biztosítani a 

géphelyiség és az akna közötti elektromos és hidraulikus kábelek átvezetésénél, hogy 

olajfolyás esetén a géphelyiségből ne jusson át az olaj a süllyesztékbe. 

 

6.1. Hidraulikus felvonók szerkezeti kialakítása 

 

A nagy teherbírású felvonókat, ha nem nagy az emelőmagasság, különösen 

zöldmezős beruházás esetén előszeretettel készítik aláfúrt hidraulikával (6.1. ábra), 

mely lehetőséget ad a fülke központi alátámasztására, és valamivel nagyobb bizton-

ságot jelent, mivel nem kell kötélszakadással számolni.  
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6. 1. ábra Melléállított hidraulika 

 

Az aláfúrt hidraulika felvonó szempontból rendkívül előnyös, a létesítés vonat-

kozásában azonban már nem olyan egyszerű a helyzet. Az aláfúrt hidraulika elhelye-

zéséhez ugyanis egy függőleges, közel 0,4 m átmérőjű lyukat kell fúrni a talajba, s 

azt lefenekelt, korrózió ellen megfelelően kezelt védőcsővel ki kell bélelni. Ez ugya-

nis a Kárpát-medencében jellemző hármas vízréteg közül gyakran eléri a másodikat, 

s mivel az elsőt már tökéletesen sikerült elszennyezni, ennek megóvására, nagyon 

helyesen szigorú intézkedéseket hoztak. Így védőcső és a bele állított hidraulikus 

henger közötti űrt olyan anyaggal kell feltölteni, mely az esetleges olajfolyást felszív-

ja. Azon kívül törekvés van arra, hogy az ilyen felvonóknál ne ásványolaj, hanem 

növényi eredetű hidraulika olaj kerüljön felhasználásra.  

Külön bonyolítja a helyzetet, ha nem egy, hanem két hidraulika henger van. 

Ilyenkor a függőleges, ill. a párhuzamos működtetés biztosítása igen lényeges, és 

persze nehezen biztosítható. 

Ilyen berendezésekhez nem szükséges sem sebességhatároló, sem fogókészülék, 

tekintettel arra, hogy nincs acélsodronykötél, de itt is, mint minden hidraulikus felvo-

nónál konstrukciótól függetlenül a rendszer elengedhetetlen része a fojtó visszacsapó 

szelep, mely a hidraulika olajt mindkét irányba átengedi mindaddig, míg a szelep 
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mindkét oldalán érzékeli az előírt nyomást. Ha a nyomás például csőtörés következ-

tében leesik, a fülke lezuhanása nem történik meg, mivel ez a szelep azonnal lezár.  

Ugyancsak kisebb emelőmagasságokhoz kerültek kifejlesztésre azok a hidrauli-

kus felvonók, melyek a fülke mellé állított (6.2. ábra) hidraulikával üzemelnek. En-

nek előnye, hogy meglévő épületbe is gond nélkül telepíthető, nem kell átfúrni az 

épület alján lévő szigetelő réteget, és nem szükséges az egyébként is nehezen felállít-

ható fúrótorony. 

 

6. 2. ábra Melléállított hidraulika 

 

A fülkének ilyenkor nem az alja, hanem a vázszerkezet erre kiképzett felső része 

ül rajta a hidraulika hengeren. 

Ennek a rendszernek a hátránya, hogy a fülkét nem koncentrikusan emelik, hanem 

úgynevezett puttonyos vázszerkezetet alkalmaznak. Ez természetesen többletterhelést 

jelent a vezetősínekre és a gyámokra nézve is. Ilyenkor a gyámsűrűség az egyébként 

szokásosnak durván a fele, azaz 1,5 m körül van. 

Esetenként a nagyobb teherbírás, vagy pedig, a fülke terjedelmes kialakítása (au-

tófelvonók) indokolttá teszi, hogy nem egy, hanem két melléállított hidraulikus hen-

gert alkalmazzanak, ami a koncentrikus emelés vonatkozásában előnyös, de megkö-

veteli a hengerek összehangolását. 
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Ugyancsak elterjedt, sőt ma már a hidraulikus berendezéseknél ez a legáltaláno-

sabb megoldás, amikor a hidraulikát kötélsokszorozóval kombinálják (6.3. ábra).  

 

6. 3. ábra Kötéllel emelő hidraulika 

 

 Ezeket a hidraulikus hajtásokat a lakóházi személyfelvonóknál alkalmazzák, 

mert ezek előnyösen telepíthetők a már meglévő építészeti kötöttségek közé is. 

Ilyen esetben a fülke ún. „puttonyos”- kialakítású, és a melléállított hidraulikus 

henger egy, a dugattyú végére szerelt terelő tárcsát emel. Az ezen átvetett kötelek 

egyik vége az akna süllyeszték padlójához, másik vége pedig, a felvonó fülke oldalá-

nál a hídkerethez van rögzítve. Ilyen módon nincs szükség a hidraulika henger talajba 

süllyesztésére, és az emelőmagasság a hidraulikus löketnek a kétszerese, ami azt je-

lenti, hogy az alkalmazhatóság nagyobb H ≤ 12-14 m. 

A dugattyú sebessége és kinyúlása a fülke sebességének és az emelőmagasság-

nak (H) a fele, míg terhelése a kötélerő kétszerese.  

A hidraulikus henger és a fülkét megvezető sínek, valamint a kötelek egy síkban 

helyezkednek el. A biztonsági rendszer itt sem nélkülözi a fojtó visszacsapó szelepet, 

sőt ki van egészítve egy zuhanás-gátló rendszerrel is (6.4. ábra), ami a hagyományos 
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felvonóknál megismertnek az egyszerűsített változata. Azaz, egy olyan fogókészülék 

és egy rugós szerkezet, melyet csak a kötélszakadás hoz működésbe. Egyes berende-

zések a már ismert sebességhatárolós megoldást tartalmazzák.  

 

6. 4. ábra Köteles hidraulika zuhanásgátlóval 

 

A hidraulikus felvonók egyéb aknai berendezései megegyeznek a hagyományos 

felvonókéval, úgy az ajtórendszerek, mint a vezetősínek, vagy az ütközők vonatkozá-

sában. Egyszerűsítést jelent viszont, hogy nincs szükség sebességhatárolóra. A fogó-

készülék kötélszakadásra működik, a sebesség megszaladása ellen pedig a hidraulika 

rendszer véd. 

6.2. Hidraulikus felvonók vezérlése és hajtása 

 

A felvonóknál alkalmazott hidraulikus hajtások alapvető jellemzője, hogy a villa-

mos hajtás csak fel-irányban működik, le-irányban a villamosmotor áll, és a le-irányú 

mozgást kizárólag a szeleptömb szabályozza. 
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A meghajtó egység tulajdonképpen két részből áll. Az egyik a tápegység (6.5. áb-

ra), mely az akna mellett vagy közvetlen környékén lévő gépházban helyezhető el, és 

ez szolgáltatja az emeléshez az energiát, a másik a hidraulikus henger, mely az eme-

lést közvetlenül, vagy kötéláttétellel végrehajtja. A kettő között a kapcsolatot a hidra-

ulika vezeték biztosítja, de természetesen villamos összeköttetés is van. 

