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Aszakmai gyakorlatok célja
A hallgatók a Kulturális Örökség MA szakon belül a Borkultúra szakirányon 13 tantárgyat tanulnak.
Ezekből elméleti képzést kapnak. A SZAKMAI GYAKORLAT célja, hogy az elméleti képzésben
megszerzett ismereteket gyakorolják. Elsősorban a termelési a kereskedelmi és a borfogyasztási terülaten.
Természetesen fontos szempont a gyakorlat során az is, hogy új ismereteket szerezzenek. Ismerkedjenek meg
a különböző méretű borászati vállalkozásoknál a szőlőtermesztés és a borászat elméleti alapjaival. Terepen
tanulmányozzák a borminőséget befolyásoló tényezők vagy tényezőcsoportok, így a termőhely, a fajta, vagy
házasított borok esetén a fajtahasználat, az évjárat hatás és annak változásai, valamint az emberi tényezők,
azaz a szőlőtermesztési technológia (művelésmód, metszésmód, rügyterhelés, fürtterhelés, sor- és tőtávolság,
az alkalmazott agrotechnikai eljárások – talajművelés, növényvédelem, lombozat kialakítása, csonkázás –
lényegét, a borkultúra történelme szempontjából olyan fontos szőlőszüret megteremtését, kivitelezését), és a
borászati technológia legfontosabb elemeit (a szőlőfeldolgozást, a fehér és vörösborkészítés különböző
változatait, a bortárolási és borérlelési módozatokat, a borkezelések gyakorlati megvalósítását, a borok
stabilitásának megteremtését, a bor palackozását).
A bor kereskedelmi kultúráját gyakorolva megismerkednek a gyakorlatban az értékesítésre szánt bor
megtervezésével (a borminőség – ár – érték – arány szerinti meghatározásával, ennek megfelelően a bor
kiszerelésének, pontosabban felöltöztetésének megteremtésével). Fontos eleme ezen gyakorlatnak a borjog
alapjainak megismerése. A bortermeléshez a forgalomba hozatalhoz szükséges jogi és gyakorlati ismeretek
és az adminisztráció elsajátítása. a borkategóriák, a hozzájuk tartozó szőlőtermesztési, borászati
szabályozások, a különböző minősítések, ellenőrzések megismerése és gyakorlása. A bor piacának, azaz a
fogyasztói célcsoportnak a meghatározása piaci elemzések alapján.
Ennek megfelelően az ehhez illeszkedő címketervezés megismerése és gyakorlása az egyik
legfontosabb feladat. Terepen, azaz különböző piaci szegmensekben .., nagy alapterületű diszkontok,
hipermarketek, szupermarketek, valamint a kisebb alapterületű bort s más italt egyaránt kínáló boltokban, és
a speciális borszaküzletekben tett gyakorlat során gyakorolják az áruátvétel szabályait, a bort kísérő
különböző okmányok kitöltését, annak ellenőrzését. A borok átvételét, a borok raktározási körülményeit. A
raktárakban történő eligazodást. A borok polcon való megjelenésének megteremtését (melyik bort milyen
magasságban, fajta.. vagy ország és borvidék szerinti csoportosításban pontosan hová érdemes a fogyasztó
számára könnyen megtalálható módon elhelyezni).
A bor fogyasztási kultúrájának megismerése, gyakorlása során az elméletben s a bor érzékszervi
minősítési gyakorlataiban megszerzett ismereteik s a gyakorlat helyén dolgozók ismeretei alapján
megtervezik s gyakorolják egy-egy borverseny, borbemutató, borgasztronómiai bemutató, borvacsora,
borfesztiváli megjelenés (a pavilon megtervezése, a dekoráció megtervezése a borértékesítés technikai és
pénzügytechnikai feltételeinek megteremése az ide vonatkozó jogszabályi minimum megismerése és
gyakorlása). A fogyasztási kultúra eszközrendszerének megismerése. A különböző bortípusok, borstílusok,
borvidékek jellegzetességeinek megfelelő eszközválasztás és ételválasztás gyakorlása és célja a
gyakorlatban.
Fontos gyakorlat a borismereti képzésben a WSET (WINE AND SPIRIT EDUCATION TRUST)
legalább alapfokú diplomájának megszerzése.
Magyarország híres borvidékei tárgy során a hallgatók elméletben megismerik 22 borvidékünket,
azok éghajlati, talajtani jellemzőit, a borvidékek jellegzetességeit adó szőlő- és borfajtákat.
A szakmai gyakorlat során tanulmányi utak szervezésével, esetleg több borvidék számos borászatába
kihelyezett gyakorlattal ismerhetik meg csoportosan vagy egyenként borvidékeinket. Az egyenkénti egyéni
feladatteljesítés után beszámoló írásával, előadás tartásával számot adnak megszerzett ismereteikről és így
azokat átadják társaiknak.
A világ híres borvidékei tárgyhoz csatoltan az anyagi lehetőségek miatt „csak” virtuális utazásra van
lehetőség, emellett viszont egy-két magyarországi kereskedőt tervezünk meghívni, akik borbemutatón a
bemutatott borok jellegzetességein keresztül gyakoroltatják a legnevesebb borvidékekről beszerezhető
ismeretet.
A négy félév során vagy Bordeaux-ba a Vinexpo-ra, vagy Veronába a Vinitaly-ra a hallgatóknak
látogatást kell szervezni, hogy koncentráltan egy helyen ismerjék meg a világ híres borvidékeit, borait..
Ezeken a kiállításokon és vásárokon együttesen gyakorolhassák a bor kereskedelmi kultúrájához
tartozó kiállítás szervezést, valamint a borkóstolás során a szőlő és a bor termelési és fogyasztási

kultúrájához kapcsolódó ismereteket is szerezhetnek. A Vinitaly-ra történő szakmai úthoz kapcsolódóan,
annak kibővítésével néhány borászati üzem, borút meglátogatásával, borvacsorán, borbemutatón való
részvétellel az Olasz borkultúra tárgyhoz tartozó gyakorlaton is részt vehetnek. Az olasz nyelvet, mint
szakmai nyelvet gyakorolhatják.
Az idegen nyelvek (olasz) gyakorlására ezentúl jól hasznosíthatják a főiskola könyvtára által
biztosított lehetőségeket.
A bor a művészetekben és a bor az irodalomban tárgyak gyakorlására a hallgatóknak célszerű lenne
megbízni egy-egy művészeti vagy irodalmi tematikájú borest megszervezésével az EKF építészeti és
kulturális örökségeit kihasználva (kápolna, könyvtár, egyházmegyei könyvtár, díszterem).
Ezeket az irodalomhoz, a művészetekhez kapcsolódó boresteket a 4, félévben szerveznék a hallgatók,
mert ezek már komoly, komplex ismereteket igényelnek a bor kultúrájáról.
Minden gyakorlat során akár Egerben, akár az ország más borvidékén, akár külföldön fontos cél az
adott terület néphagyományainak, a borhoz kötődő szokásoknak, ünnepeknek a megismerése. Gondolati
síkon beszélni kellenearról, arról, hogy milyen jellegű borünnephez milyen módon lehet ezeket társítani és
ott bemutatni.
A szakmai gyakorlatot végző célja összefoglalva az előzőekben leírtak szerint az, hogy az elméleti
képzés során megszerzett komplex ismereteket gyakorolják, gyakorlatban láthassák, fel legyenek vértezve
olyan tudással, amivel az „iskolapad”-ból kikerülve bátran vállalhassanak munkát borászati vállalkozásnál,
borral foglalkozó kis-, és nagykereskedelmi vállalkozásoknál, különböző civil szerveződéseknél (borút
egyesületek, borászok egyesülete), köztestület, közművelődéssel foglalkozó intézmény, oktatás stb.

1. A SZŐLŐ- ÉS BORTERMELÉSI STRATÉGIÁK
A világunkban a borpiac szegmentálódása miatt, ami a különböző minőségi igényű, eltérő
fizetőképességgel rendelkező borfogyasztók által alakult ki. A termelésnek is kellett és kell követnie
ezen különböző eltérő igényeket. Eötvös Károly írja a Balatoni utazás I-II. művében (1869): „S míg
lesz úr és gazdag ember az országban: kelljen lenni sehol másutt nem utánozható magyar bornak is.”
Ez a megállapítása mai napig érvényes. A borkereskedés kultúrája című tananyagában
részletesen olvashatunk a piaci szegmentációkról Hajdú I-né, Kopcsai L, .. a német piacot). Ennek
megfelelően a termelés is a borkínálat is szegmentálódik. Kialakulnak a fogyasztókban azok az
attitűdök, melyek még a borvásárlás helyét is meghatározzák. A legnagyobb hálózatos
kiskereskedelmi láncok igyekeznek ezt folyamatosan megfigyelni és kínálatukat, értékesítési
módszereiket, azaz a kereskedelmi kultúrájukat igyekeznek ehhez alakítani. Ez nem vonatkozik a
kereskedelem minden formájára, de a borértékesítés növelésében a legnagyobb sikereket a
nagyterületű üzletekkel bíró hálózatok érték el. A tudatos szőlő- és bortermelőben ez által
felvetődnek a mennyiség vagy a minőség, vagy mindkettő egyben kérdései. Kérdés, meg lehet-e
tervezni a bortermelést? Ha igen, akkor milyen stratégiák léteznek a gyakorlatban. Ehhez talán
legfontosabb a borminőséget befolyásoló tényezők vizsgálata.
Melyek is ezek a tényezők illetve tényező csoportok?

Ezen tényezőcsoportok hatásukat egy termelési ciklus folyamán egyszerre, együttesen fejtik
ki. A tudatos szőlő- és bortermelő ezen tényezők hatását, az arányaikat tudja befolyásolni egy-egy
döntésével. Döntésével azonban a bor megnevezését is eldönti. Egyrészt a földrajzi nevek
(termőhelyek nevei), másrészt a fajták (fajták jelölése a boros címkén), harmadrészt az alkalmazott
szőlőtermesztési és borkészítési technológiák korlátozva vannak és lehetnek a földrajzi névhez
tartozó termékleírásban.
Ennek ellenpólusaként a termőhely a fajtaborok kivételével a fajtahasználat, valamint a szőlőés bortermelési technológia gyakorlatilag nincsen szabályozva a földrajzi jelzés nélküli borok
esetében.
A boroknak egyediséget adhat, tervezhet a termelő a termőhely, a fajta vagy néhány esetben az
alkalmazott borászati technológia hangsúlyozásával a bor termelése során.
Például:
1.) Síkhegy Egri Bikavér (termőhely hangsúlyozása)
Elemezze ezt az elnevezést!
Feladat: soroljon fel 5 magyar és 5 a világban ismert termőhelyet, amelyik nagyon erős
tipikussággal befolyásolja a bor minőségét (karakterét).
2.) LINDEMANS Sauvignon blanc (Ausztrália)
Elemezze ezt az elnevezést!

Feladat: soroljon fel 5 „magyar” és 5 világfajtát, melyek a termőhelytől függetlenül még
magas terméshozam esetén is biztosítanak fajtakaraktert a boroknak.
3.) CALEM, OLD TAWNY, vagy Kiss Péter: Villányi Chardonnay Barique
Elemezze ezt az elnevezést! Feladat: soroljon fel legalább 5 olyan borászati technológiai
eljárást, ami jelentősen befolyásolja a bor karakterét és minőségét.
Példák a szőlőtermesztésben a költségminimalizálási stratégia és a hozzáadott értéknövelési
stratégia alkalmazására.

1.1. költségminimalizálási stratégia
Cél: Az 1 ha szőlőtermésre jutó költség un. Fajlagos költség csökkentése
Lehetséges módok:
1.) A költségek csökkentése, például a kézi munkaerő szinte teljes kizárásával.
Feltételei:
- erre alkalmas termőhely (lehetőleg sík terep, mély termőrétegű talaj, jó vízellátottsággal,
tápanyagban gazdag) a gépesítés megszervezhetősége miatt. Erre alkalmas fajta ( az alacsony
termőképességű fajta alkalmatlan pl.: Kéknyelű, jó néhány Pinot noir klón, vagy Tramini),
viszont alkalmasak a világfajták és megfelelő klónjaik (CH, SVB, CS, CF, vagy az un. hibridek
(Bianca, Aletta, stb.)
- megfelelő gépi rendszerek
- öntözés megvalósíthatósága
A jelenleg szokásos 500 ezer Ft/ha közvetlen költség csökkenthető kb. 400 ezer Ft/ha-ra a gépi
előmetszéssel, gépi zöld munkával, gyomírtással és a gépi szürettel.
Pl: Termés: 20 tonna – 20000 kg/ha
Költség: 400 000 Ft/ha
Fajlagos költség: 400 000 Ft = 20 Ft/kg
20 000 kg
A példából jól látható, hogy a költség tömeg csökkentése mellet másik fontos tényező a
terméshozam növelése, ezáltal a fajlagos költségek csökkentése. Ha ugyanezen az ültetvényen 10 t,
azaz 10000 kg szőlő termelünk (ez egy alap állapot a hozzáadott értéknövelés stratégiájánál) a
fajlagos költsége 40 Ft/ kg-ra növekszik.
Feladat: Milyen … hozzáadott érték növelést kell megtervezni 1 kg szőlőre 4 t/ha szőlőtermés
esetén 900 ezer Ft/ha közvetlen költség mellett, hogy a szőlőtermelés legalább 30% fedezeti összegű
eredménnyel járjon?
1.2.A hozzáadott értéknövelési termelési stratégia
A

hozzáadott

érték

Nemzetgazdaság i szinten a bruttó hazai termék (GDP, Gross DomesticProduct) az anyagi és a nem
anyagi tevékenységek körében egy meghatározott időszak - általában egy év - alatt előállított azon termékek
és szolgáltatások együttes értéke, amelyet a nemzetgazdaság végső szükségleteinek kielégítésére fordítanak.
A termelés oldaláról nézve a hozzáadott érték az előállított termékek és szolgáltatások halmozott értékének a
folyó termelői felhasználás (a felhasznált anyagok) értékével csökkentett összege. A nemzeti jövedelemnél
tágabb kategória, a létrehozott új értéken kívül magában foglalja az állóeszközök pótlási alapját, illetve az
értékcsökkenési leírást. Tágabb abban az értelemben is, hogy amíg a nemzeti jövedelem csak az anyagi
termelés, addig a hozzáadott érték a nem anyagi szolgáltatások területét is felöleli. A felhasználás oldaláról
egyenlő az összes végső fogyasztás és a bruttó felhalmozás, valamint az összes export és import
különbözetének együttes összegével. A hozzáadott érték vállalati szinten is meghatározható. Előállítási
oldalról a bruttó termelési értéknek az anyag- és anyagjellegű költségekkel csökkentett összege. A jövedelem

oldaláról történő meghatározáskor a költségvetés által átcsoportosított jövedelemrészt is figyelembe kell
venni. így a vállalati hozzáadott érték alatt a vállalati eredmény, a bér- és bérjellegű költségek, az
értékcsökkenési leírás, valamint a társadalombiztosítási járulék, a termelési típusú adók és a kamatköltségek
együttes összege értendő.
Többlet hozzáadott érték: a fejlesztésből származó többlet nettóárbevétel, amelyből a következő
költségek kerülnek levonásra:anyag-, félkésztermék, alkatrész költség;energia költség; berendezések
amortizációja;
anyagjellegű
szolgáltatások;
...
>>>http://www.vanessia.hu/fogalomtar.php
Gál L(2002) szerint a hozzáadott érték a termelési folyamatban megtermelt javak értékének és a termelői
fogyasztás értékének különbsége. A termelői fogyasztás a termelés során felhasznált javak (nyers- és
segédanyagok, energia, stb.) értékét jelenti.
Nagyon szűken értelmezve tehát a hozzáadott érték a termelés során keletkezett anyagmentes termelési
érték.

1.1 ELLENŐRZŐKÉRDÉSEK:
1.

MI A FAJLAGOS KÖLTSÉG?

2.
3.

Mi a hozzáadott érték?
Lehet-e növelni a bor hozzáadott értékét a termőhely karakterének kihangsúlyozásával a borban
igen
nem
Melyik piaci szegmensben értékesítik a költségminimalizálási stratégiával készült borokat?
prémium borok
médium borok
tömeg borok
Melyek a legfontosabb borminőséget kialakító és befolyásoló tényezők?
Soroljon fel egyedi borászati technológiákat amelyek befolyásolják a bor karaterét!
Milyen utóművelési gépesítési lehetőséget ismer ami csökkentheti a művelés költségeit?
kézi szüret
hajtásválogatás
vegyszeres gyomirtás
Alkalmas lehet-e költségminimalizálási stratégia mentén tervezett termelésre a Kéknyelű fajta?
A „dűlős” borok milyen stratégia mentén készülnek?
költségminimalizálási
hozzáadott érték mentén
A felsoroltak közül mi a jellemző a költségminimalizálási stratégiával termelt borok címkéjére?
a márka
a termékek hangsúlyozása

a)
b)
4.
a)
b)
c)
5.
6.
7.
a)
b)
c)
8.
9.
a)
b)
10.
a)
b)

2. A SZŐLŐTERMESZTÉSI ISMERETEK ELMÉLYÍTÉSE, GYAKORLÁSA
A hallgatók ezen órájukat valamelyik szőlőtermesztő vállalkozásnál végzik.

2. A szőlőültetvény mint kultúrtáj
A szőlőültetvények, ha azok „rendezetten” vannak megtervezve és „megépítve”, az
embernek kellemes látványt nyújtanak. A világ legszebb tájain találhatók ilyen ültetvények
sokszor ezeket a világörökségek közé is felvették (pl. Tokaj).
Ezt követően a Termőhelyi Kataszter, mint lehetséges szőlőtermő helyek nyilvántartási
rendszere
Térképek: 1. borvidék, 2. település, 3. dűlők
Termőhelyi kataszterbe történő felvételi kérelem és annak rendszere
A szőlőültetvények megtervezésénél a termelési stratégiának megfelelően kell eljárnunk, de
nem hagyhatjuk figyelmen kívül a „tájkép”, a látvány megtervezését.
A tájba illő ültetvény megtervezésénél melyek azok a szempontok, amiket figyelembe kell
vennünk.
1.) A termőhely domborzati viszonyai
2.) A létesítendő ültetvény közvetlen környezete, csatlakozás az esetleg már ott lévő
ültetvényekhez
Táj rehabilitáció, példák a közös „látványtervezésre”
3.) A területen található egyedi növények (fák, bokorcsoportok), vagy meglévő műemlékek
(szobrok, kápolnák), vagy régi épületek (pl: csőszkunyhók) figyelembe vétele a kialakulandó táj
képének szempontjából.
4.) Látványtervezés: A táj körüljárása és megfigyelése a különböző „látószögek”-ből való
kiértékelés és az ennek megfelelő művelésmód, térállás és sorirány megtervezése természetesen az
elsődleges szőlőtermesztési szakmai szempontok megtartása mellett (erózió, defláció,
tőkeművelésmód – metszésmód – borminőség – stratégiai döntés) illetve ezen döntések
meghozatala után. (Ide kell: szőlőültetvény kataszteri nyilvántartások és azok elemzése)

A különböző térállások és tőkeművelés módok viszonya
A termőhely domborzati és talajtani tényezőihez igazított és megválasztott termelési
stratégia szerint az ültetvények térállása és tőkesűrűsége változhat, de általánosságban elmondható,
hogy az 1 hektárra eső tőkék számának lehetséges növelése a művelés az agrotechnikai műveletek
megvalósíthatóságáig mindkét termelési stratégiában cél, hiszen több tőkén több szőlőt lehet
termelni 1 ha-on, a minőség megtartása mellett.
A hozzáadott értéknövelési stratégiában pedig a gépi művelés teljes kizárása is elképzelhető,
ezért nincsenek „korlátok” a tőkeművelésmód és térállás megtervezésénél.

A művelés célja lehet díszítő jellegű szőlőtermelés( házikerti lugasok) bortermelés ,
csemegeszőlő; földrajzi és terepadottságokból eredő mikroklimatikus viszonyok, fagyzugosság (a
sík területek fagyzugosak lehetnek)
A tőke művelésmód a szőlő növény több éves részeinek kialakítási formája ezáltal egy támrendszert
is meghatároz. Befolyásolja, több esetben meg is határozza a sortávolságot is.Valamint meghatározza a
tőkenevelés módját, a tőke alakját, a termőrészek elhelyezkedését, a tőke és a termőrészek újításának módját,
és a lomb elrendezését, és sok esetben az alkalmazandó metszésmódot is.
Fontosabb tőkeművelésmódok és térállások a világ szőlőtermesztésében

Fejművelések
A fejművelések közös jellemzője, hogy a tőkefejet, és így a termőrészeket a talaj közelében tartják
olyan magasságban, hogy lehetővé váljon a tőke téli fagytól való takarásos védelme. Támrendszer-igény
szerint a következő további csoportosítást végezhetjük:

gyalogművelés
Nincs támrendszerük, Jellemzően kicsi sortávolságuk van, kis tenyészterülettel. Ez a művelésmód volt
a "hagyományos szőlőművelésmód". A tőkéken végezhetnek:



kopaszmetszést: minden évben visszavágják a vesszőket a tőkefejig
csaposmetszést: a tőkén egy-két éves termőrészeket is hagynak

Támrendszerrel bíró fejművelés
szálvesszős metszés:
-a szálvesszőt egy vendégkaróhoz kötik- karós támrendszer
-oszlopos , huzalos támrendszer

szálvesszős fejművelés
Huzalos támrendszerük van. A szőlőtőkét úgy metszik, hogy a rövidcsapok mellett hagynak
szálvesszőket
is,
amit
a
huzalhoz
kötöznek.

Csapos(1) és szálvesszős(2) metszésű fejművelésű tőke

bakművelés
A fejműveléshez hasonló, de a tőkén több éves fás részeket is hagynak, ami miatt a talajtól
eltávolodik, és a továbbiakban már nem lehet eredményesen takarni. Általában 3-4 ilyen felmagasodott fás
részt - bakot - hagynak egy tőkén. Kehelyszerű lombot nevel, karós támasszal rendelkező ültetvények.
Nehezen gépesíthető. A hegyvidéki szőlőtermő tájak "hagyományos" művelésmódja volt ez.

Bakművelésű tőke

Törzsművelések egy törzssel
Közös jellemzőjük, hogy a tőkefejet felmagasítják, eltávolítják a talajfelszíntől függőlegesen vagy
ferdén elágaztatva. Általában csak a törzs tetején alakítanak ki a termőrészeket. Nem takarható
művelésmódok.

Guyot művelés vagycombművelés
Combművelés esetén csak egy törzset hagynak felmagasodni kb. 20-30 cm-re újabban 60-90 cm-re
is.Ennek végén találhatók az ugarcsap és afélszálvessző mint termőrész. Huzalos támrendszerük van.

vertikó művelés

1,5-2 méter magas törzset is nevelnek, és a törzs mentén több helyen is alakítanak ki termőalapokat.
Magyarországon
ültetvényekben
nem
jellemző.

ernyőművelés
A combműveléshez hasonló, azonban a törzset jóval magasabbra nevelik: 90-120 cm-re, és persze a
törzs kialakítása is egy léptékben történik. A művelésmódnak megfelelően illeszkedő támrendszere van, és
szálvesszős metszést alkalmaznak. A szálvesszőket ernyő alakban ívelik, és kötözik a támrendszerhez. Az
ilyen
művelésmód
keskeny,
jól
szellőző
lombot
nevel.

Kordonművelések
A kordonművelések közös jellemzője, hogy egy vagy kettő függőleges törzsből és egy vagy több
vízszintes karból (kordonkar) állnak, amely karon (karokon) vannak kialakítva a termőalapok. A kordonkar a
támrendszer ún. kar tartó huzaljához van kötözve tartósan. Az ide tartozó művelésmódok a következők:

álló lombú kordonművelések
A teljes lombállományt igyekszünk a huzalpárok közé tenni. Rövid-, hosszúcsapos vagy
félszálvesszősés szálvesszös metszést is alkalmazhatunk a tervezett borminőségtőlfüggően. A minimális
sortávolságot csak a lomb magassága határozza meg. Magyarországon kevésbé intenzív, minőségi termést
adó ültetvényekben gyakori. Csak a dombvidékeken, fagyzugmentes helyeken ajánlott. A kordonkar
magassága: 30-130 cm.

Alacsony , középmagas kordon és magas kordon müvelések.
Az
alacsony
kordonművelés
esetén
a
A középmagas kordonművelés esetén a törzsmagasság 60-90 cm.
A

magas

kordonművelés

esetén

a

törzsmagasság
törzsmagasság

30-50

cm.

100-140

cm.

Moser kordon
Lenz Moser által kialakított tőkeforma,intenzív művelésmód. A szálvesszőket nem kötik le így a
lombállományt úgy igyekeznek elhelyezni, hogy a lomb 1/3-a középen a huzalpárok között, 1-1/3-a pedig
csüngő módon a támrendszer egyik és másik oldalán helyezkedjen el. Nagy, legalább 3 m-es sortávolságot

igényel a szétterülő lomb miatt.

Sylvoz kordon
A törzsmagasság 120-140 cm, a szálvesszőket erős íveléssel az un. Sylvoz
huzalhoz.

függönyművelések
Csak lefele függönyként csüngő lombállományuk
művelésmódok. A kordonkar magassága: 170-180 cm.

van,

intenzív,

kifejezetten

nagyüzemi

egyes függöny
A



nagyüzemi

termesztésben

kettős függöny (GDC)

igen

gyakori.

Széles

sortávolságuk

van

(legalább

3

m).

Kevésbé bevált művelésmód ezért nem gyakori. Különleges támrendszere miatt legalább 4,5 m-es
sortávolságot
igényel.

lugasművelések

A szőlőfajták és csoportosításuk
AMPELOGRÁFIAI GYAKORLAT
Feladat: Csoportosítsa a szőlőfajtákat a rendszertani besorolások alapján.
A VITIS nemzetség fajai és jellemzői:
- V. vinifera
- V. labrusca
- V. amurensis
Soroljon be fajtákat a fenti csoportosításba!
A Vitis vinifera faj további csoportosítása
Convarietas (proles) orientalis
Contarietas (proles) pontica
Convarietas (proles) occidentalis
Soroljon be legalább 5-5 fajtát a fenti csoportokban és a legfontosabb közös jellemzőket
mutassa be (Morfológiai termesztéstechnikai jellemzők, borminőség)!
Alanyfajták szerepe a szőlőtermesztésben.
A filoxéra és a filoxéravész, majd annak következményei
Alanyfajták:
Soroljon fel a világban használatos alanyfajták közül legalább 5-öt!
A szőlő nemesítése:
- Fajtafenntartás, klónszelekció:
A legjobb egyedeket kiválasztjuk, megfigyeljük tulajdonságaikat, termésüket (mérjük a
mennyiséget és a minőséget), majd 2-3 lépcsőben vegetatív úton elszaporítjuk.
Soroljon fel szőlőfajtákat ismert klónjaikkal együtt.
- Keresztezéses nemesítés:
A szőlőfajtákat egymással keresztezik. Az egyiket anyaként (a bibe felhasználása) a másikat
porzóként használja fel a nemesítő.
Soroljon fel neves szőlőnemesítőket!
A keresztezéses nemesítés fajtái
1.) A fajon belüli keresztezések, eredetijei az intraspecifikus szőlőfajták.
Pl: Vinis viniferán belüli keresztezés és nemesítés: Rajnai rizling x Zöldszilváni

Müller Thurgau (Rizlingszilváni)
Soroljon fel intraspecifikus keresztezésből származó szőlőfajtákat!
2.) A fajták közötti keresztezéses nemesítések, vagy interspecifikus nemesítésű fajták
létrehozása
Pl: A Vitis vinifera, a Vitis Labrusca, Vitis Amurensis fajok közötti nemesítések
Cél általában a fajok egymástól jelentősen eltérő pozitív tulajdonságainak átörökítése a
környezetkímélő művelés, a fagytűrés, a betegségeknek való ellenállás érdekében úgy, hogy a
borszőlő esetében a borminőség csemegeszőlő esetében a szőlő étkezési, szállítási, eltarthatósági és
esztétikai értékei növekedjenek vagy megmaradjanak.
Soroljon fel különböző céllal nemesített interspecifikus fajtákat, legalább 5-öt.

A szőlő növény vegetációja és annak fázisai
1.) Nedvkeringés megindulása, könnyezés (talajhőmérséklet +8 °C)
március 1. dekádja (néhány esetben 2. dekád)
2.) Rügyfakadás: április 2-3. dekádja (ritka esetben május 1. dekádja)
3.) Intenzív hajtásnövekedés: rügyfakadástól virágzásig
2.
Virágzás: Ez a legérzékenyebb és az időjárási körülmények miatt legváltozatosabb
időszakban végbemenő folyamat. A normális időpontnak a május utolsó dekádjának végét és június
1. dekádját tartjuk, de sok évjáratban a virágzás június 3. dekádjáig elhúzódott és elhúzódhat.
3.
Fürt..?, bogyónövekedés, hajtásnövekedés virágzástól a fürtzáródásig tartó folyamat, június
2. dekádja és július 2-3. dekádja.
4.
Fürtzáródás: A bogyók mérete a borsószem vagy a fajtától függően annál nagyobbra
megnövekszik és a fürtben úgy összezárnak, hogy a fürt belseje már nem érhető el semmilyen
növényvédelmi technikával és növényvédőszerrel.
5.
A zsendülés és érés. A fürtzáródástól a fiziológiai érettségig lejátszódó folyamat, melynek
során a bogyó még növekszik, elszíneződik és megpuhul. A bogyóban a savtartalom folyamatosan
csökken, a cukortartalom növekszik. Ez alatt az időszak alatt a bogyó tömege növekszik, majd egy
időpontban vízvesztés következik be, ezáltal a bogyó térfogata és tömege csökken. Ebben az
időszakban alakul ki véglegesen a szőlő minősége és mennyisége. Az évjáratnak mindkét tényezőre
rendkívül nagy hatása van. (Bogyóméret, bogyótömeg, termésmennyiség, a cukortartalom
növekedése, a savtartalom csökkenése
a szőlő minősége szempontjából nagyon fontos). A
szőlőnövény vegetációjában erre az időszakra (augusztus 1. - 4. dekádja) esik az úgynevezett
vesszőérés kezdete és sok esetben a vége is. Ekkor a zöld színű vessző különböző átmeneti színeken
keresztül megbarnul. A hajtásból vessző lesz.
6.
A lombhullás időszaka: Természetes állapotban a levelek elszíneződnek, a hajtáshoz történő
kötődésüknél a szövetek el ?, majd a levél leválik a vesszőről. Ez a vegetáció végét jelenti. Több
esetben ez a folyamat a levél megfagyásával ér véget.
7.
Nyugalmi állapot: A lombhullástól a könnyezésig a nedvkeringés megindulásáig tartó
időszak. Két időszakra osztható a mélynyugalmi és a kényszernyugalmi időszakra.
A kényszernyugalmi időszakban a szőlőültetvény lényegében az alany hőmérsékletének
köszönhetően nem „él”. Azonban ha a január elejétől számított időszakban elég sokszor hektikus
módon történő felmelegedés van, akkor a vesszőben és a rügyben elkezdődnek a keringési
folyamatok.

A szőlőtermesztés technológiája és gyakorlata
A gyakorlat során, az Egri borvidéken a hallgatókkal megtekintünk néhány különböző
szőlőültetvényt, melyek tőkeművelésmódban és sorművelésben eltérnek egymástól. Az ültetvények
elemzésénél nemcsak a technológiát, hanem az ültetvény létesítésének körülményeit is elemezzük.
Elemzések:
- Talajok – eltérő váztalajok és eltérő „termőrétegű” talajok elemzése a borvidéken. Ezek
bemutatása fényképeken.
1. kép: 3 db talajszelvény (Foto: Gál L. – Borigo)
2. kép: 3 db talajszelvény (Foto: Gál L. – Borigo)
3. kép: 3 db talajszelvény (Foto: Gál L. – Borigo)

A meglátogatott szőlőültetvények elemzésének részei:
- Tengerszint fölötti magasság
- Kitettség
- Talaj (váztalaj, termőréteg)
- Természetes környezet (biotikus tényezők)
- Az ültetvény tájképi elemzése
- A sor- és tőtávolság, valamint a tőkeművelésmód – a metszésmód, a tőketerhelés viszonyai
- a fentiek alapján a termelő termelési stratégiájának elemzése
- Az ültetvény szőlőmetszési technológiájának elemzése
- Az alkalmazott talajművelési eljárás a sorművelés lehetséges módszereinek bemutatása és
elemzése
- A növény felépítése az alkalmazott zöld munkák elemzése (ezt a metszés és a virágzás közötti
időszak kivételével bármikor el lehet végezni)
- A lehetséges növényvédelmi technológiák ismeretek,
az alkalmazástechnika megtekintése és elemzése
- A szőlő szürete: A gyakorlatban a szőlőszüret időpontjának meghatározási módszerei kerülnek
bemutatásra, majd a kézi és gépi szüret formáit mutatjuk be

A szőlő érettségének a szüret időpontjának megállapítása
- Fiziológiai érettség: Az az állapot a szőlőültetvény életében, amikor az ? keletkező cukortartalom
növekedés a szőlőbogyóban befejeződik. A további cukornövekedés relatív, mint az már csak a
bogyó vízvesztéséből következik.
- Technológiai érettség: A különböző borstílusokhoz szükséges technológiai érettségű szőlőtermés
cukortartalom, savtartalom és pH összefüggéseinek ismerete és gyakorlása
 Pezsgőkészítés
 Illatos reduktív technológiával készült fehér bor
 Rosé bor
 Könnyű vörösbor
 Testes, telt fehérbor (fahordós erjesztése és érlelése)
 Gazdag testes, telt vörösbor hosszú idejű érlelése
Az úgynevezett fenolos érettség meghatározásának laboratóriumi és „egyszerű kézi”
megoldásainak bemutatása, az egyszerű módszerek gyakorlása
- A szőlőtermesztésből a próbaszüret mintavételének gyakorlása
a. módszer: átlagos fürtök kiválasztása különböző tőkékről
b. módszer: átlagos tőke kiválasztása és teljes leszüretelése
- A must cukortartalmának mérése
 Refraktométerrel
 Mustfokolóval

A szőlőszüret technológiájának megtervezése
A szüreti technológia, feldolgozás megkezdésének ideje és a borminőség közötti
összefüggések megtárgyalása
a) kézi szüret:
A szőlőfürtök leszedésének ideje szempontjából
- egymenetes szüret
- többmenetes szüret (a szőlő válogatásának szempontjai
A szőlőtermés leszedésének – az ültetvényből történő kiszállításának és feldolgozóba történő
beszállításának a szempontjai
- szüret - vödörbe - puttony - gyűjtőkonténer vagy bármi más tartály
- szüret – láda - láda felrakása a gyűjtőkonténerre, amelyik be is szállítja a
feldolgozóba

- szüret – láda - ládaürítés gyűjtőedénybe a soron belül, gyűjtőedény ürítése a nagyobb
méretű szállítóedénybe
- szüret – láda – láda összegyűjtése – kiszállítása a sorból – gyűjtő szállítóedény szőlőfeldolgozó
a.) A szőlőültetvények helye: - termőhelyi kataszter
- kataszteri térképek
- kataszteri pontok
A termőhely minőségének és minősítésének összetevői (Szabó Attila)
b.) A szőlőültetvény tervezése
- fajta és alanykiválasztás (részletesen a szőlőfajtáknál)
- a szőlőültetvények tájolása
- az ültetvények térállása – sor- és tőtávolság (itt kell bemutatni egy-egy domboldal
rehabilitációját vagy egy borvidék)
- a tenyészterület és a tőkeművelésmód összefüggése
tőkeművelésmódok
tám rendszerek
2.) A szőlőmetszés technológiája
- Művelésmód – metszésmódok összefüggése (link: fajták csoportosítása és tulajdonságai)
- Talajművelés
- Növényvédelem
- Zöldmunkák
- Terméskorlátozás
- Szüret (ez már borászati technológiai elemis)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
a)
b)
c)
7.
8.
a)
b)
c)
9.

Ellenőrző kérdések:
Melyik borvidékünk része a világörökségnek mint kultúrtáj?
A termőhelyi kataszter fogalma?
Mi a tőkeművelésmód?
Alacsony vagy magas tőkeművelésmód a GDC?
Mi a gyalogművelés?
Hová sorolná a 80 cm törzsmagasságú kordonművelést?
alacsony
középmagas
magas
Mi a metszésmód?
Magyarországon melyik hónapban van általábana szőlő virágzása?
április
június
július
A szőlőszüret időpontját befolyásolja-e a készítendő bor típusa?

3. A BORKÉSZÍTÉS TECHNOLÓGIÁJÁNAK ISMERETE ÉS GYAKORLATA
A különböző bortípusok és készítési eljárások
1.) Közös elemek a borkészítésben
szüreti időpontok – érettség – gyakorlás
2.) A fehér és rosé borok készítése
mindenki készít egy rajzot
3.) Sillerborok, mint „magyar”hagyomány
4.) Vörösborkészítés technológiája
mindenki készít egy rajzot
5.) a borászati technológia további elemei
- .. műveletek
- .. műveletek
Borpalackozás – kiszerelés
Gyakorlatok:
1. Mértékegységek, SI rendszer gyakorlása és átváltás
2. A must javításának számítási módjai
3. A borházasítás számítási módszere
A borkészítés technológiájának gyakorlása
A gyakorlat célja megismerni az életben vagy filmről, képről a szőlőfeldolgozás, borkészítés,
borérlelés, stabilizálás és a kiszerelés gépeit, berendezéseit. Ezek alkalmazásának vagy alkalmazásuk
elhagyásának lehetőségeit.
3.1 A szőlőfeldolgozás és borkészítés 1. szakasza a szőlő átvételétől a cefrekészítésig
A borkészítés folyamán számtalan egyedi szőlő feldolgozási technológia alkalmazható különböző
bortípusok készítésére és azon belül is.
Azonban a szőlőfeldolgozás folyamatának első szakasza az általánosan alkalmazott borászati
eljárásoknál megegyezik.
1) A feldolgozás helyszínére beszállított szőlő átvétele
1.1.1.1.1.
mennyiségi átvétel: Különböző módszerekkel történhet a szőlő tömegének
megállapítása (kézi mérleg, hídmérleg, „tappancs”)
1.1.1.1.2.
minőségi átvétel: - kézi
- gépi
A szőlőmintából must készítése
A must cukortartalmának mérése
Mintavétel, minta felcímkézése és laboratóriumba szállítása, titrálható sav és pH mérése
Feladat: Vegyen mintát a beérkezett szőlőből!
1.2. Készítsen mustmintát (géppel, csömöszölővel, kézzel)
1.3. Mérje meg a must cukortartalmát (mustfokolóval, refraktométerrel)
1.4. Készítsen mintát a mustból laboratóriumi vizsgálatra.
c. A szőlő vagy a cefre ? eldöntése és módszerei
Végezzen számításokat 100 kg szőlő vagy ennek cefréjének kiméréséhez
1.5. Borkénporral 60mg/kg dózisban
1.6. 5 % kénessav törzsoldattal
1.7. ..? SO2mennyiségének kiszámítása a cefrekészítéshez
d. A szőlő fogadása
A különböző méretű üzemekben különböző módszerekkel történhet
Láda – szőlőprés
Láda – fogadójának vagy bogyózó garatja
Konténer - villázás – bogyózó
- öntés fogadógaratba

Szőlőszállító - csigás szállítás a - szőlőprésbe
- bogyózóba
- fogadógaratba
Elemezze ezek működését (link: szőlőfeldolgozás gépei) fényképek és felvételek alapján!
e. A szőlő bogyózása, zúzása
A bogyózás szükségességének és módszereinek elemzése
A zúzás elkerülésének illetve fontosságának bemutatása (link: bogyózás, zúzás gépei
f. cefrekészítés
- fehérbor készítés
- vörösborkészítés
(link: léelválasztó berendezések: statikus, dinamikus)
- cefreáztató tartályok
- cefreáztatásra alkalmas szőlőprések

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Ellenőrző kérdések:
Alkalmaznak-e musttisztítást a héjonerjesztéses vörösborkészítésnél?
Milyen mértékegységben adják meg a cefrekénezés mértékét?
Mivel lehet a must cukortartalmát javítani?
a) mustsűrítmény
b) répacukor
c) mindkettővel
A szőlő átvételénél mit mérnek meg?
d) a szőlő mennyiségét
e) a szőlő cukortartalmát
f) mindkettőt
Melyik bortípusnál szokták elkerülni a zúzást?
g) fehérbor
h) vörösbor
Mi a „barrik” hordó?
Milyen folyamat az alkoholos erjedés?
i) kémiai
j) fizikai
k) biokémiai
Van-e olyan szőlőkombájn amelyet traktor vontat?

4. SZŐLŐTERMESZTÉSSEL ÉS BORGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS
ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOK MEGISMERÉSE ÉS GYAKORLÁSA
A nyilvántartási rendszerek, adatszolgáltatási rendszerek, a kérelmek rendszere, támogatások
rendszere
Az ültetvény helyének megválasztásától a bor forgalomba hozataláig
1. A szőlőültetvény helyének megválasztása
1.1 a) termőhelyi kataszter
térképek
VINGIS
dűlő
b) kérelem a kataszterbe kerüléshez
c) Felvételezés, engedélyezés
1.2 Szőlőültetvény létesítése
- fajta
- telepítési engedély kérelmezése
tám rendszer
- telepítési terv elkészítése (elméleti kitűzés)
- tám berendezés megtervezése
telepítés, kivágás ellenőrzése
- támogatási rendszerek a telepítéshez és kivágáshoz
1.3 A szőlőtermesztés
szándék bejelentés
Hegyközségi rendszer
Különböző rendszerek nyilvántartása, kérelmek ellenőrzése A szőlőtermesztéssel és
borgazdálkodással kapcsolatos adminisztrációs feladatok megismerése és gyakorlása
A. SZŐLŐTERMESZTÉS
1. A szőlőültetvény helyének megválasztása
borszőlő termőhelyi kataszter térképek VINGIS  dűlőA szőlőtermesztéssel és
borgazdálkodással kapcsolatos adminisztrációs feladatok megismerése és gyakorlása
B. SZŐLŐTERMESZTÉS
2. A szőlőültetvény helyének megválasztása
a. borszőlő termőhelyi kataszter térképek VINGIS  dűlő
(1) A borszőlő termőhelyi katasztere a termőhelyek egységes nyilvántartási rendszere, amely borszőlő
termesztésére való alkalmasság szempontjából ökológiailag minősített, osztályozott és lehatárolt határrészek
nyilvántartása külterületi átnézeti térképeken és adatlapokon. A térképeken a környezeti tényezők alapján
értékelt területeket (ökotópok) be kell határolni, és azonosító kódszámmal, valamint osztályjelöléssel kell
ellátni.
(2) A borszőlő termőhelyi kataszterét e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben kijelölt
szerv vezeti (a továbbiakban: termőhelyi katasztert vezető szerv).
(3) A termőhelyi kataszterbe sorolás, a kataszteri osztály módosítás, vagy a kataszterből való törlés
iránti kérelmet a termőhely szerint illetékes hegyközség hegybírójához kell benyújtani. A hegybíró a
kérelmet véleményével továbbítja a termőhelyi katasztert vezető szervnek. A termőhelyi katasztert vezető
szerv új kataszteri besorolásról, módosításról vagy törlésről az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
rendeletben meghatározott szakértő szakvéleménye alapján hoz döntést.

b. kérelem a kataszterbe történő felvételezéshez
4. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez
Kérelem
a szőlő termőhelyi kataszterének adattartalmának felvételezéséhez, módosításához
Kérem a/az ................................................................................……............................. település szőlő
termőhelyi kataszterét az alábbiak szerint módosítani.
1. Az érintett földrészletek adatai
Helyrajzi
szám(ok)

T
erület
(ha)

Az érintett ökotóp(ok) sorszáma
(a hegybíró tölti ki)

Új
felvételezés

2. A kérelmező neve:
(több kérelmező esetén az ügyben történő eljárással meghatalmazott)
Címe:
Egyéb elérhetősége:
(telefon, fax, e-mail stb.)
3. Megjegyzés:
Dátum:
.....................................................................
kérelmező aláírása
4. Az illetékes hegybíró véleménye (a hegybíró tölti ki):
Dátum:
.....................................................................
a hegybíró aláírása

A módosítás jellege
(jelölje X-szel)
Át
Módo
minősítás
sítés

Ki
vonás

3. Szőlőültetvény létesítése
a. tervezés
-talaj vizsgálat, talajvédelmi terv készítésnek folyamata
- telepítési terv elkészítése (elméleti kitűzés)
- tám berendezés megtervezése
- támogatási rendszerek a telepítéshez és kivágáshoz
- fajta
- telepítési engedély kérelmezése

b. engedélyezés
Integrált Igazgatási
i. Kivágási engedéllyel kapcsolatos
ügyek és Ellenőrzési rendszer
Kivágási engedély iránti kérelem
Főlap
Benyújtás helye: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, 1385 Budapest 62 Pf. 867.

P.H.
B0780

1 Ügyfél

azonosítási információ

Ügyfél-regisztrációs szám:
2 Kérelmező adatai
Előtag:
Név:
Utótag:
3 Kapcsolattartási információ
Név:
Helység:
Irányítószám:
Telefonszám:
Fax:+
Email:

Utca, Házszám:

4. Nyilatkozatok
1. Nyilatkozom, hogy a kivágási engedély iránti kérelmen és annak mellékleteiben feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek.
2. Nyilatkozom, hogy a kivágási engedély iránti kérelemmel kapcsolatos ellenőrzések lebonyolítását segítem.
3. Nyilatkozom, hogy a kivágást a szakmai követelményeknek megfelelően végzem el.
4. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, a 2007. évi
XVII. Törvény 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási
megbízását a fizetési számlámat vezető pénzforgalmi szolgáltató és végrehajtó okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni.
Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmem az MVH a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi
vizsgálat
nélkül elutasíthatja.
5 Csatolandó
mellékletek
1. A kérelemben megjelölt területre vonatkozó, harminc napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata.
2. Bérlet esetén a bérleti szerződés másolata, és a bérbeadó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a művelet
végrehajtásához hozzájárul.
3. Közös tulajdonú ingatlan esetén, illetve saját tulajdonú, de özvegyi vagy haszonélvezeti joggal terhelt
ingatlanon művelt ültetvény esetében valamennyi tulajdonostárs, haszonélvező, özvegyi joggal rendelkező személy
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a művelet végrehajtásához hozzájárul.
4. A szőlőültetvény kataszteri kivonata.

6 Kitöltés dátuma és aláírás
Helység
Dátum
Aláírás

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési rendszer
Kivágási engedély iránti kérelem
Betétlap

1 Ügyfél azonosítási információ
Ügyfél regisztrációs szám:

__ __ oldal

Név:
2 A kivágandó ültetvény típusa
árutermő ültetvény
törzsültetvény
kísérleti ültetvény
3 A kivágandó ültetvény adatai
Helység:
Irányítószám:
Dűlő:
Helyrajzi szám:
Területének nagysága:
m2
Területének termőhelyi kataszteri osztálya: I.
kataszterben
Terület
termőhelyi kataszteri pontértéke:
4 A kivágandó fajta

II/1.

(Több fajta esetén fajtánként külön betétlapot kell kitölteni.)
Fajta:
m2

Területének nagysága:
Sortávolsága:
Tőtávolsága:
Művelésmódja
Középmagas kordon

Sylvoz Moser

Fejművelés
Magas kordon

Alacsony kordon

Guyot

Ernyő
Egyes függöny

5 Kitöltési dátum és aláírás
Hegység:
Aláírás:

Bakművelés

GDC

Dátum:

Egyéb

II/2.

nincs

Hegybírói javaslat a kivágási engedély iránti kérelemhez
A ……………………………………………. Hegyközség hegybírójaként mellékelten küldöm a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések igazgatósága részére a(z)
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……….. (név)
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….. (cím) által
20… év …………….. hónap …. napján, a(z) ……………………………………… helyrajzi számú terület
vonatkozásában benyújtott kivágási engedély iránti kérelmet.
Szövegszerű javaslat:
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
A ………………………………………………….. Hegyközség Hegybírájaként a kivágási engedély megadását
támogatom/nem támogatom.
…………………….., 20……. év …………………. hónap …….. nap

……………………………….
aláírás

3. számú melléklet
Hozzájáruló nyilatkozat a szőlőültetvény kivágásához
(tulajdonostárs(ak), használatba adó, haszonélvezeti és özvegyi joggal rendelkező részéről
Alulírott ……………………………………………………….
születési

hely:

……………………………….,

születési

idő:

(születési név: ……………………………..
…………………………………

anyja

neve:

………………………………..) ………………………………………………………………………. szám alatti lakos
hozzájárulok ahhoz, hogy ………………………………………………………………………… …. (név, cím) (MVH
regisztrációs

szám:

……………………………….………………..)

–

aki

a

földterület

használója

–

a

………………………………………… helység …………………..…… helyrajzi számú területen kivágást hajtson
végre.

Ehhez kapcsolódóan hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez.

Kelt,……………………………………………….

…………………………………
aláírás

ii. Újratelepítési jogok adminisztrációja
Integrált Igazgatási és Ellenőrzési rendszer
Újratelepítési jog nyilvántartásban történő
átvezetése iránti kérelem
Főlap
Benyújtás helye: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, 1385 Budapest 62 Pf. 867.

P.H.
B1710

1 Ügyfél

azonosítási információ

1/a Átvevő (vevő) adatai
Regisztrációs szám:
Előtag:
Név:
Utótag:
1/b. Átadó (eladó) adatai:
Regisztrációs szám:
Előtag:
Név:
Utótag:
2 Kapcsolattartási információ
Név:
Helység:
Irányítószám:

Utca, Házszám:

Telefonszám:
Fax:
Email:
3 Nyilatkozatok
1. Nyilatkozom, hogy az újratelepítési jog nyilvántartásban történő átvezetése iránti
kérelmen és annak mellékleteiben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
2. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt
tartozásom áll fenn, a 2007. évi XVII. törvény 38. §. (9) bekezdése alapján a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a
fizetési számláimat vezető pénzforgalmi szolgáltató és végrehajtó okirat csatolása nélkül
köteles teljesíteni. Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmem az MVH
a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja.

4 Csatolt dokumentumok
1. Újratelepítési jog átruházásáról szóló szerződés eredeti példánya
2. Átvevő nyilatkozata a jog felhasználásáról.
5 Kitöltési dátum és aláírás
Helység

Dátum

Átadó aláírása
Helység
Átvevő aláírása

Dátum

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési rendszer
Újratelepítési jog nyilvántartásban történő
átvezetése iránti kérelem

Betétlap
Benyújtás helye: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, 1385 Budapest 62 Pf. 867.

1 Ügyfél azonosítási információ
Átvevő név: _ _ oldal
Átvevő regisztrációs száma:
Átadó név:
Átadó regisztrációs száma:
2 Az újratelepítési jog adatai
(Amennyiben a szerződés több területről származó jog átruházását tartalmazza, úgy minden egyes átruházott
újratelepítési jog tekintetében külön betétlapot kell kitölteni.)
-

2.1 Kivágás helye:
Helység:
Irányítószám:
Dűlő:
Helyrajzi szám:
2.2 A kivágott ültetvény területének
Nagysága:
m2, ebből a telepítéshez felhasználni kívánt nagysága:

m2
Területének termőhely kataszter osztálya: I.
Kataszteri pontértéke:

II/1.

2.3 Kivágás elvégzésének tényleges ideje:
2.4 Kivágást engedélyező döntés iktatószáma:

év

II/2.
hó

3 Kitöltési dátum és aláírás
Helység

Dátum

Átadó aláírása
Helység

Dátum

Átvevő aláírása

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési rendszer
Újratelepítési jog vásárlása iránti kérelem

2011/2012 borpiaci év – őszi benyújtási időszak
(2011. augusztus 15. – 2011. október 31-ig
Benyújtás helye: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, 1385 Budapest 62 Pf. 867.

P.H.

B0775

1 Ügyfél azonosítási információ
Ügyfél regisztrációs szám:
2 Kérelmező adatai
Előtag:
Név:
Utótag:
3 Kapcsolattartási információ
Név:
Helység:
Irányítószám:

Utca, Házszám:

Telefonszám:
Fax:
Email:
4 A vásárolni kívánt újratelepítési jog
Nagysága m2
Termőhelyi kataszteri osztálya:
I.
II/1.
II/2.
nincs kataszterbe sorolva
Termőhelyi kataszteri pontérték:

-ig

5 Az újratelepítési jog felhasználásának adatai:
(Kizárólag egy helyrajzi számot lehet feltüntetni.)
Helység:
Irányítószám:
Helyrajzi szám:
6 Ellenérték csökkentő tényezők
Kérjük, hogy a vonatkozó nyilatkozatokat „X” jelölje!
Nyilatkozom, hogy
egységes szerkezeti ültetvényből kivágott szőlőültetvény helyén végzek
újratelepítést,
a vásárolni kívánt joggal betelepítendő terület nagysága meghaladja a
tizenötezer
négyzetmétert,
I. termőhelyi kataszteri osztályba sorolt területről származó újratelepítési jogot

7 Nyilatkozatok
1. Nyilatkozom, hogy az újratelepítési jog vásárlása iránti kérelemben és annak mellékleteiben feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek.
2. Nyilatkozom, hogy a vásárlási kérelemben megjelölt újratelepítési jogot oltalom alatt álló eredet megjelöléssel vagy
oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel előállított bor előállítására alkalmas szőlőültetvény létesítésére/oltványiskola művelésére
használom fel.
3. Nyilatkozom, hogy a kérelemben megjelölt, telepítéssel érintett terület vonatkozásában a telepítési engedély iránti
kérelmet a területileg illetékes hegybíróhoz benyújtottam.
4. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, a 2007. évi XVII:
törvény 38. §. (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a
fizetési számlámat vezető pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul
veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmem az MVH a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül
elutasíthatja.

8 Csatolandó mellékletek
Amennyiben a fenti nyilatkozatok alapján szükséges:
1 Hegybírói igazolás az egységes szerkezetű ültetvényről.
2 A fiatal mezőgazdasági termelői minősítést igazoló dokumentum.
3 Lejárt telepítési engedély másolata.

9 Kitöltési dátum és aláírás
Helység:
Aláírás:

Dátum:

Nyilatkozat újratelepítési jog vásárlása iránti kérelem módosításához
Hivatkozással
a
Mezőgazdasági
és
Vidékfejlesztési
Hivatal
……………………………………………………………… iktatószámú nyilatkozattételre felszólító
végzésére,
alulírott
……………………………………………………………………………………………………………
……………… (név, regisztrációs szám
nyilatkozom, hogy a(z)
…………………………………. (helységnév)
…………………..………………………….
helyrajzi
számú
területen
tervezett
borszőlőültetvény telepítéséhez ……………………………………….. termőhelyi kataszteri osztályú,
és ……………………… termőhelyi kataszteri pontértékű újratelepítési jogot kívánok vásárolni.
Kelt, ………………, 20….. év ………………… hónap ……. nap

……………………….
aláírás

Nyilatkozat újratelepítési jog vásárlása iránti kérelem visszavonásához
Hivatkozással
a
Mezőgazdasági
és
Vidékfejlesztési
Hivatal
……………………………………………………………… iktatószámú nyilatkozattételre felszólító
végzésére,
alulírott
……………………………………………………………………………………………………………
……………… (név, regisztrációs szám
nyilatkozom, hogy a(z)
…………………………………. (helységnév)
…………………..………………………….
helyrajzi
számú
területen
tervezett
borszőlőültetvény telepítéséhez kapcsolódóan 2011. év ………………. hó …………….. napján
benyújtott újratelepítési jog vásárlása iránti kérelmemet visszavonom.
Kelt, ………………………., 20….. év ………………… hónap …….. nap

……………………….
aláírás

Hegybírói igazolás újratelepítési jog vásárlása iránti kérelemhez

A …………………………………………………… Hegyközség hegybírójaként igazolom,
hogy a(z) …………………………………… (helységnév), ……………………………………..
helyrajzi
számú
területen
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
(név)
(cím
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………….) egységes szerkezetű ültetvényből kivágott szőlőültetvény helyén
telepít újra borszőlőültetvényt a vásárolni kívánt újratelepítési jog alapján, ezért a szőlőtermelési
potenciálról szóló 36/2009. (VII. 17.) FVM rendelet 12. § (6) bekezdés a) pontjára figyelemmel a
csökkentett ellenértékre jogosult.
Az újratelepítési jog vásárlása iránti kérelemhez, a fenti helyrajzi számú területre vonatkozó
telepítési engedély iránti kérelmet jelen igazolás kiállításával egyidejűleg az ügyféltől átvettem, és
annak az MVH felé történő továbbításáról – a jogszabályban előírtaknak megfelelően – gondoskodom.

Kelt, ………………, 20………. év …………………… hónap ……. nap

…………………….
aláírás
P. h.

3. számú melléklet

Átvevő nyilatkozata az újratelepítési jog felhasználásáról
Alulíott …………………………………………….. (születési név: ………………………………………. születési
hely:

………………………………………..

……………………………………..

születési

MVH

idő:

………………………………

regisztrációs

szám:

anyja

neve:

……………………)

……………………………………………………………………………….… szám alatti lakos nyilatkozom, hogy a
kérelemben megjelölt ……………… m2, azaz …………………………………….. négyzetméter újratelepítési jogot
oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel előállított bor előállítására alkalmas
szőlőültetvény létesítésére / oltványiskola művelésére használom fel.

Kelt, ………………………….

…………………………..
aláírás

iii. Telepítési engedély kérelem
Integrált Igazgatási és Ellenőrzési rendszer
Telepítési (pótlási, fajtaváltási)
engedély iránti kérelem
Főlap
Benyújtás helye: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, 1385 Budapest 62 Pf. 867.

P.H.

B0770

1 Ügyfél azonosítási információ
Ügyfél regisztrációs szám:
2 Kérelmező adatai
Előtag:
Név:
Utótag:
3 Kapcsolattartási információ
Név:
Helység:
Irányítószám:
Telefonszám:
Fax:
Email:

Utca, Házszám:

4 A kérelem tárgya
Telepítés

Pótlás

Fajtaváltás

5 Az ültetvény típusa
árutermő ültetvény
törzsültetvény
kísérleti ültetvény
6 A terület adatai
Helység:
Irányítószám:

Dűlő:

Helyrajzi szám:
Területének nagysága:

m2

Területének termőhelyi kataszteri osztálya: I.

II/1.

II/2.

7 Nyilatkozatok
1. Nyilatkozom, hogy a telepítési (pótlási, fajtaváltási ) engedély iránti kérelemben és annak mellékleteiben feltüntetett
adatok a valóságnak megfelelnek.
2. Nyilatkozom, hogy a telepítési (pótlási, fajtaváltási) engedély iránti kérelemmel kapcsolatos ellenőrzések
lebonyolítását segítem.
3. Nyilatkozom, hogy a telepítést (pótlást, fajtaváltást) a szakmai követelményeknek megfelelően végzem el.
4. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, a 2007. évi XVII.
törvény 38. §. (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a
fizetési számlámat vezető pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul
veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmem az MVH a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül
elutasíthatja.

8 Csatolandó mellékletek

1. A kérelemben megjelölt területre vonatkozó, harminc napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata.
2. Közös tulajdonú ingatlan esetén, illetve saját tulajdonú, de özvegyi vagy haszonélvezeti joggal terhelt ingatlanon
művelt ültetvény esetében valamennyi tulajdonostárs, haszonélvező, özvegyi joggal rendelkező személy nyilatkozata arra
vonatkozóan, hogy a művelet végrehajtásához hozzájárul.
3. Bérlet esetén a bérleti szerződés másolata, és a bérbeadó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a művelet
végrehajtásához hozzájárul.
4. Telepítés esetén a kérelmező birtokában lévő, a telepítési engedélyhez felhasználni kívánt újratelepítési jog adatait
tartalmazó nyilatkozata.
5. Pótlás vagy fajtaváltás esetén a szőlőültetvény kataszteri kivonata.
6. Pótlási vagy fajtaváltási engedély kérelemhez gyökérnemes (saját gyökerű) szaporítóanyag felhasználása esetén a
talaj immunitásáról szóló laboratóriumi jegyzőkönyv másolata.
7. Telepítési engedély kérelemhez a külön jogszabályban előírt – öt évnél nem régebbi – talajvédelmi terv másolata,
amely gyökérnemes (saját gyökerű) szaporítóanyag felhasználása esetén tartalmazza talaj filoxéra ellenállóságának igazolását.
8. Törzsültetvény telepítése esetén a külön jogszabályban előírt, az MgSzH Központ által kiadott előzetes engedély
másolata.
9. Kísérleti ültetvény telepítése esetén a telepítési szándék bejelentéséről az MgSzH Központ által kiállított hatósági
bizonyítvány.

9 Kitöltési dátum és aláírás
Helység:
Aláírás:

Dátum:

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési rendszer
Telepítési (pótlási, fajtaváltási) engedély
iránti kérelem - Betétlap

1 Ügyfél azonosítási információ
Ügyfél regisztrációs szám:
2 Új ültetvény adatai
(Több fajta esetén fajtánként külön betétlapot kell kitölteni.)
Fajta:
Alanya:
Területének nagysága:
Sortávolsága:

,

Tőtávolsága:

,

m2
m
m+

Művelésmódja:

m (ikertőke)

Fejművelés

Középmagas kordon
Sylvoz

Bakművelés

Magas kordon
Moser

Alacsony kordon

Guyot

Ernyő

Egyes függöny
GDC
Egyéb
3 Pótlásfajtaváltás esetén az ültetvény jelenlegi állapotára vonatkozó adatok
(Több fajta esetén fajtánként külön betétlapot kell kitölteni.)
Fajta:
Alanya:
Területének nagysága:

m2

Sortávolsága:

,

m

Tőtávolsága:

,

m+

Művelésmódja:

Egyes függöny

m (ikertőke)

Fejművelés

Középmagas kordon
Sylvoz

,

Bakművelés

Magas kordon
Moser
GDC

9 Kitöltési dátum és aláírás
Helység:
Aláírás:

Guyot

Ernyő
Egyéb

Dátum:

Alacsony kordon

9 Kitöltési dátum és aláírás
Helység:
Aláírás:

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési rendszer
Telepítési (pótlási, fajtaváltási) engedély
iránti kérelem - Betétlap

Dátum:

1 Ügyfél azonosítási információ
Ügyfél regisztrációs szám:
2 Nyilatkozat
A ________________________________________ helység ______________ helyrajzi számú területen
tervezett szőlőültetvény telepítéséhez a 3. pontban körülírt újratelepítési jogot használom fel.
3 Az újratelepítési jog adatai
(Amennyiben a szerződés több területről származó jog átruházását tartalmazza, úgy minden egyes átruházott
újratelepítési jog tekintetében külön betétlapot kell kitölteni.)

3.1 Kivágás helye:
Helység:
Irányítószám:
Dűlő:
Helyrajzi szám:
3.2 A kivágott ültetvény területének
Nagysága:
m2, ebből a telepítéshez felhasználni kívánt nagysága:
m2
Területének termőhely kataszter osztálya: I.
II/1.
kataszterben
Kataszteri pontértéke:
4 Kitöltési dátum és aláírás
Helység:
Dátum:
3.3 Kivágás elvégzésének tényleges ideje:
év
Aláírás:
3.4 Kivágást engedélyező döntés iktatószáma:

II/2.

hó

nincs

Hegybírói javaslat a telepítési (pótlási, fajtaváltási) engedély iránti
kérelemhez
A ………………………………………………………. Hegyközség hegybírójaként mellékelten
küldöm a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi
Intézkedések Igazgatósága részére a(z)
……………………………………………………………………………………………. (név)
…………………………………………………………………………………………. (cím) által
20….. év ……………. hónap …. napján benyújtott telepítési (pótlási, fajtaváltási) engedély iránti
kérelmet.
A kérelmező által a(z) _________________________________________ helyrajzi számra
benyújtott telepítési (pótlási, fajtaváltási) engedély iránti kérelme alapján tervezett művelet a
hegyközségi rendtartásnak megfelel.
A kérelmező által a(z) ___________________________________________ helyrajzi számra
benyújtott telepítési (pótlási, fajtaváltási) engedély iránti kérelme alapján tervezett művelet a
hegyközségi rendtartásnak nem felel meg, ezért az engedély kiadását nem támogatom.
Szövegszerű javaslat:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Kelt, ………………, 20………. év …………………… hónap ……. nap

…………………….
aláírás
P. h.
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4. számú melléklet
Hozzájáruló nyilatkozat a szőlőültetvény telepítéséhez, pótlásához, fajtaváltásához
(tulajdonostárs(ak), használatba adó, haszonélvezeti és özvegyi joggal rendelkező részéről
Alulírott

……………………………………………………….

……………………………..

születési

…………………………………

hely:

……………………………….,

anyja

neve:

(születési
születési

név:
idő:

………………………………..)

………………………………………………………………………. szám alatti lakos hozzájárulok
ahhoz, hogy ………………………………………………………………………… …. (név, cím)
(MVH regisztrációs szám: ……………………………….………………..) – aki a földterület használója
– a ………………………………………… helység …………………..…… helyrajzi számú területen
telepítést, pótlást, fajtaváltást hajtson végre.

Ehhez kapcsolódóan hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez.

Kelt,……………………………………………….

…………………………………
aláírás
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4. Szőlőültetvény bejelentése (gazdasági akta, ültetvénykataszter)

Adatlap
Borvidék

Beérkezett

Hegyközség (vagy hegyközségi tanács)

Sorszám/oldal

Adatszolgáltató adatai
Név:

Cím:
Születési hely és idő*:

Képviselő neve:

Anyja neve*: _______________
Email cím: _____________

_________________
Telefonszám*: _______________
Fax*: ________________

*-gal jelölt részek kitöltése

egyben a személyes
adatok kezeléséhez való hozzájárulást jelenti

Jogi forma (a megfelelő rész
aláhúzandó):
természetes személy
egyéni vállalkozó
őstermelő
szövetkezet
korlátolt felelősségű társaság
nyílt részvénytársaság
zárt részvénytársaság
betéti társaság
közkereseti társaság
állami fenntartású intézmény
egyéb:
Adatszolgáltató:

FVM által elismert termelői csoport
Termelői csoporti tagság
Adószám ___________
Adóazonosító jel ___________
MVH reg.szám ___________
Adóraktári engedélyszám ____________
MgSZH engedélyszám _____________
Vállalkozási regisztrációs szám ____________

igen nem
igen nem

GA szám: ___________________

hegyközségi tag
Regisztrált borászati üzem
Adatszolgáltatásra kötelezett

Tevékenység az illetékes hegyközség területén (a megfelelő rész aláhúzandó):
Szőlőtermesztés
Szőlőfelvásárlás
Borfelvásárlás
Melléktermékek - ideiglenes gyűjtése
Borbehozatal:
- tárolása
- EU más tagországaiból
- átvétele
- Harmadik országból

Borelőállítás:
Szőlőfeldolgozá
s
Borkészítés
Érlelés
Pezsgőkészítés
Kannatöltés
Palackozás

Kelt: ……………………..

………………………….
adatszolgáltató aláírása

Szőlő ültetvénykataszter
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Ültetvény használója: ____________
____________
Ültetvény használat jogcíme
saját tulajdon
bérlemény (tulajdonos neve: ______)
Ültetvény adatai:
Település:
____________________
Dűlő:
____________________
Helyrajzi szám: ____________________
Terület
ha
m2
Telepítés
telepítés éve (ha ismert):
telepítés kora (becsült): ____ év
Termőhelykataszter
ökotóp: ______________
osztály: ______________
pontszám: ____________
Fekvés
síkvidéki
dombvidéki
dombvidéki makroteraszos
dombvidéki mikroteraszos
Ültetvény kitettsége
Szőlőparcella termesztési jellemzői
Fajta neve (kódja):
__________________
Alany neve (kódja):
__________________
Szőlő jellemzői:
Telepítési engedéllyel rendelkezik: igen/nem
Borszőlő fajtákkal beültetett
OEM előállításra alkalmas
OFJ előállításra alkalmas
Földrajzi jelzés nélküli
Csemegeszőlő fajtával beültetett
Mazsolaszőlő fajtával beültetett
Borpárlat előállítására alkalmas fajta
Osztályba nem sorolt (pl: direkttermő)
Vegetatív szaporítóanyag termelésre
Szőlőiskola
Alany anyatelep
Későbbiekben oltásra szánt
Termelés alól kivont
Kísérleti ültetvény
Más
Még nem termő
Felhagyott
Ültetvény térállása
Szabálytalan, szórt
Szabályos térállásra telepített
- ……….. m x ……… m
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Nyilvántartási száma:

Ikertőkés: - …….. m x …….. m + ……… m
Ikersoros: - ……… m + ……… m x ……….. m
Művelésmód:
Fejművelés
Bakművelés
Alacsony kordon
Középmagas kordon
Magas kordon
Guyot
Sylvoz
Moser
Ernyő
Egyes függöny
GDC
Egyéb: ……………………………
Tőkeállomány:
_______ tő/ha
Telepített tőkeszám:
Tényleges tőkeszám:
> 90 %
89-75 %
74-50 %
< 49 %
Öntözhetőség
Öntözésre tervezett
Rendszeresen öntözött
Nem öntözhető
Hegybíró tölti ki!
A megadott információk alapján a terület az alábbi termékek előállítására alkalmas:
Termékkategória

Fehé
r

Vörös/rozé

dűlősz
elektált

…………. OEM
…………. OEM
…………. OFJ
…………. OFJ
Nem OEM/OFJ fajtabor
Nem OEM/OFJ bor

Kelt:
………………………………

…………………
hegybíró aláírása
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5. Szüret: szőlő származási bizonyítvány
a. kérelem
b. bizonyítvány
C. BORTERMELÉS
6. Bejelentkezés: pince (gazdasági akta)

Borászati tevékenységet és kapacitást regisztráló adatlap
(a borászat helye szerint illetékes hegybíró vezet)
Borvidék

Hegyközség

Hegyközségi tag /Adatszolgáltató
Nyilvántartási szám:

Név:
Cím:
GA szám:

(vagy

hegyközségi

tanács)

Pince területe: …… m2
…… t/h

Szőlőfeldolgozó

teljesítménye:

Musthűtő teljesítmény: ……... kJ

.

.
.
.
.
.

.
.
.

0.

1.
2.

A
1
Borász
ati
termék
előállítása
2
……
… OEM
3
……
…. OEM
4
……
…. OFJ
5
……
….. OFJ
6
Nem
OEM/OFL
fajtabor
7
……
….. fajta
8
……
…. Fajta
9
Nem
OEM/OFJ
bor
1
Egyéb
borászati
termék:
1
habzóbor
1
likőrbor
1
-…

B
Szőlőfeldo
lgozás

C
Bork
észítés

D
É
rlelés

E
Pezsgők
észítés

F
Kann
atöltés

G
Pala
ckozás

3.
4.

1
Ízesíte
tt bor
(a végezni kívánt tevékenységet kelölje x-szel!)

Tárolótér összesen:
ebből:

hl
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- erjesztőtér:
- tárolótér:

hl
hl

Töltőgépek száma: db

fahordó
vasbeton
Saválló acél
Nyomásálló tartály
Egyéb fémtartály
Műanyag
Egyéb

hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl

Palackozó teljesítménye

palack/h

Kelt:
…………………..
_________________________________________________
Hegyközségi tag/adatszolgáltató aláírása
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7. Nyilvántartások: pincekönyv
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8. Jelentések
a. melléktermék-felhasználás
7. számú melléket a 127/2009. (IX.29.) FVM rendelethez
Borvidék:
Hegyközség/tanács:
Benyújtandó minden évben kétszer, augusztus 15-én és december 15-én
Borászati melléktermék felhasználás – 20….
Nyilvántartási szám:
Hegyközség tölti ki!
GA szám:
Adatszolgáltató: Név: ……………………….. Cím: …………………………
Adóraktári engedély száma:
Beérkezés:
…………………………….
Keletkezett borászati melléktermék (szőlőtörtöly, borseprő, derítési alj stb.)
Megnevezése: borseprő/derítési alj

Megnevezése: törköly

Mennyisége: ………………. liter
kilogramm
Felhasználása:

mennyisége:

Kötelező lepárlás céljára: ………………………….. liter
……………………………..
Ellenőrzés melletti kivonás: ……………………….. liter
……………………………….

bizonylat

száma:

bizonylat

száma:

Kelt: ……………………………………………
………………………………………….
hegyközségi tag/adatszolgáltató aláírása
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…………………….

b. értékesítési jelentés
5. számú melléklet a 127/2009. (IX.29.) FVM rendelethez

Értékesítési jelentés a forgalomba hozott borokról
Borvidék:
Hegyközség:

1

A
Termékkategória

B

C

Adatszolgáltató neve:
Címe:
GA száma:
D
E
Értékesítés

F

.
2

Folyóbor (>60 liter)

3

fehé

.

.

r

vörös/
rozé

1.
Belföldi
értékesítés
5
Oltalom
alatt
álló eredetmegjelöléses
bor(ok):
- … OEM
- … OEM
6
Oltalom
alatt
álló földrajzi jelzéses
bor(ok)
- …OFJ
- … OFJ
7
Nem OEM/OFJ
fajtabor(ok):
8
Nem OEM/OFJ
bor(ok):
9
Más bor:
4

.
.

.

.
.
.
0.

1.

2.

3.
4.

1
2.
EU
tagországba történő
értékesítés
1
Oltalom
alatt
álló eredetmegjelöléses
bor(ok)
1
Oltalom
alatt
álló földrajzi jelzéses
bor(ok)
1
Nem OEM/OFJ
fajtabor(ok)
1
Nem OEM/OFJ
bor(ok)
1
Más bor

5.
1

6.

7.

3.
Harnadik
országba értékesítés
(export)
1
Oltalom
alatt
álló eredetmegjelöléses
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60 liter alatti
tárolóedényben kiszerelt
étékesítés
fehé
vörös/
r
rozé

Mindös
szesen
(liter)

8.

9.
0.

bor(ok)
1
Oltalom
alatt
álló földrajzi jelzéses
bor(ok)
1
Nem OEM/OFJ
fajtabor(ok)
2
Nem OEM/OFJ
bor(ok)
2
Más bor

1.

Kelt: ……………………

_________________________________________
adatszolgáltató aláírása
Gazdasági akta
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c. készletjelentés
6. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez

Bor- és mustkészlet jelentés
(július 31-i állapot)
augusztus 15.
Borvidék:

Beadási határidő:

Hegyközség

Hegyközségi tag/Adatszolgáltató neve
Címe:
GA száma:

1

A
Borászati termékek kategóriái

2

(termékkategória csoport)

________év

B

C
D
Készletmennyiség (hl)

.
feh
ér

.
3

vör
ös/
rozé

Öss
zesen

Borok

.
4

………….. OEM

5

………….. OEM

6

………….. OFJ

7

………….. OFJ

8

Nem OEM/OFJ fajtabor

9

Nem OEM/OFJ bor

.
.
.
.
.
.
0.

1
Az EU más tagországaiból
származó borok
1
3. országból származó borok

1.
1

Mustok

2.
1

Sűrített szőlőmust

1

Finomított szőlőmust

1

Tartósított must

1

Részben erjedt szőlőmust

3.
4.
5.
6.
Kelt,
…………………………………………………………………

……………………
hegyközségi tag/adatszolgáltató aláírása
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9. Forgalomba hozatal
a. bor származási bizonyítvány
i. kérelem
ii. bizonyítvány
b. forgalomba hozatali engedély kérelmezése
D. Egyebek
Fellebbezés (MVH által javasolt)
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FELLEBBEZÉS
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal tölti ki!
Beérkezés: 20

Kelt……………………………….

P.H.

…………………………..

1. Ügyfél azonosító adatok
Ügyfél neve (előtag, név):

Ügyfél regisztrációs száma:
Természetes személy lakhelye (irányítószám, helység, közterület neve, közterület jellege /út, utca, tér, stb/,
hsz/hrsz, emelet/ajtó):
Jogi személy székhelye (irányítószám, helység, közterület neve, közterület jellege /út, utca, tér, stb),
hsz/hrsz, emelet/ajtó):

2. Képviseletre jogosult adatai (cég/szervezet esetén képviselő(i), illetve meghatalmazott, természetes
személy esetné kiskorú törvényes képviselője, gondnok, gyám, meghatalmazott)*
Ügyfél képviselőjének neve (előtag, név):
Ügyfél képviselőjének lakóhelye (irányítószám, helység, közterület neve, közterület jellege /út, utca, tér,
stb/, hsz/hrsz, emelet/ajtó):
Képviselet fajtája (szervezeti, meghatalmazott, gondnok, gyám ....):

3. Intézkedésre (jogcím) vonatkozó információk
Intézkedés (jogcím) megnevezése, amely ellen a fellebbezés irányul:

Fellebbezés alapjául szolgáló döntés ügyszáma:
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal fent megjelölt ügyszámú döntése ellen azúton

fellebbezéssel
élek.
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*Képviseleti jogosultságot – amennyiben az MVH ügyfélnyilvántartásában nem szerepel – igazolja hitelt
érdemlően!

4. A vitatott döntés megváltoztatása iránti igény oka, az igényt megalapozó
körülmények (a fellebbezés indoklása)
Fellebbezésem alátámasztásaként az alábbiakat adom elő:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………

5. Keltezés és aláírás

Kelt, …………………………………………………, ……………. év, …………… hó, ………….. nap

……………………………………………………….
(cégszerű aláírás)
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Lejárt tartozásokra vonatkozó nyilatkozat

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési rendszer
Lejárt tartozásokra vonatkozó nyilatkozat
Benyújtás helye, módja: az adott intézkedésben való részvételre vonatkozó kérelemmel együtt

1 Ügyfél azonosítási információ
Ügyfél regisztrációs szám:

2 Kérelmező adatai
c.

(1)Előtag:
A borszőlő

termőhelyi katasztere a termőhelyek egységes nyilvántartási rendszere, amely
borszőlő termesztésére való alkalmasság szempontjából ökológiailag minősített, osztályozott és
Név:
lehatárolt
határrészek nyilvántartása külterületi átnézeti térképeken és adatlapokon. A térképeken a
környezeti tényezők alapján értékelt területeket (ökotópok) be kell határolni, és azonosító kódszámmal,
Utótag:
valamint osztályjelöléssel kell ellátni.
(2) A borszőlő termőhelyi kataszterét e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben
kijelölt szerv
vezeti (a továbbiakban: termőhelyi katasztert vezető szerv).
3 Nyilatkozat
(3)Tudomásul
A termőhelyi
kataszterbe
sorolás, a az
kataszteri
osztálykapcsolatban
módosítás, lejárt
vagy atartozásom
kataszterből
való a 2007. évi
veszem,
hogy amennyiben
intézkedéssel
áll fenn,
törlés
iránti
kérelmet
a
termőhely
szerint
illetékes
hegyközség
hegybírójához
kell
benyújtani.
A
XVII. törvény 38. §. (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági
átutalási
hegybíró
a kérelmet
véleményével
továbbítja
a termőhelyi
katasztert
vezető szervnek.
termőhelyi
megbízását
a fizetési
számlámat vezető
pénzforgalmi
szolgáltató
a végrehajtható
okiratA csatolása
nélkül köteles
katasztert
szerv veszem,
új kataszteri
módosításról
vagy törlésről
e törvény
teljesíteni.vezető
Tudomásul
hogy e besorolásról,
nyilatkozat hiányában
a kérelmem
az MVH az
a 2007.
évi XVII. törvény
felhatalmazása
alapján
kiadott
rendeletben
meghatározott
szakértő
szakvéleménye
alapján
hoz
döntést.
alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja.

4 Kitöltési dátum és aláírás
Helység:
Aláírás:
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Dátum:

Támogatási lehetőségek az Európai Unióban
Az EU agrárpiaci rendtartás az uniós országok mezőgazdasági tevékenységét határozza meg. A
rendtartás célja, a piaci zavarok (túlkereslet-túlkínálat) megelőzése, elhárítása. A szabályozás eszközei
részben közvetlenek (garantált ár- kvóta, intervenció, külpiaci szabályozás, stb.), részben közvetettek
(tevékenységi előírások, támogatások). Az agrárpiacon belüli önálló borpiac szabályozásának egyik
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lényeges eleme a támogatási lehetőségek biztosítása. A közösségi jogszabályok a támogatásra
vonatkozóan csak keretnek tekinthetőek, amelyet tartalommal a tagállamok tölthetnek fel. Az egyes
országok sajátos igényeihez igazodó támogatási lehetőségeket az egyes tagállamok nemzeti támogatási
programja tartalmazza a 2008-2013-as időszakra vonatkozóan.A 2008- 2013-ig tartó időszakra
Magyarországnak is el kellett készítenie a rendelkezésére álló támogatási összeg felhasználására
vonatkozó tervét, amelyet 2008-ban fogadott el az Európai Bizottság. Ez a terv jelenleg egyértelműen a
fejlesztésekre koncentráló támogatási politikát tükröz, de a borpiac váratlan hatásait is szükséges lesz
kezelni az újabb keretből.
A támogatási program tulajdonképpen egy stratégiai terv 2013-ig. Ebben kellett megfogalmazni
célokat és az ehhez rendelkezésre álló forrásokat. A megállapított keretösszegből (nemzeti boríték)
kellett biztosítani a fejlesztéseket, a borpiac egyensúlyát biztosító intézkedések finanszírozást,
marketingjét. A nemzeti boríték keretösszege a szőlőterület nagyságához igazodik. A korábbiakhoz
viszonyítva ez számunkra jelentős támogatási többletet hozott. Öt évre vonatkozóan tizenegy intézkedés
közül választva kellett megtervezni a 122 millió euró felhasználását, amely több mint 30 milliárd
forintot jelent. (Fontos megjegyezni, hogy a nemzeti boríték intézkedései között nem szerepel a
kivágási támogatás, amelyet 2008-2010 között lehetett igénybe venni. A kivágási támogatással az
Európai Unió szőlőterülete mintegy 170 ezer hektárral csökkent, míg Magyarországon 5800 hektárral.
A nemzeti boríték keretéből megvalósult szőlőültetvény telepítések nagysága eléri a 3500 hektárt
ugyanebben az időszakban. Ez az átrendeződés nem csak az ültetvények esetében történt meg, hanem
gyakran generációváltást is jelent.)
Az ország támogatási kerete csak az adott évben használható fel. Amennyiben ez nem sikerül, a
megítélt támogatást elveszik, következő évre nem vihető át. Ez a kötöttség azt is jelenti, hogy a
végrehajtást úgy szükséges megszervezni, ahogy a támogatás igénylésére, bírálatára, ellenőrzésére és
kifizetésére elegendő legyen egy év.
2013 után várhatóan csak a minőséget javító, a piacot közvetlenül nem befolyásoló támogatási
lehetőségek maradhatnak. A reform előtt az EU hatalmas összegeket költött el évente arra, hogy a
megtermelt borfelesleg ne okozzon piaci zavarokat. Ennek érdekében a borfelesleget lepárlással kivonja
a piacról, a lepárolt alkoholt pedig támogatással eladja. A reform ennek a pazarló szabályozásnak vetett
véget; egy átmeneti időszakot követően teljesen el is tünteti a támogatási lehetőségek közül a lepárlás
intézményét.
Nemzeti támogatási keretösszegek 2008-2013
Intézkedés

2
009

2

2

010

011

2
012

Össz

2
013

esen:
(100
0€)

SPS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
000

1
000

2 000

1
3 316

1
3 014

1
3 809

1
4 555

1
5 081

69
775

„Zöldszüret”

0

0

0

0

0

0

Kockázati alap

0

0

0

0

0

0

Szüreti biztosítás

0

5
00

5
00

1
000

1
000

3 000

Beruházások

0

5
500

5
500

8
900

9
500

29
400

2
500

2
500

2
500

2
500

2
500

12
500

Promóciós
tevékenységek az EU-n kívül
Szőlőültetvények
szerkezet-átalakítása

Melléktermék-lepárlás
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Szeszesitalpiaci lepárlás

0

0

0

0

0

Krízislepárlás

0

0

0

0

0

1
000

1
500

1
500

1
500

5 500

Sűrített
alkalmazása

szőlőmust

Mindösszesen

1
2
2
2
2
122
6 816
3 014
3 809
9 455
9 081
175
(A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 171/2011. (XI. 24.) MVH Közleménye:
A szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatására fordítható támogatási
keretösszeg:
a 2011/2012 borpiaci év vonatkozásában: 22 455 000 euró,
a 2012/2013 borpiaci év vonatkozásában: 22 081 000 euró.
2011. november 25-től az MVH az egyéni terveket a támogatási keret kimerülése miatt nem
fogadja be)







Az egyes támogatási intézkedések részletei:
PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGEK HARMADIK ORSZÁGBAN

Cél: a magyar/közösségi borok külpiacokon való versenyképességének javítása
(elkülönítés!)
Oltalom alatt álló eredet-megjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel rendelkező, illetve a
borszőlő fajtájának jelzésével ellátott borok
Intézkedések:
o PR-tevékenységek, promóciós és reklámtevékenységek;
o nemzetközi vásárokon, kiállításokon való részvétel;
o tájékoztató kampányok (eredet-megjelölésre, a földrajzi jelzésekre és a
biotermelésre vonatkozóan;
o új piacok felmérése a piacbővítés érdekében;
o a promóció / tájékoztatás eredményeit felmérő tanulmányok
Támogatás: max. a jogosult kiadások 50%-a.
SZÜRETI BIZTOSÍTÁS










Cél: a termelői bevételek védelméhez való hozzájárulás természeti katasztrófa,
kedvezőtlen időjárás, betegség vagy kártevő-fertőzés esetén
A közösségi hozzájárulás nem haladhatja meg:
o a természeti katasztrófákhoz sorolható kedvezőtlen időjárási jelenségek okozta
károk elleni biztosításra a termelők által fizetett biztosítási díjak 80%-át;
o a termelők által a következőkre fizetett biztosítási díjak 50%-át:
 kedvezőtlen időjárási jelenségek okozta egyéb károk;
 állatok, kórokozók vagy kártevő-fertőzés okozta károk.
De: csak akkor jár támogatás, ha a biztosítás nem nyújt a bevételkiesésre 100%-os
ellentételezést
BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS

A támogatás olyan
o feldolgozó létesítményekre,
o borászati infrastruktúrára és
o bormarketingre
irányuló tárgyi vagy nem tárgyi beruházásokhoz nyújtható, amelyek javítják a
vállalkozás összteljesítményét, és az alábbiak szerint:
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o a 479/2008/EK rendelet IV. mellékletben említett szőlőből készült termékek
előállítása vagy forgalmazása;
o a 479/2008/EK rendelet IV. mellékletben említett szőlőből készült termékekhez
kapcsolódó új termékek, eljárások és technológiák kifejlesztése.
Nem nyújtható támogatás a nehéz helyzetben lévő vállalkozások (47/2008. (IV. 17.)
FVM rendelet 1. sz. melléklet) megmentéséhez
A támogatás mértéke:
o 50% a konvergenciarégiónak minősített területeken;
o 40% a konvergenciarégióktól eltérő régiókban.
A támogatható kiadások a következők:
o ingatlan építése, beszerzése (lízing is) vagy fejlesztése;
o új gépek és berendezések (számítógépes szoftverek is) vásárlása vagy lízingje,
az adott eszköz piaci értékének erejéig.
o A jogosult kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek (pl. az építészek,
mérnökök díjai, tanácsadási díjak, megvalósíthatósági tanulmányok, szabadalmi
jogok és licencek megszerzése).
o Az egyszerű pótló beruházások nem támogathatók.
Támogatás akkor fizethető, ha a beruházásokat megvalósították (helyszíni ellenőrzés)
SŰRÍTETT SZŐLŐMUST ALKALMAZÁSA






Cél: a szőlőmust, részben erjedt szőlőmust, ill. a még erjedésben levő újbor természetes
alkoholtartalmának növelése érdekében a sűrített szőlőmust vagy finomított szőlőmustsűrítmény felhasználása
Az alkoholtartalom-növelés maximális mértéke a 2009/2010. borpiaci évtől kezdve: 1,5
térfogat % (+ 0,5%).
A támogatás mértéke:
o s. szm. felhasználása esetén 1,699 euró/térfogat%/hl,
o f. szm-s. felhasználása esetén 2,206 euró/térfogat%/hl.
SZŐLŐÜLTETVÉNYEK SZERKEZETÁTALAKÍTÁSA












Cél: minőségi termeléshez szükséges ültetvények telepítésének és felújításának
támogatása
A támogatás jogosultja: az ültetvény használója
A támogatás formái:
o bevétel-kiesésért adott kompenzáció
o hozzájárulás a szerkezet-átalakítás költségeihez
Támogatás: befejezett tevékenység után
Előzetes kifizetés: megkezdett, de még be nem fejezett tevékenységek után
Minimális támogatható területnagyság 0,2 ha
Szerkezetátalakításnak és -átállításnak az alábbi tevékenységek minősülnek:
o fajtaváltás,
o ültetvény áttelepítése,
o ültetvényhez új támrendszer létesítése,
o ültetvény támrendszerének korszerűsítése.
Telepítés engedélyezése
o 73/2010. (V. 12.) számúMVH Közlemény alapján
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2012. ÉVTŐL VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOK
Támogatási keret összevonása:
_ 2011/2012. borpiaci év
_ 2012/2013. borpiaci év
_ Egyéni terv – Támogatási kérelem elválik
_ Támogatási összeg meghatározása euróban
_ Lejtőfelár: _ 5%_ 10%
_ Egyéni terv benyújtása: 2011. október 1. – december 15.
_ telepítési engedély birtokában
_ 1 db Egyéni terv nyújtható be
_ Támogatási kérelem benyújtása:
_ 2012. április 1. – június 15.

_ 2013. április 1. – június 15.
AGRÁRTERMÉKEK PROMÓCIÓS PROGRAMJAI









Az intézkedés célja: a fogyasztókban egyes közösségi mezőgazdasági termékekről
kialakított kép javítása
A programok irányulhatnak közösségi piacra, illetve Európai Unión kívüli
országokba.
Pályázók köre: a program által érintett termékpályát képviselő, az Európai Unió
területén működő reprezentatív szakmai és szakmaközi szervezetek önállóan, illetve
együttesen
Támogatásban részesíthető programok időtartama: 1-3 év
Támogatás formája: európai uniós forrásból származó, vissza nem térítendő
támogatás
Támogatás mértéke: az elszámolható költségek legfeljebb 50%-a.

KÖTELEZŐ LEPÁRLÁS
A borászati melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettség abban az esetben tekinthető
teljesítettnek, amennyiben a kötelezett legkésőbb a szőlőfeldolgozás, illetve a borkészítés borpiaci
évének május 25. napjáig a keletkezett borászati melléktermékek teljes mennyiségét

1. az MVH által jóváhagyott lepárlóüzem részére leadja, vagy
2. amennyiben a melléktermék szőlőtörköly, azt kereskedelmi szeszfőzde részére
leadja, vagy
3. ellenőrzés melletti kivonási eljárás alkalmazásával kivonja, vagy
4. amennyiben a melléktermék borseprő, azt denaturálja és ellenőrzés melletti
kivonási eljárást alkalmazó harmadik fél részére leadja.
A nemzeti borítékon kívüli egyéb, a szőlő- bor ágazatot érintő EMVA jogcímek






Mezőgazdasági termékek értéknövelése
o 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet, 53/2008. (IV. 28.) MVH közlemény
Kertészeti ágazat gépesítés-fejlesztése
o 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet, 31/2008. (III. 31.) MVH közlemény
Agrár-környezetgazdálkodás támogatások 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet
Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások 52/2007.
(VI. 28.) FVM rendelet
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Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások 137/2008. (X. 18.) FVM
rendelet és 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet.
Ellenőrző kérdések:
1.

Kitől kell kérni a szőlő származási bizonyítványát?

2.

Hol tartják nyilván a szőlő termőhelyi katasztert?
a) HEGYIR
b) VINGIS

3.

Hol vezetik a nyilvántartását a szőlő ültetvény kataszterének?
a) HEGYIR
b) VINGIS

4.

Kötelező-e a talajvizsgálat a szőlőtelepítés előtt?

5.

Melyik menüpont alatti támogatási formából támogatja az EU a szőlőtelepítést?

6.

Mi a „Nemzeti Boríték”?
a) A Nemzeti Színház cégjelzéses levélborítékja
b) A Nemzeti Múzeum cégjelzéses levélborítékja
c) A szőlő és borágazat támogatásának „nemzeti” rendszere

7.

A bor forgalomba hozatali engedély kérelemhez csatolni kell
a) a hegybírói igazolások
b) a bor származási bizonyítványát
c) a település jegyzőjének nyilatkozatát

8.

Mi a zöldszüret?

9.