 

 

6. 5. ábra Hidraulikus tápegység 

 

A tápegység legterjedelmesebb része az olajtartály. Ebben, az olaj alá merítve, ál-

talában vízszintesen építik be a csavarszivattyút és az azt közvetlenül meghajtó 

rövidrezárt forgórészű villamosmotort. A vízszintes elrendezésnél tehát a motor szin-

tén olajba merülve dolgozik. Ebben az elrendezésben az áramló olaj egyidejűleg a 

motor hűtését is biztosítja. Éppen ezért, ha az olaj, a felvonó túlságosan gyakori indí-

tása miatt felmelegszik, az a motor üzemi viszonyait is rontja. 

Ilyen esetben mód van olajhűtők, akár pótlólagos beépítésére, de vélhetően ol-

csóbb a géphelyiség klimatizálása, vagy legalább ventilátoros hűtése. Ezek azonban 

csak akkor jelentenek megoldást, ha olyan határhelyzet van, amikor „alig kell a hid-
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raulikus hűt”. Az általános esetekben ha kell a hidraulikus hűtő, annak hatásosságát 

jelentősen növeli a szellőzés vagy akklimatizálás. 

A motor fordulatszáma a csavarszivattyúhoz (6.6. ábra) igazodóan a felvonóipar 

egyéb területeinél megszokotthoz viszonyítva magas: 3000 ford/perc. 

 

6. 6. ábra Csavarszivattyú 

 

Az elért üzemi nyomás 60-80 MPa között szokott lenni. 

A hidraulika henger terhelését a teher, a fülke és a vázszerkezet, valamint a kötél-

súly jelenti. A külpontos vezetés miatt az aknai veszteség a központosnál megszo-

kottnál valamivel nagyobb. 

A lágy indítást és a zökkenőmentes megállást mindkét irányban a szabályozott 

szelepek biztosítják. Ezek segítségével állítható be a fülke menet diagramja. 

 A szokásos hidraulikus hajtásoknál ellensúly nincs és csak egy hidraulikus 

hengert alkalmaznak.  

6.3. Hidraulikus felvonók biztonsági rendszere 

 

A hidraulikus felvonók biztonsági rendszere elviekben megegyezik a hagyomá-

nyos felvonókéval. Ez az akna és fülkeajtók vonatkozásában tökéletes egyezést je-

lent, az aknánál már vannak kisebb eltérések, mint az olajálló teknőszigetelés, az ak-
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na süllyesztékben és a géptérben. Ma már előfordulnak gépház nélküli hidraulikus 

felvonómegoldások is.  

Speciális mentési egység a kézzel működtethető leeresztő szelep és az ugyan-

csak kézzel működtethető hidraulikus pumpa, mindkettő a beavatkozás lehetőségét 

biztosítja áramkimaradás esetén.  

Érdemi eltérést jelent viszont a már említett fojtó visszacsapó szelep, és a fo-

lyamatos szintkorrekció, melyre még nyitott ajtónál is sor kerül. 

Ugyancsak eltérést jelent, hogy hosszabb indítási parancs hiányában a fülke au-

tomatikusan az alapállomásra áll.  
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7. Felvonók telepítéstervezése  

 

Felvonók létesítési feltételeit jogszabályok és szabványok határozzák meg. A lé-

tesítés ma az akadálymentesítési programnak megfelelően már kétszintes középüle-

teknél is kötelező lehet, de általában akkor az, ha a legalsó és a legfelső emelet távol-

sága a 10,0 m-t eléri, vagy annál több. A felvonó engedélyezésének előfeltétele, hogy 

terveit a forgalomelemzéssel együtt a Magyar Mérnöki Kamara által felvonótervezési 

jogosultsággal felruházott tervező készítheti. 

A szélső szintek távolsága határozza meg általában az optimális felvonó sebes-

séget. 

     vn [m/s] = H [m] /20 

A forgalom és a sebesség ismeretében határozható meg a legalkalmasabb hajtás-

típus, azaz az, hogy hajtóműves, vagy hidraulikus felvonót célszerű-e oda telepíteni. 

Ezek ismeretében határozható meg az aknafej és a süllyeszték szükséges mérete. 

Hagyományos felvonók esetében, ha nincs mód az akna felett gépház kialakítá-

sára, a meghajtóegységet az aknafejben is elhelyezhetjük, de akkor a szokásosnál 

magasabb aknafejekre van szükség. Ez a konstrukció nem műszaki, hanem pénzügyi 

okok miatt terjedőben van, de tudnunk kell, hogy üzemzavar esetén ezeknél a konst-

rukcióknál a beavatkozás nehézkes, ennek megfelelően balesetveszélyesebb, mint a 

gépházzal ellátott berendezések esetében. Nagyobb forgalmú épületekben egyes fel-

vonók mozgólépcsőkkel vagy mozgójárdákkal is helyettesíthetők.  
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7.1 Felvonók forgalmi viszonyai 

 

A felvonó-berendezések telepítésénél elsődleges szempontnak kell tekinteni, 

hogy az alkalmas legyen az épület forgalmának lebonyolítására, még hosszú távon is.  

Ehhez ismernünk kell az épület funkcióját, ill. alapterületét, elrendezését, a szintek 

számát. Ezek tudatában lehet meghatározni a szükséges felvonók paramétereit és da-

rabszámát. Erre vonatkozóan az Országos Településrendezési és Építési Követelmé-

nyek [253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet] adnak részletes utasítást. 

Az alapállomás és a szélső szint távolsága meghatározza a felvonó sebességét.  

Ez viszonylag egyszerű. Az épületek forgalomellátásával kapcsolatos követelmé-

nyekre és az alapvető számítások módjára Magyarországon szabvány van, jelenleg az 

MSZ 15695.2008 számú „Felvonók és mozgólépcsők létesítése. Építmények függő-

leges forgalomellátásának követelményei” Ennek használata nem kötelező, de mint 

utat mutató segédlet mindenképen ajánlatos figyelembe venni. 

Lakóházaknál, ha csak egy felvonót létesítenek, annak legalább1000 kg teherbí-

rásúnak kell lennie, ami a gyakorlatban 1100*2100 mm-es alapterületű fülkét jelent. 

Ha több felvonót építenek, legalább az egyiknek akkor is ilyennek kell lenni. 

Ez alkalmas kerekesszék és gyerekkocsi szállításra is, de megfelel a bútorszállí-

tási feladatoknak és a sajnálatosan előforduló hullaszállítási követelményeknek is. 

Korábban a nagyobb teherbírású felvonók létesítését a magas energiaszükséglet 

miatt kerülték, de a korszerűbb hajtások miatt ez ma már kevésbé szempont, annak 

ellenére, hogy ugyanakkor az energia-megtakarítás, mint követelmény, a korábbiak-

nál nagyobb hangsúlyt kapott. 