Borászati beruházási támogatás bizonyos részét fordíthatja-e bormarketingre a támogatott?
a) igen, a marketinghez szükséges eszközbeszerzésre
b) nem, mert a marketinget a nemzeti boríték más menüpontjából lehet támogatni
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5. A BOR KERESKEDELMI KULTÚRÁJÁNAK GYAKORLATA, ANNAK
GYAKOROLTATÁSA
A borkategóriák és azok jogi háttere
A bor címkézése ( lásd Bor kereskedelmi kultúrája tananyag)
A címkézés lehetőségei a jogi lehetőségek függvényében
A borok eredetvédelmi rendszere ( lásd élelmiszerbiztonság és eredetvédelem tananyag
A földrajzi nevek használatának lehetőségei
A „márkák kialakítása
A borkereskedés eszközrendszere
A borospalackok
A gyűjtőcsomagolás lehetőségei
A „boros polcok” állványai
A borértékesítő helyek
Ebben a fejezetben az egyes alfejezeteknél kerül bemutatásra a bort értékesítő hely anatómiája,
a berendezések, az áruk elhelyezkedésének – bemutatásának lehetősége visszautalva a 2.3.
fejezetben leírtakra. Ebben a fejezetben kerül leírásra a fogyasztói célcsoport vizsgálata, az,
hogy milyen csoport melyik üzlettípust választja általában. Ezen fogyasztók „potenciális”
borismerete, képzettsége, ennek alapján a gyakorlat során fontos elem a fogyasztóval történő
viselkedésmódok gyakorlása a fogyasztó kiszolgálása során.
Pincei értékesítés, saját bolt, borutak rendszere
Kocsmák, italboltok, büfék
Éttermek
Borszaküzletek
..
Élelmiszerüzletek

kis alapterületű vegyes boltok,

nagy alapterületű boltok szakosodott üzletrésszel
Borfesztiválok, gasztronómiai fesztiválok
A borértékesítés gyakorlata
Az áru, azaz a bor útja a termelőtől a fogyasztóig. A következő
helyszíneken a gyakorlat … (árurendelés, rendelés felvétel, nyilvántartás, szállítás, .. áruátvétel,
…, jogi háttér)
Közvetlen értékesítés
Termelő – Nagykereskedő – Értékesítő szervezet - ..
Termelő – Értékesítő hely
Termelő – Nagykereskedő saját logisztikai .. - saját bolthálózat
Bolthálózatra történő terítés
Az értékesítés speciális fajtája – BORUTAK
A hallgatók a gyakorlat során helyszínen terepen gyakorolják az előzőekben felsorolt
tevékenységeket. Ehhez kapcsolódóan naplót készítenek. A naplóban leírják a gyakorlóhely speciális
kereskedelmi viszonyait és elemzik azokat.
Ellenőrző kérdések:
Milyen borkategóriákat ismer?
A borok címkézésének előírásaiban
a) előírhatják az allergének kötelező feltüntetését
b) nem írhatják elő kötelezően az allergének feltüntetését
3.
Milyen borfesztiválokat ismer, soroljon fel hármat!
4.
A borturizmus tematikus formáját hogyan hívják?
5.
Mik azok az úgynevezett árupályák?
1.
2.
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6.
Melyik árupályába sorolná pl. a TESCO üzletekben történő borértékesítést? (sorolja fel az
árupálya pontjait!)
7.
Soroljon fel borértékesítő helyeket (legalább ötöt!)
8.
A nagykereskedő értékesíthet-e bort közvetlenül a fogyasztónak?
9.
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6. GYAKORLAT A BORFOGYASZTÁSSAL KAPCSOLATBAN
A borfogyasztás kultúrája
A hallgatók gyakorlataik során azt gyakorolják, hogyan lehet a bort minősíteni, milyen minősítési
rendszerek vannak.
A borfogyasztás eszközei
A hallgatók azt gyakorolják, hogy ezeket az eszközöket hol lehet beszerezni, milyen módon
kell őket tárolni, milyen módon kell a fogyasztókhoz eljuttatni.
Melyek ezek az eszközök?

Poharak: A különböző pohártípusok és pohárgyártók megismerése
A különböző borvidékek – bortípusoknak leginkább megfelelő poharak
kiválasztása
A gyakorlat során kóstolási próbát tesznek, értékelik ugyanazt a bort (többféle borral) a
különböző poharakban, majd kiválasztják a megfelelő poharat a borokhoz.
Borhűtők, borhőmérők, köpőcsészék, gyűjtővödrök megismerése.
A borfogyasztás eszközeinek elhelyezése az egyes borértékesítő, „borfogyasztó” helyen.
Borfogyasztási helyek – borfogyasztási szokások
Kocsmák, italboltok – egyszerű fogyasztók, tömegfogyasztás, a fröccs szerepe
Pincei értékesítés: borkóstoltatás hordóból (a megfelelő sorrend összeállítása, az
útvonal megtervezése egy-egy nagyobb pincészetben a kóstolás után a töltögetés
megszervezése. Borbemutató szervezése a pince kóstolótermében. A borértékesítés
megvalósításában a pincei árlap kialakításának gyakorlása
Étterem: A borlap elkészítése és a borok párosítása az ételkínálathoz. Az ételek s a
borok összehasonlítása. Az asztal terítése a megfelelő borospalack hűtők kiválasztása, a
terítés gyakorlása.
Borszaküzletek
A borszaküzlet helye szerinti borválaszték meghatározásának gyakorlata
Borvidéki borszaküzletek
A borvidék borászatainak megismerése, boraik kínálatának
megismerése. Az üzlet
nagyságának(alapterület) megfelelő kínálat kialakítása az adott
borvidék boraiból.
Fogyasztói
A régió vagy ország borvidékei borászatainak megismerése az általuk
kínáltúgynevezett helyi gasztronómiai különlegességeket (sajtok, kolbászok, sonkák stb.)
felvonultató borszaküzletek, ahol bort kóstolni (poharanként) lehet és mellette egyszerű helyi
száraz ételek elfogyasztására nyílik mód.
Ezeken a helyeken a hallgatók étel és borismereteket gyakorolnak, emellett
gyakorolják a sonkák, a kolbászok és sajtok, valamint egyéb ételek (gyümölcsök,
olívabogyó, szőlő stb.) tálalását és felszolgálását.
Élelmiszerüzletek


Kis alapterületű, ún. vegyes boltok
Ezen a helyek maximum 1 nap, de 1-2 óra gyakorlás is
elegendőnek látszik ahhoz, hogy a fogyasztók igényeihez és pénztárcájához méretezett
borválasztékot megismerjék. Fontos a beszerzés, a rendelés gyakorlása.

Nagy alapterületű boltok, szupermarketek, hipermarketek
Ezek az üzletek általában nagy üzletlánc részeként működnek
központi árubeszerzéssel.

Ellenőrző kérdések:
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1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)

Milyen hőmérsékleten szolgálják fel a fehérbort?
a) 10-12oC
b) 16-18oC
c) 6-8oC
Milyen hőmérsékleten szolgálják fel a vörösbort?
a) 6-8oC
b) 16-18oC
c) 10-12oC
Milyen hőmérsékleten szolgálják fel a pezsgőt?
a) 6-8oC
b) 16-18oC
c) 10-12oC
Milyen hőmérsékleten szolgálják fel a rozébort?
a) 6-8oC
b) 16-18oC
c) 10-12oC
Mi a kisfröccs?
Mi a hosszúlépés?
Soroljon fel bortípusokat amelyekhez speciális poharakat készítettek?
Mi jellemzi a kis alapterületű élelmiszerüzletek borválasztékát?
Mi jellemzi a manapság divatos borbárt?
Mi jellemzi a kocsmák borválasztékát?
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7. ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK A SZŐLŐ-ÉS BORTERMELÉS,
BORKERESKEDÉS ÉS A BORFOGYASZTÁS SORÁN
Bevezetés:
Általános munkavédelmi előírások (munkaképesség, munkára való alkalmasság, munkaidő
stb.)

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi feltételei
A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha
- annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik,
- foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalkorú egészséges fejlődését
károsan nem befolyásolja,
- foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent,
- mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a munkára - külön
jogszabályokban meghatározottak szerint - alkalmasnak bizonyult.
Az egészségügyi megfelelőségről előzetes és külön jogszabályban meghatározott munkakörökben időszakos orvosi vizsgálat alapján kell dönteni.
A tevékenység szerinti miniszter meghatározott munkakörök tekintetében előírhatja
pályaalkalmassági vizsgálat szükségességét, továbbá a vizsgálat rendjét az egészségügyért felelős
miniszterrel egyetértésben.
A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas,
rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel,
készséggel és jártassággal.
A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalókat a külön jogszabályban foglaltak szerint óvni kell az
őket különösen érintő egészségkárosító kockázatoktól.
A munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos elvégzéséhez megfelelő szakképzettségű és
számú munkavállalót kell biztosítani.
Ahol veszély fenyeget, egyedül munkát végezni nem szabad, és ilyen helyre csak erre is kiterjedő
oktatásban részesült munkavállalók léphetnek be.
Ha a munka a munkavállaló testi épségére, egészségére veszéllyel járhat, a foglalkoztatáspolitikáért
felelős miniszter - az egészségügyért felelős miniszterrel és a tevékenység szerinti miniszterrel
egyetértésben - előírhatja, hogy azt csak meghatározott szakképzettséggel (képzettséggel), illetőleg
gyakorlattal rendelkező személy végezheti.
Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez, a biztonságos munkavégzés
érdekében az egyik munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával, és ezt a többiek tudomására
kell hozni.
Az iskolarendszerű oktatás, a nevelés keretében a tanulókat és a hallgatókat meg kell ismertetni a
biztonságos életvitel, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető
szabályaival.
A szakmai képzés keretében kell gondoskodni arról, hogy a résztvevők elsajátítsák a képzettségük
alapján betölthető munkakör egészségi és biztonsági követelményeit. A szükséges ismeretanyagot a
feladatkörében érintett miniszter a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben határozza
meg.
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A munkavédelmi szakképesítés feltételeit külön jogszabály határozza meg.
A munkáltatók és a munkavállalók kötelességei és jogai az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításában
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles
figyelembe venni a következő általános követelményeket:
a) a veszélyek elkerülése;
b) a nem elkerülhető veszélyek értékelése;
c) a veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése;
d) az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és
munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés
időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő beosztására, a
munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok okozta igénybevétel elkerülésére;
e) a műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása;
f) a veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel;
g) egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a
technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a
munkakörnyezeti tényezők hatására;
h) a kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest;
i) a munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása.
A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók
egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott
munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre,
valamint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges
hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi
irányítási szintjén végzett tevékenységbe. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. A kockázatértékelést a kémiai biztonság területén a külön
jogszabályban foglaltak szerint kell elvégezni.
A munkáltató a (kockázatértékelést és megelőző intézkedéseket első alkalommal eltérő jogszabályi
rendelkezés hiányában - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott I.
veszélyességi osztályba sorolt munkáltatónál legkésőbb a munkáltató tevékenységének megkezdésétől
számított hat hónapon belül, egyébként egy éven belül, azt követően indokolt esetben köteles elvégezni,
és azt évenként felülvizsgálni. Indokolt esetnek kell tekinteni különösen a kockázatok
(munkakörülmények, az alkalmazott technológia, veszélyes anyag, készítmény, munkaeszköz,
munkavégzés) lényeges megváltozását, illetőleg új technológia, veszélyes anyag, munkaeszköz,
munkaszervezés bevezetését, alkalmazását. Soron kívül kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a
kockázatértékelést, ha a kockázatok lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve
foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe, vagy a kockázatértékelés a külön jogszabályban
meghatározott szempontra nem terjedt ki.
A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítania a tevékenység
megkezdésének tényét, időpontját.
A kockázatértékelés eredményeként a munkáltató felelőssége legalább a következők dokumentálása:
a) a kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya, az értékelést végző azonosító adatai;
b) a veszélyek azonosítása;
c) a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma;
d) a kockázatot súlyosbító tényezők;
e) a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a fennálló helyzettel való összevetés
alapján annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó
szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása;
f) a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése;
g) a tervezett felülvizsgálat időpontja;
h) az előző kockázatértékelés időpontja.
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A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltak szerint, de
legalább 5 évig megőrizni.
A megelőzési stratégia munkabiztonsági és munka-egészségügyi tartalmának kialakítása
munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles a
munkabiztonsági szaktevékenység, a munka-egészségügyi szaktevékenység, ellátására megfelelő
képesítéssel rendelkező személyt biztosítani, valamint
a) a szükséges utasításokat és tájékoztatást kellő időben a munkavállalónak megadni;
b) rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek,
a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket;
c) a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggő veszélyek
figyelembevételével megfelelő munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók részére;
d) új technológiák bevezetése előtt kellő időben, de legkorábban, a tervezési szakaszban kell
megtárgyalni a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel bevezetésük egészségre és
biztonságra kiható következményeit;
A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének védelme érdekében a munkáltatóknak
fokozott figyelmet kell fordítani a munkahelyi kockázatok értékelése során a munkavégzés
pszichoszociális kockázatainak - amelyek többek között káros stresszt idézhetnek elő - a felmérésére,
megelőzésére, csökkentésére vagy kiküszöbölésére.
A hatályos szabályozás szerint a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén
mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi
kockázatokat. A kockázatok értékelését a legveszélyesebb tevékenységet végző munkáltató
tevékenységének megkezdésétől számított hat hónapon belül, egyébként egy éven belül, azt követően
indokolt esetben köteles elvégezni, és azt évenként felülvizsgálni.
Az Mvt. egyes munka-egészségügyi jogszabályokban [a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet, a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó
minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet, az
azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM
rendelet stb.] előírt eltérő rendelkezésekre figyelemmel fogalmaz meg a törvény szabályaitól való
eltérési lehetőséget. Ugyanezen bekezdés a soron kívüli kockázatértékelés elvégzését indokoló esetek
közé emeli azt, amikor a külön jogszabály (ld. fentieket) szerinti szempontokat mellőzték a korábbi
értékelés során, ezért hiányos, hatástalan lehet a kockázatértékelés [(2) bekezdés].
A törvény a munkáltató együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének minél teljesebb
megvalósulása érdekében pontosítja, egyértelművé teszi az Mvt. hatályos szövege szerinti „kellő
időben” kifejezést, amikor meghatározza a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel
folytatandó tárgyalás legkorábbi szakaszát. A tervezési szakaszban lefolytatott tárgyalás ad lehetőséget
a munkavállalóknak arra, hogy az új technológia bevezetésének részleteit megismerhessék és az azzal
kapcsolatos észrevételeiknek, véleményüknek érvényt tudjanak szerezni. A módosítás egyebekben az
Európai Bizottság szakértői véleményében foglalt észrevételnek is eleget tesz [(3) bekezdés].
A tudomására jutott rendellenességet, illetve a munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
végzésével kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, az
érintetteket értesíteni, és közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani;
Biztosítani kell a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, a kielégítő
higiénés állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását (javítását), pótlását;
Teljes felelősséggel megtenni minden szükséges intézkedést a munkavállalók biztonsága és
egészségvédelme érdekében, figyelembe véve a változó körülményeket is, valamint törekedve a
munkakörülmények folyamatos javítására.
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A kockázatértékelés a munkáltató legáltalánosabb, további intézkedéseket megalapozó megelőzési,
munkavédelmi jellegű feladata. Valamennyi tevékenységét lényegében erre alapozva kell megkezdenie
és folytatnia. A munkabiztonsági szaktevékenység jogi kategória, azt jelenti, hogy az adott feladat csak
munkavédelmi, munkaegészségügyi szakképesítésű személlyel végeztethető el. Logikus tehát annak
kimondása, hogy az alapvető feladat csak ilyen szakképzettségű személy által legyen elvégezhető,
függetlenül attól, hogy ez a személy munkavállaló-e vagy külső vállalkozás, szolgáltatás szakembere.
A törvény a fentieknek megfelelően a kockázatértékelés elvégzését munkabiztonsági és
munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősíti.
A kémiai biztonság területén annak speciális jellege és ennek megfelelően eltérő szabályozása okán
a kockázatértékelést az Mvt.benjelölt külön jogszabályban foglaltak szerint kell elvégezni.
A kockázatértékelés dokumentálásával kapcsolatban az Európai Unió tagállamai saját hatáskörben
határozzák meg az általuk fontosnak ítélt speciális munkáltatói kötelezettségeket. A magyar
szabályozás jelenleg nem tér ki az értékelés írásbeli rögzítésének tartalmi kérdéseire, jóllehet ezek
fontos szakmai szempontokat ölelnek át, közvetve utalnak a vizsgálandó, értékelendő tényezőkre is.
Mindezek szerint elengedhetetlen, hogy a szabályozás erre is kitérjen.
A törvény értelmében tehát tovább bővülnek, egyben szigorodnak a munkáltatók
kockázatértékeléssel összefüggő kötelezettségei, annak a célnak alárendelten, hogy mélyrehatóbban és
körültekintőbben kerüljenek feltárásra a munkavállalókat fenyegető kockázatok.
A javasolt szabályozás szerint immár nem elegendő a kockázatértékelés szempontjait megadni,
hanem a munkáltatónak írásban kell rögzítenie azok közül a legfontosabbakat (a kockázatot súlyosbító
tényezők, a fennálló helyzettel való összevetés alapján annak megállapítása, hogy a körülmények
megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve megfelelően alacsony szinten
tartják-e a kockázatokat, stb.), lényegében orientációt nyújtva az elengedhetetlenül fontos vizsgálódási
és következtetési tényezőkhöz. Bár a törvény részletkérdésekre nem tér ki, de nyilvánvalóan a
dokumentumnak tartalmaznia kell a szükséges aláírásokat, és azt a munkáltatónál kialakult rend szerint
kell nyilvántartani, legalább 5 évig megőrizni, a hatósági ellenőrzéskor bemutatni. A kockázatértékelés
dokumentuma minimális megőrzési idejének rögzítése a munkavállalók érdekeit szolgáló garanciális
szabályként jelenik meg. Ezen előírás rögzítését indokolja továbbá az is, hogy a különböző
egészségügyi jogszabályok is tartalmaznak erre vonatkozóan előírást.
A Mtv. e §-ának következő bekezdése ismét a munkabiztonsági szaktevékenység garanciális jellegű
kiegészítésével foglalkozik. Minden munkáltatónak biztosítania kell a veszélyektől és ártalmaktól
mentes munkavégzést. E kötelezettség teljesítésének módját a jogi szabályozás minden speciális
szakértelmet igénylő esetben nem bízhatja kizárólag a munkáltatóra, ezért az Mvt. meghatározza a
biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításához szükséges munkavédelmi eljárásokat
(munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat, súlyos foglalkozási baleset kivizsgálása stb.). E feladatok
ellátása - amelyeket az Mvt. munkabiztonsági szaktevékenységgé minősít - speciális munkavédelmi
felkészültséget igényel. A munkáltató munkavédelemmel kapcsolatos kötelezettségeinek szigorítását
jelenti, hogy a törvény az átfogó munkavédelmi tevékenység kulcsfeladatát jelentő megelőzési stratégia
munkabiztonsági és munkaegészségügyi tartalmának kialakítását garanciális szabályként
munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységgé minősíti. A szaktevékenységet ellátó,
munkavédelmi, munkaegészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakembert szakmai képesítése és
képzettsége alapján jogosítja fel a törvény szerinti új szabályozás az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés feltételeit megteremtő és azt folyamatosan biztosító megelőzési stratégia
munkabiztonsági tartalmának kialakítására.
Több munkáltató által működtetett munkavégzési helyen az összehangolt munkavégzést előíró
szabály nem mentesíti az egyes munkáltatókat az általuk használt munkaeszközök szabályszerűsége
biztosításának kötelezettsége alól [1993. évi XCIII. törvény 40. § (1) és (2) bekezdés, 54. § (5)
bekezdés b) pont; 1992. évi XXII. törvény 102. § (1) és (2) bekezdés].
A balesetet megelőző intézkedésekre az a munkáltató köteles, akinél a munkaeszközt használják [
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A munkáltatónak, különösen a munkavédelmi szempontból veszélyesnek minősülő munkáknál - a
végzett munka jellegéhez igazodóan részletes utasítást kell adnia
A védőeszköz használatát a munkáltató folyamatosan köteles ellenőrizni.
A munkáltató megfelelő intézkedésekkel biztosítja, hogy szükség esetén az elsősegély, az orvosi
sürgősségi ellátás, a mentési és a tűzvédelmi feladatok ellátása érdekében haladéktalanul fel lehessen
venni a kapcsolatot a külső szolgálatokkal, szervekkel.
A munkáltató köteles megtenni minden indokolt intézkedést veszély esetére a munkahely
kiürítésének, továbbá a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához szükséges, arra
alkalmas munkavállalók kijelölése, létszámuk meghatározása, felkészítésük és megfelelő egyéni
védőeszközzel való ellátásuk érdekében.
A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
a) munkába álláskor,
b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
d) új technológia bevezetésekor
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat,
utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén
időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva
írásban kell rögzíteni.
A fentiekben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.
Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat
ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.
A munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói
feladatainak teljesítése érdekében a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében
meghatározott veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan elegendő, de legalább a
rendeletben megjelölt időtartamra és szakképesítési feltételekkel köteles munkavállalót kijelölni vagy
foglalkoztatni, e személy részére valamennyi munkavédelemmel összefüggő információt megadni, és a
szükséges tárgyi, szervezési feltételeket biztosítani.
A fentiekben előírtak végrehajtását az előírt alkalmassági feltételekkel rendelkező munkavállaló
hiányában polgári jogi szerződés alapján külső szolgáltatás útján is megvalósítható. E foglalkoztatás
függetlenül a formájától nem mentesíti a munkáltatót az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményeinek megvalósításáért e törvényben meghatározott felelőssége alól.
Az előző bekezdésekben meghatározott személy feladata különösen
a) a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése
b) az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése
c) közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron
kívüli ellenőrzésében
d) közreműködés mentési terv készítésében
e) a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása
f) közreműködés a kockázatértékelés elvégzésében
g) az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása
h) a munkabalesetek kivizsgálása
i) a külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok
ellátásában részvétel, továbbá a munkaegészségügyi feladatok teljesítésében szükség
szerinti közreműködés.
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A munkáltató a hatályos szabályozás értelmében az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében a meghatározott veszélyességi osztályhoz,
és a munkavállalói létszámhoz igazodóan elegendő, de legalább a rendeletben megjelölt időtartamra és
szakképesítési feltételekkel köteles munkavállalót kijelölni vagy foglalkoztatni. A szabályozás a
munkavédelmi szakember foglalkoztatásának kötelezettsége mellett meghatározza e szakember
legfontosabb feladatait is.
A munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalókat és a munkavédelmi képviselőt (bizottságot)
arról, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos őt terhelő
feladatait ki látja el.
A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre
vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet
munkát. A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy ez
saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. Így különösen köteles
a) a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon
meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára
meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni;
b) az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható
tisztításáról gondoskodni;
c) a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni;
d) munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani;
e) a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és
azokat a munkavégzés során alkalmazni;
f) a részére előírt orvosi - meghatározott körben pályaalkalmassági - vizsgálaton részt venni;
g) a veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztatni,
a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést
kérni a felettesétől;
h) a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni.
A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem alakíthatja át a
biztonsági berendezéseket.
A munkavállaló köteles együttműködni a munkáltatóval, illetve a meghatározott személyekkel az
egészséges és biztonságos munkakörnyezet megőrzése érdekében hozott hatósági intézkedések
teljesítése, illetőleg a munkáltató veszélyt megszüntető intézkedéseinek végrehajtása során is.
A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától
a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a
veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt
védőintézkedések megvalósítását;
b) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges
ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehetőség biztosítását;
c) a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munkaés védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodószerek és tisztálkodási
ehetőség biztosítását.
A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetve a munkáltató vélt mulasztása
miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért. E védelem megilleti a munkabiztonsági, illetve a munkaegészségügyi szaktevékenységet feladatokat ellátó munkavállalókat is.
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A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét
közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a munkáltató utasításának teljesítésével másokat
veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, a teljesítését meg kell tagadnia.
Veszélyeztetésnek minősül különösen a szükséges biztonsági berendezések, az egyéni védőeszközök
működőképtelensége, illetve hiánya.
Ellenőrző kérdések:
1) Mikor alkalmazható munkára a munkavállaló?
2) A borászatban történő alkalmazáshoz és munkavégzéshez szükség van-e un. egészségügyi
könyvre (érvényes)?
3) Kötelező-e a munkavállalónak a veszélyeket elkerülni a munkavégzés során?
4) A munkáltatónak kötelező-e alkalmazni a technikai fejlődésből származó újításokat a
munkavédelemben?
a) ha azokat előírják akkor igen
b) igen
5) A munkavállaló kötelezett-e a munkavédelmi oktatások megtartására?
6) A védőeszközöket a munkavállalónak kötelezően használni kell?
a) igen
b) ha azt szükségesnek látja
c) abban az esetben nem, ha számára az kényelmetlen
7) 7)A munkáltatónak gondoskodni kell-e a munkavédelmi oktatásról új berendezés üzembe
helyezéskor?
8) 8) Kinek kell a védőeszközöket tisztán tartani?
a) a munkáltatónak
b) munkavállalónak
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8. A SZŐLŐTERMESZTÉS MUNKAVÉDELME
A szőlő kézi munkáinak munkavédelme
Telepítés, ápolás kézi munkálatai:
A szőlő termesztésének elengedhetetlen kelléke a kézi munkavégzés. A telepítés kézi ültető
ásóval (ékásóval), vagy hidrofúróval történik. Fokozott figyelmet kell fordítani az elcsúszás elesés, a
kézi eszközök biztonságos használatára. (láb lecsúszása, elesés, az eszközzel más megütése, az erőgép
TLT, kardán és TFT tengelye, forgó mozgó alkatrészek közelében végzett munka)
A felhasználásra kerülő szőlőkarókat, fa- és betonoszlopokat, betontuskókat - dőlésüket
megakadályozva - úgy kell tárolni, hogy azok a munka végzését, valamint az erőgépek és a gyalogosok
biztonságos közlekedését ne akadályozzák.
A betonoszlopokat rakodó munkavállalókat a betonoszlopok biztonságos megfogására alkalmas
szerszámmal és egyéni védőfelszereléssel kell ellátni.
A huzal feszítését úgy kell végezni, hogy munka közben az esetleges huzalszakadás balesetet ne
idézzen elő, az elektromos légvezetékeket ne érinthesse meg, és veszélyes távolságra ne közelíthetsék
meg.
Az oszlopok, karók behelyezése történhet kézi/és vagy gépi gödörfúró utáni kézi behelyezéssel,
vagy gépi benyomással. A munka végzésénél fokozott figyelmet kell fordítani a biztonságos kézi
anyagmozgatás szabályinak betartásra, valamint a gépi munkáknál a gépek közelében végzett munka és
a kivágódás veszélyére.
Kézi kapálásnál több munkavállaló estén az egymástól való távolságnál legalább a mindenkori
kéziszerszám kétszeres hosszának megfelelő távolságot kell egymástól tartani. Munkaközi szünet
esetén a kapákat külön helyezzük el oly módon, hogy abba ne lehessen belelépni. Gépjárműben való
szállítás esetén a szúró vágó eszközöket csomagoljuk be, húzzunk védő takarót az éles, hegyes végekre.
A zöld munkák végzésénél fokozott figyelmet fordítsunk a használatos szóró, vágó eszközök /kések,
metszőollók, karos ollók stb. biztonságos használatára, csukott, összezárt, becsomagolt használatára
szállítására/
A munkák végzésénél fokozott figyelmet fordítsunk a növényvédő szerrel kezelt területen a
munkaegészségügyi várakozási idő betartására.

A szőlő gépi munkáinak munkavédelme
A szőlő telepítése mindig a terület előkészítésével, tereprendezéssel, mélylazítással és szükség
szerinti talajerő utánpótlással kezdődik, majd ezt követi a telepítés folyamata.
Gépi munkák biztonságtechnikája:
Személyi követelményekre vonatkozó rendelkezések
Mezőgazdasági erő- és munkagépet, berendezést csak olyan személy vezethet, kezelhet, aki
rendelkezik a megfelelő gépkezelői jogosítvánnyal vagy a külön jogszabályban (7/1993. (XII. 30.)
MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről, 64/1994. (XII. 15.) FM rendelet a szakmai
követelmények kiadásáról, 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi
higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről, 48/1997. (VIII. 26.) BM rendelet a
közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról.) meghatározott vezetői, kezelői engedéllyel
rendelkezik, és megfelelt a munkaköri, szakmai időszakos vagy a soron kívüli alkalmassági vizsgálaton.
A munkavégzésre vonatkozó általános rendelkezések
Üzem közben az erő- és munkagépkezelő csak az erre a célra kialakított biztonságos kezelőhelyen
(ülő- vagy állóhelyen) tartózkodhat a külön jogszabályban 8/1998. (III. 31.) MüM rendelet a
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munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről)
foglaltak szerint.
Kapcsolt munkagépek és haladó mozgást végző gépcsoportok között, azok veszélyzónáiban üzem
közben tartózkodni tilos.
A működésben levő munkagépen a gépkezelő(kö)n kívül más személy nem tartózkodhat. A
munkagépen, annak - működésén kívüli - szállítása közben senki sem tartózkodhat
Az erő- és munkagép áthajtását, a kardántengely be- és szétkötését - ha a munkagépnek külön
kezelője van - az erőgép vezetője és a munkagép kezelője együttesen végezzék az erőgép ráindítását
megakadályozó nyugalmi helyzetben. Sérült vagy hiányzó kardán-védőburkolatú géppel nem szabad
munkát végezni. A védőburkolat forgását megakadályozó biztosító láncot minden esetben be kell
kapcsolni.
Erő- és munkagépen üzem közben bármilyen beállítást csak az erre a célra kialakított eszközzel
(kezelőkarral, pedállal stb.) szabad végezni az üzemeltetési dokumentáció szerint.
Az erő- és munkagépet beindítani csak akkor szabad, ha a védőberendezések védelmi helyzetben
vannak.
Ha a munkagépen kezelő tartózkodik, az erőgépet csak akkor szabad elindítani, ha a munkagép
kezelője az indulásra a jelet megadta.
Éles, szúró, vágó szerszámokat munkahelyen vagy annak közelében kijelölt helyen, rendezetten és
elkülönítve kell tárolni.
Vágó, szúró szerszámot járművön szállítani csak az erre a célra kialakított helyen, rögzítve
(megfelelő tokban, élvédővel ellátva stb.) úgy szabad, hogy az balesetet ne okozhasson.
Gépek forgódobjait, késtárcsáit csak kiegyensúlyozott állapotban szabad üzemeltetni.
Erő- és munkagépekre vonatkozó általános rendelkezések
Erőgépen a külön jogszabályban (8/1998. (III. 31.) MüM rendelet a munkaeszközök és használatuk
biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről, 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet
az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályok kiadásáról) foglaltak
szerint biztonsági (vezető) fülke vagy biztonsági védőkeret legyen a vonatkozó szabványban (MSZ EN
292-1:1993 Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei. 1. rész:
Fogalommeghatározások, módszertan, MSZ EN 292-2:1991/A1:1997 Gépek biztonsága.
Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei. 2. rész: Műszaki alapelvek és általános előírások, MSZ
12779:1979 Traktorok és mezőgazdasági gépek általános biztonsági követelményei, MSZ ISO 42541:1992 Mezőgazdasági és erdészeti traktorok és gépek műszaki biztonsági eszközei. Általános
előírások.) foglaltak szerint.
Minden erőgépet el kell látni a használati utasításában felsorolt szerszámokkal és elsősegély-nyújtó
felszereléssel.
Erő és munkagépekkel kapcsolatos általános követelmények:
Rendelkezzen az erőgép munkavédelmi megfelelősség tanúsítással?

Biztosítva legyen a magyar nyelvű üzemeltetési dokumentáció?
A dokumentációt alaposan át kell tanulmányozni.
A forgalmazó átadta-e a gépkönyvben megjelölt tartozékokat?
A gépkezelő ismerje a traktor kezelési-utasítását?
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A működtetésre szolgáló kapcsolókat, a kezelőelemeket, ezek feliratait, a biztonsági jelzéseket,
üzembe helyezését, ápolását, felülvizsgálatát?

Mit ellenőrizzünk a motor beindítása előtt?

- az üzemi fék működőképességét,
- a rögzítő fék működőképességét,
- a kormánymű biztonságos működését,
- az irányjelzők, világítás, hangjelező működését,
- valamennyi vezérlő és kapcsolóelem üres állását,
- a biztonsági berendezések üzemképes állapotát,
- a gumiabroncsok nyomását
Az erőgép-munkagép csatlakoztatásakor mit ellenőrizzünk

- sértetlen-e a vonató-egység?
- a teljesítmény-leadó tengely meghajtása ki van-e kapcsolva?
- a hidraulikus vonókorong biztonságosan rögzített?
- a rákapcsolt munkaeszköz kiakadhat-e?
- a vonóvilla előírásos csappal és csapszeggel üzemel?
A teljesítmény-leadó tengely (TLT) védelme

- a hajtás biztonságosan működtethető?
- megfelelő burkolat, fedél megakadályozza-ea meghajtó-tengely akaratlan érintését, a tengely
sérülését?
- biztonságos-e a kapcsolat kialakítása a kardántengellyel?
Védelem az erőátvitelnél

- akadályozza meg a mozgó szerkezeti elemekhez való hozzáférést,
- szilárdan rögzített, szétszerelhető, de biztonságos legyen,
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- ne legyen könnyen hatástalanítható,
- a veszélyes tértől biztosítson megfelelő távolságot,
- a karbantartást biztosítsa,a kardántengelyt a kardáncsuklókkal együtt kell védeni

A kardánburkolat védelme
TILOS a gyártó által megengedett legnagyobb terhelést, fordulatszámot túllépni, a csapágyakat az
előírtak szerint kenni és ellenőrizni kell,a védőburkolat ne károsodjék a talajjal vagy géprészekkelvaló
érintkezés következtében,a burkolatot lépcsőként használni (ráállni) tilos,a védőburkolatot
sérülésmentesen tároljuk
Az erőgép biztonságos elhagyása

- a munkagép leengedése a talajra,
- a motor leállítása,
- az erőgép kézifékkel történő rögzítése, lejtőn a kerekek kiékelése,
- a hajtások kikapcsolása,
- az indítókulcs kivétele (indításgátlás),a vezetőfülke bezárása
Az erőgép biztonságos használata

- a munkaterületi mozgásból adódó veszélyeket ki kell küszöbölni;
- a hatókörében ne tartózkodjon illetéktelen személy,
- szükség esetén le kell állítani a gép mozgását,
- fel kell tüntetni - a közelben tartózkodók biztonsága érdekében - a szükséges egyértelmű,
könnyen
érthető jelzéseket,
- az üzemeltetés csak működőképes biztonsági berendezésekkel legyen lehetséges,
- az erőgép és munkagép együttes működtetésecsak a munkagépkezelő egyértelmű jelzésére
történhet,
- éles, szúró, vágó szerszámot, idegen anyagot azerőgép fülkéjében ne tároljunk
Ergonómiai szempontok
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- az erőgép vezetőfülkéjének fűtése, hűtése, szellőzése megfelelő?
- a vezetőfülkében a kezelő-, jelzőelemek, jelölések, rajzok, feliratok nehézség nélkül
érzékelhetőek,
értelmezhetőek?
- ha az erőgép fülkéjében a zajszintet kellemetlennek érzi, használjon hallásvédő eszközt.
Az üzemeltetéssel kapcsolatos részletes követelmények
A gép működtetésére szolgáló kapcsolókat, kezelőelemeket, ezek feliratait, valamint a biztonsági
feliratokat a vonatkozó szabvány (MSZ EN 292-1:1993 Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás
általános elvei. 1. rész: Fogalommeghatározások, módszertan, MSZ EN 292-2:1991/A1:1997 Gépek
biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei. 2. rész: Műszaki alapelvek és általános előírások
és MSZ 17066:1985 Biztonsági szín- és alakjelek.) szerint kell kialakítani és elhelyezni.
A motor elindítása előtt meg kell győződni arról, hogy
a) valamennyi vezérlő- és kapcsolóelem üres állásban van;
b) a sebességváltó kar és a teljesítményleadó-tengely kapcsolókarja kikapcsolt állapotban van;
c) a biztonsági berendezések üzemképes állapotban vannak.
Erőgépek beindításakor
a) szemrevételezéssel ellenőrizni kell a gép biztonságos üzemállapotát, a teljesítmény-leadó
tengely védőharangjának ép állapotát, valamint a motorház zártságát;
b) ellenőrizni kell az üzemanyagok (tüzelő- és kenőanyagok, munkafolyadékok) szintjét, a
hangjelző berendezés üzemképességét, a vezetőfülke biztonságos zárhatóságát és a
rögzítőfék megfelelő működőképességét;
c) a sebességváltó kart, illetve hajtást (hajtóművet) üres állásba kell kapcsolni;
d) kézi indítás esetén ellenőrizni kell a motor indítókarjának és a motor-tengelyvég
körmös kapcsolóinak épségét;
e) állítható gyújtásszabályozóval felszerelt motorokat kézzel csak utógyújtással szabad indítani;
f) indítókarral történő indítás esetén az indítókart alulról felfelé úgy kell rántani, hogy a kézfej
ujjai azonos oldalon legyenek;
g) belső égésű motor indítóköteles indításához csak kifogástalan állapotban levő kötél
használható, amit tilos a kézfejre csavarni;
h) indítás után a zárt helyiséget a géppel azonnal el kell hagyni, vagy gondoskodni kell
az égéstermékek zárt rendszerű elvezetéséről.
A motor behúzatással történő indításakor
a) a beindításhoz vontatott légfékes erőgépet merev vonórúddal kell csatlakoztatni;
b) nem légfékes járművek behúzatásához a kapcsolt sebességfokozatnak megfelelő féktávolságnál hosszabb, de legalább 3 m hosszú sodronykötél vagy lánc is használható.
A behúzást végző gép tengelykapcsoló-pedálját csak lassan és óvatosan szabad felengedni.
Behúzatás közben az erőgépek között és azok közelében a vontatókötél hosszának megfelelő
távolságon belül senki sem tartózkodhat.
Lejtmenet, illetve fordulás előtt az erőgép sebességét időben - alacsonyabb sebességfokozatba
történő visszakapcsolással - megfelelő értékre kell csökkenteni. A lejtőn lefelé haladás előtt a felfelé
haladáshoz szükséges sebességfokozatba kell kapcsolni.
Lejtmenetben - a rendkívüli megállás kivételével - a tengelykapcsoló oldása tilos.
Az erőgépet és munkagépet lejtős útszakaszon (munkaterületen) hagyni csak azok elmozdulásának
kizárása (rögzítőfék behúzása, a kerekek kiékelése, sebességváltó reteszelése) mellett szabad.
Géptartozékként rögzítőéket kell rendszeresíteni.
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Az erőgép vezetőjének feladata a kezelőhely elhagyása előtt:
a) a függesztett (vagy félig függesztett) felemelt munkagép leengedése a talajra;
b) az erőgép motorjának leállítása;
c) az erőgép rögzítése (kézifékkel vagy más műszaki megoldással);
d) a hajtások kikapcsolása;
e) az indítókulcs kivétele;
f) az erőgép vezetőfülkéjének bezárása.
Az erőgéppel csak olyan függesztett munkagépet szabad üzemeltetni, amely a munkagép kiemelése
esetén az erőgép pótsúlyozásával vagy anélkül kormányozható. A kormányozhatóság feltételeire a
külön jogszabályban (6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről.) foglaltak az irányadók. Ha az erőgép eleje
megemelkedik, a tengelykapcsolót azonnal oldani kell.
A munkagép megemelése, illetve süllyesztése előtt a művelet veszélytelenségéről meg kell
győződni.
Az erőgéphez a munkagépet csak a vonatkozó szabvány (MSZ ISO 4254-1:1992 Mezőgazdasági és
erdészeti traktorok és gépek műszaki biztonsági eszközei. Általános előírások.) előírásainak megfelelő
vonó- vagy függesztő szerkezettel szabad csatlakoztatni.
Mezőgazdasági erőgépek kezelése és vezetése
A kezelő minden munkakezdés előtt ellenőrizni köteles az erőgép üzemképes állapotát - a kerekeket,
a gumiabroncsokat, továbbá a kormánymű, a fékberendezés, a világítás és a jelzőberendezések
működőképességét.
Az ellenőrzés során fékpróbát kell tartania. A közlekedésbiztonsági követelményekre a külön
jogszabályban (6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről..) foglaltak az irányadók.
A vezetőülés környezetében ne legyenek olyan tárgyak, amelyek az erőgép vezetőjét a szabad
kilátásban vagy a vezetésben gátolják. A vezetőfülkében rögzítés nélküli tárgyat, szerszámot szállítani
nem szabad.
A munka befejeztével tárolás előtt a munkagép villamos berendezését az áramforrásról le kell
választani.
Az erő- és munkagép villamos szerelvényeit és vezetékeit megbontani, illetve javítani csak a gép
villamos berendezésének az áramforrásról való leválasztása után szabad.
Az erőgép vezetőjének a motor indítása előtt meg kell győződnie arról, hogy az erőgép és a hozzá
kapcsolt munkagép alatt, illetve a gépek közvetlen környezetében senki sem tartózkodik.
Sebességnövelés céljából az erőgép motorjának szabályozását megváltoztatni, azt magasabb
fordulatszámra beállítani tilos.
A hűtő töltőnyílását a célnak megfelelő fedéllel (hűtősapka) kell lezárni.
A hűtősapka levételekor a beöntőnyílás fölé hajolni tilos. A fedél nyitását nyújtott karral, óvatosan
kell végezni.
A hűtővíz felforrása esetén a hűtősapkát mindaddig nem szabad levenni, amíg a túlfolyócsövön
gőzáramlás észlelhető.
Pótkocsira vonatkozó rendelkezések
Légfékes pótkocsi csak olyan vontató járműhöz kapcsolható, amely alkalmas a légfék
működtetésére.
A ráfutófékes pótkocsit biztosító láncokkal a vontató járműhöz kell kapcsolni.
Magas rakományt csak oldalfal-magasítóval felszerelt vagy ilyen szállítására kialakított kocsin
szabad szállítani. Az oldalmagasítók rögzítettségét indulás előtt ellenőrizni kell a külön jogszabályban
(1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól.) foglaltak szerint.
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2.4.4. Pótkocsik közúti forgalomba helyezésére és forgalomban tartására a külön jogszabályban
(6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről.) foglaltak az irányadók.
Talajművelésre vonatkozó rendelkezések
A szántás elmunkálására szolgáló boronát, simítót csak az ekére biztonságosan rögzítve szabad
szállítani.
Összecsukható részekkel készült munkagépeket csak mechanikusan rögzített állapotban szabad
szállítani a vonatkozó szabványban (MSZ EN 708:1998. Mezőgazdasági gépek. Talajművelő eszközök
hajtott szerszámmal. Biztonság.) foglaltak szerint.
Egymás után haladó talajművelő munkagépek között a menetsebességnek megfelelő, de legalább 15
méter térközt kell tartani.
A munkagép egyes részeit (pl. csoroszlyát) csak erre a célra készített nyeles szerszámmal szabad
tisztítani.
Művelőeszközt cserélni, azon karbantartást végezni csak álló helyzetben levő gépcsoportnál, a hajtás
szétkapcsolása után, a gép biztonságosan alátámasztott helyzetében szabad.
A szántásra kerülő terület fogásainak kijelölésénél megfelelő biztonságot nyújtó fordulósávot kell
hagyni, amely nem lehet gödrös, árkos, csatornás, bizonytalanul lejtős területrész.
A munkagépek egyes szerkezeti egységeit – a felszerelt mechanikus tehermentesítővel – szállítási
helyzetben tehermentesíteni és rögzíteni kell.
Olyan munkagépen, amelyhez további munkagép (fogas stb.) kapcsolódik, kezelő nem tartózkodhat.
Talajjavításra, talajerő-gazdálkodásra vonatkozó rendelkezések
Pótkocsiról kézi erővel történő terítést a munkavállaló úgy végezze, hogy elkerülje a lecsúszás,
leesés miatt bekövetkező balesetet; a pótkocsin - egymás munkájának zavarása nélkül - legfeljebb 2 fő
tartózkodhat.
A terítés megkezdése előtt az erőgép vezetőjének meg kell győződnie a talaj- és domborzati
viszonyokról, és ezektől függően kell meghatározni a terítés módját.
Szerves- és műtrágya szórására vonatkozó rendelkezések
Szerves trágyával végzett munkák megkezdése előtt, a munkavégzésre vonatkozó egészségügyi
előírásokat a munkavállalónak meg kell ismernie, és azokat a munkavégzés során meg kell tartania.
Rakodógéppel ellátott erőgéppel a munka megkezdése előtt úgy kell a mozgatásra kerülő anyag
mellé állni, hogy a hidraulikus támasztólábak a szilárd talajon biztonságosan felfeküdjenek. A
rakodógép szállítási helyzetből munkahelyzetbe történő átfordításánál először a támasztólábakat kell a
talajra nyomni.
A szerves- és műtrágyaszóró gépeknél bekövetkező eltömődést megszüntetni csak a kardánhajtás
kikapcsolása és az erőgép motorjának leállítása után, megfelelő segédeszköz alkalmazásával szabad.
Menet közben a szórógépen tartózkodni tilos.
A szerves trágya pótkocsiról vagy fogatolt járműről történő kézi terítését a jármű álló helyzetében
kell végezni és csak a biztonsági követelményeknek megfelelő feljárólépcsőn (létrán) szabad le és fel
közlekedni.
A műtrágyaszóró gép kiszolgálásában részt vevő személyeknek a hatóanyaghoz előírt
védőfelszerelést és védőeszközt kell használniuk.
Műtrágyát szabadban és szántóföldön őrizetlenül tárolni nem szabad.
A szerves és műtrágyát a higiéniai és közegészségügyi követelmények figyelembevételével kell
tárolni.
Szárzúzó és csonkázó gépre vonatkozó rendelkezések
A szárzúzó és csonkázó gép vágószerkezetét védőburkolattal kell ellátni.
A szárzúzó és csonkázó gépet úgy kell kiképezni, hogy a forgó részekhez kézzel hozzáérni ne
lehessen.
Leálláskor a kapcsolót mindig üres állásba kell állítani.
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A szárzúzó és csonkázó gép késeit rendszeresen ellenőrizni kell, tompa késekkel dolgozni nem
szabad, a meglazult kések csavarjait azonnal meg kell húzni.
A gép forgókéseit úgy kell felszerelni, hogy a forgórész kiegyensúlyozott legyen.
Öntözésre vonatkozó rendelkezések
Csak olyan öntözőcsöveket és tartozékokat szabad összekapcsolni, illetve felszerelni, amelyek a
várható legnagyobb igénybevételnek és a biztonsági követelményeknek megfelelnek.
A villamos motorral üzemelő öntözőszivattyúkat a vonatkozó szabvány (MSZ EN 60204-1:1995.
Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei.) előírásainak megfelelően áramütés ellen
védelemmel kell ellátni.
Ásott kútba, aknába telepített robbanómotoros szivattyú üzemeltetésénél az égéstermékeket a
biztonságos fedéllel ellátott kútból, aknából zárt csővezetéken el kell vezetni.
Nyílt felszíni vízből történő vízvétel esetén a szivattyút kellően szilárd talajra kell helyezni, és olyan
kezelőállást kell kialakítani, hogy arról a szivattyú kezelője a vízbe ne essen.
A szivattyú öntözőrendszerre történő csatlakoztatása felelős személy irányításával történjen.
Az öntözőcsöveket áttelepíteni csak nyomás- és vízmentesítés után szabad. Nyomás alatt a csöveket,
szerelvényeket és idomokat megbontani tilos.
A vízágyúval történő öntözés irányítására megfelelő szaktudással rendelkező munkavezetőt kell
kijelölni.
A megengedett üzemi nyomást a mérőműszeren jól láthatóan fel kell tüntetni, és azt üzem közben
túllépni nem szabad.
Szennyvízöntözésre vonatkozó rendelkezések
A szennyvízöntözésre, az öntözött területen történő munkavégzésre a külön jogszabályban (25/1996.
(VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános
egészségügyi követelményeiről.) foglaltak az irányadók.
A szennyvízzel öntözött területet jól látható helyeken a következő felirattal ellátott figyelmeztető
táblákkal kell megjelölni: „Szennyvízöntözés, idegeneknek a területre belépni tilos.”
A szennyvízzel öntözött telepről védőöltözetet, védőfelszerelést, munkaeszközöket, valamint a telep
termékeit kivinni, illetőleg a telep termékeit fogyasztani tilos.
A táblák árasztásakor, a szivornyák feltöltésekor és megindításakor a munkát végző részére a
szennyvíz ellen védelmet nyújtó védőeszközt kell biztosítani a külön jogszabályban (65/1999. (XII. 22.)
EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális
biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.) foglaltak szerint.
Üzemben levő szórókészülék (szórófej stb.) hatókörében tartózkodni tilos.
A munkavégzés területén étkezni és dohányozni tilos.
Sorköztisztítás vállas motoros aljnövényzet tisztítóval:
Biztonsági előírások és munkatechnika
Az ezzel a motoros berendezéssel történő munkavégzéskor különleges biztonsági előírások
szükségesek, mivel a munkavégzés gyorsabban történik, mint a kézi sarlóval és munkavégzéskor a
vágóberendezés nagyon magas fordulatszámú.

A teljes használati utasítást olvassuk el figyelmesen az első üzembehelyezés előtt és gondosan
őrizzük meg a későbbi használatoz. A biztonsági előírások be nem tartása életveszélyes lehet.
Az országban érvényes biztonsági előírásokat, pld. a szakszövetkezetek, a társadalombiztosítási
szervek, munkavédelmi hatóságok és hasonlók előírásait be kell tartani.
Aki először dolgozik a motoros berendezéssel: Az eladóval vagy más szakemberrel mutattassa be,
hogyan kell a berendezést biztonságosan használni - vagy szakmai tanfolyamon vegyünk részt.
A motoros berendezéssel fiatalkorúak nem dolgozhatnak - kivéve azok a 16 éven felüli fiatalok, akik
felügyelet melletti kiképzésben részesülnek.
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Tartsuk távol a gyermekeket, állatokat és nézelődőket.
Ha a motoros berendezés nem használt, azt úgy állítsuk le, hogy senki se legyen veszélyeztetve. A
motoros berendezéshez mások ne jussanak.
A berendezés kezelője felelős azokért a balesetekért vagy károkért, melyek más személyekkel vagy
azok tulajdonával történnek.
A motoros berendezést csakis olyan személyeknek adjuk át vagy kölcsönözzük, akik ezt a kivitelt és
annak kezelését jól ismerik - és a használati utasítást is adjuk át mindig.
Aki a motoros berendezéssel dolgozik, legyen kipihent, egészséges és jó állapotban.Aki
egészségügyi okok miatt nem erőltetheti meg magát, az kérdezze meg kezelőorvosát, szabad-e a
motoros berendezéssel dolgoznia.
Csakis szívritmus szabályozóval rendelkező személyeknek szóló tanácsok: Ennek a gépnek a
gyújtóberendezése egy nagyon gyenge elektromagnetikus teret hoz létre. Ennek hatása bizonyos
szívritmus szabályozó berendezés típusok esetén nem teljesen kizárható. A testi épség megőrzése
érdekében a kezelőorvos és a szívritmus szabályozó berendezés gyártójának ezzel kapcsolatos
tanácsainak betartását javasolja.
Alkohol fogyasztása után, gyógyszerek, bevétele után, melyek a reakcióképességet csökkentik vagy
drogok élvezete után, tilos a motoros berendezéssel dolgozni.
A motoros berendezést - az engedélyezett vágószerszámok használatától függően –csak is fű
valamint vadnövényzet, bokrok, sövények, rozsé, kisebb fák, vagy hasonlók vágásához használjuk.
Más célból a motoros berendezés használata tilos, mivel az baleseteket vagy a berendezés
károsodását okozhatja. A berendezésen semmiféle változtatás sem végezhető - ez is baleseteket vagy a
motoros berendezés károsodását okozhatja.
Csakis azokat a vágószerszámokat és beépíthető berendezéseket használjuk, melyeket a gyártó ehhez
a motoros berendezéshez engedélyezett, vagy melyek technikai szempontból a géphez illőek. Ezzel
kapcsolatos kérdések esetén forduljunk a szakkereskedéshez. Csakis nagyon jó minőségű szerszámokat
és tartozékokat használjunk. Máskülönben balesetek történhetnek, vagy a motoros berendezés könnyen
megsérülhet.
A gyártó mindig az tartozékok használatát ajánlja. Ezek tulajdonságaik szempontjából a termékhez
nagyon jól illenek és a berendezéskezelőjének igényei szerintiek.
A motoros kasza védője a berendezés kezelőjét nem védi minden olyan idegen tárggyal szemben
(kövek, üveg, drót stb.), melyek a vágószerszámról elpattanhatnak. Ezek a tárgyak bárhol
elpattanhatnak és a berendezés kezelőiét eltalálhatják.

Ruházat és felszerelés

Viseljünk előírásnak megfelelő ruházatot és felszerelést.A ruházat legyen célnak megfelelő, és ne
akadályozzon. Viseljünk testhez simuló ruházatot - egybeszabott overallt, nem munkaköpenyt.Ne
viseljünk olyan ruházatot, mely fába, bozótba vagy a berendezés forgó részeibe beleakadhat. Sál,
nyakkendő és ékszer viselete tilos. A hosszú hajat kössük össze és biztosítsuk (fejkendővel, sapkával,
sisakkal, stb.).
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Viseljünk védőcsizmát, bordázott, csúszásnak ellenálló talppal és fém nyelvvel.Csak kaszafejek
alkalmazása esetén engedélyezett ehelyett az erős cipő viselete, melynek a talpa bordázott és
csúszásnak ellenálló.

Viseljünk védősisakot a ritkítási munkálatok végzésekor, a magas bozótban történő
munkavégzéskor és ha a leeső tárgyak miatt veszély fenyeget. Viseljünk arcvédőt és feltétlenül
hordjunk védőszemüveget - veszély az elpattanó vagy elrepülő tárgyak miatt.
Figyelem! Az arcvédő nem elegendő a szem védelmére.
Viseljünk „személyi" hallásvédőt - pl. hallásvédő dugaszt.

Viseljünk erős kesztyűt, lehetőleg bőrből készültet.
l
A motoros berendezés szállítása

A motort mindig állítsuk le.
A motoros berendezést a hordhevederen lógva vagy a törzsön kiegyensúlyozva vigyük. A fémvágó
szerszámot a megérintés ellen biztosítsuk - használjuk a szállításvédőt.
Járműveken: ügyeljünk arra, hogy a motoros berendezés ne dőljön el, ne sérülhessen meg és
üzemanyag ne folyhasson ki.
Feltankolás
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A benzin rendkívül könnyen meggyullad - a nyílt lángtól tartsunk megfelelő távolságot - az
üzemanyagot ne csepegtessük el - dohányozni tilos.
A feltankolás előtt állítsuk le a motort.
Addig ne tankoljunk, míg a motor még forró - az üzemanyag kifolyhat – Tűzveszély!
A tartályzárat óvatosan nyissuk ki, így a fennálló túlnyomás lassan csökkenhet, és üzemanyag nem
fröccsenhet ki.A feltankolást csakis jól átszellőztetett helyiségekben végezzük. Ha üzemanyag
elcsepegtetett, a motoros berendezést azonnal tisztogassuk meg - ruházatunkra üzemanyag ne kerüljön,
máskülönben azonnal öltözzünk át.
A motoros berendezések sorozatgyártásban különféle tartályzárakkallehetnek felszerelve.

A feltankolás után a becsavarozható tartályzárat a lehető legszorosabban húzzuk feszesre.

A csapószárnyas tartályzárakat (bajonett-zárat) megfelelően helyezzük be, csavarozzuk be ütközésig
és zárjuk a szárnyrészt.Ezáltal csökkentett a veszélye annak, hogy a tartályzár a motor rezgése miatt
kinyílik és üzemanyag kifolyik.A szivárgásra ügyeljünk - ha üzemanyag szivárog ki, a motort
beindítani tilos - Életveszély égési sérülések miatt!
Beindítás előtt
Ellenőrizzük, a motoros berendezés üzembiztos állapotú-e - a használati utasítás megfelelő fejezeteit
vegyük figyelembe:
A vágószerszám, védő, fogantyú és hordheveder kombinációja legyen engedélyezett, valamennyi
alkatrész kifogástalan felszerelésű legyen.
A kombitolóka/stop-kapcsoló legyen könnyen STOP-ra ill. 0-ra állítható
A gázemeltyű-zár (ha beszerelt) és a gázemeltyű könnyen mozgatható legyen - a gázemeltyű
önmagától ugorjon vissza az üresjárati fordulatba
Ellenőrizzük a gyújtásvezeték dugasz feszes elhelyezkedését - lazán elhelyezkedő dugasz esetén
szikrák képződhetnek, melyek a kiáramló üzemanyag-levegő keveréket meggyújthatják - Tűzveszély!
A vágószerszám vagy a beépíthető berendezés: legyen megfelelő felszerelésű, feszes elhelyezkedésű
és kifogástalan állapotú
A védőberendezéseket (pld. a vágószerszámhoz tartozó védőt, a futótányért) ellenőrizzük,
megsérült-e ill. mennyire kopott el. A sérült alkatrészeket cseréljük. A berendezést ne működtessük
sérült védővel vagy elkopott futótányérral (ha a felirat és a nyilak már nem felismerhetőek)
A kezelési és biztonsági berendezések megváltoztatása tilos
A kézi-fogantyúk legyenek tiszták és szárazak, olaj- és szennyeződésmentesek - a motoros
berendezés biztonságos vezetése érdekében
A hordhevedert, és a kézi-fogantyú(ka)t a testméretnek megfelelően állítsuk be. A "Hordheveder
elhelyezése - motoros berendezés kiegyensúlyozása" fejezetben leírtakat tartsuk be!
A motoros berendezést csakis üzembiztos állapotban működtessük - Balesetveszély!
Hordhevederek használata esetén vészhelyzetben: A berendezés gyors levetését gyakoroljuk. A
gyakorlás közben a berendezést ne dobjuk a földre, így a gépkárosodása elkerülhető.
Motor beindítása
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Legalább 3 m-re a feltankolás helyétől - nem zárt helyiségben.
Csakis vízszintes talajon, ügyeljünk a szilárd és biztonságos álláshelyzetre, a motoros
berendezést biztosan fogjuk - a vágószerszám semmilyen tárgyat és a földet sem érintheti, mivel az a
beindításkor esetleg szintén forog.
A motoros berendezést csakis egy személy kezelheti - senki mást ne engedjünk a gép 15 m-es
körzetébe még a beindításkor sem - elpattanó tárgyak miatt sérülésveszély
A vágószerszámhoz ne érjünk hozzá -Sérülésveszély!

A motort ne indítsuk be "kézből" - a beindítást a használati utasításban leírtak szerint végezzük.
A vágószerszám még rövid ideig tovább mozog, ha a gázemeltyűt elengedjük - szabadfutás.
A motor üresjárati fordulatát ellenőrizzük: A vágóberendezés az üresjárati fordulatban elengedett gázemeltyű esetén - nyugalmi helyzetben legyen.
A könnyen meggyulladó anyagokat (pld. faforgácsokat, fakérget, száraz füvet, üzemanyagot)
tartsuk távol a forró kipufogófüst áramlatától és a forró hangtompító-felülettől - Tűzveszély!
A berendezés tartása és vezetése
A motoros berendezést mindig két kézzel a fogantyúknál fogva tartsuk. Mindig ügyeljünk a
biztos és biztonságos álláshelyzetre.
Kettős kézifogantyús kiviteleknél

Jobb kezünk a kezelési fogantyún, bal kezünk a fogantyúcső kézifogantyúján legyen.
Körfogantyús kivitelek esetén

A körfogantyús és a kengyeles körfogantyús (előtolási-korlátozóval) kiviteleknél bal kezünk a
körfogantyún, jobb kezünk a kezelési fogantyún legyen.
Munkavégzés közben
Ha veszély fenyeget ill. vészhelyzetben a motort azonnal állítsuk le - a kombitolókát/stopkapcsolót hozzuk 0 ill. STOP helyzetbe.
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A gép 15 m-es körzetében senki más sem tartózkodhat - sérülésveszéy elpattanó tárgyak miatt!
Ezt a távolságot más tárgyaktól is (járművek, ablaküveg) tartsuk be.
Anyagi károsodás veszélye!
Ügyeljünk a motor kifogástalan üresjárati fordulatára, így a vágószerszám a gázemeltyű
elengedése után már ne forogjon.
Az üresjárati fordulat beállítását rendszeresen ellenőrizzük ill. javítsuk. Ha a vágószerszám az
üresjárati fordulatban mégis mozogna, a berendezést a szakkereskedéssel javíttassuk meg.
Vigyázat fagy, nedvesség, hó esetén, lejtőkön, egyenetlen felületeken, stb. csúszásveszély!
Akadályokra ügyeljünk: fatörzsek, gyökerek botlásveszély!
Mindig ügyeljünk a biztos és biztonságosálláshelyzetre.
A hallásvédő használata esetén különös elővigyázatosság és körültekintés szükséges mivel a
veszélyt jelző zajokat (kiáltások, jelzőhangok és hasonlók)kevésbé észleljük.
Idejében tartsunk munkaszünetet, így a fáradtság és a kimerültség elkerülhető - balesetveszély!
Nyugodtan és meggondoltan dolgozzunk - csak jó fény- és látásviszonyok esetén.
Körültekintéssel dolgozzunk, másokat ne veszélyeztessünk.

A motoros berendezés mérgező gázokat fejleszt, amint a motor jár. Ezek a gázok esetleg
szagtalanok és láthatatlanok lehetnek. A motoros berendezéssel tilos zárt vagy rosszul átszellőztetett
helyiségben dolgozni - ez még a katalizátoros berendezésekkel is tilos.
A körfogantyús és a kengyeles körfogantyús (előtolási-korlátozóval) kiviteleknél bal kezünk a
körfogantyún, jobb kezünk a kezelési fogantyún legyen.
Ha árkokban, gödrökben vagy szűk területen dolgozunk, mindig ügyeljünk a megfelelő
légáramlatra.
Életveszély mérgezés miatt!
A motoros berendezést ne túl zajosan és lehetőleg kevés kipufogófüstöt termelve működtessük a motort feleslegesen ne járassuk, gázadagolás csak munkavégzés közben.
Dohányozni tilos a berendezés használatakor és a motoros berendezés közvetlen közelében Tűzveszély!
Az üzemanyagrendszerből elillanó benzinpára rendkívül tűzveszélyes.
Munkavégzés közben por, pára és füst keletkezhet, mely az egészségre ártalmas. Erős por vagy
füstképződés esetén viseljünk lélegzésvédőt.
Ha a motoros berendezés igénybevétele a szokványostól eltérően (pld. erőszakos hatások ütés
vagy esés miatt) történt, a berendezést a további használat előtt feltétlenül ellenőrizzük, üzembiztos
állapotú-e - lásd még a „Beindítás előtt" részt is.
Mindenek előtt az üzemanyag rendszer szigetelését és a biztonsági berendezések megfelelő
működését ellenőrizzük. Azokat a motoros berendezéseket, melyek működése nem üzembiztos, semmi
esetre sem szabad tovább használni. Kétség esetén keressük fel a szakkereskedést.
A beindítási üzemállásban tilos a munkavégzés - a motor fordulatszáma a gázemeltyű ilyen
beállítása esetén nem szabályozható.

93

Sose dolgozzunk a berendezéshez és vágószerszámhoz tartozó védő nélkül - sérülésveszély az
elpattanó tárgyak miatt!

A terepet ellenőrizzük: A kemény tárgyak - kövek, fém tárgyak, és hasonlók könnyen
elpattanhatnak Sérülésveszély! - és a vágószerszámok és más tárgyak (pld. parkoló járművek,
ablaküvegek) sérülését okozhatják (anyagi károsodás).
Átláthatatlan, sűrűn benőtt területeken különös elővigyázatossággal dolgozzunk.
Ha magasra nőtt bozótban, bokrok és sövények alatt kaszálunk: Legalább 15 cm-es magasságot
tartsunk be a vágószerszámmal - így állatok (pld. sündisznó) nem veszélyeztetettek.
Mielőtt a berendezést elhagynánk: Állítsuk le a motort.
A vágószerszámot rendszeresen, rövid időközönként és érzékelhető elváltozás esetén azonnal
ellenőrizzük:
A motort állítsuk le, a berendezést fogjuk biztosan, a vágószerszámot a lefékezéshez nyomjuk a
talajra
A szerszám állapotát és feszes elhelyezkedését ellenőrizzük - a beszakadásokra ügyeljünk
Vizsgáljuk meg, mennyire éles a szerszám
A sérült vagy tompa vágószerszámokat azonnal cseréljük, még kis mértékű hajszálrepedések
esetén is, fém-vágószerszámok esetén végezzünk csengéspróbát
A szerszám beilleszkedésének helyét rendszeresen tisztogassuk meg a fűtől és gaztól – A
vágószerszám vagy a védő területéről távolítsuk el a dugulás okát.
A vágószerszám cseréjekor állítsuk le a motort és húzzuk le a gyújtógyertya dugaszt - a motor
véletlen beindulása miatt sérülésveszély!
A sérült vagy beszakadt vágószerszámokat már ne használjuk tovább és ne javítsuk - például
forrasztással vagy kiigazítással - alakváltozás (kiegyensúlyozatlanság).
A kioldott részecskék vagy töredékek könnyen leválhatnak és nagy sebességgel a
kezelőszemélyhez vagy másokhoz csapódhatnak - a legsúlyosabb sérülések veszélye!
Kaszafejek alkalmazása esetén
A vágószerszám-védőt a használati utasításban leírtak szerint egészítsük ki a beépíthető
berendezésekkel.
Csakis az előírásoknak megfelelően felszerelt késsel ellátott védőt alkalmazzuk, ezáltal a
vágózsinór a megfelelő hosszúságú lesz.
A kézzel állítható kaszafejek esetén a vágózsinór után-állításához feltétlenül állítsuk le a motort
sérülésveszély!
A helytelenül túl hosszú vágózsinórral működtetett berendezés a motor munkavégzés közbeni
fordulatszámát csökkenti. Ez a kuplung állandó mozgása miatt túlhevülést eredményez és a fontos
működési egységek sérülését okozhatja (pld. a kuplung, a gépház műanyagból készült alkotórészei) pld. az üresjárati fordulatban mozgó vágószerszám miatt - sérülésveszély!
Fém-vágószerszámok alkalmazása esetén
A fém-vágószerszámokat az előírásnak megfelelően élezzük. A tompa vagy a nem szakszerűen
megélezett vágó-élek a vágószerszámot jobban megterhelik - balesetveszély a kiszakított vagy kitört
alkotórészek miatt!

Rezgéshatás

94

Ha a berendezés hosszabb időn keresztül használt, a kezek rezgés miatti vérkeringési zavarai
jelentkezhetnek („fehér ujjú betegség").
A berendezés használatára vonatkozóan egy általános időszak nem adható meg, mivel az több
meghatározó tényezőtől függ.
A berendezés hosszabb időn keresztül használható, ha:
a kezek védettek (meleg kesztyűvel)
munkaszünetek beiktatásával
A berendezés csak rövid ideig használható, ha:
a berendezés kezelőjének különleges személyi hajlam miatt rossz a vérkeringése (Ismertetőjele:
gyakran hideg ujjak, bizsergés)
alacsony külső hőmérséklet
átfogási erő nagysága (az erős átfogás akadályozza a vérkeringést)
A berendezés rendszeres, hosszú időn át tartó használata esetén, és ha az adott jelek ismételten
jelentkeznek (pld. bizsergés az ujjakban), szakorvosi vizsgálat ajánlott.
Karbantartás és javítások
A motoros berendezés rendszeres karbantartása szükséges. Csakis azokat a karbantartási és
javítási munkálatokat végezzük el, melyek ebben a használati utasításban leírtak. A szakkereskedéssel
végeztessük el az összes többi munkálatot.
A STIHL cég azt ajánlja, hogy a karbantartási és javítási munkálatokat csakis a STIHL
szakkereskedéssel végeztessük. A STIHL- szakkereskedés dolgozói rendszeres továbbképzésen
vesznek részt és ott a Műszaki Ismertetések is rendelkezésre állnak.
Csak jó minőségű alkatrészeket használjunk. Máskülönben balesetek történhetnek, vagy a gép
könnyen megsérülhet. Ha ezzel kapcsolatban kérdései lennének, forduljon a szakkereskedéshez.
A STIHL cég eredeti STIHL alkatrészek alkalmazását ajánlja. Ezek az alkatrészek a
berendezésekhez kiválóan alkalmasak és a berendezés kezelőjének igényei szerintiek.
Javítás, karbantartás és tisztítási munkálatok esetén mindig állítsuk le a motort és húzzuk le a
gyújtógyertya dugaszt - sérülésveszély a motor véletlen beindulása miatt! - Kivétel: Porlasztó- és
üresjárati fordulat beállítása.
A motoros berendezés karbantartása és tárolása sem történhet nyílt láng közelében - tűzveszély
az üzemanyag miatt!
A tartályzár szigetelését rendszeresen ellenőrizzük.
Csak kifogástalan állapotú, a STIHL cég által előírt - lásd „Műszaki adatok" - gyújtógyertyát
alkalmazzuk
Ellenőrizzük a gyújtózsinórt (kifogástalan szigetelés, szoros csatlakozás).
A motort lehúzott gyújtásvezeték dugasz vagy kicsavarozott gyújtógyertya esetén a beindító
berendezéssel csak akkor hozzuk mozgásba, ha a kombitolóka/ stop-kapcsoló STOP ill. 0 állásban
helyezkedik el - Tűzveszély a hengeren kívüli gyújtószikrák miatt.
Ellenőrizzük a hangtompító kifogástalan állapotát.
Ne dolgozzunk rossz vagy leszerelt hangtompítóval - Tűzveszély! - halláskárosodások!
A forró hangtompítót tilos megérinteni - Égésveszély!
Az AV-(rezgéscsökkentő)- elemek állapota a vibrációhatás meghatározója - az AV-alkotó
részeket rendszeresen ellenőrizzük.
Jelzések a védőberendezéseken

A vágószerszámok védőjén levő nyíl a vágószerszámok forgásának irányát jelzi.
A védőt csakis a kaszafejekkel együtt alkalmazzuk - a fém vágószerszámok használata tilos.
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Hordheveder*

• Használjunk hordhevedert
• A motorkaszát járó motorral akasszuk rá a hordhevederre.
A fűvágólapot és a bozótvágókést
csakis hordhevederrel együtt (egy vállra való heveder) kell használni!
A körfűrészlapokat gyorskioldó berendezéssel ellátott kettős vállhevederrel együtt kell
használni!
Kaszafej vágózsinórral

A szabályos vágáshoz a kerítésoszlopok, fák, stb. körül - a fakéreg kevésbé sérül meg.
A kaszálózsinórt tilos fémdróttal helyettesíteni - Sérülésveszély!
STIHL PolyCut kaszafej (műanyagkésekkel)
Akadálymentes rétszélek kaszálásához (oszlop, kerítés, fák és hasonló akadályok nincsenek).

Ügyeljünk a kopásjelzésekre!
Ha a PolyCut kaszafejen a jelzések egyike lefelé átszakított (nyíl): A kasza-fejet már ne
használjuk tovább, hanem cseréljük ki újra.!
Sérülésveszély elpattanó szerszám-részecskék miatt!
Feltétlenül tartsuk be a PolyCut-kaszafejek karbantartására vonatk
Visszacsapódás-veszély fém-vágószerszámok esetén
Fém-vágószerszámok használata esetén (fűvágólap, bozótvágókés, szecskázókés, körfűrészlap)
visszacsapódás veszélye áll fenn, ha a berendezés kemény akadályba (fatörzs, ág, farönk, kő vagy
hasonlóba) ütközik.
A berendezés ekkor visszacsapódik - a szerszám forgásának irányával ellentétesen.
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A visszacsapódás veszélye nagyobb,ha a szerszám a fekete területen ütközik akadályba.
Fűvágólap

Csakis fű és gyom vágásához - a gépet vezessük úgy, mint egy kaszát.
Figyelem! Nem megfelelő használat esetén a fűvágó-lap megsérülhet - az elpattanó alkotórészek
miatt Balesetveszély!
A fűvágólapot észlelhető eltompulás esetén az előírásoknak megfelelően élezzük.
Bozótvágó-kés
Alkalmas lehordott fűterület, vadnövényzet és tarló esetén - fiatal facsemeték, melyek
törzsátmérője maximálisan 2 cm, ritkítására - Ezzel erősebb fákat tilos vágni - Balesetveszély!

A bozótvágó-kést a vadnövényzetbe és tarlóba felülről „helyezzük bele"
a vágott anyag leszecskázódik - eközben a vágószerszám ne legyen csipőmagasság felett.
Ha ezt a munkatechnikát alkalmazzuk, rendkívül óvatosan dolgozzunk. Minél nagyobb a
vágószerszám és a talaj közti távolság, annál nagyobb annak a veszélye, hogy tárgyak oldalra
elpattanhatnak - Sérülésveszély!
Fű vágásakor és fiatal csemetefák ritkításakor a gépet vezessük úgy, mint egy kaszát, a talajhoz
egészen közel.
Figyelem! A helytelen használat miatt a bozótvágó-kés megsérülhet - az elpattanó tárgyak miatt
sérülésveszély!
A balesetveszély csökkentése érdekében az alábbiakat feltétlenül vegyük figyelembe:
A kövekkel, fém-tárgyakkal vagy hasonlókkal történő érintkezést kerüljük el.
2 cm-nél nagyobb átmérőjű fa vagy bozót vágása tilos - Használjunk körfűrészlapot.
A bozótvágó-kést rendszeresen ellenőrizzük, vannak-e rajta sérülések - A sérült bozótvágó-kést
már ne használjuk tovább
A bozótvágó-kést rendszeresen (észlelhető eltompulás esetén} az előírások szerint élezzük - ha
szükséges - egyensúlyoztassuk ki fa STIHL szakkereskedéssel)
Körfűrészlap
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Használjuk olyan bozótok és fák vágására,melyek törzsátmérője 4 cm-nél kisebb, a motoros
kaszák használata esetén;melyek törzsátmérője 7 cm-nél kisebb, a motoros aljnövényzet tisztítók
használata esetén.
Visszacsapódás-veszély!

A legjobb vágásteljesítmény akkor elért, ha teljes gázzal és egyenletes előretolási erővel
dolgozunk.
A körfűrészlapokat csakis a vágószerszám átmérőjének megfelelő nagyságú ütközővel
alkalmazzuk.
A körfűrészlap kövekkel és a földdel való érintkezését feltétlenül kerüljük el - a beszakadások
veszélye miatt. Az élezést rendszeresen és az előírásoknak megfelelően végezzük - a tompa fogak miatt
a fűrészlap beszakadozhat, és könnyen eltörhet - Balesetveszély!
A döntéskor legalább két törzshossznyi távolságot tartsunk be a következő munkaterületig.
A Visszacsapódás-veszély a fekete területen rendkívül magas: Ezt a részt tilos a vágáshoz
felhelyezni és ezzel a résszel semmit se vágjunk.
A szürke terület szintén visszacsapódás-veszélyes: Ezt a területet csakis gyakorlott és speciális
technikák alkalmazásában kiképzett szakemberek használhatják.
A fehér területtel a munkavégzés kevésbé visszacsapódás-veszélyes és a munkavégzés könnyen
történik. Mindig ezt a részt helyezzük fel a vágáshoz.
Ellenőrző kérdések:
1) Milyen védőeszközöket alkalmaznak hidrofúrós szőlőtelepítésnél?
2) Milyen távolságban kell kapálni a két munkavállalónak egymástól?
a) 10 méterre
b) 5 méterre
c) a kéziszerszám hosszának kétszeresére
3) Hogyan szállíthatjuk gépjárműben a vágó munkaeszközöket?
4) Ki kezelheti üzem közben a munkagépet?
5) Ki tartózkodhat a munkagépen működés közben a munkavállalón kívül?
a) a munkacsapat vezetője
b) senki
6) Az erőgépnek rendelkeznie kell munkavédelmi kiskönyvvel?
7) Az erőgép biztonságosan mikor hagyható el?
8) Talajművelés esetén az egymás után haladó munkagépek között legalább
a) 50 méternek?
b) 15 méternek
c) 10 méternek
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9. A SZŐLŐ NÖVÉNYVÉDELMÉNEK MUNKAVÉDELME
Vegyszeres növényvédelem:

^
A növényvédelmi munkák biztonsága alapvető követelmény. A dolgozók egészségét
veszélyeztető ártalmak közül következményeit tekintve jelentős veszélyforrás a növényvédő-szer.
Kiadványunk célja,hogy a szerrel dolgozók felismerjék a munkavégzés veszélyeit és
tájékozottabbak legyenek az egészségkárosodás megelőzésének legfontosabb szabályairól.
AZ ELŐÍRÁSOKAT TANULMÁNYOZNI

A csomagolóburkolaton található jelzéseket a munkálatok előtt át kell tanulmányozni. A címkét
figyelmesen el kell olvasni és az abban foglaltakat betartani.
Növényvédő-szert csak eredeti, zárt és sértetlen csomagolásban használjunk fel.
Bármilyen növényvédő-szert csak az előírt védőfelszereléssel szabad használni!
TARTSUK ELZÁRVA
A növényvédő-szert biztonságosan zárt raktárban tároljuk, az ott elhelyezett szerekről naprakész
nyilvántartást vezessünk.
Ha a csomagolóburkolat megsérül, a növényvédő-szert haladéktalanul szabályosan címkézett
előírt minőségű csomagolóburkolatba kell átcsomagolni. A burkolaton tüntessük fel az átcsomagolás
időpontját is.

KEVERÉSE VESZÉLYES
A növényvédő-szerek előkészítése, keverése, kimérése, oldása, hígítása, töltése, átcsomagolása
veszélyes
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Kerüljük el a testfelszínre, légtérbe, talajra jutását. A felnyitott edényeket használat után zárjuk
le. Puszta kézzel ne nyúljunk a szerhez, azt őrizetlenül ne hagyjuk. A bőrre jutott anyagot azonnal bő
vízzel el kell távolítani.
NE HASZNÁLJUNK SÉRÜLT VÉDŐESZKÖZT!

A fej, a légutak, az arc védelme:
- ügyeljünk a légzésvédő,szemvédő eszközök megfelelő illeszkedésére!

A kéz, a láb és a test védelme:
- vegyi oldat keverésekor hosszúszárú, át nem eresztő kesztyű a tökéletes védelem,
- a védőruha zárt, kényelmes, testhez igazodó legyen,
- vegyi anyagok használatakor magasszárú, gyorsoldóval ellátott védőlábbelit viseljünk.

- Növényvédő-szert csak az előírt védőfelszereléssel szabad használni.
- Erős szélben ne permetezzünk, gyenge szélmozgásban lehetőleg szélirányban haladjunk a
permetezővel.
- Hibás, sérült permetezőkészülékkel ne dolgozzunk.

100

-A növényvédő-szer élelmiszerbe, takarmányba, ivóvízbe, álló-és folyóvízbe, kútba ne kerüljön.
- A növényvédelmi munkához felhasznált munkaeszközöket feltűnően meg kell jelölni, melyeket
más célra felhasználni tilos!
ÓVJUK EGYMÁS EGÉSZSÉGÉT !
A munkálatok megkezdése előtt a kezelendő területet
Vigyázat!
NÖVÉNYVÉDŐSZERREL KEZELT TERÜLET! IDEGENEKNEK BELÉPNI TILOS!
feliratú táblákkal kell ellátni, melyeket az élelmezés-egészségügyi várakozási idő leteltéig ne
távolítsunk el.

A permetlevet legalább tízszeres, a gyomirtó szereket legalább húszszoros hígításban lehet a
munka befejeztével a kezelt terület talajára kijuttatni.
Vigyázzunk, a csomagolóanyag veszélyes hulladék!
ÓVJUK AZ ÉLŐVILÁGOT!
Az állatokra, rovarokra veszélyes növényvédő-szert a növény virágzása alatt ne használjuk.

Védjük az élő szervezeteket, vadat, halat, méheket.
A növényvédő-szerrel kezelt területen szabadon bocsátott háziállatoknak nincs helye. Gyanúsan
megbetegedett állatokhoz hívjunk állatorvost.
A MUNKA VÉGEZTÉVEL SOSE MARADJON EL!

- A munka befejezésével ne maradjon el az alapos zuhanyozás, az alsó és felső ruhaváltás.
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- A használt védőeszközöket elkülönített, zárt helyen tároljuk.
- A szennyezett munkaruhát körültekintően tisztítsuk, mossuk.
- A munka végeztével figyeljünk egészségi állapotunk gyanús változásaira.
MÉRGEZÉS GYANÚJA
Balesetek, mérgezések gyanújakor a munkát be kell szüntetni, orvoshoz kell fordulni.

AZONNAL ORVOSHOZ!
A mérgezés felismerése:
- hirtelen rosszullét,
- a bőrön elváltozás,
- nyálkahártyák gyulladása,
- fulladás, hányinger, hányás,
- feltűnő izgatottság,
- aluszékonyság,
- görcsös állapot,
- öntudatlan állapot.

A MÉRGEZÉSI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
A mérgezési elsősegélynyújtás alapelvei:
1. Gyors, szakszerű, határozott legyen.
2. A további méregbehatás, méregfelszívódás megszüntetése a légutakba, szembe és a bőrön.
3. A szembe, bőrre jutott vagy lenyelt méreg eltávolítása.
4. Az életveszélyes állapot megszüntetése.
5. A mérgezett felügyelete és ápolása az orvosi beavatkozásig.
6. A mérgezett orvosi ellátásának mielőbbi biztosítása.
Kerüljük a kapkodást, félelmet, pánikot.
A mérgezés helyét, körülményeit ne változtassuk meg!
A mérgezést okozó, vagy gyanús anyagot őrizzük meg!
AZ ORVOST AZONNAL ÉRTESÍTENI!
A GYORSASÁG ÉLETET MENT!
KIVONATOK
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a növényvédelemről szóló 1988. évi II. Törvényerejű rendeletből (Tvr.) és a végrehajtásáról
rendelkező 5/1988. (IV. 26.) MÉM rendeletből (R).
Tvr. 7. §. Aki földet, erdőt használ, növényt termeszt, növényt, növényi terméket feldolgoz,
forgalomba hoz, tárol, vagy felhasznál (a továbbiakban termelő), köteles a károsítok ellen védekezni,
terjedésüket megakadályozni, szükség esetén azokat elpusztítani.
Tvr. 23.§.(1) A növényvédelem feladatait az ember, az emberi környezet és a természet
védelmével összhangban kell végrehajtani.
(2) A természetvédelmi szempontból nem védett élővilág megőrzése érdekében tilos
a) a károsítok elleni biológiai védekezés céljára felhasználható élő szervezetek, valamint az
egyéb hasznos élő szervezetek szándékos pusztítása, illetőleg elterjedésük megakadályozása,
b) a termesztett növényekre veszélyt nem jelentő élő szervezetek és élőhelyük szándékos
pusztítása.
(3) A termelő növényvédelmi tevékenysége során köteles a hasznos élő szervezeteket megóvni.
R. 42.§. (3) A növényvédő szer és a biológiai növényvédő szer forgalmazás szempontjából " I.
forgalmi kategóriájú", "II. forgalmi kategóriájú" vagy "III. forgalmi kategóriájú" minősítésű lehet.
R.43.§.(I) I. kategóriájú készítményeket kizárólag a (2) bekezdésben előírt képesítéssel
rendelkező szakember irányításával, felügyeletével és felelősségével lehet felhasználni.
(2)Növényvédelmi irányító munkakört növényvédelmi szakmérnök, agrárkémikus agrármérnök,
növényvédelmi üzemmérnök, növényvédelmi szak-üzemmérnök, növényvédelmi és talajerőgazdálkodási szak-üzemmérnök, növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási üzemmérnök, valamint
növényvédelmi szakirányú államvizsgát tett agrármérnök, kertészmérnök tölthet be. Erdészeti
növényvédelmi munkát erdészeti növényvédelmi szakmérnök is irányíthat.
(3)Növényvédelmi irányító közvetlen felügyeletével a növényvédelmi munkafolyamat vezetését
növényvédő, növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási vagy növénytermesztő és növényvédő
technikusok, vagy növényvédelmi szakközépiskolát végzett, középfokú képesítéssel rendelkező
dolgozók is elláthatják.
(4) I. kategóriájú növényvédő szerekkel folytatott munka során a növényvédelmi munkák
végrehajtásával - beleértve a földi növényvédő munkagépek kezelését is - csak növényvédő,
növényvédő - és méregraktár-kezelő, valamint növényvédő gépész szakmunkás vagy növényvédő
betanított munkás bízható meg.
(5) Növényvédelmi szolgáltatást, ilyen szervezését és irányítását - a tevékenységet meghatározó
egyéb jogszabályok betartása melletta) a (2) bekezdésben felsorolt képesítésű személyek bármelyikszerrel,
b) a (3) bekezdésben felsorolt képesítésű személyek a II. és III. kategóriába besorolt szerekkel
végezhetik.
Vegyszeres növényvédelem végzésénél mindig gondosan tanulmányozzuk át a felhasználásra
kerülő vegyszer biztonsági adatlapját és a felhasználásra vonatkozó gyártói utasítást. A biztonsági
adatlapon vagy felhasználói utasításban előírt egyéni védőeszközöket használják. A munkahelyen
mindig gondoskodjanak tiszta ivóvízről és a tisztálkodáshoz használatos vízről és tisztálkodási
felszerelésekről.
/ szappan, kéztörlő/ A felhasználásra került vegyszer csomagoló anyagát gyűjtsük és
kezeljükveszélyes hulladékként.
Ellenőrző kérdések:
1) A növényvédő szer a dolgozók egészségét veszélyeztető tényezők közé tartozik
a) igen
b) részben
c) nem
2) Kell-e tanulmányozni a vegyszerre vonatkozó előírásokat?
3) Mikor kell átcsomagolni a növényvédő szert?
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4) Az egyéni védőeszközök használata tiltott abban az esetben
a) ha az sérült
b) ha befolyik a növényvédő szer a védőeszköz alá?
c) ha fúj a szél?
5) Minek minősül a növényvédő szer csomagoló anyaga?
6) Kell-e zuhanyozni növényvédelmi munka után?
a) csak akkor ha nem környezetkímélő szerrel dolgoztunk
b) igen, mindig
7) Mit tegyünk mérgezés gyanúja esetén?
8) Meg kell-e őrizni a mérgezést okozó anyagot?
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10.A SZŐLŐBETAKARÍTÁS ÉS A SZŐLŐFELDOLGOZÁSMUNKAVÉDELME
Szüretelés:
Szüreti eszközök, edények
Szüret előtt elengedhetetlen teendő a szüreti eszközök, edények előkészítése.
Ez kések, ollók esetében élezésből, edények esetében alapos tisztításból áll.
Az edények anyaga lehet :
- fa,
- műanyag,
- fém.
Manapság még sokan használnak faedényeket szüretkor. Ezeket, ha használjuk, minden nap
mosni és szárítani kell (a szennyezett felület ecetesedik, az ecetes must beszivárog a fába).
Praktikus szüretkor a műanyag ládák, vödrök, tartályok használata. Ezek korrózióállók, könnyen
tisztíthatók és kis sűrűségük miatt könnyen mozgathatók.
Korszerűek a fémből (acélból) készült edények, tartályok. Ha nem ötvözött acélból készülnek,
rozsdásodhatnak. Azért, hogy a szőlő és a must ne érintkezzen a fémmel, rozsdátlanítani és festeni kell.
Ilyen szempontból legmegbízhatóbbak a rozsdamentes acélból (Cr 14% ; Ni 2%),
de méginkább a saválló acélból ( Cr 20% ; Ni 10%; Mo 2%) készült edények, tartályok.

A gépi szedés megkezdése előtt gondoskodni kell arról, hogy a szőlőültetvényen a
szőlőbetakarító munkagép akadálymentesen haladhasson. A szőlőbetakarító munkagép csak
megtisztított területen üzemeltethető.
A támoszlopokat úgy kell elhelyezni, hogy azok alacsonyabbak legyenek, mint a
szőlőbetakarító gép hídmagassága.
A törött karókat el kell távolítani, a kilazult tartókat meg kell erősíteni és rögzíteni kell a
leszakadt huzalokat.
A különböző műveletek során a támoszlopokra vagy a huzalokra felakasztott anyagokat (pl.
dróttekercseket, a termésbecsléshez használt vödröket stb.) el kell távolítani.
A gépi szedés munkaterületén, a szőlőbetakarító munkagép üzemeltetésének ideje alatt, a sorok
között és annak közvetlen közelében személyek közlekedése tilos.
Mozgásban levő szőlőbetakarító munkagépre fel- és leszállni tilos.
A gépi szőlő-betakarításnál a munka irányításával a munkáltatónak a munkaterület
terepviszonyait jól ismerő, felelős személyt kell megbíznia.
Szőlő betakarításkor a sorok között gyűjtést végző szállítójármű sebessége nem lehet nagyobb
10 km/óránál.
Szőlő betakarítása csak a művelet jellegének és a terep-viszonyoknak megfelelő látási
körülmények között történhet.
Kézi szedés
A kézi szőlőszedés, csak a szabadban végzett munka személyi és tárgyi feltételeinek a
munkavállalók részére történt biztosítása után kezdődhet meg.

105

A szőlő szedéséhez használt szüretelőollók és kések megfelelő állapotát és használhatóságát a
szedés megkezdése előtt ellenőrizni kell. Hibás, törött eszköz nem használható. Az eszközök
használatából adódó fokozott kézsérülés veszélyére fel kell hívni a munkavállalók figyelmét.
A késsel vagy ollóval végzett szedéshez olyan távolságot kell a munkavállalók között
biztosítani, hogy az eszközök használatával egymást ne veszélyeztethessék.
Tilos a kést, ollót a szőlőszedő edényben a szőlő közé tenni vagy abba beleszúrva tartani.
A szőlő szedésére és szállítására csak olyan gyűjtőedény használható, amely nem okozhat
kézsérülést.
Gépi szedés
A gépi szedés megkezdése előtt gondoskodni kell arról, hogy a szőlőültetvényen a
szőlőbetakarító munkagép akadálymentesen haladhasson. A szőlőbetakarító munkagép csak
megtisztított területen üzemeltethető.
A támoszlopokat úgy kell elhelyezni, hogy azok alacsonyabbak legyenek, mint a
szőlőbetakarító gép hídmagassága.
A törött karókat el kell távolítani, a kilazult tartókat meg kell erősíteni és rögzíteni kell a
leszakadt huzalokat.
A különböző műveletek során a támoszlopokra vagy a huzalokra felakasztott anyagokat (pl.
dróttekercseket, a termésbecsléshez használt vödröket stb.) el kell távolítani.
A gépi szedés munkaterületén, a szőlőbetakarító munkagép üzemeltetésének ideje alatt, a sorok
között és annak közvetlen közelében személyek közlekedése tilos.
Mozgásban levő szőlőbetakarító munkagépre fel- és leszállni tilos.
A gépi szőlő-betakarításnál a munka irányításával a munkáltatónak a munkaterület
terepviszonyait jól ismerő, felelős személyt kell megbíznia.
Szőlő betakarításkor a sorok között gyűjtést végző szállítójármű sebessége nem lehet nagyobb
10 km/óránál.
Szőlő betakarítása csak a művelet jellegének és a terep-viszonyoknak megfelelő látási
körülmények között történhet.
Tekintsünk át néhány gépi berendezést
Szüretelőgépek
A szőlő betakarítása korszerűen gépi úton oldható meg. A gépi betakarítás alapvető jellemzői:
előnyei : - nagymértékben csökkenti a betakarítás időszükségletét,
- jelentős munkabér megtakarítás érhető el,
hátrányai :
- a beszerzési költség magas,
- kifejezetten nagyüzemi gép.
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Mivel a gépnek a szedéshez nem kell „látnia” a fürtöket, egy adott szőlőfajtára és támrendszerre
beállítva éjjel – nappal azonos hatásfokú és minőségű betakarítás végezhető vele.
Készülnek önjáró és vontatott kivitelben.
A különböző gyártmányú szüretelőgépek azonos működési elvűek, csak szerkezeti kialakításban
vannak különbségek.

Vontatott szüretelőgép

Önjáró szüretelőgép

Önjáró szüretelőgép munkában
A szüretelőgépek feladata: a szőlőtermés leválasztása és gyűjtőtartályba vagy szállítóeszközbe
juttatása.
Fő részei :
- meghajtóegység,
- vázszerkezet,
- termésleválasztó szerkezet,
- gyűjtő- és szállítóberendezések,
- tisztítóventilátorok.
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Meghajtóegység:
Haladási sebesség üzem közben 1,4 – 4 km/h.
Valamennyi
mozgó
szerkezeti
rész
hidraulikus
hajtású
(termésleválasztószerkezet,
szállítószalagok, ventilátorok, járókerekek).
A hidraulikusrendszer vezérlő blokkja a kezelőpulton van, így menet közben is
van mód abeállított értékek módosítására.
Vázszerkezet: az önjáró szürtelőgépeknél négykeréken nyugvó hidas szerkezet. A lejtős
területeken való üzemelést vízszinttartó hidraulikus szabályzórendszer biztosítja
(hosszirányban 30 %-os, keresztirányban 25 %-os lejtőn üzemel biztonságosan).
Termésleválasztó szerkezet: a korábbi merev termésleválasztó rudak helyett hajlított rugalmas
elemek. Ezek kíméletesebben választják le a bogyókat,
frekvenciájuk szabályozható (0 – 9,2 1/s).