Középületekbe sem célszerű 630 kg-nál kisebb teherbírású felvonót telepíteni. 

Ez ugyanis alkalmas a mozgáskorlátozottak befogadására, az ajtók szabadnyílás szé-

lessége 900 mm.  Ennek az is nagy előnye, hogy az EU raklap (800*1000 mm) béká-

val és kísérővel együtt is belefér, ha a béka beszerzésénél elég körültekintőek va-

gyunk. 
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A felvonó szállítási teljesítményét az 5 percen belül elszállítható utasok számá-

val jellemezzük, s az épület meghatározó létszámának, lakóépületek esetében lega-

lább 7,5%-a kell, hogy legyen, de a kívánatos érték 12% körül van.  Ugyanez a köve-

telmény közcélú épületeknél 10-20%. 

Ezeknek az irányértékeknek az ismerete természetesen kevés a részletes számí-

tások elvégzéséhez, az itt most nem is cél, csak a számítások fontosságára kívántunk 

rámutatni, melyekkel meghatározható a felvonók elsősorban darabszáma, elrendezé-

se, ill. egyéb paraméterek (pl. teherbírás, sebesség, ajtók mérete). Ugyanis, ha csak 

teherszállítási igények miatt nincs szükség nagyobb befogadóképességű fülkékre, a 

személyszállításhoz még nagy forgalom esetén is ritkán célszerű 1200 kg-nál na-

gyobb teherbírású fülkét telepíteni, mivel a gyakori megállás, így a ki-, beszállások 

időigénye miatt a fordulási idő és így a követési (várakozási) idő is megnő, pedig azt 

célszerű 30-60 s között tartani. Ebben a vonatkozásban is szerencsésebb a több, ese-

tenként kisebb, de célszerűen azonos kialakítású egymás mellé telepített felvonó. 

A felvonók mérete lényegében az aknák méretét is meghatározza, és ezeknek a 

számításoknak az időben való elvégzése azért lényeges, mert a felvonóaknák számát, 

méretét és épületen belüli elhelyezkedését, még az alapozás megkezdése előtt kell 

tisztázni, hiszen ez lesz az épület legmélyebb pontja. 

Az épületben számításba veendő létszámra azonban nem mindig tudnak hitelt 

érdemlő adatot mondani, tehát célszerűbb az épület funkciójából kiindulva számolni. 

A kiindulás az alapállomás szerinti szintek forgalmi igénye. Ez lakóépületek 

esetében szobánként 2 fő, a 6< [m
2
] < 12 közötti alapterületű szobák esetében egy fő, 

az ennél kisebb lakóhelyiségek figyelmen kívül hagyhatók. 

Hasonló a helyzet irodaházak esetében, ahol a főfalak közötti teljes alapterület 

figyelembevételével 10 [m
2
/ fő

 
] a kiindulási alap, s a mélygarázsnál 1,2fő /gépkocsi 

értékkel számolhatunk. 

Színházak és egyéb hasonló kulturális létesítmények estében az ülőhelyek száma 

és a mélygarázsok befogadóképessége adott, de a teljes töltési idő nem lehet több 

mint 30 perc. 
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Bonyolultabb a helyzet azonban, ha a létesítmény alatt mélygarázs is van, sőt 

esetleg az több szintes. 

Ilyenkor úgy számolunk, mintha minden garázsszintről és a földszintről is egy-

egy felvonót indítanánk az épület legfelső szintjéig. 

A garázs szintek gépkocsi befogadó kapacitásának ismeretében középületeknél 

1,2 fő/gépkocsit, lakóépületeknél 1,5 fő/gépkocsit, kulturális épületeknél pedig 2 

fő/gépkocsit alapul véve a teljes befogadóképesség ismeretében számolhatjuk a 

fennmaradó létszámot, akik majd gyalog közelítik meg az épületet, és a földszinten 

jelentkeznek, mint felvonó utasok.  

Az így kapott eredmények súlyozott átlaga alapján számítható a tényleges felvo-

nószükséglet. Erre a célra összetett algoritmusokat alkalmaznak a tervezők. 

 

7.2 A felvonók telepítéstervezése 

 

A fentiekben vázolt adatok ismeretében az épületen belül el kell helyezni a fel-

vonókat, de úgy, hogy egyrészt közel legyenek a bejárathoz vagy kijáratokhoz. 

Ahol több felvonóra van szükség, ott azok egymás mellett, ill. egymással szem-

közt legyenek, olyan közelségben, hogy a csoportos gyűjtővezérlés előnyei érvénye-

sülni tudjanak. 

Egyébként a fülkeméret ismeretében lehet a szükséges aknakeresztmetszetet 

meghatározni, figyelembe véve az egyéb aknai szerelvények helyigényét és a bizton-

sági hézagokat is. 

Nagyobb kiterjedésű épületeknél sok esetben nem elég egy berendezés, hanem 

több felvonócsoportra van szükség, s ezeket egymástól olyan távolságban kell elhe-

lyezni, hogy az épület belső vízszintes forgalmában ne okozzanak torlódásokat. 

Magasabb épületeknél szokásos megoldás, hogy a felvonó szállítási teljesítmé-

nyének fokozása érdekében az egy csoportba tartozó felvonók közül az egyik csak a 

páros, a másik csak a páratlan emeletekre megy, vagy az egyik csak az épület alsó 
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felét, a mellette lévő pedig csak a felső felét szolgálja ki, de természetesen ilyenkor is 

mindkettő az alapállomásról, azaz a földszintről indul.  

Hasonlóan a magas és nagyforgalmú épületek kiszolgálására alkalmasak az eme-

letes fülkék, ahol a páros- páratlan emeletválasztásnak megfelelően a bejárati szinten 

félemeletet le, vagy fel gyalog kell megtenni. A berendezés csak kétemeletenként áll 

meg, ami a fordulási időt szerencsésen csökkenti. A létesítés feltétele, hogy az épüle-

ten belül az egyes szintek közötti magasság azonos legyen. 

Természetesen az utóbbi két rendszernél szükség van egy minden szintet kiszol-

gáló felvonóra is, hogy a közbülső szintek közötti forgalom ne csak a földszinten ke-

resztül legyen biztosított. 

A telepítéstervezés következő feladata az épületet terhelő erők meghatározása. 

Azoknál a felvonóknál, ahol felsőgépházas elrendezést alkalmazunk (egyébként ha-

gyományos felvonóknál ez a legelőnyösebb megoldás) a gépházban keletkező erőket 

általában az aknafalra visszük ki. Ez történhet az akna vasbetonfödémének a segítsé-

gével, vagy acél tartókkal. Az acéltartók méretezésénél, a szilárdsági szempontokon 

túlmenően a lehajlásra is figyelemmel kell lenni. Ennek értéke nem haladhatja meg a 

támaszköz 1/1200-ad részét. 