Hajlított verőelemek
Gyűjtő

és

szállítóberendezések:

a

leválasztott termés az egymáshoz pikkelyszerűen
csatlakozófelfogótálcákra hullik. Innen szállítószalagok
viszik a gyűjtőhelyre (vagy saját gyűjtőtartály, vagy
folyamatos ürítés a szomszéd sorban haladó szállítójárműre).

Tisztítóventilátorok : a leválasztott termést tisztítják meg a könnyebb szennyeződésektől. Lehet szívó
vagy nyomó üzemű.
Működése : a vázszerkezet hidas kialakításának köszönhetően beközöli a szőlősort úgy, hogy a
növényzet a két oldalon elhelyezkedő hajlított verőelemek közé kerüljön. A leválasztott
termés a gyűjtőtálcákra, majd a szállítószalagok segítségével a gyűjtőhelyre jut.
Állítási lehetőségek :
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- haladási sebesség,
- verőelemek egymástól való távolsága,
- verőelemek frekvenciája,
- ventilátorok fordulatszáma,
- szállítószalagok sebessége, helyzete.
Korszerű megoldások:
A gép soron tartásának és a vízszintben tartásának automatizálása.
Klimatizált vezetőfülke és légrugózású vezetőülés.
Szüretelőgép és bogyózógép egybeépítése.
A szüretelőegység leszerelésével a hidas alapgép adapterekkel más célra is felhasználható:
- 4 soros permetezőként,
- soraljművelőként,
- előmetszőként,
- háromsoros lombvágóként.
A szőlőszüret és a szőlőfeldolgozó üzembe való szőlőszállítás összhangjának megteremtését és
az összhang folyamatos ellenőrzését biztosítani kell.
Szőlőszállító berendezések
A leszedett szőlő szállítása a szürettel egyidőben és folyamatosan történik a termőhelyről a
feldolgozóba.
A szőlő szállítása történhet :
- rekeszekben,
- kisebb térfogatú tartályokban (V ≈ 1 m³),
- közepes ürtartlmú szüretelő kocsikkal (V ≈ 2,5-5,0 m³),
- nagy térfogatú konténerekben (V ≈ 20-25 m³).
Korszerű megoldás, ha a szállítóeszközök rendelkeznek :
- a közúti közlekedés feltételeivel,
- rozsdamentes tartállyal,
- könnyű és kíméletes ürítési lehetőséggel.

Rekeszgyűjtő és szállító kocsi

Konténerszállító kocsi
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Szüretelőkocsi fix kivitelben

Szüretelőkocsi hidraulikus emelésű kivitelben

Kéttengelyes 3 oldalra billenthető pótkocsi

A szőlő átvétele:mérlegekkel,méréssel történik
Hídmérleg:
Részei: - hídszerkezet (egyenszilárdságú lap),
- mérőcella,
- mérő- és kijelzőszerkezet,
- adatrögzítő berendezés (mázsajegy).

110

Hídmérleg

Digitális mérőcella

Mérőcella elhelyezése

Mérőműszer
Tengelymérlegek
A mezőgazdasági szállítójárművek mérésére egyre nagyobb körben alkalmaznak hídmérleg
helyett hely és költségtakarékosabb tengelymérlegeket.
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Kb. 50 – 70 cm hosszúságú helyet igényelnek.
A jármű össztömegét a készülék a tengelyenként mért értékekből összesíti.
Lehet: - statikus,
- dinamikus.
A statikus mérlegnél az áthaladás nem folyamatos, tengelyenként meg kell állni a mérőfelületen.
A dinamikus mérlegnél pedig 2 – 5 km/h szigorúan egyenletes sebességgel kell áthaladni a mérőpadon.
Felépítése:
- mérőlap 1 db
- mérőcella acélburkolatban 4 db,
- központi egység 1 db.
Mérési pontossága az össztömeghez viszonyítva: 0,1 %.

Tengelymérleg
Tartálymérleg:
Nettó tömeget mér.
Részei: - mérőtartály (saválló, 2 – 20 m³),
- mérőcella (a tartályon kívül, az alatt helyezkednek el) 4 db
- mérő – és kijelző szerkezet,
- adatrögzítő berendezés,
- ürítőszerkezet.
Válogatóasztal
A minőségi borkészítés feltételei közé tartozik a kézi szedés közbeni válogatás, és a
válogatóasztalon történő válogatás. Itt kiszelektálják a sérült, beteg szőlőszemeket, az éretlen
másodtermésű fürtöket
(ez az aszúborok készítésénél elengedhetetlen művelet).
A jelenleg elterjedt válogatóasztal felépítése.
- garat,
- szállítószalag,
- frekvenciaváltós meghajtás,
- lábazat.
Teljesítménye: 5 – 10 t/h.
(A frekvenciaváltó újszerű megoldás, forradalmasítja a munkagépek fordulatszám-szabályozását.
Alkalmazása kiküszöböli a különböző, de többnyire egyfokozatú hajtóműveket. De feleslegessé teszi a
különböző variátorokat is. Egyszerű, gyors fokozat nélküli fordulatszám-változtatást tesz lehetővé.)
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Kiállításokon már megjelent a közeljövő válogatószerkezete. Ennek lényege, hogy egy
lézerkamera felismeri a különböző érettségű, ill. színű szőlőszemeket, és ezeket sűrített levegővel
kifújja.
A válogatóasztal lehet garattal ellátott, vagy garat nélküli. Ez utóbbira rázóasztal adagolja a
szőlőt.

Válogatóasztal garattal

Válogatóasztal garat nélkül
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Rázóasztal
Mintavevők (szondák)
A szőlőszállítmány átlagmintájának elkészítésére alkalmas.
Részei: - mintázócső,
- sajtolószerkezet,
- tisztítószerkezet.

Mintavevő szonda
A kipréselt must cukorfoka refraktométerrel meghatározható.
A mintavevőhöz automata refraktométer csatlakoztatható.
Refraktométerek
Többféle feladatuk lehet. A borászatban a must cukorfokának és a bor alkoholtartalmának
meghatározása.
A must vagy bor törésmutatóját méri.
Ideális mérési hőmérséklet: 25˚C, de a kézi refraktométerbe automatikus hőmérsékletkiegyenlítő
van beépítve.
A kézi refraktométer helyszíni vizsgálatot tesz lehetővé.

Kézi refraktométer

Automata refraktométer

Ürítő berendezések
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Az ömlesztett szőlőt a szállítóberendezésekből hidraulikusan működő gépi berendezésekkel
ürítjük a fogadógaratba.
Lehetséges megoldások: - a pótkocsi platója billen,
- az egész pótkocsi billen.
Ha csak a plató billen, akkor a szállítójármű motorja működteti a hidraulikus billentő
berendezést.
Ha az egész pótkocsi billen, akkor a pótkocsit befékezve rögzítjük a hidraulikus billentőlapon, és
oldaltra billentve ürítjük a szőlőt a fogadógaratba.
Ládás szüretkor a ládák ürítése a fogadógaratba kézi erővel történik.
Fogadótartályok
Feladata: az ömlesztve szállított szőlő fogadása.
Részei: - medence,
- szállítócsiga.
A medence:
- anyaga saválló acéllemez,
- térfogata 10 – 30 m³,
- keresztmetszete ék alak, felül nyitott, alul szállító – ürítő csiga és ürítőnyílás
(igényes esetben tolózárral).
A szállítócsiga szállítja a szőlőt az ürítőnyílás felé.
A szőlőszállító csiga méretkorlátai:
- átmérője minimum 400 mm,
- fordulatszáma maximum 30 ford/perc,
- a csiga és a vályú közti hézag 3 – 5 mm,
(más esetben a szőlő minőségromlását okozzák).
A korszerű csigás fogadógaratok:
- mérési funkciót is ellátnak (mérőtartályok),
- automata refraktométerrel vannak ellátva.
Használat után alapos vizes mosást kell alkalmazni.
Működés közben a tartályba bemenni szigorúan tilos
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Hidraulikusan billenő fogadógarat

A szőlőfeldolgozás és borkészítés munkavédelme (szőlőátvétel, fogadás, bogyózás,
préselés, erjesztés)

SZŐLŐ FELDOLGOZÁSA
Szőlőfeldolgozó gép, berendezés csak felügyelet mellett üzemeltethető kivéve, ha elzárt, hozzá
nem férhető helyen van, vagy működés közben bekövetkezett meghibásodása senkit sem
veszélyeztet.
A munkáltatónak kell meghatároznia a szezonális üzemeltetésű szőlőfeldolgozó gépek,
berendezések üzembiztonsági ellenőrzésének rendjét. Ennek tartalmaznia kell a berendezések
megnevezését, az ellenőrzések időpontját, a felelős személyek kijelölését, a biztonsági
berendezések ellenőrzésének módját és eszközeit, az ellenőrzés eredménye írásbeli
rögzítésének követelményeit, valamint a feltárt hiányosságok megszüntetésére tett
intézkedések menetét.
A mozgatható gépek, berendezések üzemeltetése előtt a kezelőnek ellenőriznie kell annak
rögzített állapotát.
A szőlőfeldolgozó gépek adagoló- és ürítő garatjainak, illetve kezelő állásainak magasságát
úgy kell beállítani, hogy az akadályozza meg a kezelő személy akaratlan hozzáférését a mozgó
alkatrészekhez.
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A szőlőnek a gépekbe, berendezésekbe kézzel történő be- és kirakodásához használt villa csak
gombos kialakítású lehet.
Szőlőfeldolgozó gépből a megakadt termék, csak a gép leállítása és a kikapcsolt állapot
biztosítása után távolítható el.
Szőlő betárolása, zúzása, bogyózása, sajtolása
A betárolási helyek nyitható biztonsági védőkorlátját - a betárolás idejét kivéve - zárva kell
tartani.
A fogadógaratba a szállító járműről a szőlő beadagolását úgy kell végezni, hogy az ne
veszélyeztesse a fogadógarat kezelőjét.
A billenthető szőlőszállító járművek tartályának ürítésekor annak hatósugarában nem
tartózkodhat senki.
Üzemeltetés közben ürítő gépek, berendezések (pl. zúzó és bogyózó gépek, szállítócsiga stb.)
veszélyes térbe történő benyúlást megakadályozó szerkezeti elemeinek működését indítás előtt
a kezelőnek ellenőrizni kell.
Az üzemelő szőlőzúzó gép forgó, zúzó elemei közé kézzel vagy bármilyen eszközzel benyúlni
tilos.
A szőlőzúzó gép kézi adagolásánál a géphez tartozó tömőeszközt kell használni.
A szőlőzúzó gépet a tisztítás céljából történő kézi ürítését megelőzően - le kell választani a
villamos hálózatról.
A gép zúzóelemeinek kézzel történő tisztításakor, mozgatásakor vágásálló védőkesztyű
használata kötelező.
A szőlőzúzó gép karbantartását, a zúzóelemeinek cseréjét és beállítását csak a munkáltató által
megbízott személy végezheti.
A szőlőzúzó, bogyózó, préselő és törkölytépő gépek üzemeltetése csak a munkáltató által
kijelölt kezelőszemély által történhet.
A bogyózás, zúzás és cefre-szivattyúzás berendezéseinek kézi indításakor először a cefreszivattyút, majd a bogyózó-zúzó berendezést kell bekapcsolni.
Leálláskor fordított sorrendben kell a műveleteket elvégezni, ügyelve a cefrevezeték tökéletes
kiürítésére.
A lényerés gépei, berendezései
A szőlő feldolgozásával már elkezdődik a bor élete, hiszen minden beavatkozás, vagy annak
elhagyása, illetve jó, vagy rossz elvégzése kihat a bor alkotóinak keletkezésére, további alakulására.
Elmulasztott, vagy rosszul elvégzett műveletek visszafordíthatatlan károkat okoznak a borokban.
A jó minőségű bor készítésének egyik feltétele, hogy a lényerés első lépése a bogyózás legyen, és
azt kövesse a zúzás, majd a többi művelet (korábbi gyakorlat szerint a sorrend: zúzás – bogyózás). Ilyen
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módon a kocsányban lévő polifenol nem kerül bele a cefrébe. E módszer alkalmazása kék szőlő
feldolgozásakor elengedhetetlen, de ezt célszerű alkalmazni olyan esetben is, ha a fehér szőlő
feldolgozásakor áztatásra kerül sor.
A lényerés gépei, berendezései:

- bogyózógépek,
- zúzógépek,
- cefreszivattyúk,
- léelválasztók,
- prések,
- flotálók,
- mustsűrítők.

Bogyózógépek
Feladata: a szőlőszemek és a kocsány szétválasztása.
Fő részei: - bogyózómotolla,
- bogyózókosár,
- cefretartály a cefretovábbító csigával,
- hajtómű.
Bogyózómotolla: Tengelyre csigavonalban szerelt vékony lapátokból álló forgó szerkezet. A menet
egy - vagy kétbekezdésű, míg a lapátok egyszárnyúak, vagy kétszárnyúak lehetnek.
A motolla fordulatszáma ≈ 500 f/perc, tengelyhelyzete többnyire vízszintes.
Igényes esetben:
- a lapátok tengelyhez viszonyított hajlásszöge változtatható,
- a motolla fordulatszáma szabályozható,
- a lapátok anyaga gumi.
Bogyózókosár: A bogyózómotollát veszi körül, hengeres- perforált szerkezet. Feladata a leválasztott
bogyókat és a bogyózás közben keletkezett mustot átengedni, a kocsányt pedig a
kivetőnyílás felé vezetni. A vízszintes elrendezésű gépeknél az egész hengerpalást
perforált, ugyanakkor bontható és bonthatatlan kivitelben is készülhet. Öntisztító
kivitelnél a kosár a motollával szemben lassan forog (n ≈ 5 – 10 f/perc).
Korszerű megoldás, ha:
- a perforáció mérete választható,
- a lyukak szélei kívül és belül le vannak kerekítve,
- a motolla és a kosár alsó része közötti távolság állítható,
- csutkaelszívót alkalmaznak.
Cefretartály: Ék alakú lemeztartály, a bogyózókosarat veszi körül. Felfogja a perforáción átjutó
bogyókat és mustot. Ezt a cefrét a cefretovábbító csiga a cefreszivattyúhoz juttatja.
A bogyózógép működése:

A bogyózógépek a szőlőbogyó és a kocsány szétválasztását végzik a
fellépő centrifugális erő segítségével. A szőlőszemek és a közben
keletkező must a bogyózókosár perforációján átjutva a cefretartályba
kerül, ahonnan a cefretartályban működő cefrecsiga a cefreszivattyúba
továbbítja. A kocsány a forgó motolla által kikényszerített spirális
pályán halad a kocsánykidobó nyílás felé. Innen szállítószalag, esetleg
kocsányelszívó szállítja el. Kipréselve ebből nyerik a kocsánymustot.
Fontos szempont, hogy a bogyózógépbe juttatott szőlő tömege ne
legyen nagyobb a motolla teljesítőképességénél, mert ez a
munkaminőség rovására megy.
A bogyózógép munkájának minőségi mutatói:
- a bogyófoszlány nem lehet több, mint a bogyó tömegének 1 %-a,
- a kocsánymust maximum 20 liter/100 kg kocsány lehet.
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Bogyózógép

Gumilapátos bogyózótengely

Bogyózógép kiszerelt tengellyel és hengerrel

Kocsányelszívó

Felhordószalag

Kisüzemek számára készül a kézi meghajtású bogyózó.
Zúzógépek
Feladata: a szőlőbogyó héjának megrepesztése és ezzel a benne lévő lé feltárása úgy, hogy
közben a magok ne sérüljönek
Fő részei: - garat,
- zúzószerkezet,
- cefretovábbító,
- meghajtás.
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Zúzószerkezet: A zúzás egy, esetleg több hengerpárral történik. A zúzóhengerek anyaga rozsdamentes
acél, vagy acélra vulkanizált gumi.
Kialakítása: recézett, vagy szárnyas profilú (gumi).
Átmérő: maximum 250 mm (nagyobb átmérő esetén minőségromlás).
Működő hossz: 600 – 800 mm.
Fordulatszám: 120 – 150 ford./perc.
A zúzógép működése:
a szőlőbogyók az egymással szemben forgó zúzóelemek közé kerülnek, a
köztük lévő résen áthaladva a héj megreped, de a magok nem sérülnek. Az
így keletkezett cefréből a színmust elválasztható, amiből jobb minőségű bor
készíthető, mint a présmustból.
A zúzóhengerek közti hézag 3,5 – 7,0 mm, és csavarorsós szerkezettel
állítható.
A cefre a cefretarályban gyűlik össze, ahonnan cefreszivattyú szállítja el.
Zúzógépet magában csak a kis magángazdaságokban használnak, itt bogyózás nélkül zúzzák
(darálják) a szőlőfürtöket.
Nagyüzemek korábban olyan berendezéseket használtak, amelyekben a zúzó- és bogyózógépeket
egybeépítették. Ezeknél a gépeknél előnyös, ha ki lehet iktatni a zúzógép munkáját. Ennek módjai:
1./ a zúzóhengereket kiszerelni, így a garatból a szőlőfürtök közvetlenül a bogyózógépbe
kerülnek,
2./ korunk egyik technikai megoldása: „zúz – nem zúz” program alkalmazása.
A mai igényeknek leginkább olyan gép felel meg, amely bogyózó – zúzó felépítésű és a zúzó rész
kikapcsolható.
Praktikus megoldás, ha önálló, nagy teljesítményű bogyózógéphez zúzó adapter csatlakoztatható.

Zúzó hengerpárok

Szárnyas profilú zúzó
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Zúzó-bogyózógép

Cefreszivattyúk
Feladatuk: a szőlőfeldolgozás során keletkező cefrét rendeltetési helyére szállítani. Fehérbor
készítéskor a léelválasztóba, vagy a présbe, vörösbor készítéskor az erjesztő tartályba.
Fajtái: - dugattyús cefreszivattyú,
- gumilapátos cefreszivattyú,
- csigás cefreszivattyú,
- centrifugál cefreszivattyú,
- perisztaltikus cefreszivattyú.
Szerkezetüket tekintve a folyadékok szállításánál alkalmazott szivattyúkkal azonosak, vagy kis
eltéréssel azonosak.
A cefre zárt csővezetékben nehezebben szállítható, dugulásképzésre hajlamos anyag. Ezért a
választék közül a nagyobb méretű szivattyúkat célszerű alkalmazni.
A cefreszivattyúk üzemeltetésénél célszerű betartani az alábbiakat:
- minél kisebb szívómagasságot, illetve ráfolyást kell biztosítani,
- minél rövidebb szívócsövet kell alkalmazni.
Dugattyús cefreszivattyú
Jellemzői: - nagy hengerátmérő,
- alacsony fordulatszám (n ≈ 100 ford/perc),
- nagy méretű csapószelepek,
- egyszeres működés,
- vertikális hengerhelyzet.
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Dugattyús cefreszivattyú
Gumilapátos cefreszivattyú
Jellemzői: - viszonylag nagy méretű,
- csőcsonkok névleges átmérője 60 – 80 mm,
- önfelszívó,
- változtatható forgásirány,
- szárazon nem járatható,
- alacsony fordulatszám (n ≈ 500 ford/perc).

Gumilapátos cefreszivattyú
Csigás cefreszivattyú
Jellemzői: - lüktetésmentes áramlás,
- zavarmentesen csak bogyózott cefrét szállít,
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- szárazon nem üzemeltethető,
-.többnyire garattal (benne anyagszintérzékelö) és behordócsigával
rendelkezik.

Csigás cefreszivattyú (garatos csigaszivattyú)
Centrifugál cefreszivattyú
Jellemzői: - nyitott csigavonalú lapát, alakja követi a ház alakját (kevésbé hajlamos a
dugulásra),
- alacsony fordulatszám (n ≈ 1440 ford/perc),
- nagy szállítóképesség,
- ráfolyással üzemel.

Centrifugál cefreszivattyú
Perisztaltikus cefreszivattyú
Jellemzői: - nagy méretűek, dupla 3 görgős rotorral és dupla gumicsővel,
- önfelszívó,
- kíméletes szállítás,
- szárazon futási lehetőség,
- megfelelő csőátmérő esetén még ömlesztett szőlő szállítására is alkalmas.
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Perisztaltikus cefreszivattyú
Léelválasztók
A léelválasztók a fehérszőlő feldolgozása során keletkező cefre musttartalmának jelentős részét
(kb. 70 %) különítik el a szikkadt cefrétől. A léelválasztásra szükség van elsősorban minőségi
szempontok miatt, de energiagazdálkodási megfontolásból is (a léelválasztók alkalmazásával jelentősen
tehermentesítjük a sajtókat).
A must, majd később a bor minősége szempontjából az a kedvezőbb, ha a léelválasztás minél
kisebb nyomás hatására következik be.
Fajtái: - statikus,
- dinamikus,
- pneumatikus.
Statikus léelválasztó
Fő részei: - tartály,
- rácsozat,
- szerelvények.
Tartály: - anyaga saválló acél, vagy bevonatos szerkezeti acél (a bevonat lehet élelmiszeripari
műgyanta vagy festék),
- keresztmetszete többnyire kör,
- térfogata 5 – 60 m³,
- zárt vagy nyitott kivitelű.
Rácsozat: - perforált saválló acéllemez,
- alakja sík, hengeres, esetleg vályú - vagy kúp alak,
- a tartályt musttérre és cefretérre osztja,
- a léelválasztás időtartama a térfogattól és a cefre minőségétől függően 1 – 3 óra.
Szerelvények: - a léelválasztó üzemelését segítik (töltés, ürítés, léelvezetés, kíméletes keverés,
CO2 bevezetés stb.).
Működés: - a működtető nyomást (< 0,8 bar) a cefreoszlop hidrosztatikai nyomása biztosítja:
A statikus léelválasztók nemcsak léelválasztási feladatra alkalmasak. Használhatók például
héjonerjesztő berendezésként is, vagy a szüreti időszak után tárolási, kezelési feladatok ellátására (pl.
házasítás stb.).
(Alapszabályként elfogadható, hogy az érlelésre szánt, testesebb, várhatóan nagyobb
alkoholtartalmú borok szőlőjét inkább áztassuk, míg a könnyebb, frissebb bukéboroknál a gyors
feldolgozás áztatás nélkül a megfelelő módszer.)
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Előnyei: - kedvező összetételű must (színmust),
- a cefre áztatására, pufferolására is alkalmas.
Hátrányai: - viszonylag nagy helyigény,
- szakaszos működés,
- hosszú műveleti idő.

Statikus léelválasztó

Statikus léelválasztó működése

A léelválasztás hatásfoka növekszik, ha enyhe CO2 nyomás (0, 5 bar) alá helyezzük a cefrét,
vagy kíméletesen keverjük. Ez utóbbit használja ki a Vinimatik típusú áztató- és léelválasztó tartály.
A berendezés vízszintes helyzetű, hengeres, forgatható tartály. A forgatás fordulatszáma
alacsony, kíméletes cefremozgatást eredményez (n ≈ 5 – 10 ford/perc). A cefre mozgatását segíti a
tartályban lévő nagyméretű csigalevél.
A forgatásra szükség van áztatáskor és a szikkadt cefre ürítésekor is.
A must elvezetése után visszamaradt szikkadt cefrét célszerű közvetlenül a sajtóba tölteni.
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Vinimatic léelválasztó

Töltés

Keverés

Lényerés

Ürítés

Dinamikus léelválasztó
Fő részei:
- garat,
- szállítócsiga,
- kiegészítő berendezések,
- hajtómű.
Garat: - anyaga saválló acél,
- nagy befogadóképességű, az alja perforált, már itt megkezdődik a mustelválasztás.
Szállítócsiga:
- anyaga saválló acél,
- nagy átmérőjű (600 – 1000 mm), hogy a szállítási teljesítménye megfelelő
legyen,
- fordulatszáma alacsony (5 – 12 ford/perc) a kíméletes szállítás érdekében, a
korszerű gépeknél változtatható,
- hossza minimum 3 m, így válik lehetővé az elfogadható mennyiségű
léelválasztás,
- menetemelkedése lehet állandó, vagy változó (ha változó, akkor a hossza
mentén egyenletesen csökken → végig azonos mennyiségű az elválasztás),
- vályúban forog, mely lehet nyitott, vagy zárt, a vályúban perforált betét van,
- a vályún kívüli lemezborítás egyúttal a mustgyűjtő, alsó pontján van a
mustelvezető csatlakozás,
- dőlésszöge 15˚ - 30˚.
Kiegészítő berendezések: - visszaáramlást gátló szerkezet: szárnyaskerék ill. bivalve (csak
zárt vályú esetén!),
- torlasztószerkezet a szállítócsiga végén azzal a feladattal, hogy
nyomást létesítsen a rendszerben (mechanikus, vagy hidraulikus).
Hajtómű: - villamosmotoros hajtás, lassító hajtóművel (kétfokozatú fogaskerék + ékszíj),
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- korszerű megoldás, ha variátoros ékszíjhajtással megvalósítják a fordulatszám
módosításának lehetőségét.
Működése: a garatból a cefrét a perforált betéttel rendelkező vályúban vagy hengerben forgó
csiga szállítja előre és közben a must egy része különválik. A must a vályú alsó
pontján, míg a szikkadt cefre a torlasztószerkezetnél távozik.
A léelválasztás hatásfokát sok tényező befolyásolja:
- a szállítócsiga átmérője, hossza, menetemelkedése, fordulatszáma, lejtési szöge,
- a cefre sűrűsége,
- a töltési tényező,
- az alkalmazott torlasztónyomás nagysága.
Előnyei: - folyamatos lényerés,
- a lényerés hatásfoka könnyen szabályozható,
- kisebb helyigény.
Hátrányai: - magas üledéktartalmú a kinyert must,
- a berendezés cefre áztatására, pufferolásra nem alkalmas.
A dinamikus léelválasztók alkalmazhatók penészes, rothadt szőlő gyors feldolgozásakor, illetve
folyamatos üzemű sajtókkal együtt.
Korábban a dinamikus léelválasztók a nagyüzemi szőlőfeldolgozás jellemző gépei voltak. Ma
hátrányai miatt többnyire kiszorultak a termelésből.

Dinamikus léelválasztó

Dinamikus léelválasztó működése

Pneumatikus léelválasztó
Fő részei: - tartály,
- rugalmas tömlő,
- billenthető rácsozat,
- kihordócsiga,
- szerelvények,
- hajtómű,
- sűrített levegő ellátó rendszer.
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Tartály: - anyaga saválló acél (az összes többi fém alkatrész is saválló acélból készül),
- ovális alakú, benne helyezkedik el : alul a kihordó csiga a rácsozattal, felül a
rugalmas tömlő a tartórudazattal,
- térfogata típustól függően 7 – 32 m³,
Szerelvények: - cefrebevezető,
- sűrített levegő bevezető,
- légtelenítő szelep,
- mustelvezető csap,
- szikkadt cefre ürítő ajtó,
- búvónyílás.
Működése: a tartály töltésekor a mustelvezető csap és a szikkadt cefre ürítő ajtó zárva, a légtelenítő
nyitva. Töltés után mustelválasztás, mustelvezető csap nyitva, programvezérléssel indul a
sűrített levegő bevezetés maximum 0,4 bar túlnyomás értékkel, de ez is négy fokozatban.
Erre az időre a védő rácsozatot a kihordó csiga fölé kell billenteni. Mustelválasztás után
szikkadt cefre eltávolítás, mustelvezető zárva. A csiga a szikkadt cefrét a sajtóba
továbbítja. A sajtolással nyert présmustot borkészítésre nem használják fel.
Jellemzői: - a teljes mustmennyiség 75 – 80 % - t elválasztja,
- az így elválasztott must nagyon jó minőségű színmust (a cefre szűrőhatása miatt),
- a léelválasztás teljes időszükséglete 1,5 óra (töltés + léelválasztás + ürítés),
- alkalmas héjonáztatásra is.

Pneumatikus léelválasztó
Prések
A préselés lényege, hogy zárt rendszerben nyomást gyakorlunk a többnyire szikkadt cefrére, a
must a nyomás irányával egyezően, vagy arra merőlegesen távozik, eközben érvényesül a cefre szűrő
hatása. Ilyen módon szétválasztjuk a szikkadt cefre még meglévő musttartalmát a törkölytől. Így
nyerjük a présmustot, melynek utolsó fázisa–az összes mustnyeredék 3–8 %- t jelentő–un. utóprésmust,
mely polifenol vegyületekben gazdag. Az utóprésmust külön kezelése javítja a főfrakcióként nyert must
minőségét.
A feldolgozási módszereken belül , függően a préselés módjától, szakaszos és folyamatos
rendszerű feldolgozást különböztetünk meg. A szakaszos üzemű sajtók mechanikus, hidraulikus és
pneumatikus berendezések lehetnek. A folyamatos üzemű sajtók képviselője a csigaprés. Az ilyen
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berendezéssel nyert must a mechanikai hatások következtében magas szediment tartalmú, és a polifenol
tartalom is emelkedett. Ezeket a berendezéseket ma már kevésbé alkalmazzák. A korszerű technológia a
szakaszos rendszerű , pneumatikus tankprésekre épül.
A préseléssel szembeni követelmény: a legjobb minőségben elválasztani a mustot, rövid időn
belül, optimális mennyiségben (75%).
A közép- és nagyüzemekben alkalmazott sajtók horizontális elrendezésűek.
A prések osztályozása: szakaszos – folyamatos működésűek.
A szakaszos működésű lehet:
mechanikus,
hidraulikus,
pneumatikus.
Horizontális mechanikus sajtók
Fő részei: - sajtókosár,
- nyomószerkezet,
- hajtómű,
- kiegészítő berendezések.
Sajtókosár: - forgatható,
- anyaga saválló acél, vagy üvegszálas poliészter,
- alakja perforált henger, nyomásállóságot (kb. 2 MPa) biztosító gyűrűkkel és
bordákkal, vezetősínekkel a nyomólapok megvezetésére, két végén széles
acélgyűrű a csapágyazáshoz és a fogaskoszorú felfogásához, belül törkölylazító
berendezés, a hengerpaláston 1 vagy 2 kézi mozgatású kosárajtó (töltés, ürítés),
- térfogata 1 – 12 m³.
Nyomószerkezet: fő részei: - csavarorsó,
- nyomólap,
- kigészítők.
Csavarorsó: - anyaga saválló acél,
- alakja trapézmenetes orsó,
- jobbos (1 nyomólapos), vagy jobbos és balos (2 nyomólapos),
- lehet a kosáron belül, vagy kívül,
- működés közben álló, vagy forgó.
Nyomólap: - anyaga öntött acél, a cefreoldali rész sík, középen a besajtolt bronz
anya, peremén bemarások a vezetősínek számára.
Kiegészítők: - zsírzóberendezés a csavarorsó és anya kapcsolathoz
.
Hajtómű: - 3 fázisú aszinkron motorok (1-6 db) , erőátvitel: szíj- lánc-, fogaskerékhajtás,
általában a sajtókosár mindkét irányban 2-2 fokozattal forgatható ( lassú 0,5 f/p,
gyors 5 f/p)
.
Kiegészítők: - mustgyűjtő edény: vályú alakú saválló acélból, 100-500 literes, a mustelvezető
csonk irányába lejt,
- törkölyfelfogó szállítócsigával,
- szimulátor a nyomólap helyzetének ellenőrzésére,
- mustelosztó a különböző mustfrakciók összegyűjtésére.
Működése:
A működés fázisai: - töltés,
- sajtolás,
- utánsajtolás,
- lazítás,
- ürítés.
A működtetés lépései:
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- a sajtókosarat megtöltjük cefrével,
- az ajtókat zárjuk, működésbe hozzuk a nyomószerkezetet (a nyomás maximális
értéke 8 bar),
- a cefre tömörödik, a must sugárirányban áramolva - a cefre szilárd részecskéi között,
azok szűrőhatása mellett - a perforáción keresztül elhagyja a szűrőkosarat (a
tömörödő cefre átmérője mindig állandó marad → ez az un. vastag rétegű sajtolás),
- amikor a lényeredék csökken (< 10liter/perc) utánnyomást alkalmazunk
(musttartalomtól függően 2-3- szor),
-ezek után lazítás: a sajtókosár ellentétes irányban forog, a láncos lazítószerkezet lazít,
- az előző munkafolyamatokat addig ismételjük (4–6-szor), amíg a kitűzött célt el nem
érjük (pl. 75 liter must/100kg cefre)
- utolsó fázis az ürítés: sajtókosár ajtajai nyitva, törkölykihordó csiga bekapcsolva,
sajtókosár forog → ürítés
.

Kétnyomólapos mechanikus sajtó felépítése

Mechanikus 2m³-es prés

A mechanikus prések továbbfejlesztett változata a Vaslin gyártmányú CEP gépcsalád. A sajtó
két nyomólapos, szakaszos működésű. A gépcsalád újdonságát az jelenti, hogy a működésében
egyesítették a léelválasztást és a sajtolást (szín- és présmustsajtó). Ezt úgy oldották meg, hogy a
sajtókosár három, egymástól függetlenül forgatható részből áll. A két szélső részen helyezkedik el a
töltő illetve az ürítőnyílás. A sajtókosár az ürítőnyílással rendelkező szélső kosárrész irányába lejt.
Töltés közben a két szélső kosárrész nyílásaikkal felfelé állnak, a nyomólapok szélső helyzetben
vannak, és a középső kosárrész forog. A kosár fokozatosan megtelik cefrével, ezalatt
színmustelválasztás megy végbe. A mustelválasztást a gravitációs erő és a centrifugális erő együttesen
eredményezi. A távozó must beépített szűrőn halad keresztül.
Sajtoláskor a középső kosárrész továbbra is forog.
Utánnyomás, lazítás a szokásos módon.
Ürítéskor az ürítőnyílással rendelkező kosárrészt alsó állásba kell forgatni, a középső kosárrész
forog a kosár lejtése biztosítja a teljes kiürülést.
Ürítés után a beépített mosószerkezettel mosás.
A berendezés programvezérléssel működik nyomásmenetrendek alapján.
Jellemzők: - a színmust mennyisége elérheti a 75 %-ot,
- a sajtolási idő csökkenthető.
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Vaslin CEP típusú sajtó töltése

Vaslin CEP 1000 mech. sajtó
A sajtó feldolgozóképeségét befolyásoló tényezők
A fajlagos kosárnyomás növelése növeli a mustnyeredéket. De a minőségi borkészítés egyik
alappillére, hogy minél alacsonyabb legyen a sajtolásnál a fajlagos kosárnyomás értéke. A különböző
elven működő sajtóknál a szokásos nyomásérték: 2–4 bar. Borászati szempontból a kosárnyomás
maximális értéke 12 bar lehet. A csavarorsós nyomószerkezetekkel maximum 8 bar nyomás fejthető ki.
Az alkalmazott nyomás a cefrében nem terjed egyenletesen. A nyomólapok közelében, annak
középső részénél a legnagyobb, a perforált rész felé közeledve egyre kisebb, de csökken a nyomólaptól
távolodva a cefre belsejében is.
A nyomásmenetrend a cefrére ható nyomás időbeni változása. A sajtolás technikai szempontból
akkor helyes, ha a nyomás nagysága alacsony értékről úgy növekszik, hogy a nyomólap haladási
sebessége nem haladja meg a musteltávozás sebességét. Ellenkező esetben a távozó must szilárd
cefrerészeket visz magával, és előbb–utóbb egy nagyobb ellenállású réteg jön létre.
Az optimális lényeredék elérése csak úgy lehetséges, ha a nyomási ciklus végén (amikor a
lényeredék lecsökken) 2 – 3 utánnyomást végzünk, majd lazítunk (összesen 4–6 lazítás).
Korszerű gépeken a sajtolás–utánnyomás–lazítás programvezérlés segítségével működik.
Hidraulikus horizontális sajtó
Pascal törvénye alapján működnek: a folyadék a nyomást zárt térben minden irányban
gyengítetlenül továbbítják.
Általában egynyomólapos berendezések.
Fő részei: - sajtókosár,
- nyomólap,
- törkölylazító,
- hidraulikus berendezés,
- mustgyűjtő,
- törkölykihordó csiga.
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Sajtókosár: - anyaga saválló acél,
- alakja: egyik végén nyitott henger, perforált palástú, merevítésekkel,
kezelőajtóval, benne nyomólap és törkölylazító, lazításkor és ürítéskor
négy db. görgőn lassan forog.
Nyomólap: - a hidraulikus rendszer dugattyúrúdjához csatlakozik. Soha nem forog.
Törkölylazító: - műanyag kötelek gyűrűkkel.
Hidraulikus rendszer: - a hidraulika szivattyúja által szállított nagynyomású olaj a
vezérlőszelepen átáramolva mozgatja a hidraulikus rendszer
dugattyúját, az pedig a dugattyúrúd közvetítésével a nyomólapot
a préselés és a lazítás fázisában. A vezérlőszelepek mozgatása
történhet kézzel, vagy programvezérléssel.
A munkahengerben a nyomás kb. 200 bar, míg a kosárban
maximum 12 bar.

Hidraulikus rendszer vázlata
Hidraulikus sajtók működhetnek tömlős nyomószerkezettel is. Működése nagyban hasonlít a
pneumatikus sajtóhoz, de a működtető közeg itt a víz.
Kisüzemek számára készült: függőleges tengelyű, tömlős nyomószerkezetű, maximum 3 bar
nyomású vízzel működő, 1 hl. térfogatú prés.

132

Kisüzemi hidraulikus sajtó
Pneumatikus sajtó
A minőségi must- és borkészítés meghatározó munkaművelete a kíméletes és szabályzott
préselés. Erre a célra a membrános pneumatikus prések a legalkalmasabbak, amelyek folyamatos,
egységes, mag- és héjkímélő préselést tesznek lehetővé. A présmembrán mozgatásáról sűrített levegő
gondoskodik. Vezérlését többnyelvű PLC egység végzi, amellyel szabályozható a préselés valamennyi
ciklusa és jellemzői (PLC → programozható vezérlő berendezés. A programok kézzel vezérelt un.
mestersajtolások időfelvételei alapján készülnek). A nagyobb kivitelűek alkalmasak erjesztésre is.
Szerkezete szerint lehet : - tömlős sajtó
- tanksajtó.
A tömlős sajtó gyártása jó kezdeményezés volt, bevezette a pneumatikus nyomószerkezet
alkalmazását. Hibái (főleg a kis kosártérfogat: max. 2m³) kiküszöbölését jelentette a tanksajtó
megjelenése.
Tanksajtó
Fő részei: - sajtolóhenger,
- nyomószerkezet,
- hajtómű,
- levegő ellátó rendszer.
Sajtolóhenger: - anyaga saválló acél,
- alakja zárt henger, 1 vagy 2 kezelőajtóval, görgős alátámasztás→ forgatható,
- nyomásállósága 5 bar,
- térfogata 2,5 – 25 m³,
- mustelvezető csatornák a hengerpalást belső felületén (6 db.), ék alakú fedőlemezzel.
Nyomószerkezet: fő része a membrán, a hengerpalást belső felületére van rögzítve, rugalmas,
a mustelvezető csatornákkal szemben helyezkedik el. A nyomókamrában
(a membrán és a hengerpalást között) a maximális légnyomás 2 bar.
Egy, kettő vagy három kamrás lehet.

Pneumatikus prés belső mustcsatornái
.
Hajtómű: 3 fázisú aszinkron motor – biztonsági tengelykapcsoló – ékszíjhajtás – csigahajtás - lánchajtás. A tank fordulatszáma: 3 ford/perc.
Levegő ellátó rendszer: kompresszor – nyomásszabályzó – szűrő – hangtompító – vákuum –
szivattyú.
Működése: az alábbi ábrán kísérhetjük figyelemmel:
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Tanksajtó működése
1./ töltés: a cefre az ajtókon keresztül a hengerbe áramlik. Közben jelentős mennyiségű színmust
különül el. Az ajtókat lezárjuk, nyomásmentesen megforgatjuk → újabb jelentős
mennyiségű színmust keletkezik.
2./ sajtolás: fokozatosan sűrített levegőt juttatunk a nyomókamrába. A membrán a mustelve - zető
irányába tömöríti a cefrét. A must is ebbe az irányba távozik. Préselés köz –
ben a törkölyréteg egyre vékonyodik, a mustnak egyre rövidebb utat kell meg –
tenni, így alacsony fajlagos nyomás mellett is növekedhet a must mennyisége
(vékony rétegű préselés).
3./ lazítás: lefúvatjuk a levegőt a kamrából, a hengert forgatjuk, a törköly lazulását a must –
elvezető csatornák védőlemezei is segítik.
4./ ürítés: lefúvatjuk a levegőt, lazítjuk a törkölyt, az ajtókat kinyitjuk és a hengert tovább
forgatva a törköly távozik a sajtóból.

Pneumatikus prés
A pneumatikus sajtók továbbfejlesztésének egyik iránya a folyamatos működésű változat
kifejlesztése volt. Ez a rövidebb feldolgozási időt célozta meg. A gép ugyan elkészült, de nem terjedt el.
A fejlesztés másik irányát az un. nyitott présrendszer jelenti. Ennek a lényege, hogy a préskosár
fele nagyon finom kifelé bővülő kúpos résekkel van ellátva. A rések ilyen formája szavatolja a must jó
minőségét, és megakadályozza a rések eltömődését. Ennek a rendszernek legnagyobb előnye, hogy a
nagy léelválasztó felület miatt lerövidül a préselési idő.
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Pneumatikus prés külső mustcsatornákkal
Az inert (semleges) gáz alatti préselés 100% biztonsággal reduktív mustnyerést eredményez.
Minden korábbi présrendszernél a szőlő és préselés közben a must kapcsolatba kerül a levegővel.
Ez oxidációt okoz, ennek eredményeként az oxidáció mértékétől függően romlik a must minősége.
Az inert gáz alatti préselési folyamat biztosítja, hogy a must oxidáció nélkül kerül kipréselésre.
Jellemző, hogy a felhasznált gáz folyamatosan újrahasznosításra kerül.
Csigás prés
A folyamatos üzemű sajtók jellemzője a cefre folyamatos adagolása és ezzel együtt a must és a
törköly folyamatos szétválasztása. Ebből adódik a nagy teljesítmény (20–30 t/h), ugyanakkor a must
magas szedimenttartalma (10–12%) és kémiai szempontból kedvezőtlen összetétele messze nem elégíti
ki a minőségi borkészítés igényeit.
Fő részei: - sajtókosár,
- nyomószerkezet,
- hajtómű,
- kiegészítő berendezések.
Sajtókosár: - anyaga saválló acél,
- alakja hengeres perforált gyűrűk sora, az első gyűrűn a garat, az utolsó gyűrű a
nyomókamra, végén a torlasztó szerkezettel. Átmérője: 0,6 – 1,0 m.
Nyomószerkezet: - a csiga anyaga saválló acél vagy bronz, menetemelkedése állandó, vagy
csökkenő. A torlasztóelem sík lap vagy kúp. A szükséges nyomást
mechanikusan vagy hidraulikusan tartják fenn. A végnyomás a nyomókamrában
6–7 bar.
Hajtómű: - biztosítja a kis csigafordulatot (n = 0,6–2 ford/perc), általában fogaskerekes.
Kiegészítő berendezések: - mustgyűjtő,
- szárnyaskerék,
- bivalve,
- törkölytépő.
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Csigás sajtó szerkezete
Korábban (1970–es évek) a borászati nagyüzemek meghatározó gépei voltak a folyamatos
léelválasztóval együtt. Ma elvétve található működésben, a közép- és nagyüzemeket a pneumatikus
sajtók uralják.
Musttisztító berendezések
Célja a szőlő feldolgozása során a mustba bejutó szilárd szennyeződések eltávolítása. A
musttisztításnak nagy jelentősége van a minőségi borkészítésben, hiszen kellően tisztított mustból
könnyebben tisztuló és könnyebben stabilizálható bor készíthető. A must szedimenttartalma 30–50
g/liter körül mozog, ha egészséges szőlőből nyertük és a feldolgozó gépek a kor színvonalának
megfelelőek voltak. Ezt az értéket kell 10 g/liter értékre csökkenteni.
A musttisztítás történhet:
- gravitációs ülepítéssel,
- flotálással.
Gravitációs ülepítés
A musttisztítás legegyszerűbb módja.. Az ülepítés ülepítő tartályokban megy végbe (térfogatuk:
200–500 hl), ahol a szedimenttartalom jelentős részének különválasztását a gravitációs erő végzi. A
folyamat lassú (az ülepítés időtartama 10–12 óra), a részecske méretétől függően az ülepedési sebesség
0,5 – 3,0 m/h. Ebből az következik, hogy a leglényegesebb tényező az ülepítendő must szintmagassága.
Ezért az alacsonyabb folyadékszint – magasságú ülepítő berendezések a hatékonyabbak. Követelmény
még, hogy erjedésmentes környezetet kell biztosítani (pl. alacsony hőmérséklet).
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Ülepítő tartályok
Az ülepítő tartályok ürítése két lépésben történik: színelés és aljürítés.
Nagyüzemekben erre a célra alkalmazzák még a szeparálást is, ahol a centrifugális erőt
használják ki az üledék különválasztására és eltávolítására.
Flotációs musttisztítás
A must flotálás a musttisztítás legkorszerűbb gyors és hatékony módszere, ahol a szuszpenzióban
lévő zavarosító részecskék (< 0,2–0,3 mm) gázbuborékokkal (pl. N2) szilárd–gáz komplexummá állnak
össze, és a must felszínére emelkednek, ahonnan leszívhatók. A módszer eszközigénye igen nagy. A
borászatban a fehér bort adó must tisztítására használják elterjedten. Előnyei főleg egészségtelen szőlő
esetén, vagy magas szüreti hőmérsékletkor mutatkoznak meg leginkább.
A flotáció menetét az alábbi folyamatábrán tanulmányozhatjuk:

Flotációs berendezés folyamatábrája
A rendszer működése:
- szűrőn keresztül jut a must a rendszerbe,
- a must térfogatáramát a vezérlőpulton beállítják,
- adalékanyagokat juttatnak a mustáramba (ezek segítik a pelyhesedést és a tapadást),
- a telítőtartályba 5 bar nyomáson vezetik be a N2–t → apró buborékok,
- a gázokkal telített must a flotáló tartályba kerül, ahol a szilárd szennyező részecskék
a gázbuborékokra tapadva a felszínre emelkednek → hab, szívóberendezés elszívja.
Szakaszos flotációs berendezés
Az Easy-float 300 szakaszos flotációs berendezést must tisztítására és stabilizálására fejlesztették
ki. Működése alapvetően követi a klasszikus flotációs eljárást, azaz szuszpenzió formájában
adalékanyagokat (pl: zselatin, bentonit) adagolnak az előzetesen szűrt musthoz, majd levegő, vagy
nitrogéngáz segítségével elérik azt, hogy a mustban lévő 0,2 – 0,3 mm-nél kisebb szemcsék
hozzátapadnak a gázbuborékokhoz, pelyhet alkotnak, és mivel sűrűségük kisebb a must sűrűségénél a
felszínre emelkednek, ott habot képeznek.
A korábbi eljárásokhoz és berendezésekhez képest az újszerűséget az adja, hogy praktikusan egy
egységben, könnyen mozgatható kivitelben foglalták össze a mustot szállító szivattyút, az
adalékanyagokat szállító szivattyúkat, csatlakozásaikat, a gázcsatlakozást és az elektromos
vezérlőpanelt. Az adalékanyag szuszpenziót külön el kell készíteni.
A berendezés felépítése, működése:
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Easy-float 300 szakaszos flotációs berendezés
Az előzetesen durva szűrővel szűrt mustot egylépcsős centrifugális szivattyú szállítja, mely a
meghajtó 3 fázisú aszinkronmotorral direkt módon van összekapcsolva és egybeépítve. Így
fordulatszáma 3000 f/perc, szállítási teljesítménye: 300 hl/óra. Musttal érintkező részei rozsdamentes
acélból készülnek.
A szuszpenziót szabályozható térfogatáramú perisztaltikus szivattyú (szükség esetén maximum
2db) szállítja, melynek szállítási teljesítménye 15 liter/óra.
A gázadagolás levegő alkalmazása esetén úgy történik, hogy a szivattyú által szállított must
Venturi csövön halad keresztül, az itt fellépő szívóhatás biztosítja a levegőellátást. N2 gáz alkalmazása
esetén a berendezés palackos gázt használ nyomáscsökkentő közreműködésével.
Az elektromos vezérlőpanelen minden lényeges érték beállítható. Így a szállított must
mennyisége, a szállított szuszpenzió mennyisége. Ezek mellett a gázellátás teljes lebonyolítását végzi.
Lehetőség van arra, hogy a flokkulációt (pelyhek képződése) segítő szuszpenzió adagolása, és a
flotációt előidéző gáz adagolása egyidőben, vagy egymást követően történjen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Flotációs tartály céljára alkalmas bármely olyan tartály, amelynek alul leeresztő csapja van.
A rendszer működése:
A tisztítandó mustot a pektinbontó enzimmel együtt a flotációs tartályba töltjük úgy, hogy felül kb.
20% üresen maradjon a habképződéshez.
Egy-két óra alatt az enzim kifejti hatását.
A derítőanyagok adagolása körfejtés közben, időtartam: 15-20 perc.
Gáz adagolás körfejtés közben, időtartam 40-50 perc.
Megvárni, míg a hab felemelkedik, időtartam: 40-50 perc.
Kifejteni a tartályból a tiszta mustot.

A hab esetleg aljszűrővel tisztítható.
Mustsűrítő berendezések
A sűrítés az a művelet amely során valamilyen oldatból az oldószer egy részét eltávolítjuk.
A must is oldat, vizes oldat (oldószer a víz), amelyben a víztartalom kb. 70–85%.
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A sűrítmény készítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a must alkotórészei hőre
érzékenyek, túlhevítve károsodnak, sőt alkalmatlanná válhatnak a további felhasználásra.
A sűrítmény készítése során a legfontosabb szempontok:
- közvetett fűtést alkalmazzunk (a leégés kerülendő),
- a maximális hőmérséklet legfeljebb: fehér mustnál 55˚C, vörös mustnál 50˚C,
- csak jó minőségű mustot használjunk alapanyagként,
- a mustot csak rövid ideig tegyük ki hőhatásnak,
- a lehető leggyorsabban távolítsuk el a must víztartalmát.
A mustsűrítés módszerei: - fagyasztásos eljárás,
- bepárlás,
- fordított ozmózis.
Fagyasztásos eljárás:
- a mustot megfagyasztjuk,
- a keletkezett jégkristályokat fizikai módszerekkel eltávolítjuk.
Ideális eljárás, mert alacsony a hőmérséklet, ebből eredően aromamegőrző és káros folyamatok
nincsenek. A jelenleg ismert egyik legkíméletesebb sűrítési mód, de költséges.
Az eljárásnál fontos, hogy a keletkező jégkristályok nagyok és gömbölyűek, egyforma méretűek
és kis fajlagos felületűek legyenek. Ilyen körülményekhez megfelelő hűtőközeg a folyékony nitrogén.
A sűrítmény és a jégkristályok szétválasztásának módszerei, eszközei:
vákuum,
centrifuga,
szűrés.
Bepárlás
A víz minden hőfokon párolog kisebb–nagyobb mértékben. Normál körülmények között
forráspontja 100˚C. Légköri nyomásnál kisebb nyomáson a forráspont csökken (pl. ha a nyomás 0,5
bar, akkor a víz forráspontja 60˚C). Ha ilyen körülményeket teremtünk a bepárló berendezésben, akkor
a károsodás mértéke is csökken, vagy nem is jelentkezik.
A bepárló berendezések fűtése gőzzel történik.
A must sűrítésére alkalmas bepárlók jellemzői: vékony mustréteg,
alacsony hőmérséklet (vákuum !)
rövid tartózkodási idő.
Jelenleg üzemi körülmények között az egyik legkorszerűbb és leggyakrabban használt
mustbepárló berendezés a Centri–Therm gyorsbepárló (Afa–Laval gyártmány).
Legfontosabb jellemzői:
- a bepárlási hőmérséklet: 42 - 44˚C,
- a folyadékréteg vastagsága: 0,1 mm,
- a tartózkodási idő: kb. 1 másodperc,
- teljesítménye: 800–1200 kg. nyers lé/óra,
- sűrítés: 60–70 ref. % - ra,
- jelzőszáma: 200.
Felépítése:
1./ forgó kettősfalú kúpos tányérok,
2./ fűtőtér,
3./ forgó tengely – gőzbevezető,
4./ lébetápláló cső,
5./ sűrítmény hámozócső,
6./ pára elvezető (sűrítés közben felszabaduló),
7./ kondenzvíz elvezető.
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Működése:
- a forgó üreges tengely bevezeti a fűtőgőzt a forgó tányérok dupla fala közé,
- a lébetápláló csövön a must a forgó tányérok belső felületére jut a legkisebb átmérőnél,
- forgás közben a centrifugális erő a mustot kb. 0,1 mm vastagságú filmréteggé alakítja,
miközben szétterül a tányér egész belső felületén,
- a sűrítményt a felső hámozócső vezeti ki a berendezésből.

Centri-Therm bepárló
Fordított ozmózisos eljárás
Gyakorlatilag egyfajta szűrés, ahol a szűrőfelület egy membránréteg, és a folyamat hajtóereje
a membrán két oldalán lévő nyomáskülönbség.
Ozmózis: ha vizet és mustot félig áteresztő hártya választ el egymástól, akkor a víz diffundál át a
mustba az egyensúly beálltáig.

Ozmózis
Fordított ozmózis: ha a must felett nyomást létesítünk, akkor a mustból áramlik víz a membrán
másik oldalán lévő víz felé → töményedik a must.
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Fordított ozmózis
Jellemzők: - az alkalmazott nyomás: 50 – 60 bar,
- a membrán pórusmérete: 0,1 – 1,0 nm (1 nm = 1 milliárdod méter),
- előfeltétel: derített és szűrt must + turbulens áramoltatás.
Előny: a sűrítés normál hőfokon történik (20˚C), illat-, zamat károsodás nincs.
Hátrány: kétfokozatú berendezéssel is csak maximum 40 m/m % állítható elő.
Összehasonlítás: a membrántechnika beruházási költsége nagyobb, mint a bepárlóé, de
összességében a bepárlás költsége háromszorosa a membránszűrős
eljárásnak.
Üzemi alkalmazásra kialakított berendezések keretes illetve csöves kialakításúak (a csöves a
gyakoribb).
Borsűrítés fordított ozmózissal
A fordított ozmózison alapuló eljárás felhasználható alkoholszegény bor előállítására, illetve
borkő stabilizálásra is.
Alkoholszegény bor előállítása fordított ozmózissal azon alapszik, hogy a cellulózacetát
membrán egyik fajtája (un. sóvisszatartó membrán) az alkohol molekulákat ugyanúgy átengedi, mint a
vízmolekulákat, de visszatartja a szervezet számára értékes anyagokat (pl. antocianinok, rezveratrol).
Az így nyert sűrítményt visszahígítva csökkentett alkoholtartalmú (4 %), de értékes beltartalmú ital
állítható elő.
Borkőstabilitás fordított ozmózissal módszer feltétele: derített és szűrt borállapot. A folyamat
lezajlása után a tiszta fázis alkoholból és vízből áll. A borkő szempontjából töményített fázist le kell
hűteni, és kb. 48 órás várakozás után a kikristályosodott borkövet szeparálással vagy szűréssel ki lehet
választani. Ezután a tiszta - és a töményített fázist össze kell keverni.

Az erjesztés berendezései
A borkészítés, borkezelés és bortárolás alapvető eszközei a boroshordók és a bortartályok. A
fahordókat a profi borász cégek csak érlelésre használják, ugyanakkor a hobbi borászatok pincéiben a
fahordó szolgál erjesztésre, kezelésre és tárolásra is.
A pórusmetes anyagból készült borászati edények közül a saválló anyagból előállított tartályok a
legjobbak. Korábban (a nagyüzemi szőlőtermesztés és borászat beindulásakor) nagy mennyiségben
létesítettek vasbeton bortartályokat. A vasbeton rossz hővezető, emiatt gyakori volt a cefre túlhevülése.
Emellett ezek felületvédelme és karbantartása is olyan körülményes és költséges, hogy kiszorultak a
borászatból. Ugyanígy jártak a műanyag tartályok is.
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Fahordók
A borkészítés és bortárolás hagyományos eszközei. A klasszikus fahordók készítésénél
nemalkalmazzák az égetést, de az egyre inkább alkalmazásra kerülő barrique hordók égetéssel
készülnek.
A kisebb méretű (100 – 200 liter) fahordóknál a térfogat és a felület aránya igen kedvező a
borérlelés szempontjából. Nem véletlenül tartoznak ebbe a mérettartományba a hagyományos tokaji
hordók.
Általános sajátosság, hogy a fahordók porózus szerkezete miatt a benne tárolt bor egyrészt
állandóan párolog, másrészt folyamatosan oxidációs hatásnak van kitéve. Az elpárolgott bort rendszeres
töltögetéssel pótolni kell (két hetente).
A fahordók alkalmazásakor figyelembe kell venni a jelentős karbantartási igényt, valamint a
korlátozott élettartamot.
Fémtartályok
A műszaki fejlődés eredményeként egyre nagyobb arányban használják a borászatok a
korrózióálló illetve a saválló anyagból készített tartályokat. Kellő karbantartás, a gumi/szilikon
tömítések megfelelő kezelése esetén igen hosszú élettartamúak, több emberöltőt is kiszolgálhatnak.
Előnyei: - szinte korlátlan élettartam,
- könnyű tisztítási és fertőtlenítési lehetőség,
- nem változtatják meg a bor összetevőit, ízét, illatát,
- alak és méret szerinti változatosság,
- ára nem haladja meg a fahordók literárait.
Fehérmust erjesztő tartályok
Ezeknél a tartályoknál a hűthetőség valamint a seprő könnyű elválasztása, eltávolítása a két
legfontosabb követelmény.
Hűtési megoldások:
- külső hűtőköpenyek (hűtő duplikatúra, a hűtőközeg hideg víz, vagy
propilénglikol-víz keverék. Ezek a hűtőberendezésben lehűlnek, majd
cirkulálnak.),
- felületi párologtató hűtés,
- evaporációs hűtés,
- a tartályba belógatott hűtőtáskák,
- a tartálytól független hőcserélő használata.
A must túlmelegedése kedvezőtlenül befolyásolja a minőséget:
- alkoholveszteség,
- titrálható sav csökkenés,
- illatveszteség,
- oxigénfelvétel megnő → színmélyülés + nemkívánatos illat- és zamatanyagok.
Seprő eltávolítása: - kúpos fenékkiképzés (nagyobb tartályoknál kotró berendezés is).
Minden tartály, így az erjesztő tartályok használhatóságát is alapvetően befolyásolja a
szerelvényezettség. Ezek a következők:
- leeresztő csap vagy szelep,
- alsó kezelőnyílás,
- színelőcsonk,
- hőmérő a hőérzékelő szondával,
- mintázócsap,
- nívócső,
- CO2 elvezető,
- levegőztető szelep,
- mosószerkezet.
Valamennyi bortároló edénynél lényeges a teljes feltölthetőség és a légmentes zárás biztosítása.
A belső felületnél fontos követelmény a precízen lecsiszolt és polírozott varratkezelés és a
tökéletesen sima belső felület.
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Fehérbor erjesztő és tároló tartály (10 hl.)
Vörösborkészítési technológiák eszközei
Ezen a téren következett be a legnagyobb fejlődés az utóbbi időben a borkészítési technológián
belül. Először a körfejtéses elven működő berendezéseket fejlesztették. Ezeknél a technológia alapja
lényegében változatlan, ami folyton változik az a technikai kivitelezés. A héjonerjesztő tartályok széles
választékát ma már szinte lehetetlen áttekinteni, hiszen kis túlzással , ahány termelő, annyi féle igény,
és annyi féle apróbb – nagyobb konstrukciós eltérés. A vörösborkészítés technikai hátterének fejlődését
jelenti az is, hogy a közelmúltban a törkölykalap lemerítésének mechanikai és hidraulikus módját is
elkészítették.
Vizsgálatok többször bebizonyították, hogy egy adott borvidéken jól bevált technológiai és a
hozzá kapcsolódó technikai megoldás nem biztos, hogy eltérő feltételek mellett is kielégítő eredményt
ad. Éppen ezért minden termelő egységnél a technikai körülményeket testre kell szabni több évjárat
tapasztalatai alapján.
Külön figyelmet érdemel a szénsavatmoszférás eljárás (Flanzy-féle), amely ép szőlőfürtöket
dolgoz fel. Az erjedési CO2 biztosítja a Ganimedes féle és a Dobosi féle vörösbor erjesztőtartály
működését.
A vörösbor készítés alapvető megoldásainak csoportosítása:
1./ hidegen történő erjesztési módok,
2./ melegítéses eljárás.
A hidegen történő erjesztési lehet:
- statikus rendszerű (álló erjesztő tartály),
- dinamikus rendszerű.
A statikus rendszer megoldásai:
- körfejtéses technológia,
- törkölykalap lé alá nyomása,
- felső áztatótartályos erjesztő,
- törkölykalap megbontás pneumatikus úton,
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- szénsavatmoszférás eljárás (Flanzy-eljárás),
- az erjedési CO2 felhasználása a cefre keveréséhez.

Hidegen történő erjesztés
Statikus rendszerű (héjon erjesztés)
A törkölykalap megbontása és hatékony visszamerítése a folyadékfázisba minden
héjonerjesztéses technológia alapvető követelménye. A tankokat a fehérbor erjesztő tartályokhoz
hasonlóan ellátják a működéshez szükséges szerelvényekkel.
A cefre tetejére felemelkedő és összeálló törkölykalap lazítására, az íz-, szín- és illatanyagok
kioldására többféle megoldás kínálkozik:
Körfejtéses technológia
Az erjesztőtartályban lévő cefre létartalmát egy , a tartály oldalára telepített szivattyú szűrőn
keresztül szívja, és nyomja a cefre tetején kialakult törkölykalapra. Fontos, hogy a lé törkölykalap teljes
felületét elárassza, ezért egy forgó lapátot, vagy más elosztószerkezetet használnak. A szétterülő must
áztatja, lazítja az összeállt törkölykalapot, mely végül belemerül a cefrébe.
Naponta az erjedés megindulása után 3 - 5 óránként 3 - 5 percen át kell ezt a műveletet végezni a
teljes erjedési idő leteltéig (24 – 72 óra).
Ha az erjedés befejeződött, a színbort a színelőcsokon át le kell fejteni, a kierjedt törkölyt az
ürítőajtón keresztül kell eltávolítani. A törkölyt kézi erővel, vagy a tartály aljába épített kihordó lapátok
segítségével távolítják el a négyszögletes ürítőajtón keresztül. Ideálisak erre a célra – különösen
nagyobb erjesztőtartályoknál – a fogasléccel működtetett zsilipajtók, amelyek először csak résnyire
nyitva lehetővé teszik a maradék lé kifolyását, majd teljesen kinyitva a törköly teljes eltávolítását.
Végül a tartályt ki kell mosni.

Forgó áztatófej törkölykalaphoz
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30 hl-es erjesztőtartály áztató szivattyúval

Áztató cefreszivattyú

Fogasléc működtetésű tartályajtó
Körfejtéses technika puffertartály közbeiktatásával
Az előző megoldás kiegészítve annyival, hogy az erjesztőtartályban lévő lé kb. felét egy másik
un. puffertartályba szivattyúzzák át, közben a tartályba fixen beépített törőcsövek a lesűlyedő, majd a
visszaszivattyúzás során újra felemelkedő törkölykalapot hatékonyan törik, lazítják.
Törkölykalap lé alá nyomása
A törkölykalapot mechanikus, pneumatikus vagy hidraulikus berendezés segítségével nyomják a
cefre felszíne alá, mintegy utánozva a kézi „csömöszölő” eljárást. A törkölylenyomó rácsok kisebb
tartályoknál pneumatikus, nagyobbaknál hidraulikus működtetésű rácsszerkezetek.
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Törkölylenyomó rács
Felső áztatótartályos erjesztő
A berendezés alsó és felső tartályból áll. Induláskor az alsó tartályba töltik a cefrét. Az erjedés
beindulása után – amikor a törkölykalap már kialakult - egy szivattyú a felső tartályba fejti az
erjedésben lévő mustot. Megfelelő szint elérése után a felső tartály alján lévő ajtó nyílik, és a lé rázúdul
az alatta lévő cefrére, illetve törkölykalapra. Ezután zárul az ajtó és újra indul a ciklus.
A berendezésnek van egy korszerű, teljesen zárt, nyomásálló változata. Itt a mustot az alsó
tartályból a felsőbe az erjedési CO2 nyomja fel.
Egy még újabb változat azzal egészül ki, hogy az alsó tartályban lehetőség van a túlnyomás
hirtelen megszüntetésére. A hirtelen nyomásváltozás szétfeszíti a színanyag tasakokat.

Felsőputtonyos áztatásos vörösbor erjesztő tartály (140hl)
Törkölykalap megbontása pneumatikus úton
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Az eljárás lényege, hogy az erjesztőtartályba meghatározott nyomással és térfogatárammal gázt
vezetnek be. A felfelé mozgó gázbuborékok hatására a törkölykalapon néhány perc alatt átszűrődik a
must, és az egészet elborítja. Ez a módszer sokkal kíméletesebben bontja meg a törkölykalapot, mint pl.
a körfejtéses módszer. Ennek megfelelően kevesebb lesz a szediment tartalom.
A gáz bevezetésére injektor szolgál, melyet célszerű a tartály alsó részén elhelyezni. Általában a
színelő csapon keresztül lehet a tartályba juttatni. Lényegében egy perforált cső, 1 mm átmérőjű
furatokkal.
Tartozék egy nyomásmérő és egy áramlásmérő. A bevezető oldalán egy visszacsapó szelep
található, amely csak akkor nyitja meg a gáz számára az utat, ha a gáz túlnyomása legalább 0,2 bar.
Az alkalmazott gáz N2 , CO2 , levegő vagy erjedési CO2 lehet. Ha erjedési széndioxidot
használunk, akkor nagy a beruházási költség.
Ez az eljárás sokkal rövidebb üzemelési időt igényel, mint pl. a körfejtéses módszer szivattyúzó
munkája (mindössze 5 – 6 perc/nap).
Szénsavatmoszférás eljárás (Flanzy-féle)
Kézimunka igényes, nagy gondosságot igénylő eljárás, de különleges gyümölcskarakterű
(meggyre és banánra emlékeztető) vörösbort eredményez. A folyamatok az ép szőlőbogyóban zajlanak,
szigorú anaerob feltételek mellett.
A folyamat fázisai:
1./ Ép szőlőfürtökkel tartályt töltenek fel, majd a tartályból a levegőt CO2-vel kiszorítják.
2./ A bogyókon belül beinduló folyamatok eredményeként 8 – 10 nap alatt, 28 - 30˚C-on a
bogyók elfolyósodnak, elszíntelenednek, ezzel párhuzamosan némi alkohol, valamint
jellemző illat- és zamatanyagok keletkeznek.
3./ A színlét leengedik, a cefrét kisajtolják.
4./ A mustot fajélesztővel beoltják és 18 - 20˚C-on kierjesztik.
A Dél-európai pincészetek alkalmazzák elterjedten, hazánkban a jelentős kézimunkaerő igénye és
nehézkes irányíthatósága miatt nem valószínű széleskörű elterjedése.
Az erjedési CO2 felhasználása a cefre keveréséhez
A Ganimedes erjesztő rendszer speciális tartálya a képen látható.
Az elválasztó tölcsér – mely alul és felül is nyitott - a tartályt két részre osztja. A felső és az alsó
tartályrész között egy szelep található, amely képes az erjedési CO2-t átvezetni.
Induláskor a tartályt úgy töltik meg cefrével, hogy a felső részben erjedési tér maradjon. A
gázgyűjtő tér szabadon marad. Az erjedés beindulása után a keletkező erjedési CO 2 jelentős része a
gázgyűjtő térben halmozódik fel. Nyomása állandóan növekszik. A gáz kisebbik része a tölcséren
keresztül felfelé áramlik, törkölyrészeket visz magával és mozgásban tartja a felső részben kialakult
törkölykalapot.
Ha a gázvezető szelepet megnyitják, akkor a felső részbe átzúdul a gázgyűjtő térből a
nagynyomású CO2 gáz, és az itt lévő törkölykalap és cefre egy részét visszanyomja az alsó
tartályrészbe, elősegítve ezzel a keveredést.
Az elő - és utóerjedés alatt, amikor kevesebb az erjedési széndioxid, lehetőség van külső gáz
bevezetésre a folyamat lefolyásának biztosítására.
Az erjedés befejezése után:
- színeléssel a folyékony fázis (bor) ürítése,
- törköly ürítése.
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Ganimedes tartály általános felépítése
G A N IM E D E 

G A N IM E D E 

B e t ö lt é s

f e lá r a m lá s

G A N IM E D E 

E r je d é s- k ö z é p ső g á z
G á z f e lv e z e t ő s z e le p n y ít á s

Dobosi féle erjesztő
Újszerű módon oldja meg a kékszőlő cefréjének áztatásos feldolgozását a magyar tulajdonos által
tervezett illetve elkészített és Magyarországon szabadalmaztatott héjon erjesztő berendezés, amely
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alkalmas tokaji aszú áztatásra is. A programozható berendezés jóvoltából emberi beavatkozást az
erjesztési folyamat nem igényel. Működésének lényegét így lehet összefoglalni: kékszőlő héjon
erjesztésére szolgáló tartály gáz – és mechanikus keveréssel.
Kisebb tételek feldolgozására alkalmas.
Fő részei: - tartály a szükséges szerelvényekkel,
- csonka kúp.
A csonka kúp tengelyre szerelt, kívül elhelyezett villamos motorral forgatható nagy áttételen
keresztül, így fordulatszáma 5 ford./perc. A csonka kúp átmérője 100 mm-rel kisebb a tartály belső
átmérőjénél. Az így forgatott csonka kúp nagyon kíméletesen mozgatja a cefrét, ennek eredménye az
alacsony szedimenttartalom.
Működésének fázisai:
1./ Töltés:
a cefrét alulról vezetik a tartályba, a csonka kúp alapsíkjával függőlegesen áll.
20 % erjedési űrt kell hagyni. Feltöltés után a kezelőkapcsoló üzemállásba helyezésével
a kúp vízszintes helyzetbe kerül, nyílásával lefelé. A betöltött cefre kb. 1/3 része felette,
2/3 része alatta helyezkedik el.

2./ Erjedés:

3./

A keletkező CO2 gáz a kúp feletti részből a szabadba távozik, törkölykalap alakul ki, a
kúp alatt keletkező CO2 összegyűlik a kúpban az itt lévő bogyókkal együtt.

Forgatás: egyik irányba 20 ˚-kal: A kúp alatt összegyűlt CO2 gáz kb. fele nagy erővel a felszínre
tör, és a törkölykalap egyik felét fellazítja.
A program a törkölykalap lazítására irányuló forgatást 6 óránként indítja.
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4./ Forgatás: másik irányba 20 ˚-kal: a kúp alatt maradt gáz a törkölykalap másik felét fellazítja.

5./ Keverés: A 4. fázis után rögtön indul a keverés. Lassan forog a kúp 5 percig. Eközben a
bogyókban rekedt széndioxid felszabadul, helyébe lé kerül. A keverés végére
megszűnik a sűrűség különbség a bogyók és a lé között (a széndioxidfelszabadul) → a
cefre homogén.

A teljes folyamat ismétlődik a programnak megfelelően a feldolgozásra kerülő szőlő
sajátosságaihoz és a borász igényeihez igazodva.
6./ Ürítés:
A szőlőmag a többi résztől különválik, a tartály alján eltávolítható. A kierjedt és
törkölyt is tartalmazó lé a továbbiakban feldolgozható.
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A berendezés előnyei:
- nem intenzív a cefre mozgatása → kevés szediment képződik,
- a kúp alatti cefre (2/3 rész) állandóan nedves → nem oxidálódik,
- a bogyókban lévő CO2 el tud távozni – helyébe lé kerül - így a színkinyerés
hatásfoka javul,
- az üres tartály tárolási célokra is megfelel.
Dinamikus rendszerű
Vörösbor erjesztő fekvő tartály
Az álló tartályban lassan körbeforgó lapátok gondoskodnak a szőlőlé és a törköly folyamatos
vagy szakaszos keveréséről. A törköly folyamatos lébentartásával megteremtődik az értékes anyagok
kioldódásának ideális feltétele (ugyanez a feladat ROTO tartállyal is megoldható).
Speciális változatként alkalmazzák itt a nyomás alatti erjesztés megoldását is. CO 2 nyomást
létesítenek a tartályban, ez az iz- és illatanyagok még hatékonyabb kinyerését eredményezi.

Vörösbor erjesztő fekvő tartály
Melegen történő erjesztés
A kékszőlő cefréjéből a színanyag kivonása történhet hőhatással is.
A hőhatást megelőzően a kékszőlő cefrévé történő feldolgozása ugyanúgy történik, mint bármely
más módszernél: bogyózás – zúzás – kénezés. Itt következik a melegítés, melynek paraméterei: a
hevítés hőfoka 65 - 70˚C,
- a hőntartás időtartama 1 – 2 óra.
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Ezen a hőfokon a bogyók héjában lévő fehérjetasakok, melyek a színanyagot tartalmazzák,
denaturálódnak → a sejtek átjárhatók lesznek, és a szín – és cserzőanyagok kioldódnak. A cefre
lehűtése után azonnal következik a must kinyerése, a must fajélesztős beoltása és borrá erjesztése.
A most vázolt módszernél a teljes cefremennyiséget hevítik. Ez a módszer terjedt el
Magyarországon az 1970 – es években.
Egy másik módszer szerint a kénezés után egy keverő-berendezéssel és egy léelválasztó ráccsal
ellátott puffertartályban a cefre levét (színmust) különválasztják, és csak a maradék cefrét teszik ki a
hőhatásnak. Ezt követően hűtés, majd préselés, a színmustot és a vörös présmustot együtt kezelik a
továbbiakban.
Ez az eljárás jó eredménnyel kecsegtet hűvös vidékeken és olyan fajtáknál, amelyeknek
fajtasajátosságuk, hogy kevesebb a színanyaguk.
A melegítéses módszer előnyei: - növekszik a borok színanyagtartalma,
- penészes kékszőlő esetén is jó a színanyag kinyerés,
- hő hatására a káros oxidáz enzimek elpusztulnak,
- folyamatos nagyüzemi termelés.
A módszer hátrányai:
- csak tömegbor készíthető,
- üzemeltetési költségei nagyok,
- az így nyert borok uniformizált jellegűek,
- a z így nyert borok nehezebben tisztíthatók,
- magasabb hőmérsékleten főtt íz alakulhat ki.
A hazánkban alkalmazott módszernél (a teljes mennyiségű cefre hőkezelése) a hőkezelő
berendezés Alfa – Laval gyártmányú, és az alkalmazott léelválasztó és a prés is csigás rendszerű,
folytonos működésű.
A melegítéses vörösbor készítés az 1980-as évektől fokozatosan háttérbe szorult. Ma már csak
elvétve alkalmazzák.
Irányított erjesztés
A piacon megjelentek azok az erjesztés irányító rendszerek, amelyek szoftveres támogatással
biztosítják az erjesztés optimális hőmérsékletét.
A tisztánlátás érdekében néhány gondolat az irányítástechnikából:
A folyamatirányítás (irányítás) lehet: vezérlés vagy szabályozás.
A vezérlés olyan irányítás, amelynél a vezérlő berendezés vagy az ember az irányítani kívánt
jellemző pillanatnyi értékétől függetlenül avatkozik be a folyamatba.
A szabályozás olyan irányítás, ahol a beavatkozás az irányítani kívánt jellemző pillanatnyi
értékétől függ.
Jó példa erre egy zárt helység fűtése a külső illetve a belső hőmérséklet figyelembevételével.

Vezérlés és szabályozás
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A kereskedelembe kapható a VinPilot erjesztés irányítási rendszer. Ennek jellemzői:
- szoftveres támogatású,
- ellenőrzi és irányítja (szabályozza) az erjedési folyamatokat egyszerre több tartályon,

Szabályzók a tartályokra szerelve
-

kisebb pincészetek számára készülnek olyan rendszerek, amelyek kézi irányításúak,

Kézzel történő szabályozás
-

a borászatban zajló összes beavatkozás dokumentálható, később lehívható.

A szabályzók a tartályokra vannak építve, így a helyszínen leolvasható az éppen aktuális erjedési
hőfok.
A szabályzók csatlakozó egység segítségével kapcsolódnak egymáshoz, és a központi
számítógéphez.
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VinPilot hálózat
Opcióként a rendszerhez illeszthető a vörösborkészítésnél használható mikrooxidációs rendszer,
valamint pinceklímát működtető berendezés.

Mustgázveszély elhárítása
Azokban a berendezésekben és tartályokban, ahol mustgáz-szennyeződés veszélye
előfordulhat, csak a munkahelyi vezető utasítására, felügyelet mellett történhet munkavégzés.
A munka megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a berendezésekben nincs
gázszennyeződés.
Mustgáz szennyeződés esetén, munkavégzés előtt gondoskodni kell a berendezések hatásos
kiszellőztetéséről.
A tartályokba csak akkor szabad bemenni, ha megtörtént a teljes kiszellőztetés, és meggyőződtek
arról, hogy nincs mérgező gáz a tartályban. A munkát legalább ketten végezhetik, az egyik
munkavállalónak a tartályon kívül kell tartózkodnia. A munkavégzés alatt az esetleges mentéshez
szükséges eszközöket a tartály búvó nyílása mellett kell elhelyezni.

Azon helyiségek ajtajára, ahol erjesztő berendezések üzemelnek, valamint olyan pince vagy
pinceág bejáratára, amelyben mustot, újbort tárolnak „Mustgázveszély! Idegeneknek belépni
tilos!" feliratú figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
A pincehelyiségek ajtajának, vészkijáratának belülről, segédeszköz igénybevétele nélküli
nyithatóságát a munkáltatónak időszakosan ellenőrizni kell.
A pincehelyiségekben munkavégzés, csak a helyi körülményeknek megfelelő tájékozódási és
vészjelzési lehetőség mellett történhet.
Minden munkakezdés előtt és a munkavégzés során folyamatosan, megbízható vizsgálattal
(műszeres méréssel vagy padlószinten, legalább 5 méterenként elhelyezett égő gyertyával) kell
meggyőződni a mustgázmentes állapotról.
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Mustgázzal szennyezett helyiségekbe - indokolt esetben is - csak a munkahelyi vezető írásos
utasítására, oxigénes önmentő készülék vagy frisslevegős készülék használata mellett történhet
belépés.
Mustgázzal szennyezett pincében, pinceágban munka csak csoportosan végezhető. Az ilyen
helyen egyedül még átmenetileg sem tartózkodhat senki.
Mustgáz által veszélyeztetett pincében biztosítani kell a természetes vagy mesterséges, hatásos
szellőztetés lehetőségét.
Mustgáz által veszélyeztetett pincébe való belépés előtt gondoskodni kell a helyiség hatékony
átszellőztetéséről.
A szellőztető berendezés villamos kapcsolóját a pince bejáratán kívül kell elhelyezni.
Mesterséges szellőztetés esetén az elszívásnak mindenkor a pince legmélyebb pontjáról kell
történnie, biztosítva a gyors légcserét.
Mustgázzal történt mérgezés esetén a beteget friss levegőre kell vinni és oxigén belélegeztetést,
vagy ha nem lélegzik, mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni és gondoskodni kell a sürgős
orvosi ellátás biztosításáról.
Ellenőrző kérdések:
1) Ki kell-e mosni minden nap a szüretelő eszközöket?
2) Hol tud dolgozni a szőlőkombájn, milyen feltételek között?
3) Kell-e védőkesztyűt használni a kézi szüret esetén?
4) Egy szőlősor két oldalán egymással szemben szüretelhet-e két munkavállaló?
5) Melyik lehet a szőlőt begyűjtő gép maximális sebessége a szőlősorok között?
a) 20 km/h
b) 10 km/h
c) 5 km/h
6) A szőlőtermés tartályból való kibillentése során szabad-e a tartályban vagy annak
közelében tartózkodni?
a) nem
b) igen, ha a szőlőtermést lazítani kell a kiürítéshez
7) A szőlőfeldolgozó elektromos működtetésű gépeinek tisztításának mi az előfeltétele?
8) Mi a mustgáz és hogyan védekezünk a „mustgázos” balesetek elkerülésének
érdekében?
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11.ABORTÁROLÁS, ÉRLELÉS, BORKEZELÉSEK MUNKAVÉDELME
Ászokhordó kezelése
Ászokhordóba a szivattyútömlő behelyezése vagy a hordó feltöltése csak két személy
közreműködésével történhet.
Ászokhordó kezeléséhez és kiszolgálásához csak erre a célra rendszeresített létra használható.
Az ászokhordó kezelése során tilos egyik hordóról a másik hordóra történő átlépés.
Ászokhordóba valóbemenetel, vagy behajlással végzett munka esetén írásos beszállási
engedély kiadása szükséges, melyben meg kell határozni a technológiát és a teendő védő
intézkedéseket. A beszállás megkezdése előtt a berendezést jól át kell szellőztetni, légtér
elemzést és/vagy gyertya próbát kell végezni, hogy a légtér nem-e oxigénhiányos. Beszállással
végzett munka esetén legalább három munkavállaló közreműködése szükséges. Oxigén
hiányos közegben csak frislevegős, vagy oxigén tartályos önmentő készülékkel szabad a zárt
légtérben tartózkodni, vagy munkát végezni.

Kénezés
A kénezési munka, ahol a gáz a munkavégzés környékét szennyezheti, csak a munkahelyi
vezető írásbeli utasítására és felügyeletet biztosító második személy jelenlétében végezhető.
Az írásbeli utasításnak tartalmaznia kell a biztonságos munkavégzés feltételeit.
Kéndioxid palack szelepének megnyitása előtt a kezelőnek a tömlő csatlakozásokat ellenőrizni
kell.
A kéndioxidot vezető tömlő végére töltőfejet vagy súlynehezéket kell helyezni.
A berendezések kéndioxid gáz szivárgás-mentességét üzemeltetés előtt ellenőrizni kell.
Kéndioxid palackokat a napsütéstől vagy egyéb hősugárzástól védett helyen kell tárolni és
eldőlés ellen biztosítani kell.
(1) Az esetleg kifolyt kéndioxidot azonnal közömbösíteni kell és a helyiséget ki kell
szellőztetni. A közömbösítő folyadékot (pl. mésztej, víz stb.) a kénezést megelőzően a
helyszínen biztosítani kell.
(2) A munkaterületre belépés csak a kéndioxid gáz betáplálás elzárása,a szellőztetés
beindítása és folyamatos fenntartása, valaminta kéndioxidgáz eltávozása után, a műveletet
végzését biztosító, felelős személy jelenlétében történhet.
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(3) Mérgezés esetén a balesetet szenvedett személyt azonnal tiszta levegőre kell vinni
és oxigén belélegeztetést, vagy ha nem lélegzik, mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni és
gondoskodni kell a sürgős orvosi ellátásról.
Az ászokhordóban levő bor kénezésekor és a törzsoldat készítésénél gondoskodni kell a zárt
rendszerű adagolásról.
A törzsoldatot tartalmazó hordóra „Törzsoldat. Méreg!” figyelmeztető feliratot kell elhelyezni.
A törzsoldat lefejtése csak csapon keresztül történhet.
Az ászokhordót a száraz kénezés után le kell zárni és az időpont megjelölésével a hordóra
„Kénezve!" feliratot kell elhelyezni.
A kénezett ászokhordóba csak hatékony szellőztetés után, a munkahelyi vezető engedélyével
történhet a belépés.
A pince száraz kénezését csak a munkáltató által megbízott személyek végezhetik.
Kénezésekor a helyiségben csak kénezést végző személy tartózkodhat. A kénezést csak egy
személy nem végezheti. Felügyeletet kell a munkahelyi vezetőnek biztosítania.
A kénezést mindig a pince legtávolabbi pontján kell megkezdeni és fokozatosan kell a kijárat
felé haladni.
A kénezés befejezése után a pincét le kell zárni, és az időpont megjelölésével az ajtóra
figyelmeztető táblát kell helyezni „Vigyázz! Kénezve!" felirattal.
A kénezést követően a pincében munkavégzés csak a helyiség hatásos átszellőztetése után, a
munkahelyi vezető erre vonatkozó engedélye alapján végezhető.
Derítés
A kékderítéshez előkészített káliumferrocianid porítására, feloldására fémedényt és fémeszközt
használni tilos.
Kékderítést csak kékderítési vizsgát tett munkavállaló végezhet.
A borkezelés gépei
Szivattyúk
A szivattyúk olyan gépi berendezések, amelyek mechanikai munka befektetésével zárt
csővezetékben szállítják a folyadékot, illetve megnövelik a folyadék helyzeti-, mozgási- vagy nyomási
energiáját.
Feladatuk a borászatban sokrétű: - zúzatlan szőlő szállítása,
- cefre szállítása,
- must és bor szállítása,
- egyéb folyékony anyagok szállítása.
A szivattyúk zárt rendszeren belül nyomáskülönbséget hoznak létre. Az áramlás mindig a
nagyobb nyomású hely felöl a kisebb nyomású hely felé történik.
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A nagyobb viszkozitású folyadékokat alacsonyabb fordulatszámon kell szállítani.
Osztályzásuk: - folyamatos – szakaszos működésű,
- szelepes – szelep nélküli kivitelűek,
- térfogat kiszorításos – örvényszivattyúk.
Térfogat kiszorításos szivattyúk
Lehetnek:
- folyamatos vagy szakaszos működésűek,
- szelepesek vagy szelep nélküliek.
Típusai: - dugattyús szivattyú,
- membrán szivattyú,
- csigaszivattyú,
- csavarszivattyú,
- gumilapátos szivattyú,
- fogaskerék szivattyú,
- forgódugattyús szivattyú,
- csúszólapátos szivattyú,
- axiáldugattyús szivattyú,
- perisztaltikus szivattyú.
Dugattyús szivattyú
Szelepes kialakítású, a dugattyú alternáló mozgást végez.
Fő részei:
- henger,
- dugattyú,
- szelepek,
- légüst,
- hajtómű.
Henger: - saválló anyagból készül,
- többnyire fekvő elrendezésű,
- a szivattyú lehet egy vagy több hengeres.
Dugattyú:
- anyaga saválló acél vagy bronz,
- alakja tárcsa, hengeres vagy búvárdugattyú,
- a henger fala és a dugattyú között tömítés van.
Szelepek: - alakja tányér vagy golyó, rugóval vagy anélkül,
- feladat szerint szívó vagy nyomó lehet.
Légüst: - hengeres vagy gömb alakú nyomásálló edény, a lüktető folyadékáramlást teszi
egyenletesebbé.
Hajtómű: - a hajtó villamosmotor forgómozgását alakítja alternáló mozgássá,
- a hajtómű lehet forgattyús vagy kulisszás.
A borászatban alkalmazott dugattyús szivattyúk :
- lassu járásúak, vagy
- közepes járásúak (löketszám: 80 – 160 löket/perc)
- kettős működésűek,
- egy vagy két hengeresek.
Jellemzői:
- normál folyadékot és szuszpenziót egyaránt szállít,
- levegőt is szállít (fejtésnél a nyomóvezeték „kihajtására” is alkalmas),
- önfelszívó,
- folydékszállítása egyenetlen,
- térfogatárama befolyásolható: - löketszám befolyásolása elektromos úton,
- szívóoldali fojtással,
- szívószelep zárásának megakadályozásával,
- kerülő vezetékkel,
- nagy tömegű, sok alkatrészt tartalmaz.
A borászatban cefreszállításra és fejtőgépként valamint adagolószivattyúként használjuk.
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Dugattyús szivattyú

Kettős működésű dugattyús szivattyú

Membránszivattyú
Szelepes felépítésűek, a membrán pulzáló mozgást végez.
Fő részei:
- membrán,
- ház,
- szelepek,
- légüst,
- hajtómű.
A meghajtás lehet:
- mechanikus,
- hidraulikus.
Jellemzői: - szárazon futási képesség,
- önfelszívó,
- szivárgásmentes,
- folyadékok, szuszpenziók szállítására,
- mechanikus térfogatáram szabályozás.
Alkalmazás: adagoló szivattyúként.

Hidraulikus meghajtású membránszivattyú
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I.5.1.3. Csigaszivattyú
Folytonos működésű, szelep nélküli térfogtkiszorításos szivattyú.
Az állórészben a csigadugattyú kettős mozgást végez: forog a súlyponti tengelye körül, miközben
az állórész belső falán legördül. A csigadugattyú és az állórész között zárt kamrák jönnek létre, melyek
működés közben csigavonalban előre haladnak a szívócsonktól a nyomócsonk felé.
Fő részei:
- forgórész (csigadugattyú, rotor),
- állórész (sztátor),
- hajtómű.
Forgórész: - anyaga saválló acél,
- egybekezdésű zsinórmenetes,
- kör keresztmetszetű,
- forgó mozgást végez.
Állórész: - anyaga rugalmas műanyag
- kétbekezdésű, kettős menetemelkedésű,
- benne helyezik el a forgórész tömítését (tömszelece).
Hajtómű: - átviszi a forgómozgást a hajtómotorról,
- lehetővé teszi a forgórész bolygó mozgását.
A forgórész bolygó mozgása miatt a hajtás lehet: - kardántengelyes, vagy
- billenőtengelyes.
Fordulatszám szempontjából a hajtás lehet:
- állandó fordulatszámú, vagy
- variátoros.
Üzemi jellemzői: - folyadékok és szuszpenziók szállítására is alkalmasak,
- folyamatosan szállít (kíméletes lamináris áramlással),
- önfelszívó,
- kevés alkatrészből áll,
- az állórész a legjobban igénybevett alkatrésze (cseréje olcsó),
- szárazon nem üzemeltethető (ürescső jelző készülék),
- kevés alkatrész, kis szerkezeti tömeg,
- térfogatáram szabályozása: - kerülő vezetékkel, vagy
- variátoros hajtóművel.
A borászatban must, bor és cefre szállítására használjuk.

Csigaszivattyú (fejtőgép)

Csigaszivattyú (cefreszivattyú)
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Csigaszivattyú metszeti rajza
Gumilapátos szivattyú
Folytonos működésű, szelep nélküli térfogtkiszorításos szivattyú.
Fő részei:
- ház,
- lapátkerék,
- fedél,
- tömítés,
- hajtómű.
A gumilapát forgómozgást végez a kör alaktól kissé eltérő alakú házban. Az ebből adódó
excentricitás miatt szívó – nyomó hatás alakul ki a házon belül. Forgás közben a lapátkerék
deformálódik.
A lapát anyaga élelmiszeripari gumi, vagy rugalmas műanyag. A többi alkatrész saválló acélból
készül.
A hajtómű lassító áttételű ékszíjas, vagy fogaskerekes.
Üzemi jellemzői: - önfelszívó,
- forgásiránya változtatható,
- a fedél könnyen leszerelhető (tisztítás),
- szárazon nem üzemeltethető.
A borászatban cefre, must, bor szállítására alkalmas.

Gumilapátos szivattyú

Gumilapát

Forgódugattyús szivattyú
Folyamatos működésű, szelep nélküli térfogatkiszorításos szivattyú.
Felépítés: ház a szívó – és nyomócsonkokkal,
forgó elemek
Mivel a folyadék szállítása egyenletes, nem kell légüst.
Készülnek függőleges vagy vízszintes kialakításban.
Működése:
A forgó elemek a ház fala mentén szállítják a folyadékot.
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Forgódugattyús szivattyú forgórész kialakítások
A borászatban cefre, must, bor szállítására alkalmas. A forgó elemek a szállított anyagot
kíméletesen továbbítják.
Célszerű ráfolyással üzemeltetni.
A szállított folyadék nyomása max. 12 bar.

Forgódugattyús szivattyú
Újdonságok
A borászatban a különböző anyagok szállítása az egyik legnagyobb volumenű feladat. Ebből
adódóan gazdaságilag az egyik legexponáltabb terület. Oda kell figyelni minden újdonságra, amely
változást hozhat pl. az egyszerűbb kezelhetőség, a sokoldalú alkalmazhatóság, a gazdaságosabb
üzemelés.
Ezeket figyelembe véve ismerjük meg a forgódugattyús szivattyúk legújabb változatát!
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Forgódugattyús szivattyú
Forgó dugattyúja kettős kialakítású, és tengely körüli változó kerületi sebességgel forgó mozgást
végez.
A dugattyú amellett, hogy kettős kialakítású, még kettős funkciót is lát el. Nevezetesen: egyrészt
szállítja az aktuális folyadékot, másrészt szelepként is szerepel.