Az aknában keletkező erőket a vezetősínen keresztül a süllyeszték aljára irányít-

juk, s csak a fülke és a teher külpontosságából származó másodlagos vízszintes erők 

terhelik a gyámokon keresztül az aknafalat.  

A felvonó üzemében keletkező erők általában dinamikus erők. Ezeket a hatáso-

kat a statikus erők dinamikus tényezővel való megszorzásával, a továbbiakban, mint 

statikus erőket adjuk meg az épület tervezői számára. 

A dinamikus hatásokat a vezetősín talpánál a fogókészülék konstrukciójától füg-

gő, 2-5 közötti tényezővel, míg az ütközők esetében 4-es szorzóval számoljuk. 

A fülke külpontos terhelését, annak középpontjától mindkét irányban ¼- ¼ tá-

volságba való kihelyezéssel vesszük figyelembe, ami különösen akkor jelent a veze-

tősínekre nézve jelentős vízszintes terhelőerőt, ha a fülke puttonyos kialakítású. Ezt 

az erőt a gyámokon keresztül az aknafal veszi fel. Ez az oka annak, hogy puttonyos 
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felvonók esetében a szokásos gyámtávolság 1500 mm környékén van, míg központo-

san vezetett fülkéknél mintegy 3000 mm. 

Vasbeton aknák esetében ez a terhelés nem számottevő, könnyűszerkezetes tor-

nyok esetében azonban jelentős lehet. 

A telepítési terveket, melyek az akna, a gépház és a felvonó fő méreteit, vala-

mint a statikai és dinamikai számításokat tartalmazza, valamint a korábban már rész-

letezett forgalomszámításokat is tartalmazza. Ezt a vonatkozó jogszabályban megha-

tározott szervezettel (jelenleg ezt az Országos Felvonó és Mozgólépcső Felügyelet 

végzi) kell jóváhagyatni, és csak azután nyújtható be építészeti engedélyezésre az 

elsőfokú építésügyi hatósághoz, még pedig az épületre vonatkozó építészeti tervekkel 

együtt. 

Azoknál az épületeknél, melyeknél felvonó létesítése indokolt, az épület építési 

engedélye ilyen jóváhagyott felvonó tervek nélkül ki sem adható. Ennek oka, egy-

részt, hogy az ilyen épületek alapvetően használhatatlanok felvonó nélkül, másrészt 

az építkezés legelején, még az alapozás időszakában kell a megfelelő helyen, méret-

ben és darabszámban az akna-süllyesztékeket kialakítani. 

 

7.3 Felvonók szerelése 

 

A felvonók szerelését szakvállalatnak kell végezni. Célszerű, ha a gyártó cég 

kollektívája végzi, vagy legalább is alvállalkozója. Ennek nem csak műszaki, de jogi 

vonatkozásai is vannak, ugyanis hiba esetén egyszerűbb annak kiküszöbölése. 

A szerelése a munkaterület átvételével kezdődik, és azt a kiviteli terv szerint, a 

jóváhagyott technológiai előírások szerint kell végezni. 

Első lépésben, ha még nincs, az aknaajtók helyének a lezárását és a főméretek 

ellenőrzését kell elvégezni, különös tekintettel a derékszögek és a függőlegesek elle-

nőrzésére, az esetleges eltérések megállapítására. Az építési hibák bizonyos határo-

kon belül nem gátolják meg a felvonó beépítését. Az eltérések mértékét azonban már 

az elején tisztázni kell, ugyanis a szerelési technológia módosítása is szükségessé 
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válhat, például a szerelést nem függőben, hanem ferde síkban (zsinórban) kell végez-

ni az akna dőlése miatt. 

Az akna beállványozása után a konkrét szerelési munka a felső és az alsó gyám 

beállításával, majd folyamatosan a gyámok és sínek elhelyezésével kezdődik, majd a 

gépházi szerelvények elhelyezésével folytatódik. Ezt követi az ellensúly és a fülke 

beépítése, a kötelek felszerelése, majd az ajtók beállítása. Az aknaajtók beemelését az 

aknafejben elhelyezett horog, vagy ha az aknának több oldalán van aknaajtó, akkor 

horgok segítik.  

Az akna és a gépház villamosítása után kezdődik a biztonsági berendezések ki-

próbálása, majd a próbaüzemelés.  

A gépház nélküli felvonóknál a gép a vezetősínek tetejére kerül, ezért ott külö-

nösen fontos, hogy a sínek ne csak beállításra, hanem rögzítésre is kerüljenek. 

A hidraulikus felvonóknál általában külön gondot jelent a hidraulika beemelése. 

Ezt a műveletet is megkönnyíti az aknafejben erre a célra létesített horog. A beeme-

léshez azonban legalább részlegesen meg kell bontani az állványt, tehát igen körülte-

kintően kell eljárni. Célszerű az összes aknai feladat elvégzését követően utolsónak 

beemelni a hidraulikát, az állványzat végleges bontása előtt. 

A próbaüzem sikeres befejezése után jön a MEO vizsgálat, majd az ún. „hatósá-

gi átadás”. 

 

7.4  Felvonó üzembe helyezése 

 

A felvonók üzembe helyezését a berendezés részletes átvizsgálása, a biztonsági 

berendezések kipróbálása és műszeres mérések alapján az akkreditált szervezet fel-

vonóellenőre végzi.  

A vizsgálat megkezdésének a már korábban említett bizonylatok meglétén túl, 

feltétele a biztonsági berendezések laboratóriumi certifikátja csak úgy, mint a kötelek 

műbizonylata, és a gyártó cég összefoglaló MEO jegyzőkönyve.  
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Az eredményes vizsgálatot követően sor kerül annak bizonylatolására, úgy az 

Országos Felvonó és Mozgólépcső Felügyelet, mint az elsőfokú építésügyi hatóság 

felé. Az eredmények az ún. „Felvonó Könyv”-be is rögzítésre kerülnek a karbantartó 

cég és az üzemügyeletes adataival együtt. 

Ha eddig nem volt, akkor legkésőbb ilyenkor kerül betanításra az üzemügyele-

tes, aki a felvonó futóellenőrzését naponta fogja végezni, és szükség esetén az utasok 

mentéséről is gondoskodik. 

Az utóbbi években erősen terjed a távfelügyeleti rendszer, mely egy diszpécser-

központ és a felvonó fülke közötti fónikus kapcsolat segítségével üzemzavar esetén 

az utasokat megnyugtatja, és a mentéshez szakképzett szerelőt küld a helyszínre.  

A legmodernebb diszpécserközpontok egyébként folyamatosan és automatiku-

san figyelik a felvonók üzemállapotát, tehát általában bejelentés nélkül is észlelik, ha 

valahol fennakadás van, napi ellenőrzéseket azonban ezek mellett is meg kell valósí-

tani. 

 

7.5 A felvonók karbantartása 

 

A felvonókat is, mint minden műszaki berendezést, rendszeresen karban kell tar-

tani, s mint veszélyes üzemű berendezést, jogszabály alapján kijelölt akkreditált szer-

vezettel rendszeresen ellenőriztetni is. Az előbbit havonta, az utóbbit általában ne-

gyedévente kell elvégezni. 

A karbantartást szakvállalatnak kell végezni. Célszerűen azzal kell szerződést 

kötni, aki a szerelést végezte, hiszen ők ismerik a konkrét berendezést legjobban.  

A karbantartási munkákat a szakvállalat karbantartási utasítása szerint kell vé-

gezni. Ennek az utasításnak az átadása minden esetben kötelező, függetlenül attól, 

hogy ki végzi a karbantartást.  

Egyes karbantartási utasítások az összes műveletet nem havonta, hanem ritkáb-

ban tartanak csak szükségesnek, de mindegyikre sor kerül egy év ciklus alatt, ez az 
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ún. „programozott karbantartás”. Ettől függetlenül a havi karbantartás, az egyes biz-

tonsági berendezések és szerelői ellenőrzések elvégzése változatlanul kötelező. 

Magyarországon a felvonók tervezett élettartama húsz év volt, s a statisztikai 

adatok azt mutatják, hogy az átlagos berendezések 30-33 év üzem után kerültek le-

cserélésre, természetesen úgy, hogy 15-18 éves üzem után egy főjavítást is be kellett 

iktatni. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy gondos és rendszeres karbantartás mellett ez az 

élettartam a megfelelő üzembiztonsággal együtt megvalósítható, de csak akkor, ha a 

karbantartást folyamatosan megköveteljük és ellenőrizzük. 

Ezt az ellenőrzést a felsőfokú végzettséggel és OKJ-s szakvizsgával rendelkező 

felvonóellenőrök nem csak adminisztratíve, tehát a felvonókönyvi bejegyzéseken ke-

resztül, de a felvonók helyszíni áttekintése, funkciópróbája, sőt esetenként műszeres 

mérése révén is gyakorolják. Az ellenőrzéseket szintén jogszabályok és a vonatkozó 

szabványok alapján végzik. 
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8. Folyamatos üzemű berendezések (páternoszterek, mozgó-
lépcsők és mozgójárdák) 

 

Ezek a berendezések szerkezeti felépítésüket tekintve jelentősen eltérnek a ha-

gyományos felvonóktól, még a páternoszterek, is ahol a függőleges elrendezés és 

még jó néhány részegység hasonlít a hagyományos értelemben vett felvonókra. A 

mozgójárdák és mozgólépcsők sok vonatkozásban, legalább is ami a részegységek 

vonatkozásaiban inkább a páternoszter továbbfejlesztésének tekinthetőek, mint fel-

vonóknak. Kiterjedésük vízszintes irányban a mozgólépcsők esetében legalább két-

szerese a függőlegesnek, a mozgójárdáknál pedig alig beszélhetünk függőleges kiter-

jedésről, mivel a ferdén beépítettek hajlásszöge is 6-12° közé esik. 

Annak, hogy ezeket a folyamatos üzemű „anyagszállító” gépeket a felvonókhoz 

hasonló módon kezeljük jogilag, annak az az oka, hogy használati módjuk a felvonó-

kéval azonos, magyarul a használókkal és viselkedésükkel szemben itt sem, lehet 

semmiféle követelményt támasztani, vagyis olyan biztonsági rendszerre van szükség, 

mely az utasokat nem csak a gépektől, de önmaguktól is megóvja. 

8.1. Páternoszterek  

8.1.1 A páternoszterek felvonóknál is alkalmazott részegységei 

 

A berendezést szinte kizárólagosan személyszállításra használják, és csak iroda-

házakba telepítették. A berendezés fülkéi, melyek két párhuzamos, végtelenített, he-

vederes-görgős láncra vannak függesztve, két személyesek, és a szokásos menetse-

bességük 0,25m/s, ami lehetővé teszi a menet közbeni be- és kiszállást. A fülkék az 

alsó szint alatt és a felső szint felett, az un. „váltó tér”-ben átmennek a „másik akná-

ba” és útjukat az ellenkező irányba folytatják. Az áthaladás veszélytelen, mivel (a 

gyakori hiedelemmel ellentétben) a fülke „nem áll fejre”, tehát az utasnak, ha nyu-

godtan viselkedik, semmitől sem kell tartania. Ugyanakkor az utas hirtelen nagymér-

vű dinamikus mozgása, mely a fülkét is megrántja a váltótéren megvezetés nélkül 

áthaladó fülkét elfordíthatja. Ezzel súlyos meghibásodást, királycsap törést okozhat 
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és azt, hogy a berendezést vészfékkel kell megállítani. A nyugodt viselkedésre kivi-

lágított tábla is felhívja a figyelmet. 

Részben a konstrukciós hibák, részben pedig a nagyfokú használói felelőtlenség, 

korábban aránytalanul sok (átlagban évi 2) halálos balesetet okozott. Emiatt meg-

szüntették az új berendezések telepítését, és több berendezést le is szereltek. A konst-

rukciós hibák kiküszöbölése, valamint a biztonsági rendszer korszerűsítése révén a 

baleseti mutatók lényegesen javultak, de telepítésüknél a mozgáskorlátozottak, vala-

mint mindennemű teher szállítására a hagyományos értelemben vett, akadálymentesí-

tésre alkalmas felvonót is kell telepíteni. 

 A páternoszterek (8.1. ábra). hajtóegysége azonos e felvonóknál alkalmazottak-

kal, azzal az eltéréssel, hogy a vn [m/s]= 0,25 biztosítása érdekében, tekintettel a min-

tegy 1,1 m-es átmérőjű poligonkerékre (lánckerék) egy további fogaskerék áttételre 

van szükség a lassítás érdekében (8.2. ábra). 
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8. 1. ábra Páternoszter 

 



124  FELVONÓK ÉS MOZGÓLÉPCSŐK 

www.tankonyvtar.hu   Némethy Zoltán, Rinkács Angéla, BME 

 

 

8. 2. ábra Páternoszter hajtás 

 

További eltérés, hogy míg a felvonónál olyan lendkereket – ez egyben kézi ke-

rék is – kell alkalmazni a mind pontosabb szintbeállás érdekében, amelyik biztosítja a 

motorra megengedett tehetetlenségi nyomaték közel l00%-ra való beállítását, addig a 

páternoszternél, aminél rövidebb fékút biztosítása érdekében csak egy könnyű kézi 

kereket alkalmazunk. Erre is csak azért van szükség, mert ennek a keréknek a másik 

rendeltetése, az, hogy a fülkét kézi erővel szintbe tudjuk hozni, ha arra szükség van. 

Ugyancsak azonos – legalább is a régebben telepített felvonókéval- a fa betétes 

acél vezetősín, és ugyancsak hasonlatosak a fülkék, amelyekből itt nem egy van, ha-

nem durván kettővel több, mint a kiszolgált szintek kétszerese. Ezek a fülkék csak két 

személyesek, ami még nem jelent feltétlenül eltérést, de ajtajuk nincs, ami ma már a 

többi felvonónál megengedhetetlen. 