A forgódugattyú működése
Mivel nincsenek meg a hagyományos értelemben vett szelepei, kíméletes szállítást biztosít.
A következő rövid videón a kettős dugattyú működését szemlélhetjük.
Légüstje olyan kialakítású, hogy el van látva gumimembránnal, amely biztosítja azt, hogy a
szállított anyag nem érintkezik a légüstben lévő levegővel (reduktív feldolgozás).
Önfelszívó! Szárazon 7,5 méterről, folyadékkal feltöltve max. 9,5 méterről szív.
Kézi és automatikus beállítási lehetőségekkel rendelkezik.
Inverterje – mely össze van kapcsolva két nyomásérzékelő kapcsolóval – lehetővé teszi az
„alacsony indít – állj” üzemmódot (pl. barrique hordók töltése).
Alkalmas a borászatban előforduló bármely folyadéktípus szállítására (must, bor, seprő, cefre,
szikkasztott cefre). Különböző típusait a teljesítmények tág határa jellemzi (15 hl/h – 600 hl/h).
Újdonságot jelent a piacon az elliptikus szivattyú.

163

Elliptikus szivattyú

Elliptikus szivattyú forgórésze

Forgórésze speciális kialakítású. A tág áramlási keresztmetszetek kíméletes szállítást
biztosítanak.
A borászatban előforduló folyadékok mellett teljes szőlőfürtök, bogyózott szőlő és seprő
szállítására is alkalmas.
Nyomása és szállítási távolsága korlátozott (pmax → 1 bar, smax → 35 m).
Perisztaltikus (tömlős) szivattyú
Folytonos működésű, szelep nélküli térfogtkiszorításos szivattyú.
Felépítés:
- ház a szívó- és nyomócsonkokkal,
- tömlő,
- forgórész a görgőkkel.
Működési elve: egy rugalmas tömlő összenyomódásának, majd az eredeti alak visszanyerésének ismétlődése.
A térfogatáram a tömlő belső átmérőjétől és a forgórész fordulatszámtól függ.
Ez az egyszerű szivattyúzási elv sok előnyt nyújt:
- önfelszívó,
- szárazon futási lehetőség,
- pontos szállítás,
- az áramlási irány megfordítható,
- nincs tengelytömítés,
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- nincs folyadékkal érintkező fémrész (nincs korrózió),
- könnyű tisztíthatóság (rövid a tömlőcsere ideje),
-egyszerű és alacsony költségű a karbantartás.
Erősen viszkózus, koptató hatású, sérülékeny anyagok szállítására is alkalmas.
A borászatban ömlesztett szőlő, cefre, must és bor szállítására használható.

Perisztaltikus szivattyú működése

Perisztaltikus szivattyú
Örvényszivattyúk
Típusai: centrifugál szivattyú,
oldalcsatornás szivattyú.
Centrifugál szivattyú
Fő részei:

- lapát (járókerék)
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- tengely a tömszelencével,
- ház a szívó- és nyomócsonkokkal.
Lapát: - anyaga saválló acél, vagy bronz,
- tárcsa alakú, belül kifelé bővülő csatornákkal (lapátozás),
- kialakítása lehet:
- zárt,
- félig nyitott,
- nyitott,
- lapátok száma egy, vagy több (több lapát esetén a szivattyú neve turbószivttyú),
- fordulatszáma megegyezik a hajtómotor fordulatszámával (közvetlen hajtás).
Ház: - anyaga saválló acél,
- a házba csapágyazzák a tengelyt,
- a házban a lapát nem központosan helyezkedik el.
Működése: működésének feltétele, hogy a szivattyú háza és a szívócső tele legyen
folyadékkal
(légteleníteni kell). A lapát forgása közben a lapátban lévő folyadékra centrifugális erő
hat, a folyadék a kifelé bővülő csatornákban kifelé mozog, eközben nyomása növekszik.
A házban is bővülő keresztmetszetben halad, ahol nyomása tovább emelkedik.
Üzemi jellemzői: - nem önfelszívó, indításkor légteleníteni kell, vagy ráfolyásnak kell lenni,
- szuszpenziót is szállít,
- térfogatárama nyomóoldali fojtással szabályozható,
- a szállított folyadékot habosítja,
- levegő szállítására alkalmatlan,
- kis szerkezeti tömegű, olcsó üzemű.
Borászatban must, bor, szuszpenziók szállítására használjuk (fejtőgép).
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Centrifugál szivattyú működő
elemei
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Centrifugál szivattyú metszete

Centrifugál szivattyú
Önfelszívó centrifugál szivattyú
Rendeltetése azonos a hagyományos centrifugál szivattyúéval.
Felépítése:
- ház szívó- és nyomócsonkokkal és a feltöltő nyílással,
- lapát (zárt kivitelű),
- szívócső a Venturi – csővel és a lábszeleppel,
- nyomócső az elzárószerkezettel.
Működése: indítás előtt zárni kell a nyomóoldalt és a házat fel kell tölteni folyadékkal.
Indítás
után a Venturi – cső segítségével a szívócső légtelenedik és megindul a
folyadékszállítás. Ezzel egyidőben fokozatosan meg kell szüntetni a nyomóoldali
fojtást.
Az önfelszívó centrifugál szivattyú képes tiszta folyadékot és gáztartalmú
folyadékot szállítani.
Kis teljesítményűek, hordozható és fix kivitelben készülnek.
Szívómagassága: 8m, nyomása: 6 bar.
A borászatban víz és bor szállítására használjuk.
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Önfelszívó centrifugál szivattyú

Oldalcsatornás szivattyú
Fő részei:
- lamellák,
- lapátkerék,
- meghajtás.
Lamellák: anyaga saválló acél, alaphelyzetben 2 db, ezek fogják közre a lapátkereket. Belső felületén
változó mélységű csatorna húzódik, plusz egy szívó- vagy nyomónyílás.
Lapátkerék:
- anyaga saválló acél vagy bronz,
- lapátozása sugárirányú (a lapátok száma ≈ 20 db),
- hézag a lapát és a lamellák között 0,2 – 0,5 mm,
- közvetlen meghajtású.
Működése: a forgó lapátkerék a szivattyúházban lévő kis mennyiségű folyadékból a centrifugális erő
segítségével a ház palástja mentén forgó folyadégyűrűt képez. Ez választja el a
szomszédos lapátfogak között lévő cellákat. Forgás közben a változó keresztmetszetű
csatorna hatására először szívó hatás, majd nyomó hatás alakul ki.
A szívó- és a nyomócsonk mindig a szivattyúház tetején található.
Jellemzők: - csak tiszta folyadék szállítására alkalmas,
- önfelszívó,
- térfogatárama fojtással szabályozható,
- nem kíméletes a folyadékszállítása (turbulens áramlás habosodást, emulgeálódást okoz),
- levegő szállítására kevésbé alkalmas,
- kis szerkezeti tömeg,
- alkatrészcsere drága (főleg a lapátkerék).
Borászatban egyes szűrők illetve töltőgépek ellátására használjuk.
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Oldalcsatornás szivattyú szerkezeti elemei

Oldalcsatornás szivattyú (SIHI szivattyú)
Folyadékszállítás zárt rendszerben
A borászati gyakorlatban szinte valamennyi folyékony halmazállapotú anyagot zárt csővezeték
rendszerben szállítunk. Ezért nem lényegtelen tényező sem termelési , sem gazdaságossági
szempontból a folyadékszállítás szakszerű megszervezése.
A szivattyúval történő folyadékszállítást leginkább az alábbi tényezők befolyásolják:
- a csővezeték,
- a folyadék áramlási sebessége,
- a veszteségtényezők.

Segédanyagadagolók és keverőberendezések
Kéndioxid adagolók
A borászatban kénezéskor nem elemi ként, hanem kéndioxidot (SO2) használnak.
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A kéndioxid vizes oldata a kénessav (H2SO3), ilyen formában van jelen a borban a kéndioxid
részben kötött, részben szabad formában.
A kéndioxid egyszerre több funkciót tölt be a bor készítésében és a bor kezelésében:
- antiszeptikus (antibakteriális) hatás,
- antioxidáns és redukáló hatás,
- íz és zamatanyag feltáró és megőrző hatás,
- színstabilizáló hatás.
Kénezésre kisüzemekben a borként (kálium-metabiszulfit) használják. Ebből többnyire
törzsoldatot készítenek (5% SO2-t tartalmazó „boros” oldat), ami könnyen és pontosan adagolható.
Nagyüzemek szinte kizárólag cseppfolyósított kéndioxidot alkalmaznak, korszerű
adagolófejekkel adagolva (kisüzemek számára is hozzáférhető a cseppfolyósított SO2 gáz kisebb
tartályokban, vagy egyszerűen flakonokban).
Mikor használjuk a kéndioxidot ?
- cefre kénezéskor → oxidáció megelőzése,
- cefre áztatáskor → aromakinyerés és oxidáció megelőzés,
- must kénezéskor → ülepítéskor gátolni az erjedés beindulását, ill. tartósítás előtt,
- bor kénezéskor → első fejtéskor alapkénezés,
→ további fejtéskor a bor állapotától függően,
→ palackozás előtt a megfelelő szabad kénessav szint beállítására.
A kéndioxidot pontosan kell adagolni a feldolgozás alatt álló anyagba, hogy a legkedvezőbb
hatást lehessen elérni.
A kéndioxid adagoló fő részei:
- SO2 tartály,
- adagoló szerkezet,
- injektor.
A kéndioxid tartály anyaga hagyományosan acél, de újabban beszerezhető alumínium ötvözetből
24 kg töltési tömeggel.
Jellemzők: - nyomásállóság,
- kifejtési lehetőség gáz, vagy folyadék formában reduktoron keresztül.
Adagoló szerkezet lehet: - szakaszos, vagy folyamatos működésű,
- gáz, vagy folyadék adagoló.
Szakaszos kéndioxidadagoló
A borászatban csak folyékony kéndioxidot adagolnak szakaszosan.
Ezek az adagolók átlátszó anyagból készült, nyomásálló, kalibrált edények.
Befogadóképességük: 50 – 5000 g.
Használatuk:
- a betöltő szelep megnyitása,
- a mérőhengerbe beáramló SO2 ellenőrzése, mérése,
- a szükséges mennyiség beáramlása után betöltő szelep zárása, elvezető szelep
nyitása, a folyékony kéndioxid a kezelendő anyagba áramlik.
Teljes a szakaszosság, ha a berendezés egy mérőhengeres. A két mérőhengerrel működő
készüléknél amíg az egyik mérőhenger ürül, addig a másik tölthető. Így a kénezés szempontjából a
szakaszosság majdnem kiküszöbölhető.
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Szakaszos kéndioxid adagoló
Folyamatos kéndioxid adagoló
A berendezés fő részei: - szabályzó,
- injektor.
A szabályzót az injektorban fellépő vákuum működteti akkor, ha az injektorban folyadékáramlás
van. Ez a vákuum érvényesül a szabályzóban is. Ennek hatására kinyílik a biztonsági szelep, és az
összekötő csővezetéken keresztül, a nyitott visszacsapó szelepen át a kéndioxid gáz a kezelendő
folyadékáramba jut.
A kijutó gáz mennyiségét a szabályzószeleppel lehet beállítani. Az áramló mennyiség
ellenőrzésére a rotaméter szolgál.
Tömítetlenség, vagy ha az injektorban nincs folyadékáramlás, a vákuum megszűnik, és a
biztonsági szelep lezár.
A készülék adagolási pontatlansága legfeljebb 4 %, adagolóképessége: 0,6 – 2000 g/h lehet
típustól függően.
Ez a berendezés alkalmas gáz-, és folyékony állapotú kéndioxid adagolására is.
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Kéndioxid adagoló folyékony és gáz halmazállapotú SO2 adagolására
Cseppfolyós kéndioxid alumínium palackban
Ezzel a palackkal lehetőség van a kéndioxid folyékony és gáz halmazállapotú adagolására.
A felső szelep nyitásával a kéndioxid gáz halmazállapotban távozik a palackból a kénező csövön
és a diffúzoron keresztül. Az eltávozott mennyiség mérése mérleggel történik.
Az alsó szelep nyitásával a kéndioxid folyadék fázisban távozik (búvárcsövön át) a palack
oldalára szerelt 150 ml-es nyomásálló adagoló hengerbe. A mennyiség a henger skáláján mérhető le.
Mérés után zárjuk a beömlő szelepet, és nyitjuk a kiömlő szelepet. A folyékony kéndioxid a kénező
csövön és a diffúzoron keresztül távozik.
Előnye: - kicsi össztömeg (6kg a palack, és 24 kg a töltési tömeg), könnyebb kezelhetőség,
- alkalmas kis hordók és nagy tartályok kezelésére,
- nem oldódik vasion a borba.

Kéndioxid alumínium palackban

Üzemkészre szerelve

Keverőberendezések
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A keverés a borászatban nagyon gyakori művelet. Célja általában a nem homogén folyadék
egyneműsítése. Az egyneműsödés sokszor önmagától is végbemegy (pl. cukor oldódása), de hosszú idő
alatt. A keverőberendezések gyorsítják a folyamatot.
A keverést valamilyen technológiai cél eléréséért végezzük. Ennek megfelelően a keverés célja
lehet: - az oldás elősegítése (pl. cukor oldódása),
- a kristályosodás elősegítése (pl. hidegkezelés),
- a hőátadás elősegítése (pl. hőcserélők),
- az ülepedés megakadályozása (pl. kovaföldszűrő tartály),
- a gázok eltávolításának elősegítése (pl. sparging technika),
- kémiai, biológiai változások elősegítése (pl. fajélesztő eloszlatás),
- az anyag kedvezőbb szerkezetének létrehozása (pl. házasítás).
A keverés időtartamát befolyásoló tényezők: - a keverő alakja,
- a keverő mérete,
- a keverés intenzitása.
A keverőberendezések a folyadékban végzett mozgásuk során előidézhetnek lamináris, vagy
turbulens áramlást. Minél nagyobb a turbulencia, annál rövidebb a keverési idő.
A gyakorlatban a keverők forgó mozgást végeznek, így a keverés intenzitását a fordulatszámmal
lehet jellemezni.
Nem csak az érdekesség kedvéért! A keveréshez szükséges teljesítmény:
k n d
3

P 

5
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ahol:
P → teljesítmény [W],
k → alaktól függő arányossági tényező,
n → a keverő fordulatszáma [1/perc],
d → a keverő átmérője [m],
ρ → a folyadék sűrűsége[kg/m³].
Ezen az alapon a különböző keverők összehasonlíthatók.
Energia pazarlással jár a keverés akkor, ha
- nem az optimális fordulatszámmal keverünk,
- túlkeverés történik,
- együttmozgás játszódik le.
Túlkeverés: ha a homogén állapotban is keverünk.
Együttmozgás: ha a keverendő folyadék a keverővel közel azonos sebességgel körben áramlik (ütközőt
kell alkalmazni a folyadéknak ! → turbulens áramlást okoz).
A szükséges paraméterek meghatározása (típus, átmérő, fordulatszám) kísérleti úton történik.
A keverés teljesítményigénye függ a keverő méretétől és fordulatszámától, valamint a kevert
anyag sűrűségétől illetve viszkozitásától.
A korszerű keverőberendezések frekvenciaváltóval vannak felszerelve → kiválasztható az
optimális fordulatszám.
A borászatban alkalmazott keverőberendezések:
- folyadéksugaras keverők:
- keverőszivattyúk,
- keverő ejektorok,
- mechanikus keverők:
- síklapátos keverők,
- propeller keverők,
- turbina keverők,
- pneumatikus keverők.
Folyadéksugaras keverők
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Jellegzetességük, hogy a keverendő folyadék egy részét használják a keverés elvégzésére úgy,
hogy elszívják, majd megnövelt nyomással visszanyomják. A visszanyomott folyadéksugár vagy
közvetlenül kever, vagy megfelelő berendezés (ejektor) közbeiktatásával történik a keverés.
Keverőszivattyúk
Az alkalmazás egyik módja szerint tartályon kívül telepített szivattyú szívja, majd nyomja vissza
a keverendő folyadék egy részét. Ennek alapeseteit tanulmányozhatjuk a következő ábrán:

A folyadéksugár visszavezetései
A legrosszabb keveredést a 3. ponton történő visszavezetés adja, a legjobbat pedig az átlós irányú
(1).
A nagyobb térfogatáramú és nagyobb nyomású szivattyú jobb eredményt ad, különösen
megfelelő szűkítő alkalmazásával (növekszik a kilépő folyadéksugár mozgási energiája).
Másik módszer szerint búvárszivattyú alkalmazunk. A szivattyút a tartály kb. 1/3 – ad
magasságában helyezzük el, így a szivattyús keverési mód gazdaságosabbá tehető.
Keverő ejektorok
A keverő ejektor saválló acélból készített sugárszivattyú. A tartály térfogatához igazodóan több
darabot csőállványra szerelnek, és ezt a tartály fenéklemezén helyezik el. Az ejektorok a csőállványon a
megfelelő szögben állíthatók. Az ejektorokat a tartályon kívül telepített szivattyú nyomócsöve látja el a
tartályból szívott folyadékkal.
Az ejektor fúvókájába nyomott folyadék a szűkületben felgyorsul, majd a keverőtérben
nyomáscsökkenés jön létre. Ide beáramlik a tartályban lévő folyadék, keveredik a fúvóka folyadékával.
A diffúzorban a sebessége csökken, nyomása növekszik, és az ejektorból kilépve a tartályban lévő
folyadékban keveredést okoz.
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Keverő ejektor
Kisebb kör keresztmetszetű tartályoknál az ejektort úgy helyezzük el, hogy a kilépő
folyadéksugár tangenciális irányú legyen. Nagyobb hengeres tartályoknál a fenéklemez közepére
telepítjük a keverő egységet úgy, hogy az ejektorokból kilépő folyadéksugarak a tartály felső éle
irányába mutassanak.
Mechanikus keverők
Forgó tengelyre szerelt saválló anyagból készített, célszerűen kialakított keverőelemmel hozzák
létre a keverő hatást. Méreteik és fordulatszámuk a keverő típusára jellemzőek.
Síklapátos keverők
Lemezből, laposacélból vagy csőből készülnek.
Átmérőjük viszonylag nagy, , de jellemzően a nagyobb viszkozitású folyadékoknál használják a
nagyobb átmérőjüket kisebb fordulatszámmal.
A fordulatszám-tartomány: 20 – 100 ford./perc.
Az áramlási irány jellegzetesen tangenciális, ami vertikális áramlással párosul.
Típusai széles skálán mozognak keverő alakja szerint.
Felhasználása a borászatban: pl. kovaföld szuszpenzió előállítása.

Lapkeverő
Propeller keverők
Szárnylapátjai saválló acélból készített mértani csavarfelületek. Kialakításuk: 2, 3, ritkán 6
szárnyú.
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Propeller keverő
Fordulatszámuk tág határok között változik: 150 – 2880 ford./perc.
Működése közben a keverendő folyadékban igen intenzív axiális áramlást hoz létre. Közben az
erős tölcsérképződés a jellemző. Így egyrészt a keverés hatásfoka nem jó, másrészt erősebb oxidációt és
habosodást is eredményez. Ennek elkerülése érdekében a tartály belső fala mentén áramlástörő
lemezeket helyeznek el.
Hatásosabb a keverés, ha az üzemelés nem folytonos, hanem periodikus. Ez azt jelenti, hogy pl.
10 – 15 perces keverés után néhány perces megszakítás következik. Ez a folyamat egyszerűen
automatizálható.
Használatuk akkor célszerű, ha a keverési feladat kis viszkozitású, de nagy tömegű folyadék
keverése (pl. házasítás).
Henger alakú tartályokban az örvényképződés elkerülése érdekében a keverőt excentrikusan,
vagy átlósan építik be. Szögletes tartályoknál a keverő telepítési pontjának nincs hatása a keverés
minőségére.

Keverő elhelyezése hengeres tartályban
Általában 100 m³ tartálytérfogatig gazdaságosan alkalmazhatók a kimozduló szárnyú hordozható
propeller keverők. Egyes típusainál a csőtengelyen keresztül a keverés közben védőgáz adagolás is
történhet. Az üzemelés közben jelentkező tölcsérképződés úgy kerülhető el, ha a propeller merülési
mélysége legalább 600 – 800 mm.
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Kimozduló szárnyú keverő
Turbina keverők
Használatuk visszaszorult.
Pneumatikus keverők
A bor keverését sűrített gáz végzi.
A borászatban alkalmazott keverési módok közül a leggyorsabb.
A berendezés fő részei: - gázelosztó cső,
- gázsűrítő berendezés.
A gázelosztó perforált acél, vagy gumi csövet a tartály fenéklemezén helyezik el. A fúratok
mérete a dugulásveszély miatt 3 mm-nél kisebb nem lehet. A perforációt a csövön célszerű
spirálvonalban elhelyezni az indításkor jelentkező lökések elkerülése érdekében.
A gázsűrítő berendezés sűríti a keverést végző gázt 0,5 – 3,0 bar nyomásra.
Működés közben a perforáción kilépő gázbuborékok folyadékrészeket ragadnak magukkal, és
intenzív keveredést okoznak.
Ha a művelethez sűrített levegőt használunk, akkor oxidáció jelentkezik. Ennek elkerülése
érdekében inert gáz használata célszerű.
Széndioxiddal, nitrogénnel vagy ezek keverékével igen hatásosan, oxidációt kizárva keverhetünk
borokat.
Sűrített nitrogén gáz előállítható „Nitrogén generátorral”. Ezek alkalmazása nemcsak kényelmi,
hanem főleg gazdasági okokból előnyös.
A szeparátor
A szeparátorok többek között szuszpenziók alkotórészeinek szétválasztására szolgáló
berendezések. A szétválasztás sűrűségkülönbség alapján történik centrifugális erő segítségével.
Sűrűségkülönbség alapján működik a gravitációs ülepítés is, de a működtető gravitációs erő töredéke a
szeparátorokban fellépő centrifugális erőnek.
A szeparátor legfontosabb szerkezeti része a dob. Ebben hozzuk létre azt a centrifugális erőteret,
amely a szuszpenziók alkotóinak szétválasztását végzi. A hatékony szétválasztás alapja a nagy
fordulatszám. Ez egyben a baleseti veszélyforrás is. Kis kiegyensúlyozatlanság a nagy fordulatszám
mellett rezgéseket ébreszt, mely szélső esetben a gép szétszakadását is okozhatja. Ez a veszély
megelőzhető a forgó tömegek kiegyensúlyozása, gondos szerelés, szakszerű és rendszeres karbantartás
révén.
A szeparátor kiválasztásának szempontjai:
- technológiai szempontok,
- gazdaságossági szempontok,
- a berendezés biztonságtechnikája.
A magyar piacot az Alfa-Laval szeparátorok uralják. Ezek fordulatszáma: 6000 – 9000 1/perc, a
dob felfutási ideje kb. 3 pe
rc (ha egy centrifuga fordulatszáma > 10 000 1/perc, akkor szupercentrifugának nevezzük).
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A centrifugák a megvalósított művelet szerint lehetnek: szűrő-, derítő-, ülepítő- és emulzióbontó
berendezések. A derítő- és ülepítő centrifugákat nevezzük szeparátoroknak. A borászatban az ülepítő
rendszerű szeparátorokat használják.
A szeparátorok csoportosítása:
1. A dobbetétek alakja szerint:
- körkamrás szeparátorok,
- tányéros szeparátorok,
- csigás centrifugák (dekanter).
2. A dob ürítése szerint:
- szakaszos , kézi ürítésű,
- szakaszosan önürítő,
- folyamatosan önürítő.
A borászatban a tányéros, szakaszosan önürítő szeparátorokat használják.
A szeparálás alkalmazásának területei a borászatban:
- a must erjedés előtti tisztítása,
- kierjedt újbor kezelése,
- derített újbor szeparálása.
A must szeparálása az utóbbi időben erőteljesen visszaszorult, a szeparálás szerepe elsősorban a
kierjedt újbor kezelésében van.
Tányéros, szakaszosan önürítő szeparátor
A borral érintkező valamennyi rész saválló acélból készül.
Fő szerkezeti részei:
- dob,
- tányérok (dobbetétek),
- nyomásnövelő,
- ürítő szerkezet,
- hajtómű,
- állvány,
- szerelvények.

Alfa-Laval szeparátor
A dob
Alakja két egymással szembefordított
csonkakúp,
melyeket menetes gyűrű fog össze. A radiálisan ürítő szeparátoroknál a legnagyobb dobsugárnál
találjuk az ürítő nyílásokat. A dob felső részén, a dobfejben van a nyomásnövelő kamra. A
nyomásnövelő bevezető csöve (ez vezeti be a szeparátorba a folyadékot) a tányértartó csőtengelyébe
nyúlik .
Működés közben a dob forog, fordulatszáma 4000 – 7000 1/perc.
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A szeparátordob teljes metszete
A tányérok
Vékony (0,5-1,0 mm) lemezből sajtolt, csonkakúp alakú (kúpszög kb. 50 fok), távtartó
szemölcsökkel rendelkező alkatrész. A bordázott tányértartón helyezkednek el, felül anya szorítja össze
a tányérköteget. A tányérok darabszáma 20-tól több száz db.-ig.
A tányérköteg által el nem foglalt dobtérfogat az üledéktér (térfogata: 5 – 95 liter).

Szeparátor dobtányér
A nyomásnövelő
A dobfejben helyezkedik el, álló szerkezeti rész. Feladata a szeparátorból kivezetni a kezelt bort
úgy, hogy közben növekedjen a nyomása. Ennek úgy tud eleget tenni, hogy a nyomásnövelő tárcsája
befelé bővülő keresztmetszetű nyílásokkal rendelkezik (centripetális szivattyú). Ezekben a járatokban
áramolva a nagysebességű bor mozgási energiájának egy része nyomási energiává alakul. Az innen
kilépő bor nyomása többnyire 3 – 4 bar.
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Szeparátor nyomásnövelő
Az ürítő szerkezet
A dobbal van egybeépítve. Feladata a dob üledéktartalmát a szeparátor működése közben
kiüríteni. A mai gyártmányokon az alsónyomású ürítőszerkezeteket alkalmazzák. Ezek a dob alsó
részéhez csatlakoznak.
Csoportosításuk a működtető vezérlőközeg alapján:
- egy vezérlőközeges,
- két vezérlőközeges.
Az ürítőnyílásokat a szeparátor működési helyzetében a zárdugattyú tartja zárva. Ürítéskor
kívülről bevezetett nyitóközeg (víz, olaj, levegő) nyomásának hatására a zárdugattyú lefelé mozdul,
kinyílnak az ürítőnyílások, a dob üledéktere kiürül. Ha a nyitóközeg bevezetését megszüntetjük, a
zárdugattyú újra zárt helyzetbe kerül.
A hajtómű
Feladata: - a dob üzemi fordulatszámának biztosítása,
- működés közben a magas fordulatszám következményeként jelentkező rezgések
csillapítása, illetve kiegyenlítése.
Fő részei: - 3 fázisú aszinkron motor,
- tengelykapcsoló,
- hajtótengely,
- hajtásmódosítás,
- dobtengely,
- csapágyazások.
A villamos motor nyomatékát tengelykapcsoló közvetíti a hajtótengely felé.
A tengelykapcsoló lehet: - súrlódásos-röpsúlyos,
- hidraulikus,
- elektromágneses.
A tengelykapcsoló külső dobján alakítják ki a kézzel működtetett kézifék dobot, aminek
leálláskor van szerepe (a leállított dob szabadonfutója miatt még több percig forogna).
A hajtásmódosítás gyakori megvalósítása a gyorsító csigahajtás, illetve az ékszíjhajtás, esetleg
laposszíj hajtás.
A dobtengely függőleges helyzetű tömör acéltengely, felső kúpos végéhez kapcsolódik a dob.
A nagytömegű dob indításkor, leállításkor, illetve a bor bevezetésekor kilenghet. Ennek
kiegyenlítésére szolgál a rugóval megtámasztott nyakcsapágy. A dobtengely alsó vége úgy van
csapágyazva, hogy a dob kilengésekor megbillenhet, valamint lehetővé váljon a nagy tömeg megtartása.
Ezekre a feladatokra önbeállós golyós és hengergörgős csapágyakat alkalmaznak.
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Szeparátor hajtómű
Az állvány
Anyaga acélöntvény. A felső részében a dob és a szediment ürítőnyílása található, alsó részén
pedig a hajtómű.
A szerelvények
A szeparátor működését, ellenőrzését szolgáló csövek, csapok, szelepek, műszerek, vezérlő
berendezések.
Működése:
- a dob aljára bevezetett folyadék kitölti a rendelkezésre álló teret,
- az állandóan beáramló folyadék arra kényszerül, hogy a tányérok között haladjon
tovább,
- a tányérok között vékony folyadékréteg alakul ki, és a centrifugális erő hatására a
folyadékban lévő zavarosító anyag a tányérok alsó felületére ülepedik, itt nagyobb
csomókba összeáll, és kicsúszik az üledéktérbe,
- minél kisebb a tányérok között a távolság, annál jobb a tisztító hatás.
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Folyadék áramlása a tányéros szeparátorban

A tányérok közötti ülepedés

Ha a dob üledéktere megtelik üledékkel, üríteni kell. Helytelen gyakorlat a túl korai, de még
inkább az elkésett ürítés.
Mikor kell üríteni? Ez meghatározható: - tapasztalati úton, időméréssel,
- számítással,
- nomogrammal,
- önvezérlő rendszerrel.
Kézi ürítés, illetve időprogram alapján történő ürítés régebbi gépekre jellemző.
Az önvezérlő rendszereknél az ürítési időköz automatikusan dől el. Ennek alapja lehet:
- a szeparált bor zavarosságának mérése, vagy
- a dob üledéktere telítettségének érzékelése.
Az alábbi ábra egy korszerű hidraulikus önvezérlő ürítési rendszert mutat.

Szeparátor hidraulikus önvezérlő szabályozás
A dobban a tányérköteg tetején jelzőtányér van, mely a dobfallal csatornát képez. Amíg nincs
telítve az üledéktér , működik a szeparátor, és a jelzőtányér mellett szeparált bor áramlik a
rotaméterhez, annak úszóját megemeli. Ez a kis mennyiségű bor visszakerül a dobfej nyomásnövelő
kamrájába. Amikor annyi szediment gyűlik össze az üledéktérben, hogy elzárja a jelzőtányér és a dob
fala közötti rést, a jelzőfolyadék áramlása megszakad. A rotaméterben a fémúszó leül, áramkört zár,
kapcsolja a mágneskapcsolót, az ürítési folyamat automatikusan lezajlik, majd a szeparálás folytatódik.
A dob ürítésének lehetséges módjai:
- teljes ürítés,
- részleges ürítés
- kombinált ürítés,
- teljes ürítés + vízöblítés.
Teljes ürítéskor meg kell szüntetni a bor beáramlását, a dob hosszabb ideig (10-15 s) nyitva van,
ezalatt a dobban lévő szediment és a bor is az ürítési aljba kerül.
Részleges ürítéskor a bor betáplálását nem szakítjuk meg, a dob rövidebb ideig (1-2 s) van
nyitva, ezalatt a szeparátorból csak a szediment, vagy annak egy része távozik, a bor nem.
A szűrőgépek
A szűrés a bor fizikai tisztításának a módszere. Olyan áramlástani művelet, melynek során a bor
nyomáskülönbség hatására szűrőközegen átáramlik, és a benne lévő szilárd részecskék különválnak a
folyadékfázistól. A nyomáskülönbség létrehozható szivattyúval, vagy vákuumszivattyúval.
Nélkülözhetetlen a borok tisztítási és stabilizálási, azaz készre kezelési folyamatában.
Szűréssel csírátlan állapot is elérhető, ezért nagy jelentőségű eljárás a palackozás előtt.
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A szűrőhatás a szűrőfelület milyenségétől függően lehet:
- felületi (kétdimenziós szűrés, szitahatás)
- mélységi (háromdimenziós szűrés, lepényszűrés).

Felületi szűrés

Mélységi szűrés

Szűrőhatások
A felületi szűrés lényege, hogy a borban lévő szilárd részecskék a szűrő felületén fennakadnak.
Jellemző, hogy a szűrőréteg a szűrés kezdetén és a végén is ugyanannyi. A szűrés folyamán egyre több
részecske rakodik a szűrő felületére, ami a nyomás emelését igényli és végül a szűrés leállítását
okozza. Az is igaz, hogy ez az un. záró réteg is részt vesz a szűrésben.
A mélységi szűrés lényege, hogy a szűrés folyamán három hatás érvényesül. Egyrészt a
szitahatás, azaz a pórusméretnél nagyobb szilárd részecskék már a szűrő felületén fennakadnak,
másrészt a mélységi hatás, azaz a kapillárisba bejutó kisebb részecskék egy részét a kapilláris
iránytörései fogják meg, harmadrészt az abszorpció az elektromos töltés alapján (a cellulóz pozitív
töltésű, míg pl az élesztősejt negatív) az adhézió segítségével köti meg a kapillárisokba bejutó kis
részecskék egy részét. Ez utóbbi hatás a szűrés előrehaladtával fokozatosan csökken, majd megszűnik.
A háromdimenziós szűrést egy induló kovaföldréteggel kezdjük, majd a szűrendő borral folyamatosan
kovaföldet adagolunk. Így a szűrő felülete állandóan megújul, nem tömődik el, de a szűrőréteg
vastagsága is egyre növekszik, míg végül a szűrő megtelik szűrőanyaggal, és le kell állítani a szűrést.

szitahatás

mélységi hatás

adhéziós hatás

A szűrőhatás sémái
Hogy milyen szűrési módot választunk, az függ a bor kezeltségi fokától, illetve a technológiai
céltól. De a választási lehetőséget behatárolja a technikai háttér.
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Mikor szükséges szűrni ?
- fejtés, derítés, érlelés, hőkezelés után,
- palackozás előtt.
A borászatban elterjedten alkalmazott szűrők a következők:
- szerelvényszűrők,
- lapszűrők,
- kovaföldszűrők,
- kamrás kovaföldszűrők,
- tartályos kovaföldszűrők,
- membránszűrők,
- aljszűrők,
- kamrás szűrőprések,
- vákuum-dobszűrő,
-tangenciális szűrők.
Szerelvényszűrők
Előszűrőként, biztonsági szűrőként működnek. Feladatuk a nagyobb, nem szőlőből származó
durva szennyeződések kiválasztása.
Szelepházhoz hasonló házban nyer elhelyezést egy szűrőkosár, amely belülről kifelé szűr. A
kiszűrt anyag a kosár belsejében rakodik le. Ha ez a kosár megtelik, egyszerűen kivehető, kitisztítható,
majd visszahelyezhető.

Szerelvényszűrő

Szerelvényszűrő metszete

Lapszűrők
Fő szerkezeti részei:
- alváz,
- fej- és véglap,
- szűrőkeretek,
- szorítószerkezet,
- szerelvények,
- szűrőlapok.
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Lapszűrő
Az alváz feladata a szűrő többi részének egységbe foglalása. Alátámasztása kisebb gépeknél
kerekekkel, nagyobbaknál állítható lábakkal történik. A fejlap a vázzal egységet képvisel,
nem mozgatható, rá támaszkodik az összes keret. A véglap és a keretek hosszanti
tartórudakon nyernek elhelyezést. A véglapot a szorítószerkezet mozgatja az összeszerelés
utolsó fázisaként. A szűrő alatt kármentő tálca található (acél vagy műanyag).

Lapszűrő szerkezeti részei
A fej- és véglap nagy terhelést viselnek, ezért a hátoldala egyenszilárdságú, a belső oldala viszont lehet
sima, illetve rovátkolt, vagy perforált lemezzel borított. Utóbbi esetben vezetési feladatot is
ellát. Ilyenkor a fej- és véglap keretek éleit színes festékkel jelölik meg.
A szűrőkeret alakja többnyire négyzet, mérete szabványos (20x20; 40x40…200x200 cm). Ehhez a
mérethez igazodik a szűrőlap is.
A keret a betöltött funkció alapján lehet:
- T keret, vagy
- F keret.
A T keret a szűretlen bort vezeti, míg a F keret a szűrt bort.
Részei: kerettest → tömör vagy üreges, áttörettel vagy furattal a keretgyűrűk felé,
keretszegély → a szűrőlappal együtt tömít,
keretgyűrűk → összeszerelt gépnél alkotják a gyűrűcsatornákat (ahol a szűrt,
vagy a szűretlen bor áramlik ), közöttük gumigyűrűk
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tömítenek,
keretnyúlvány → segítségükkel támaszkodik a keret a tartórudakra.

Tömör szűrőkeret
Üreges szűrőkeret
Az átváltókamra is vezetőkeretként működik. Ha alkalmazzák, a szűrőkereteket két részre
osztja, így egyszerre kétféle minőségű szűrés végezhető. Négy gyűrűvel (kettő vak),
légtelenítő és kivezető szeleppel van felszerelve.
A szorítószerkezet: az összeszerelt szűrőkereteket és szűrőlapokat szorítja össze a tökéletes tömítettség
érdekében. A véglapot nyomja az álló fejlap felé, és a köztük lévő szűrőkereteket és
szűrőlapokat szorítja össze. A kisebb gépeknél egyszerű csavarorsós szerkezet, a
nagyobbaknál csavarorsós szorítószerkezet működik hidraulikus utánszorítással. A hidraulika
szivattyúja kézi működtetésű.
A szerelvények: az összeszerelt lapszűrő működtetésére és ellenőrzésére szolgálnak. A fejlapra, a
véglapra és az átváltókamrára vannak szerelve. A lapszűrőkön általánosan használatos
szerelvények:
- bevezető szelep,
- kivezető szelep,
- légtelenítő szelep,
- próbaszelep,
- ürítő szelep,
- gőzölő szelep,
- nyomásmérő bemeneti,
- nyomásmérő kimeneti,
- nézőüveg.
A szűrőlapok: anyaguk nagy tisztaságú cellulóz adalékanyagokkal (kovaföld és műanyag). Ezekből
préseléssel készül a szűrőlap úgy, hogy egy bolyhos (ezzel érintkezik a szűretlen bor) és egy
sima oldala van (ezzel érintkezik a szűrt bor).
Szerkezete porózus, az összetevők aránya befolyásolja a pórusok méretét ( a pórusok az
összfelület 55 – 75 %-t foglalják el). Vastagságuk: 3 – 5 mm.
Egyszer használhatók. Használat előtt át kell mosni a papíríz elkerülése érdekében.
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a – cellulóz +
kovaföld
b – cellulóz
c – műanyaggal
átitatott réteg

Szűrőlap szerkezete
Működése: a lapszűrők felületi szűrést (kétdimenziós) végeznek. A gépet úgy kell összeszerelni, hogy:
- figyelembe vesszük, hogy a fej- és véglap ellát- e vezetési feladatot,
- a T és F kereteket felváltva helyezzük a gépbe,
- a szűrőlapokat a keretek közé tesszük úgy, hogy bolyhos oldaluk a T keret felé nézzen,
- összeszorítás.
Összeszorításkor alakulnak ki a gyűrűcsatornák. A bevezető szelepen keresztül
bevezetjük a gépbe a szűretlen bort, ez elárasztja a T keretek és a szűrőlapok alkotta
kamrákat, majd a szűrőlapokon a szilárd részecskék fennakadnak, a szűrt bor az F keretek
kamráiba jut, innen az F keretek gyűjtőcsatornájába, majd a felhasználási helyre.
Mindig ellennyomással szűrünk. Az ellennyomást a be- és kivezető szelepekkel
állítjuk be. Kezdeti érték 0,3 – 0,5 bar.
Szűrés során a szűrőlapok fokozatosan telítődnek, amit a belépő oldalon a nyomás
fokozásával lehet korrigálni.
Szűrés végén a megengedett szűrőnyomás (a bemenő oldali nyomásmérő állása)
egyszerű szűrésnél maximum 3 bar, csírátlanító szűrésnél maximum 1,5 bar. Szénsavas
italoknál a CO2 tartalom megőrzése érdekében a nyomáskülönbség minimum 1 bar.
Amikor a szűrés során a megengedett maximális szűrőnyomást elértük, a szűrést le
kell állítani, a gépet ki kell üríteni, szétszerelni, majd kimosni.
Váltókamra használatával egy folyamaton belül többféle célú szűrés is megoldható.
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Egyszerű lapszűrő működése

Váltókamrás lapszűrő működése
Végezetül egy fontos jellemzője: könnyen kezelhető.
Kovaföldszűrők
Háromdimenziós szűrést valósítanak meg. A szűrés közben folyamatosan adagolt szűrőanyag a
szűrőfelület állandó megújulását jelenti, ezért szakszerű üzemelés esetén záróréteg nem alakul ki. A
szűrési segédanyag kovaföld , vagy perlit. A kovaföld egysejtű tengeri algák váza, porózus belső
szerkezetű, míg a perlit hazai ásvány (alumínium-szilikát), olcsó, durva kovaföld részbeni
helyettesítésére, előszűrésre használják.
Fő részei: - adagoló,
- szűrő.
Az adagoló: többfunkciós szerkezet, a tartályában elkészített szűrőanyag szuszpenziót egyrészt állandó
homogén állapotban tartja, másrészt pontosan szabályozható mennyiségben a szűrendő
boráramba adagolja.
Részei: - tartály,
- keverőszerkezet,
- adagolószivattyú,
- szerelvények.
A saválló acélból készült 50 – 1000 liter térfogatú tartály a kovaföld szuszpenzió
elkészítésére és tárolására szolgál. Lapátos, vagy propeller keverő biztosítja a kovaföld
szuszpenzió homogén állapotát. Az adagolószivattyú membrán-, dugattyús- vagy csigás
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szerkezetű. Térfogatáramuk fokozatmentesen és pontosan szabályozható. Szerelvényei a
szívó- és nyomócső, az ellenőrző üvegcső, és a térfogatáram mérő rotaméter.

1. membrán
2. szivattyúház
3. szívószelep
4. nyomószelep
5. dugattyú
6. visszatérítő rugó
7. excentertárcsa
8. állítócsavar
9. meghajtómotor
10. hajtómű
11. ház
12. légüst

Adagoló membránszivattyú
A szűrőkészülék: Felépítésük alapján lehet:
- kamrás, vagy
- tartályos.
A tartályos szűrők a szűrőelemek alapján csoportosíthatók: - tányéros,
- korongos,
- gyertyás.
Kamrás kovaföldszűrők
Szerkezetük annyiban tér el a lapszűrők szerkezetétől, hogy a lapszűrő T kerete helyébe a
folyamatosan adagolásra kerülő kovaföld szuszpenzió befogadására alkalmas KG keret kerül.
Fő szerkezeti részei: - alváz,
- fej- és véglap,
- kovaföldkeretek,
- kivezető keretek,
- szorítószerkezet,
- szerelvények.
A kovaföld keret: a szűrendő bor és a vele folyamatosan adagolásra kerülő szűrőanyag befogadására
alkalmas keret (KG keret).
Anyaga saválló acél vagy műanyag, méretei szabványosak (40x40…100x100 cm),
szélessége 40 – 50 mm. Mind a négy sarkán folyadékvezető gyűrű található, ezek közül kettő
a keret belső terével van összeköttetésben, kettő pedig átvezető gyűrű.
A szűrőgép összeszerelésekor a KG keret mindkét oldalára támasztólap kerül (anyaga
cellulóz, műanyag, nagy porozitású), így válik alkalmassá a szűrőanyag befogadására.
A szűrő többi része megegyezik a lapszűrő gép hasonló részeivel.
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Kovaföldszűrő KG keret

Kamrás kovaföldszűrő
Működése: összeszerelés után első feladat az alapréteg felhordása a támasztólapokra, ezzel tesszük
szűrőképessé a szűrőt (összes szűrőfelületre számolva 300 – 800 g/m² kovaföld).
A kovaföldes bor áramlásának útja: bevezető szelep – KG keretek gyűrűcsatornái – - KG
keretek szűrőkamrái – itt a kovaföld rárakodik a támasztólapra, a bor pedig átszűrődik a
támasztólapon – kivezető keretek (F keretek) kamrái – F keretek gyűrűcsatornái – kivezető
szelep. A szűrőből kikerülő bort ellenőrizni kell, és mindaddig visszavezetni körforgásban a
szűrőbe, amíg tökéletesen meg nem tisztul.
Ezt követően indítható a folyamatos szűrés. Ennek során folyamatosan 0,2 – 1,0 kg/m³
kovaföldet juttatunk a borba szuszpenzió formájában az adagoló szivattyú segítségével. Ilyen
módon állandóan friss szűrőréteg rakodik a már meglévő szűrőrétegre, ami megakadályozza
a záróréteg kialakulását. Érvényre jut a háromdimenziós szűrés, de ugyanakkor a szűrőréteg
állandóan vastagszik, végül megtelik a szűrőkamra kovafölddel, ami a szűrés végét jelenti.
Le kell állítani az üzemelő szivattyút, és a szűrőben maradt bort nagy szűrő esetén ki kell
nyomatni vízzel, vagy levegővel, illetve kisebb szűrő esetén leengedni. A szűrő szétszedése
után a támasztólapokon lévő elhasznált szűrőanyagot óvatosan eltávolítjuk, majd vízzel
lemossuk a támasztólapokat és a kereteket is.
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Kamrás kovaföldszűrő működése
A kovaföldszűrő teljesítőképessége függ:
- a szűrőfelület nagyságától,
- a szűrőanyag megválasztásától,
- a szűrőanyag adagolásától.
A szűrőanyagokból különböző szemcseméretűeket és különböző méretmegoszlásúakat állítanak
elő.
Tájékoztatásul a szemcseméret és a D érték viszonya:
Szemcseméret
Nagyon durva
Durva
Középfinom
Finom
Nagyon finom

D érték
> 1000
350 – 1000
100 – 350
20 – 100
< 20

Általános szabály: a zavarosabb borokhoz magasabb, a tisztábbakhoz kisebb D értékű
szűrőanyagot kell választani.
Az utánadagolás akkor szakszerű, ha a kiszűrendő szediment tömegét alig meghaladó tömegű
friss szűrőanyagot adagolunk folyamatosan.
A szűrőanyag szakszerűen adagolt tömegét csak gyakorlati úton lehet megállapítani !
Néhány műszaki jellemző a kamrás kovaföldszűrőkkel kapcsolatban (az adatok típusfüggőek):
- térfogatáram: 7 – 8 hl/h m² -ként,
- szűrőfelület: 5 – 50 m²,
- teljesítmény: 40 – 400 hl/h,
- maximális nyomáskülönbség: 4 bar,
- a szűrés kezdetén 1,2 bar nyomáskülönbséget kell létrehozni.
Az utóbbi időben kezd kiszorulni a használatból a nehézkes tisztíthatósága miatt.
Tartályos kovaföldszűrők
Legfőbb jellemzője, hogy a szűrőelemek is és a szűrendő bor is a tartályban helyezkedik el.
Ennek megfelelően a szűrőelemek kívülről befelé szűrnek.
Valamennyi gyártó cég a gyártás során azt a praktikus elvet követi, hogy közös vázon helyeznek
el minden olyan gépegységet, amire a szűrés során szükség lehet.
Fő szerkezeti részei: - tartály,
- szűrőelemek,
- szerelvények,
- kiegészítők.
191

A szűrőtartály: Saválló acélból készül, nyomásálló kivitelben. Az egyik vége domború, a másik vége
nyitható kiképzésű. Álló vagy fekvő helyzetű lehet. A szűrt bor elvezetése csőtengelyen
(tányéros és korongos támasztóelem esetén), vagy álfenékkel lezárt tartályrésszel (gyertyás
támasztóelem esetén) történik.
Térfogatuk 0,1 – 6 m³, megengedett maximális túlnyomás a tartályban 10 bar.
A szerelvények a tartályon helyezkednek el: nyomásmérő, légtelenítő, biztonsági szelep, nézőüveg,
csőcsatlakozások.
A szűrőelemek: (támasztóelemek) támasztékul szolgálnak a szűrőanyag számára. Anyaguk saválló acél
(egyes elemei készülhetnek műanyagból).
Kialakításuk szerint lehetnek: - szűrőtányérok,
- szűrőkorongok,
- szűrőgyertyák.
A szűrőtányérok mindkét oldalán szűrőfelület van. Felépítése: középen helyezkedik el a
vezető tárcsa, ennek mindkét oldalán a fémszövet támasztólap, és az egészet zárógyűrű fogja
egységbe. Átmérője 300 – 400 mm.
A szűrőkorongok csak egyoldalas működésűek. Felépítése: tömör vezető acéllemez, durva
fémszövet, finom fémszövetből készült támasztólap, és az egészet zárógyűrű fogja egységbe.
Átmérője: 400 – 1300 mm.