A páternoszterek is a függőleges aknában közlekednek, de míg a felvonóknál 

egyetlen akna van, amiben a felvonó fel-, és le közlekedik, addig a páternosztereknél 
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egy kettős akna van, melyek közül az egyikben csak felfelé, a másikban pedig csak 

lefelé közlekednek a fülkék. 

A klasszikus felvonóknál is előfordul lánchajtás, legalább is a kisteherfelvonók-

nál, de az ott alkalmazott láncdió, vagy lánckerék, továbbá az ehhez csatlakozó kalib-

rált, vagy hevederes lánc legfeljebb halványan emlékeztet a páternosztereknél alkal-

mazott párjára. 

8.1.2. A páternoszterek különleges részegységei 

 

A páternosztereknél alkalmazott lánckerekek egymással párhuzamos síkban he-

lyezkednek el, de egyébként párhuzamos tengelyük között jelentős távolság van. Ez a 

távolság megegyezik a két aknarész hossztengelyének távolságával. 

Mint már említettük a fülkéknél nincs ajtó, de az aknafalba sem építenek ajtókat 

az egyes szinteknél. A beesés elleni biztonságot itt a fülkékhez csatlakozó és ennek 

megfelelően velük együtt utazó billenő és eltolódó lemezek biztosítják. Ezek a leme-

zek összezáró sík felületet alkotnak, s ha valaki mégis „beléjük lép” hátrafelé készsé-

gesen elmozdulnak, de a velük összekapcsolt réztányér azonnal rövidre zárja a fülkék 

mögött húzódó „líra (troli)” vezetéket, ami a hajtó és féknyitó áramkör azonnali meg-

szakítását, továbbá a berendezés leállítását eredményezi. 

Veszélyhelyzet, vagy egyéb olyan körülmény bekövetkezése esetén, melyet az 

utas veszélyesnek ítél, rendelkezésére áll minden egyes kabinban egy fogantyú, 

melynek meghúzásával ugyanez a szerkezet működtethető, és a berendezés ennek 

megfelelően leáll.  

Ezen kívül, a vészleállításra még minden szinten, a fel-, ill. le-irányú fülkék kö-

zött el van helyezve, egy az emelőgépeknél jól ismert Stop- gomb is (Ilyenekkel a 

felvonófülkékben is találkozhatunk, de szükségességükre vonatkozó álláspont a fel-

vonók vonatkozásában többször változott). 

A kabinok kétszemélyesek és a be-, valamint a kiszállást mindkét oldalon beépí-

tett fogantyúk biztosítják, úgy a fülkében, mint a szinteken.  



126  FELVONÓK ÉS MOZGÓLÉPCSŐK 

www.tankonyvtar.hu   Némethy Zoltán, Rinkács Angéla, BME 

 

Fel-irányban haladva, ha az utas feje, vagy lábfeje az űrszelvényből kilóg, ter-

mészetszerűen bele akad a küszöbbe. Ez azonban nem okoz gondot, tekintettel arra, 

hogy a küszöbök csuklósan vannak rögzítve, és ilyenkor felbillennek. 

Hasonló a helyzet a „szemöldökfák”-kal melyek ugyancsak elmozdulhatnak fel-

irányba, de ilyenkor egyidejűleg egy villamos érintkezőt is működésbe hoznak, mely 

a biztonsági áramkört megszakítja, s ez által a berendezést leállítja. Ezeknek a rácsos 

kialakítású szerkezeteknek a feltolódása, az az elmozdulási lehetősége nagyobb, mint 

a berendezés fékútja, tehát az utas beszorulásának veszélye nem áll fent. 

Ezek a biztonsági elemek részben már korábban is léteztek, de az 1970-es évek-

ben kerültek korszerűsítésre, amikor is minden berendezésnél ezeket a módosításokat 

elvégezték, s így a baleseti veszély jelentősen csökkent. 

Külön kell szólni az utasok biztonságáról a felső és alsó váltótérben. Elöljáróban 

leszögezhetjük, hogy ez az áthaladás biztonságos. Amikor a fülkét függesztő király-

csapok elérik a lánckerék vízszintes átmérőjét, a lánckerék ívén 180°-os körpályán 

áttérnek az ellenkező irányú pályára, és megkezdik függőleges haladásukat a koráb-

bival ellentétes irányba.  

Minden fülkénél két ilyen királycsap van, mégpedig a felső átellenes sarokban, 

ezeken függ a fülke, és ezek révén van kapcsolatban a vonólánccal. 

  

8.1.3. A páternoszterek üzemeltetésének speciális körülményei 

 

Páternosztereket Magyarországon az 1930 – 1980 közötti időszakban létesítet-

tek. Ilyen berendezéseket csak 8-10 emeletes, nagy forgalmú irodaházakba, vagy ha-

sonló jellegű közintézményekbe telepítettek. Szállítási teljesítményük, már ami az 

épület töltését illeti, sokkal nagyobb, mint egy duplex felvonócsoportnak, annak elle-

nére, hogy a sebességük lényegesen kisebb, de nincs megállási és ajtónyitási, vala-

mint be-, és kiszállási idő és több fülke van. A használati értékét még tovább növeli, 

hogy még csúcsforgalmi időszakban is, jelentős emeletközi forgalmat le tud bonyolí-

tani egyidejűleg. 
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A berendezés nyilvánvaló hátránya, hogy fogyatékkal élők és csomagszállítók 

számára nem használható, ezért telepítésüknél mindig is feltétel volt, hogy ezen cé-

lokra hagyományos felvonót is kell telepíteni, és erre megfelelő feliratokkal a figyel-

met fel kell hívni. 

A berendezés indítása, és megállítása a kezelő feladata a munkaidő megkezdése 

előtt és befejezése után. Az üzem-szünetet a beszállást megakadályozó korlátok vagy 

zárókötelek jelzik, melyeket leállás előtt, a teljes kört utazó kezelő rögzít 

záróhelyzetbe, és indítás után, hasonlóan jár el, amikor ezeket eltávolítja. 

Tekintettel arra, hogy az indítás is, a leállás is „menetrend szerint” naponta csak 

egyszer következik be, a hajtás igénybevételét csak a folyamatos üzem jelenti, ami az 

üzemidő 90%-ban a névleges terhelésnek csak 20-30%-át jelenti, hiszen a körbefutó 

láncok és kabinok kiegyensúlyozzák egymást, terhelést csak az éppen ellentétes 

irányba utazó személyek súlyának a különbsége és a berendezés veszteségei jelente-

nek (pl. súrlódás). 

A berendezés tehát, úgy forgalmi, mint energetikai vonatkozásban egyértelműen 

kedvező, de további elterjedését a viszonylag magas baleseti szám nemcsak korlátoz-

ta, de alkalmazásukat egyre inkább visszaszorítja. Ezek a balesetek egyébként főleg a 

bíróságokon következtek be, és főként azok szenvedték el, akik az épületnek nem 

voltak állandó látogatói, vagy dolgozói. 

A fentieken túlmenően azonban azt is meg kell említeni, hogy a páternoszterek 

létesítése különös tekintettel a fülkék nagy darabszámára, költséges.  

Végülis egyértelmű előnyeivel szemben a jelentős mértékű balesetveszély miatt 

alkalmazásuk és költségeik visszaszorulóban van. 

Ez érthető, ha figyelembe vesszük, hogy az 1970-es években az országos felvo-

nóállomány 0,5%-át jelentő páternoszterek, az évi 3-4 súlyos, vagy halálos balesetnek 

mintegy 50%-át okozták.  
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8.2. A mozgólépcsők és mozgójárdák 

 

A mozgólépcsők (8.3. ábra) és mozgójárdák igen nagy létszámú embertömeg 

mozgatására alkalmasak. Szállítási teljesítményük sebességtől és szélességtől függő-

en 4-12 ezer fő/óra. 

 

8. 3. ábra Mozgólépcső 

 

Telepítésük helyigényes és költséges, szakaszos üzemre nem igazán alkalmas, 

bár léteznek olyan kivitelek is, ahol a belépőlemez terhelése vagy egy-egy fényso-

rompó jelzése indítja újra a szerkezetet. 

Léteznek a szabályozott berendezések szabadtéri kivitele. Itt nem csak a lépcső-

kocsik fokozott korróziójával kell számolni, de a szerkezet működése során a más 

területekről rendszeresen behordott szennyezés csapadékkal kevert elegyéből szárma-

zó kémiai folyamattal és annak gőzeivel is. 

Ezért ahol lehet – ezen berendezéseket is – fedett viszonyok között alkalmazzák. 

Nélkülözhetetlenek a valódi, tehát mélyvezetésű metróknál, de előszeretettel telepítik 

őket aluljárókba és a többemeletes, nagy forgalmú áruházakba is (8.4. ábra). 
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8. 4. ábra Mozgólépcsők az áruházban 

 

A mozgójárdák repülőtereken és egymáshoz viszonylag közeleső közlekedési 

csomópontok között nyertek legtöbbször alkalmazást, de újabban ott is alkalmazzák 

lejtős, vagy emelkedő kivitelben, ahol áruszállító kézikocsik forgalmának felvonók-

kal való lebonyolítása nehézségeket okozna (pl. építőanyag áruházakban). 

 

8.2.1. Mozgólépcsők részegységei 

 

A mozgólépcsők (8.5. ábra) a páternoszterektől eltérően egyidőben csak egy 

irányban tudnak szállítani, ezért ott, ahol kétirányú forgalmat akarunk biztosítani, ott 

a mozgólépcsőket párban kell szerelni. A berendezések hajtása hasonló a páternoszte-

reknél megismertekhez, de tekintettel arra, hogy a sebességük általában nagyobb, a 

lánckerék átmérő (8.6. ábra) pedig, lényegesen kisebb, ott a páternosztereknél alkal-

mazott hajtómű utáni lassító fogaskerék áttételre, általában nincs szükség. 
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8. 5. ábra Mozgólépcső 

 

 

8. 6. ábra Mozgólépcső láncfeszítő műve 

 

A lánckerekek forgási iránya és fordulatszáma mindkét berendezés típusnál 

megegyezik, de amíg a mozgólépcsőknél a két lánckerék a páternoszterekétől eltérő-

en azonos tengelyen helyezkedik el, (a páternosztereknél a két lánckerék két, egy-

mással párhuzamos tengelyre van szerelve, melyek távolsága megegyezik a „két ak-

na” függőleges tengelyének távolságával.) A páternoszterek és a mozgólépcsők is 

folyamatos üzemű berendezések, így az indítási és fékezési viszonyok (a vészféke-

zéstől eltekintve) másodlagosak. A folyamatos üzem során azonban itt is, mint min-
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den lánchajtásnál, számolnunk kell az egyenlőtlenségi tényezővel, amelyik, mint rez-

gésgerjesztő szerepel. Ugyanakkor a poligonkerék viszonylag nagy fogszáma és a 

jelentős tömegek csillapító hatása miatt általában nem jön létre jelentős rezgés.  

Ugyancsak hasonló a végtelenített görgős lánc is (8.7. ábra), de azok megvezeté-

se már eltérő, a páternosztereknél megszokottól.  

 

8. 7. ábra Mozgólépcső lánc (METRO) 

 

8.2.2. A mozgólépcsők különleges részegységei 

 

Az általában négy-kerekű lépcső-kocsikat a végtelenített, hevederes-görgős lánc 

mozgatja folyamatosan. A visszatérő kocsik ugyanis a szállító lépcsők alá fordulnak 

és „fejjel lefelé” térnek vissza a másik beszállási hely előtt. A lépcsőkkel párhuzamo-

san gumikorlát is halad, mely az utasok folyamatos kapaszkodási lehetőségét és biz-

tonságérzetének erősítését szolgálja.  

A berendezések meredeksége a vízszinteshez képest 25-35°, a névleges sebessé-

gük pedig áruházi és irodaépületeknél általában 0,5 m/s, míg közlekedési létesítmé-
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nyeknél ennél nagyobb, azaz 0,7-0,9 m/s is lehet. A mozgólépcsők szélessége 600-

1200 mm között változik. Leggyakoribb a 800, vagy 1000 mm-es változat, azaz egy 

lépcsőfokon egy vagy két ember utazik. A mozgólépcsőket általában párban szokták 

beépíteni, az egyik felfelé, a másik lefelé viszi az embereket. 

A belépő és a kilépő szakaszokon, a fel- és lelépés biztonságossága érdekében, a 

lépcső-kocsikból legalább 3-3 kocsi egybefüggő vízszintes síkot képeztetnek. Ezt a 

kocsikat megvezető pályák ívének változtatásával biztosítják.  

A lépcső-kocsik körcikk keresztmetszetűek, melyeknek középponti szöge meg-

egyezik a pálya meredekségével. A vonóláncok általában a középpont közelében lévő 

tengely két végéhez csatlakoznak egy-egy görgővel, továbbá esetenként a sugár és a 

körív találkozásánál van a lépcső két oldalán egy- egy szabadon futó görgő is. A má-

sik sugáron helyezkedik el a járó felület, mely kopásálló keskeny hosszanti bordázat-

tal van ellátva. 

 Az egyenletesen emelkedő pálya-szakaszon a görgők egy síkban, de külön vo-

nalon futnak. Ez teszi lehetővé, hogy a vízszintes szakasz kialakításához a felső és az 

alsó görgők külön-külön pályára kerüljenek. Ennek a távolságával akár kisebb lép-

csőfok magasságot, illetve vízszintes szakaszt is be lehet állítani. Ez utóbbira a be-, 

és kilépő szakaszokon feltétlenül szükség van. 

Mozgólépcsőknél az indítási és leállítási folyamat üzemszerűen utasmentes álla-

potban történik. De a hosszúkarú mozgólépcsőknél ez nem mindig biztosítható. Az 

utasok egyenletes sebességgel, a sétáló, vagy gyalogló ember sebességével közelítik 

meg a mozgólépcsőt, melynek a sebessége velük nagyjából azonos. A fellépésnél már 

rendelkezésre áll a mindkét oldali gumikorlát (8.8. ábra), melynek a sebessége a lép-

cső-kocsikénál kis mértékben nagyobb. Ez azért lényeges, mert így az utas a kezét 

automatikusan előre húzza magához, míg ellenkező előjelű sebességkülönbség esetén 

a hátrafelé távolodó kéz az utast hanyatt rántaná. Alaphelyzetben tehát az utazás tel-

jesen veszélytelen. Veszélyt jelent azonban a gumikorlát azokra a kisgyerekekre, akik 

azt nem lefelé, hanem felfelé nyúlva fogják meg, és így az ujjuk alá szorulhat, s ez 

ellen csak a karon hordozás az egyetlen védelem.  
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8. 8. ábra Gumikorlát tapadásának fokozása 

 

 A cipők és más tárgyak beszorulása ellen véd a kilépő élnél lévő fésű, mely 

elmozdulhat és a berendezést elektromosan is lekapcsolja. 

A mozgólépcső valamennyi szerkezeti elemét mintegy összefoglalja a 8.9. ábra. 

 

8. 9. ábra Mozgólépcső szerkezetek 

 

8.2.3. Mozgólépcsők telepítése és üzemeltetése 

 

A mozgólépcsők létesítése a felvonókhoz hasonlóan építési engedély köteles te-

vékenység. A telepítési tervhez a szokásos dokumentumokon kívül csatolni kell a 

forgalomszámítást is. A mozgólépcsők telepítésénél a forgalom nagysága, időbeli 
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lefolyása, és a kiiktatás lehetősége egyaránt fontos szempont. Ennek alapján határoz-

ható meg, hogy milyen széles és milyen sebességű mozgólépcsőre van szükség és az 

is, hogy irányonként hány darabra. 

Hova érdemes mozgólépcsőt (8.10. ábra), lejtős mozgójárdát (8.11. ábra), avagy mely 

területeken lehet két közlekedési csomópontot mozgójárdával összekötni (8.12. ábra). 

 

8. 10. ábra Mozgólépcső telepítés 

 

 

8. 11. ábra Lejtős mozgójárda telepítés 

 

 

8. 12. ábra Mozgójárda telepítés 
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Ugyanakkor gondolni kell arra is, hogy ezeket a berendezéseket is rendszeresen 

karban kell tartani. Ez kis emelőmagasságú berendezéseknél, ahol egyébként is köte-

lező, hogy hagyományos felvonó is legyen mellette, nem okoz gondot, de hosszúkarú 

mozgólépcsőknél már más a helyzet. Ezért ezekből egymás mellé legalább hármat 

kell telepíteni, de nem csak a karbantartás miatt. Itt hagyományos lépcső általában 

nincs, nem is lenne értelme a nagy szintkülönbség miatt. Ugyanakkor nagyon gyak-

ran forgalmi okok is indokolják, hogy legalább három mozgólépcső legyen, azért, 

hogy bizonyos csúcsidőszakokban az egyik vagy másik irányba két mozgólépcső is 

egy irányba szállíthasson, hiszen például egy metró mélyállomáson, a két forgalmi 

vágány között lévő peronon nem engedhető meg a zsúfoltság. 

 Közforgalmi épületekben és áruházakban gyakori – nem csak forgalmi, de üz-

letpolitikai okokból is –, hogy csak fel-irányú lépcsőket telepítenek. 

 Valamennyi mozgólépcső telepítése esetén a mozgáskorlátozottakra és a baba-

kocsikra tekintettel, azok mellé felvonót is kell telepíteni.  

 Hatósági biztonságtechnikai ellenőrzésük - a felvonókhoz hasonlóan- negyed-

évenként kötelező. 

A mozgólépcsők rövidkarú változatát (8.13. ábra) általában gyári körülmények 

között szerelik készre és egyben szállítják ki a helyszínre, ahol egyben emelik be, és 

helyezik rá a fogadó „papucsokra”. Ezt követően már csak az illesztési hézagok el-

dolgozása, az elektromos bekötések, és finom beállítások megvalósítására van szük-

ség. 
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8. 13. ábra Rövidkarú mozgólépcső 

 

 A hosszúkarú mozgólépcsőknél a vasszerkezetét több részletben emelik be a 

lejtaknába. Ott szerelik össze a tagokat egymással és a feszítőművel, valamint a haj-

tással. Azt követően kerül sor a láncok és lépcső-kocsik, valamint a gumikorlát be-

szerelésére és a próbaüzemet követően a burkolatok felhelyezésére.  

A már üzemelő berendezéseknél a bármilyen robosztusak is a szerkezetek a 

nagy igénybevétel miatt számítani kell a kopásokra, nyúlásokra is.  

Ezért a szerkezet úgy van kialakítva, hogy bizonyos határok között alkalmas a 

görgős-láncok vagy a gall-láncok nyúlásának kiegyenlítésére, a feszítő elemek el-

mozdulása által. Legtöbbször, mielőtt a nyúlások a rendelkezésre álló lehetőség hatá-

rát elérnék, sor kerül a programozott főjavításra, melynek keretében a láncokat ki-

emelik, és részenként bemérik. Ezt követően kalibrálási- és teherpróbának vetik alá, 

majd az azonos nyúlású részeket párosítva szerelik be újra, feltéve, hogy nem szorul-

nak cserére. 
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 Az egyes lánctagok összeillesztése általában szegecseléssel történik. 

 A felújítás kiterjed a lánckerekek ellenőrzésére, és amennyiben lehetséges a ko-

pott fogprofilok javítására is.  Nagyobb kopások vagy fogkitöredezettség esetén itt 

is csak a csere segít.  

Az új berendezés telepítését, vagy a már működő berendezés főjavítását követő 

próbaüzem után, a mozgólépcsőknél ugyanolyan üzembe helyezési eljárást kell le-

folytatni, mint a felvonóknál. Az eljárást csak az illetékes kijelölt akkreditált szerve-

zet, mozgólépcső-ellenőri vizsgával rendelkező alkalmazottja végezheti. Ezt követő-

en kerülhet az építésügyi hatóság által kiadásra a használatbavételi engedély. 

A mozgólépcső üzemeltetéséhez üzemügyeletes biztosítása és gépkönyv, vagy 

felvonókönyv vezetése ugyanúgy hozzátartozik, mint a berendezések kötelezően elő-

írt legfeljebb 35 napos ciklusú karbantartása.  

Mindezen előírások betartása mellett megbízható szállítási, vagy akár közleke-

dési eszköz lehet a mozgólépcső, ill. a mozgójárda.  
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