Szűrőtányér

Szűrőkorong

A szűrőtányérok is, és a szűrőkorongok is szűrletgyűjtő csőtengelyre vannak felfűzve, köztük
a távolságot távtartók biztosítják. A tányéroknál a vezetőtárcsa, a korongoknál az acéllemez
vezeti a szűrletet a csőtengelybe.
A szűrőgyertyák használata visszaszorult.
Kiegészítő berendezések: utószűrő és mosószerkezet.
Nagy tartálytérfogat esetén korszerű berendezéseknél a tartály ürítésekor utószűrést
alkalmaznak. Ennek egyik formája, amikor a két legalsó szűrőkorong nem vesz részt a
főszűrésben. A szűrés befejezésekor a tartályban maradt bort inert gázzal nyomják át ezen a
két szűrőelemen. Külön kivezetéssel rendelkeznek.
Korszerű tartályos kovaföldszűrők önmosó berendezéssel is rendelkeznek, azaz a tartály és a
szűrőelemek tisztítása a tartály megbontása nélkül elvégezhető. Ennek egyik megoldása,
amikor forgatható mosó fúvókák vannak a tartályba szerelve. A hatékony mosási művelethez
legalább 4 – 6 bar nyomású víz szükséges.
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A működtetés:
- alapréteg felrakása 800 – 1200 g/m² durva kovafölddel, tiszta borral,
- a szűrendő bor áramába kovaföld adagoló szivattyú kovaföldet adagol,
- a kovafölddel kevert borból a tartályban a támasztóelemekre rakodik a kovaföld
és a zavarosító anyag,
- a szűrt bor a csőtengelyen keresztül távozik.
-

Kovaföldszűrő
Membránszűrők
Kétdimenziós szűrést valósítanak meg. A borászatban használt membránok pórusmérete lehetővé
teszi a palackozást megelőző csírátlanító szűrést. Regenerálás után újra használhatók.
Fő szerkezeti részei: - szűrőtartály,
- szűrőgyertya,
- szerelvények.
A szűrőtartály: Saválló acélból készült nyomásálló henger. Mérete a benne elhelyezett gyertyák
számától függ. Üzemi helyzetben állványzatra téve kengyelekkel van rögzítve. A tartály alsó
részén egy álfenék a belső teret két részre osztja. A felső nagyobb részben vannak a gyertyák,
míg az alsó kisebb rész a szűrletgyűjtő. A szűrőgyertyák alsó részükkel az álfenékhez
kapcsolódnak, felül pedig támasztórugók stabilizálják helyzetüket.
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1.
szűrőtartály
2. perem és
állványzat
3. elválasztó
fenék
4.
rögzítőgyűrű
5.
anyagbevezetés
6.
szűrlet
elvezetés
7. légtelenítő
8.
szűrőgyertya
9.
rugós
megtámasztás
10.
nyomásmérő
Membránszűrő
Membránszűrő szerkezete
A szűrőgyertya: henger alakú. Felépítése belülről kifelé haladva: áttört felületű merevítő henger –
szűrőmembrán – perforált felületű külső védőhenger. A szűrőmembrán több rétegű (a rétegek
azonos, vagy különböző pórusméretűek lehetnek), és a nagyobb szűrőfelület érdekében
redőzött.

A szűrőgyertya szerkezete

Membrán szűrőgyertya a házban

Szerelvények: a membránszűrő üzemeltetéséhez és ellenőrzéséhez szükségesek. Ezek a következők:
- be- és kivezető csonkok,
- légtelenítő szelep,
- biztonsági szelep,
- fertőtlenítő szelep,
- nyomásmérő.
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Működése: a szűrendő bor a bevezető csonkon jut be a tartályba. A túlnyomás hatására áthatol a
szűrőgyertyák membránjain, majd a gyertyák belső csövén a szűrletgyűjtőbe áramlik,
ahonnan a kivezető csonkon távozik. A szilárd részecskék fennakadnak a membrán felületén.
Kívülről befelé szűr.
Egy db. 0,12 m² szűrőfelületű gyertyánál a teljesítőképesség 200 – 1000 liter/h között
változik az alkalmazott nyomás függvényében (diagram).
A membránok hibátlanságát „buborék próbával” naponta ellenőrizni kell.
Sterilizálható túlnyomásos gőzzel (1 bar túlnyomás → 121˚C gőzhőmérséklet), melegvízzel
(85˚C), illetve kémiai szerekkel.
Regenerálhatók a szűrési iránnyal szemben 3,5 bar nyomással.
Mindenképpen ajánlatos a gyártó által megadott nyomásértékeket betartani.
Aljszűrők
A bor- és az üdítőital készítésekor sok zavarosító anyagot tartalmazó alj keletkezik. Ezek sűrű
szuszpenziók, szűrésük megoldását jelentik az aljszűrők.
Az aljszűrő lehet: - szűrőprés, vagy
- vákuum-dobszűrő.
Kamrás szűrőprések
A szűrőprések (kendős szűrők) olyan szakaszos működésű szűrőgépek, melyeknek szűrőkamráit
az egymás mellett lévő vezetőkeretek és a velük összepréselt szűrőkendők adják (analógia a kamrás
kovaföld szűrőkkel: a támasztólapok szerepét itt a szűrőkendők veszik át). A szűrőkendők szerepe
kettős. Egyrészt a pórusméreténél nagyobb szilárd részecskéket visszatartja (ebből alakul ki a
szűrőréteg), másrészt a szűrőkamrák közötti tömítést végzik. Kétdimenziós szűrést végeznek.
A kamrás szűrőprés úgy van kialakítva, hogy a szűrőlapok közti „üres” teret az un. kamrát tölti ki
a szuszpenzió, majd szűrés után a visszamaradó szilárd anyag tömege, az iszap. Szerkezeti okokból a
kamrák szélességi mérete korlátozott, ezért a szuszpenzió sűrűségének függvényében gyakran kell
üríteni a kamrákat. Az ürítés úgy történik, hogy a szűrőlapokat széthúzzák, így a kamrák kinyílnak, és
az iszap „kicsúszik” a kamrából.

1. fejlap
2. véglap
3.
szűrőlapok
4.
szuszpenzió
bevezetés
5.
szűrlet
kivezetés
6. iszap
7.
szűrőkendő
Szűrőlap szűrőkendővel

kamrás szűrőprés vázlata

Borászatban ritkábban kerül alkalmazásra, élelmiszeripari felhasználása a söripar és az üdítőital
gyártás területén van.
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Kamrás szűrőprés
Vákuum-dobszűrők
A borászatban alkalmazott vákuum-dobszűrők szűrési segédanyag felhasználásával folyamatosan
működő szűrőgépek, melyeket mustalj, borseprő, derítési aljak tisztítására használnak. Háromdimenziós
szűrést végeznek.
Működése különleges abból a szempontból, hogy az összes többi szűrőgép, amelyeket a
borászatban használnak, kisebb - nagyobb túlnyomással működnek, addig a vákuum-dobszűrő a
vákuumszivattyúja által előállított 0,2 – 0,4 bar értékű vákuummal üzemel.
Fő szerkezeti részei:
- szűrődob,
- aljfelhordó szerkezet,
- kaparó szerkezet,
- kiegészítő berendezések.
A szűrődob: Vízszintes helyzetű henger. Palástja perforált cellákból áll, melyet válaszfalak szektorokra
osztanak. Ezek kapcsolatban vannak a küllőszerűen szerelt szívócsövekkel.
Az így kialakított dob palástjára acél fémszövetet helyeznek, majd erre cserélhető műanyag
szűrőkendőt feszítenek. A szívócsövek a dob csőtengelyébe kapcsolódnak, mely csőtengely
csatlakozik a szűrletleválasztó tartályhoz.
A szűrődob fordulatszáma 0,2 – 6,0 ford/perc között változtatható, szűrőfelülete típustól
függően 1 – 60 m². Ez utóbbiból látszik, hogy többféle méretben gyártják, használata a kisés középüzemek számára is gazdaságos lehet.
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Szűrődob szerkezete
Az aljfelhordó: feladata a szuszpenziónak a szűrődob felületére juttatása. Kialakítása lehet vályús,
illetve csatornás.
A vályús megoldásnál a dob alatt elhelyezkedő saválló acélból készült vályúból forgás
közben vákuum segítségével a dob vesz fel a bemerülésével arányos szuszpenzió réteget. A
vályúban keverőberendezés biztosítja a homogén állapotot.

Vákuum dobszűrő felépítése
A kaparószerkezet: A szűrődob palástja mentén elhelyezett állítható előtolású kés (előtolás értéke: 1 – 6
mm/h), melynek feladata az elhasznált szűrő alapréteg eltávolítása.
A kiegészítők:

- szűrletleválasztó tartály,
- vákuum szivattyú,
- szűrletszivattyú.

Működése: a szűrő üzembe helyezésekor 70 – 100 mm vastag durva minőségű kovaföld-perlit réteget
viszünk fel a dob felületére, a vákuum szívóhatásának eredményeként ezen átszűrődik a
folyékony fázis, míg a szilárd fázis a szűrőfelületre tapad. Forgás közben a vákuum hatása
folyamatosan érvényesül, így a kiszűrt anyag gyakorlatilag elveszíti teljes nedvesség
tartalmát. Ezt a réteget egy kevés szűrőanyaggal együtt választja le folyamatosan a
kaparószerkezet. A szűrés addig tart, amíg az eredetileg felvitt szűrőréteg el nem fogy.
Tájékoztatásul adatok a fajlagos szűrőképességről [liter/h/m²]:
Mustalj
200 – 300
Borseprő
50 – 100
Derítési üledék 150 – 200
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Vákuum dobszűrő működése

Vákuum dobszűrő
Tangenciális szűrők (Cross-Flow technika)
A membránszűrés különleges módját alkalmazzák a tangenciális szűrők. A szűrendő
folyadékáram zárt rendszerben (csőben, mely maga a szűrőfelület) a szűrőfelülettel párhuzamosan
érkezik elég nagy sebességgel ahhoz, hogy áramlása turbulens legyen. Pascal törvénye értelmében (zárt
rendszerben lévő folyadékban a nyomás minden irányban gyengítetlenül terjed) áramlás közben a
folyadék egy része merőleges irányban átszűrődik a cső falán, mint szűrőfelületen, míg a többi
továbbhalad úgy, hogy az átszűrődött folyadék üledékét is magával sodorja (az áramlás turbulens!). Ezt
visszavezetik a főáramba, és újra szűrhető.
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A tangenciális szűrés elmélete
Különleges kialakításúak a szűrőcsövek. Anyaguk poliszulfon, a csövek belső átmérője mintegy
0,8 – 1,5 mm, fala a szűrőfelület. A pórusai kifelé bővülőek (kúposak), a kapillárisok nagyon rövidek.
Ezek azt eredményezik, hogy eltömődési veszély nincs. A pórusok átmérője 0,01 – 10 μm, ami
molekula és mikrobaszűrést tesz lehetővé.
A szűrőcsövekből szűrőmodulokat állítanak össze. Egy modulban 250 – 2000 db. szál van. Az
össz szűrőfelület így rendkívül nagy. A szálakat méretre vágás után műanyagba ágyazzák. Az így
elkészült egység a patron, ami könnyen és gyorsan cserélhető.
Ezek a szűrők egyesítik a membránszűrők élességét a pasztőrözés csíramentesítő hatásával.
Must, erjedő must, bor csírátlanítására alkalmasak.

Tangenciális szűrő elemi szűrőcsövei

Tangenciális szűrő modul

Működése: a szűrendő bort a tárolótartályból az előszűrőn keresztül az előtéttartályba szivattyúzzák.
Ebben lévő folyadékszint állandó szintmagasságáról úszós szelep gondoskodik. A keringető
szivattyú a bort a szűrőmodulba vagy szűrőmodulokba nyomja. Ezen áthaladva a szűrlet az
elvezető csonkon keresztül távozik, míg a bor szűretlenül maradt része a magával vitt
üledékkel együtt visszajut az előtéttartályba. A visszajutó üledék folyamatosan emeli a
szedimenttartalmat. Kb 30 – 32 % koncentrálódás szab határt a szűrési folyamatnak.
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1. szűrőmodul
2. előtéttartály
3. úszószelep
4. előszűrő
5. betáplálás
6. keringető szivattyú
7. aljürítő
8. szűrlet elvezetés
9. szűrlet ürítő
10. légtelenítő
11. szelep
12. szelep

A tangenciális szűrő működési vázlata
A membránfelület szennyeződése (lerakódások) következtében állandóan csökken az
áteresztőképesség. Ezért meghatározott időnként mosási ciklust kell beiktatni, amikor a gyár
által előírt kezelésekkel (víz, vegyszerek) az ellenállás növekedését okozó lerakódásokat
eltávolítjuk. Helyesen kidolgozott és alkalmazott tisztítási eljárások esetén a jelenlegi
modulok élettartama 2 – 3 év.
Néhány tájékoztató adat:
- alkalmazott nyomás 2 – 3 bar,
- 1 db modul szűrőfelülete kb 5 – 10 m²,
- 1 db modul áteresztőképessége kb 100 – 300 liter/h.

Cross-Flow szűrő
Egyéb kezelések gépei
Ezek a kezelések nem tartoznak szorosan a borászaton belüli nagy technológiai vonulatok
(szőlőfeldolgozás, fehérbor készítés stb) egyikéhez sem, de azokat kiegészítve a végtermékeket vagy
újabb oldalukról mutatják be, vagy feldolgozhatóságukat illetve minőségüket növelik.
Egymástól eltérő funkcióval rendelkeznek, ugyanakkor a saját területükön nem helyettesíthetők.
Ebben a fejezetben az alábbi berendezéseket tárgyaljuk:
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-

kéntelenítő berendezés,
szénsavazó berendezés,
vízlágyító berendezés.

Kéntelenítő berendezés
A must tartósítására nagyadag ként használnak (600 – 1500 mg/liter). Az így tartósított mustot
felhasználás előtt (pl. üdítőital készítés) kénteleníteni kell. Ennek a műveletnek az elvégzésére
szolgálnak a kéntelenítő berendezések, melyben fizikai és kémiai módszerek segítségével érik el a must
kéntelen állapotát.

Kéntelenítő berendezés
Főbb szerkezeti részei:
- kéntelenítő oszlop,
- közömbösítő tartály,
- légszivattyú,
- kiegészítő berendezések.
A kéntelenítő oszlop: a kén a mustban kénessav formájában van jelen. A kéntelenítő oszlop feladata :
lehetővé tenni a kéntartalom kéndioxid formájában történő felszabadítását. Kialakítása: 4 – 6
m magas, 0,6 – 1 m átmérőjű saválló lemezből készült henger. Gőzfűtéses kettős köpenyű,
belső terét perforált rekeszek 150 – 250 mm magas kamrákra osztják, a kamrák között un.
bukócsövek tartják a kapcsolatot. A tartály alsó részéhez csatlakozik a vivőgáz (levegő, N2)
bevezető csöve, a kéntelenített mustot elvezető cső és az ürítőnyílás. Felső részéből – a
gázgyűjtő dómból – a vivőgáz-kéndioxid keverék csővezetéken át a közömbösítő tartályba
áramlik.
A közömbösítő tartály: feladata a gázkeverék SO2 tartalmát kémiai úton lekötni. Kialakítása: saválló
acélból készült zárt henger. Belső terében terelőlemezek végzik az áramló gáz irányítását. A
tartály alsó részén vezetik be a gázkeveréket, a felső részén távozik a megtisztult vivőgáz.
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Lehetőség van a közömbösítő anyag pH-jának ellenőrzésére, és a közömbösítő anyag
szükség szerinti cseréjére. A nagy kapacitású kéntelenítő rendszereknél a folyamatos üzem
biztosítására 2 db. közömbösítő tartályt alkalmaznak.
A légszivattyú: saválló anyagból készült, forgó rendszerű. Feladata: biztosítani a vivőgáz áramlását a
közömbösítő tartály és a kéntelenítő oszlop között.
A kiegészítő berendezések: kénes must, illetve kezelt must szivattyú, lemezes hőcserélő, mésztej
előállító berendezés szivattyúval.
Működése: a kénes mustot szivattyú szállítja a hőcserélőbe, ahol a kezelt must hőtartalmának egy részét
átvéve kb. 80 C˚-ra hevülve a kéntelenítő oszlop belső terébe jut. Itt az első betétrekesz
felületén vékony rétegben eloszlik. A bukócső az alatta lévő rekesz felületére vezeti a kénes
mustot, majd onnan ismét lejjebb kerül. Eközben a vékony rétegű muston ellenáramban
folyamatosan vivőgáz buborékol át, amely felszabadítja a kéndioxidot. A magas hőmérséklet
fenntartásáról folyamatosan a gőzfűtés gondoskodik. A megtisztított mustot a kéntelenítő
oszlop alsó részéből szivattyú szállítja a hőcserélőn át a gyűjtőtartályba. A felszabadult SO2
gáz a vivőgázzal együtt a közömbösítő tartály alsó részébe áramlik, ahol a mésztejen
átbuborékolva a gázkeverék SO2 tartalma lekötődik, míg a vivőgázt a légszivattyú elszívja, és
újra a kéntelenítő oszlopba nyomja.
Amikor a közömbösítő tartályban lévő mésztej kimerül (pH-ja kb.8) lefejtjük, és friss
mésztejjel töltjük fel (a mésztej kimerülését színváltozás is kíséri: rózsaszín → fehér).
Szénsavazó berendezés
A bor frissítése széndioxid elnyeletésével történik (0,4 – 1,0 g/liter). Így az ízek, illatok sokkal
intenzívebben érezhetők, a bor üdítő jellege és gyümölcsös illata is kidomborodik. Erre a célra a
fiatalabb, gyümölcsös borokat részesítik előnyben.
Egyébként a CO2 színtelen, szagtalan, levegőnél sűrűbb gáz (ρ = 1,84 kg/m³). Antibakteriális
hatású, és gátolja a gombák szaporodását. Hatását úgy fejti ki, hogy pl. a bor víztartalmában oldódva
behatol a mikrobák sejtmembránjába, károsítva ezzel működésüket.
A széndioxid elnyelését befolyásoló tényezők:
- a bor feletti gáz nyomása, az elnyelt gáz mennyisége a nyomás növekedésével arányos.
- a hőmérséklet, csökkenésével növekszik az elnyelt CO2 mennyisége.
- az érintkezési felület, minél nagyobb, annál nagyobb az elnyelődés sebessége.
- gáztalanítás, az elnyeletés hatásfokát csökkenti az idegengáz tartalom.
- kémiai összetétel, a szénsavazandó folyadék keménysége csökkentő tényező.
A szénsavazó berendezések fő gépegységei:
- szaturáló,
- CO2 ellátó berendezés.
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Sugárfúvókás szénsavazó berendezés
A szaturáló főbb szerkezeti részei:

- CO2 elnyelető,
- pihentető egység.

A CO2 elnyelető: erre a feladatra többféle módszert dolgoztak ki, ezek közül a leggyakrabban
alkalmazott megoldás a sugárfúvókás széndioxid elnyeletés. Ezek a berendezések gáztalanító
egység nélkül működnek, így biztosítják az illatanyagok megmaradását.
A szintérzékelős előtéttartályból szivattyú szívja a szénsavazandó bort, és nyomja a
sugárfúvókába. A szabályzószelep segítségével állítjuk be az adagolásra szánt széndioxid
mennyiséget. A sugárfúvókában a bor és a széndioxid keveredik, majd a telítőkazánba jut. Ez
CO2 nyomás alatt álló tartály, puffertartály szerepét is betölti. Ebbe a bor szétporlasztva lép
be, majd megpihen. Innen a széndioxiddal dúsított bor a töltőgépbe kerül.
A CO2 ellátó berendezés: feladata a széndioxid elnyelető egységet folyamatosan ellátni a szükséges
nyomású és mennyiségű széndioxiddal. Általában a szénsavazó berendezések gáz
halmazállapotú széndioxiddal működnek. Ezek un. lefejtő berendezéssel üzemelnek.
A széndioxid gáz palackból, vagy tartályból nyerhető. A palackos CO2 folyékony
halmazállapotú, 99,8 % tisztaságú, élelmiszeripari minőségű. Általában 20 kg töltő tömegű
nyomásálló palackban szállítják, melyben a nyomás 70 bar. A CO2 tartalmú palack jelölése a
következő: Beütés: SZÉNDIOXID, szín: a palackváll szürke.
A palack lefejtőszelepének megnyitásakor a folyékony széndioxid a palackból kijutva
hevesen párolog, az ehhez szükséges nagy mennyiségű hőt a környezetéből vonja el. Ezért
nem túl hosszú idő múlva a szelep „befagy”. A folyamatos üzem biztosításához vagy két
palackot használnak és ezeket váltva üzemeltetik, vagy valamilyen módszerrel melegítik a
szelepet (pl. langyos vízzel folyamatosan).
A tartályos rendszer nagyüzemek számára lett kifejlesztve. Itt közúti tartálykocsiból fejtik át
a széndioxidot az üzem tárolójába.
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Vízlágyító berendezés
A hálózati víz vidékenként eltérő keménységű. A víz keménységét a benne lévő Ca++ és Mg++
ionok adják. Ezek kiválva és lerakodva képezik a vízkövet, ami a csővezetékekben és a különböző gépi
berendezések belsejében előbb-utóbb a meghibásodások sorozatát okozzák. Ugyanakkor egyes
technológiai folyamatok lágy vizet igényelnek. Így pl. a viszárús palackok mosása lágy vizet igényel.
A víz keménységét leggyakrabban német keménységi fokkal [nk˚] fejezik ki. Ebből a
szempontból a vízkeménységi tartományok a következők:
A víz keménységi tartományai [nk˚]
Nagyon lágy víz
0–4
Lágy víz
4–8
Közepesen kemény
8 – 18
víz
Kemény víz
Nagyon kemény víz

18 – 30
> 30

A vezetékes víz Magyarországon közepesen kemény, néhol nagyon kemény.
A víz keménységét okozó Ca++ és Mg++ ionokat ioncserélő vízlágyítóval távolíthatjuk el. Akár
háztartási méretű, akár ipari méretű az ioncserélő vízlágyító készülék, a benne történő kémiai folyamat
ugyanaz.
Az ioncsere az ioncserélő gyantával feltöltött tartályban zajlik. Az ioncserélő gyanta természetes
állapotában negatív töltésű. A Na+ ion egy pozitív töltésével kapcsolódik a gyantához. Amikor a két
pozitív töltéssel rendelkező Ca++ és Mg++ ionokat tartalmazó kemény víz átáramlik az ioncserélőn,
akkor a kétszeres + ionokat tartalmazó ionok helyet cserélnek az egyszeres + töltésű Na + ionokkal. Ez a
folyamat addig tart, amíg a gyanta ki nem merül (azaz elfogy a Na+ ion). Ekkor regenerálás következik,
ami abból áll, hogy fordított áramlási iránnyal tömény NaCl oldatot áramoltatnak át a gyantaágyon.
Ekkor gyakorlatilag fordított ioncsere zajlik: a Ca++ és Mg++ ionok leválnak a gyantaszemcsékről, és a
gyanta feltöltődik Na+ ionokkal.
Ipari méretű ioncserélős vízlágyítót mutat a következő ábra, ahol a vízátfolyás 10 m³/h.

Ipari méretű vízlágyító
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Pezsgő érlelése
Üveges pezsgő pincei érlelésekor a munkavállaló részére arc- és fejvédő eszközt kell
biztosítani.
A pezsgős üvegekből a seprő kilövetésekor a munkavállaló részére egyéni arc- és fejvédő
eszközt kell biztosítani.
A pezsgő-erjesztő tank biztonsági szelepének működését folyamatosan ellenőrizni kell.
Kiegészítések
Pezsgőkészítés műszaki szemmel
Pezsgőnek azokat a másodlagos erjesztési eljárással készült bor, vagy must alapú italokat
nevezzük, amelyekben a CO2 kizárólag az erjedésből származik. Ha mesterséges úton kerül bele a CO2 ,
akkor az ital nem pezsgő, hanem habzóbor.
Pezsgőkészítési eljárások
Bármilyen módon készül a pezsgő, ugyanazokat a lépéseket kell megtenni a végső cél elérése, a
palackba zárt pezsgő érdekében. Ezek a lépések a következők:
- alapbor elkészítése (első erjesztés),
- tirázs likőr (cukoroldat) és anyaélesztő adagolás az alapborhoz,
- második erjesztés,
- seprő eltávolítása és az expedíciós likőr adagolása,
- palackozás.
A kiinduló anyag az alapbor. Ennek viszonylag alacsony alkoholtartalommal és magas
savtartalommal kell rendelkeznie. Ennek érdekében a szőlőt teljes érés előtt szüretelik (cukorfok
maximum 17), és reduktív módon dolgozzák fel. Mivel a pezsgő minőségének minden évben
azonosnak kell lenni, ezért az alapbort többnyire házasítással készítik (cuvée).
Kívánatos, hogy a pezsgőben a CO2 végnyomása 5-6 bar legyen. Számítások és tapasztalat szerint
4 g/l cukorból 1 bar nyomásnyi CO2 keletkezik. A cukrot tirázs likőr formájában adják a borhoz oly
módon, hogy a kiszámított mennyiségű cukrot annyi alapborban oldják fel, hogy a likőr cukortartalma
50 % legyen. Az erjesztéshez még a pezsgőhöz kifejlesztett fajélesztő is szükséges.
Az alapbor, a tirázs likőr és a fajélesztő (anyaélesztő) keveréke adja a töltőbort. Ettől kezdve a
különböző pezsgőkészítési eljárásnak megfelelően palackban, vagy tartályban történik a második
erjesztés. Közben gondosan ügyelnek arra, hogy az erjedés közben keletkező CO2 a palackban, vagy a
tartályban maradjon.
A második erjesztés alatt keletkező seprőt szűréssel eltávolítják, majd expedíciós likőrrel
beállítják a végső édességi fokot és ízhatást.
Utolsó stádium a palackozással kapcsolatos munkák.
A fentiek szerint történik a pezsgőkészítés, de hatalmas különbség van a különböző technológiák
között abban, hogy a pezsgőkészítés mennyire hagyományos (tradicionális). A különböző műveletek
időtartamában, módszereiben, eszközeiben van a különbség.
A champagne-i eljárás (méthode traditionnelle)
A töltőbort ugyanabba a palackba töltik (0,75 literes), amiben erjed, majd később érlelődik, és
amiben végül forgalmazzák.
A megtöltött és koronadugóval lezárt palackokat 12-14˚C állandó hőmérsékletű pincében fekvő
helyzetben 3-4 hónapig erjesztik. Ezalatt az élesztőgombák teljes egészében felélik a beadagolt cukrot
(tirázs likőr), a palackban kialakul a kívánatos nyomásérték, a CO2 oldott állapotban lesz a borban,
illetve összegyűlik a palack légterében. Mivel több cukor nincs, a gombák elpusztulnak, szétbomlanak
testanyagaikra, és ezek is megjelennek a pezsgő ízvilágában. Ehhez az érleléshez idő kell, minimálisan
3, de esetenként ennél több év is.
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Az érlelés után a palackokban lévő seprőt a pezsgőmesterek több lépcsőben, szakszerű
mozdulatokkal a dugóra rázzák, majd a palack nyakrészét kétujjnyi mélységig -25˚C fokos sóoldatba
merítik. Itt megfagy a pezsgő, ez a jégdugó magába zárja az ott lévő seprőt is. A palackról a
koronadugót eltávolítják, és a palackban lévő nyomás a jégdugót a seprővel együtt kilövi (degorzsálás).
A palackot feltöltik expedíciós likőrrel, parafadugóval és drótkosárral lezárják, majd címkézik.
A beadagolt likőr mennyiségétől függően öt féle száraz, egy félszáraz és egy édes kategóriájú
pezsgőt különböztetünk meg.

Hagyományos pezsgőkészítés
Palackban erjesztés, szűréssel seprőtlenítés (méthode transvasée)
A töltőbor un. magnum (1,5 literes) palackokba kerül, ebben történik a másodlagos erjedés és az
érlelődés. Ez minimálisan 9 hónapot vesz igénybe. Ezután a palackok tartalmát zárt rendszerű ürítő
géppel hűthető, nyomásálló tartályba juttatják. Itt kapja meg az expedíciós likőrt, majd a seprőt
szűréssel eltávolítják. Hideg kezelésnek vetik alá, utána steril szűrés, palackozás, zárás, kiszerelés
következik (a használatos palackok térfogata 0,2; 0,75; 1,5; és 3,0 liter lehet).
Előnye ennek az eljárásnak az, hogy gyorsabban, kézi rázás nélkül lehet nagyobb tételt előállítani
a másodlagos erjesztés során kialakuló ízek biztosítása mellett.
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Pezsgőkészítés palackban erjesztéssel
Tartályban erjesztés és érlelés (méthode charmat)
A töltőbort nagy (esetenként hatalmas, akár 500 m³-es) nyomásálló tartályokba töltik. Ebben
történik a másodlagos erjedés és az érlelődés, melynek időtartama minimum 6 hónap. Ezt követően
szűréssel seprőtlenítik, a tiszta, nyers pezsgőbe adagolják az expedíciós likőrt, majd hűtőtartályokba
átfejtik. Itt hidegkezelést kap, melynek hőmérséklete -3; -4˚C, időtartama 1 hét. A hidegkezelés után a
pezsgőt csírátlanító szűrőn vezetik át, ezután a hűtött töltőtankba kerül. A töltés ellennyomású
töltőgéppel történik. A zárás ezeknél a pezsgőknél általában műanyagdugós.
Készülhet pezsgő közvetlenül mustból egy menetben, tartályban erjesztéssel. Az ilyen típusú
pezsgők neve: asti spumante. Ezek általában édesek, és muskotály ízűek.
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Pezsgőkészítés tartályban erjesztéssel
Hazánkban – felmérések szerint – a vásárlók a tankpezsgőt részesítik előnyben. Jelentősége miatt
a tankpezsgőgyártás gépeit, berendezéseit egy kicsit részletesebben tanulmányozhatjuk az alábbiakban.
A következő ábra a tankpezsgőgyártás folyamatát mutatja a töltőbor készítéstől kezdve a
töltőtankkal bezárólag.
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Tankpezsgőgyártás folyamatábrája
Az anyaélesztőt készítő tartály dupla falú, felül hűthető, alul fűthető egy időben. Keverő
berendezéssel, nívócsővel, hőmérővel, nyomásmérővel, CO2 elvezető szeleppel, élesztő elvezető
csappal rendelkezik.
Az alapbort, a tirázs likőrt és az anyaélesztőt dugattyús adagolószivattyúk szállítják a
keverőcsőbe. Az adagolószivattyúk által szállított folyadékmennyiség állítható, így a töltőbor
összetétele meghatározható. Kétféle állítási lehetőség van:
- a szivattyúkat frekvenciaváltós aszinkronmotor hajtja, a frekvenciaváltó segítségével a
motorok fordulatszáma – és ezzel együtt a szivattyúk által szállított folyadékmennyiségszabályozható, vagy
- exentertárcsa, visszatérítő rugó és állítócsavar segítségével a dugattyú lökethosszát, és ezzel
együtt a szállított folyadék mennyiségét szabályozhatjuk.
A keverőcsövön áthaladó töltőbor a szintérzékelővel ellátott puffertankba kerül. A puffertank
kettős köpenyű, a keringetett közeg állítja be a kívánatos erjedési hőmérsékletet (18-20˚C). Ha ez
megtörtént, akkor a töltőbor az erjesztőtankokba jut.
Ezek a tartályok speciális fehérboros erjesztőtartályok. Anyaguk saválló acél, alakjuk hengeres,
domború fenékkel. Nyomásállóságuk többnyire 8 bar. Kettős köpennyel (hűthetőség), és szigeteléssel
készülnek. A nagyobb méretűek (V>50 m³) szigetelés nélküliek. Álló, vagy fekvő helyzetűek.

Pezsgőtank
Az erjedés után kovaföldszűrőn seprőtlenítik. A szűrt, nyers pezsgőbe adagolják az expedíciós
likőrt, majd hűtőtankokban frigorifizálják. Ezek a tartályok kettős köpenyűek, szigeteltek, búvóajtóval,
nívócsővel, nyomásmérővel, rugóterhelésű biztonsági szeleppel, hőmérővel, termosztátkapcsolóval,
nyomáskiegyenlítővel vannak felszerelve. Töltés előtt steril lapszűrőn élesre szűrik, majd hűtött
töltőtankba kerül. Ennek felszereltsége hasonló a frigorifizáló tankokéhoz. A palackozás ellennyomásos
palackozó gépen történik.

Ellenőrző kérdések?
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Mennyi munkavállalót kell biztosítani az ászok hordó feltöltéséhez?
Hordóba való bemenetel esetén mi a helyes eljárás munkavédelmi szempontból?
A borkénezés legfontosabb munkavédelmi előírásait sorolja fel!
A borszivattyút ki kezelheti?
Kell-e használni védőrácsot a cefreszivattyú garatján?
a) nem, mert úgyis a bogyózó alá toltuk
b) igen
6) A borszeparátor kezelőjének kötelező-e a fülvédő használata?
7) A szűrőanyagokat külön kell-e tárolni a derítőanyagoktól?
8) A vákumdob szűrő működése során kézzel rásegíthetünk-e az un. iszap eltávolítására?
1)
2)
3)
4)
5)
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12.A BOR KISZERELÉSÉNEK MUNKAVÉDELME
Palackozás
Palackelőkészítés gépei
A bor palackozásának elsődleges célja a bor minőségének tartós megőrzése. A hazai piacra
kerülő borok nagy részét kellően előkészített viszárús palackokba töltik, míg az exportra kerülő borok
minden esetben gyári új un. „hutasteril” palackokba kerülnek.
A palackozás ma már nemcsak a jól felszerelt nagyüzemek lehetősége, nem túl nagy beruházással
kisebb üzemek is meg tudják oldani az önálló palackozást (a palack-előkészítéssel együtt).
Ahhoz, hogy a viszárús palack töltésre alkalmassá váljon, többféle kezelést, előkészítést igényel.
Ezek a következők:
- a palack felületéről a különböző maradványok eltávolítása,
- a palack belsejében lévő dugó eltávolítása,
- a palackok áztatása lúgos oldatban,
- a palackok külső- és belső mosása,
- öblítés, csepegtetés, szárítás.
Viszárús palackok előkészítése
A viszárús palackoknál a mosás előtt esetenként el kell végezni a kapszulamaradványok
eltávolítását. Erre a célra kifejlesztettek kisüzemi és nagyüzemi gépeket is, mindkettőnél azonos
működési elvvel. Forgó drótkorong (a kisüzemi gépnél), vagy forgó drótkorong sor (a nagyüzemi
gépnél) távolítja el a kapszula maradványokat. Mindkét berendezés alkalmas más jellegű maradványok
eltávolítására is.

Kisüzemi szerelék eltávolító

Nagyüzemi szerelék eltávolító

A palackok belsejéből a dugó, vagy a dugómaradvány eltávolítása kézi erővel történhet.
A palackmosó berendezésre két nagy feladat hárul: egyrészt a palack belsejében lévő
szennyeződés (rászáradt bormaradvány, esetleg idegen anyag stb) eltávolítása, illetve a korábbi
címkézésből származó címkék és egyéb külső szennyeződések eltávolítása. Ezt az összetett feladatot
különböző hőmérsékletű vízsugarak, illetve 2 %-os lúgoldat segítségével látja el. A korszerű
mosóberendezések az előkészítés különböző részfolyamatait egy – többnyire robosztus felépítésű géptestben végzik.
Ezek a gépek meglehetősen komplikált felépítésűek: a vázon és a burkolaton kívül tartalmazzák a
be- és kirakó szerkezeteket, a bonyolult hajtóművet, a szállítószerkezetet, a mosó- és áztató berendezést
(szivattyúkkal, szűrőkkel), a folyadék hevítőket és a szárító berendezést. A különböző gyártmányok
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mindegyike tartalmazza az előbbieket, különbség köztük a mosási menetrend egyes részeinek
időtartamában van.
A mosóberendezés fő szerkezeti részei: - hajtómű,
- be- és kirakószerkezet,
- palacktartó,
- palackszállító berendezés,
- mosószerkezet,
- segédberendezések,
- kiegészítő berendezések.
A hajtómű: a mosóberendezés mozgó szerkezeti részeinek meghajtását (a szivattyúk kivételével)
egyetlen 3 fázisú aszinkron motor végzi, a fokozatmentesen szabályozható fordulatszámú
főhajtóművön keresztül. A villamos motor nyomatéka kardántengelyeken át jut el a
segédhajtóművekhez, ezek hajtják meg a mozgó szerkezeti elemeket. Az egész
hajtóberendezés a palackmosó egyik hosszanti oldalára van szerelve.
Be- és kirakó szerkezet: a gyártmányonként eltérő kialakítású be- és kirakószerkezetek feladata azonos:
berakni a palacktartókba a kellően előkészített mosásra váró palackokat, és a folyamat végén
a tiszta, de nem steril palackokat a palacktartókból eltávolítani. A be- és kirakószerkezet
lehet a mosógép ugyanazon a végén, vagy a gép két különböző végén. Ez utóbbi megoldás az
újrafertőződés elkerülése szempontjából a megfelelő.
A berakószerkezet működése: a tisztításra váró palackokat a rendezőszerkezet a
berakópályák elé torlasztja. A soron következő palackokat az emelőrúd a berakópályán az
üres palacktartókba tolja.

Palackberakópálya
A kirakószerkezet működése: a tisztítási folyamat végén a palacktartóból a soron következő
palack a kirakópályára csúszik. Itt az ellipszis pályán mozgó kirakóujj a palack talprésze alá
nyúl, majd tovább haladva a palackot a fogadólapra helyezi. Innen a szállítószalag elszállítja.
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Palackkirakópálya
A palacktartók: egy palack befogadására alkalmas cellák. Kiképzésük olyan, hogy lehetővé teszi a
benne lévő palack külső és belső tisztítását. Ennek megfelelően egyik végük nyitott (itt
történik a be- és kirakás), a másik végükön különböző kivágások segítik a zavartalan mosást.
Anyaguk hőálló műanyag. A cellákat palacktartó ládákba rögzítik, a mosóberendezés
nagyságától függően soronként 6 – 100 darabot. A ládák két végükkel szállítólánchoz
csatlakoznak.

Palacktartó szerkezetek
A palackszállító berendezés: láncos szerkezet, a palacktartó ládák mozgatását végzik. A láncszemek
szabadonfutó görgőkkel vannak ellátva, ezek a görgők egyrészt a lánc futását segítik,
másrészt teherhordó szerepük is van.
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Szállítólánc kialakítása
A korszerű palackmosó berendezések folyamatos működésűek. Ilyen körülmények között a
szennyezett palackok alapos tisztítása csak úgy valósulhat meg, ha a palackszállító
berendezés és a mosómező egy ideig együtt halad. E mosási periódus idejének leteltével a
mosómező visszatér kiindulási helyzetébe, és újra kezdi az egész műveletet. A palackok és a
mosómező együttmozgását, a folyadéksugarak pontos irányítását (főleg a palackok belső
tisztításánál fontos) viszonylag bonyolult mechanizmus biztosítja.
A mosószerkezet: feladata a mosó- és öblítő folyadék-sugarak előállítása és a tisztítandó felületre
juttatása.
A mosószerkezet egysége a mosómező. Egy mosómező csak azonos kémiai összetételű és
azonos hőmérsékletű mosó-, vagy öblítő folyadékot szállít.
A mosómező szórócsövekből áll. A szórócső keresztmetszete kör, vagy négyszög, rajtuk
egyenletes elosztásban menetes csatlakozással fúvókák helyezkednek el. Átmérőjük a
feladattól függően 2–10 mm. Tisztítás céljából könnyen kiszerelhetők.

Szórócső kialakítása
A szórócsövek lehetnek álló, vagy elforduló kivitelűek.
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Lengősugaras mosás
A jobb tisztítóhatás elérése érdekében – és víztakarékossági szempontból – egyes
gyártmányok szórócsövei folyadék impulzusokkal működnek.
A szórócsöveket cetrifugál szivattyúk látják el a szükséges folyadékkal. Üzemzavar
elkerülése érdekében a mosó- és öblítő folyadékok folyamatos szűréséről gondoskodni kell.
Az üzemelő szivattyúk a mosógép egyik hosszanti oldalán helyezkednek el.
Segédberendezések:

- oldattároló tartályok,
- lúgszűrők.

Az oldattároló tartályok a különböző kémiai összetételű és különböző hőmérsékletű
mosófolyadékok összegyűjtésére és tárolására szolgálnak. A mosógép szerves részét képezik.
Felül nyitottak, a bennük lévő folyadék technológiailag szükséges hőmérsékletét gőzfűtéssel
biztosítják.
Ebbe a kategóriába tartoznak az áztató tartályok is. Ezek nagyobb térfogatúak, mint a tároló
tartályok. Szerepük rendkívül fontos. A hosszabb ideig (több percig) tartó áztatás során
lazulnak fel és válnak le a címkék, illetve a különböző szennyeződések. Egy palackmosó
gépben egy vagy több áztatótartály is lehet.

Tartály fűtés vázlata
A lúgszűrők nélkülözhetetlenek a palackmosók működésében. Folyamatosan kiválasztják a
keringetett mosó- és öblítő folyadékból a kisebb-nagyobb szilárd szennyeződéseket. Ezzel
biztosítják a palackmosó folyamatos, dugulásmentes üzemelését.
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Két típusa használatos. Egyszerűbb esetben kézzel kivehető és tisztítható keretes szűrőt
használnak. Nagyobb teljesítményű gépek forgó szűrőberendezéssel üzemelnek. Ezekből az
összegyűlt címkemaradványokat vagy kézzel, vagy gépi úton távolítják el, és juttatják a
gyűjtőkosárba.
Kiegészítő berendezések:

- különböző műszerek és szabályzó berendezések,
- öblítővíz melegítő,
- öblítővíz hűtő,
- segédanyag adagoló,
- vízlágyító berendezés,
- mosóoldat utánadagoló berendezés,
- ultrahang kezelő berendezés,
- közömbösítő berendezések.

A különböző műszerek és szabályzó berendezések a palacktisztító gépek működésének
ellenőrzését, biztonságos üzemelését és automatikus működését teszik lehetővé.
Öblítővíz melegítő: egyfokozatú lemezes hőcserélő, melegsteril palackozás előtt az
öblítővizet – ez pedig a palackokat - melegíti 60 – 90 ˚C-ra.
Öblítővíz hűtő: a nagy CO2 tartalmú italok palackozásánál előnyös a minél alacsonyabb
hőmérsékletű (4˚C) palack.
Segédanyag adagoló: a mosás különböző fázisaiban a hatás fokozására különböző anyagokat
(pl. vízlágyító, fertőtlenítőszer) injektálnak a mosófolyadékba.
Vízlágyító berendezés: a mosás teljes folyamata során a felhasznált víznek lágynak kell lenni
(4-8 nk˚). Hazánkban a víz általában közepesen kemény, lágyítani kell. Erre a célra
leginkább ioncserélős vízlágyítót használnak.
Mosóoldat utánadagoló berendezés: a palacktisztítás hatékonyságának egyik feltétele a
mosóoldat pH értékének állandó szinten tartása. Ezt az értéket műszerek állandóan
ellenőrzik, a mért értékeket szabályzó berendezésekbe továbbítják. Ezek alapján az
adagolószivattyúk a szükséges mennyiséget a mosóoldatba juttatják.
Ultrahang kezelő berendezések:
szennyeződések leválását.

gyorsítják

a

palackok

felületéről

a

különböző

Közömbösítő berendezések: a palackmosó gépek lúgos kémhatású szennyvizét
közömbösíteni kell. Ez történhet valamilyen sav adagolásával, de megvalósítható CO2 gáz
segítségével is (füstgáz). A közömbösítés csak ülepítés után történhet. Ezek a berendezések
automatikus működésűek.
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Palackmosógép
A tisztító hatást befolyásoló tényezők:
- a mosóoldat hatóanyag tartalma (lúg koncentráció 1-2 %),
- a mosóoldat hőmérséklete,
- a behatás ideje,
- a mechanikai hatás: - lüktető sugaras kezelés,
- lengősugaras kezelés,
- a palack szennyeződéseinek milyensége,
- a mosási menetrend: a különböző gyártmányok általában a
egymásutánjában megegyeznek, de a műveletek behatási ideje különböző.

Palackmosás fázisai
A mosás fázisai:

1.
2.
3.
4.
5.

palackok beadagolása
öblítés 40˚C-os vízsugárral
áztatás 65˚C-os lúgos oldatban
címkemaradványok eltávolítása lúgoldattal
külső-belső mosás 80˚C-os lúgoldattal
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műveletek

6. lúgeltávolítás a palackról 50˚C-os meleg vízzel
7. külső-belső mosás 50˚C-os meleg vízzel
8. külső-belső mosás 25˚C-os vízsugarakkal
9. öblítés csapvízzel
10. csepegtetés, szikkasztás, szárítás
11. palackok kirakása
Palacköblítő gépek
Ez a témakör az új, gyári palackokról szól. Ezek szállítás, raktározás közben beporosodhatnak,
illetve a gyártás során kerülhet bele például üvegpor. Ilyen szennyeződések eltávolítására szolgálnak az
öblítő gépek.
Az öblítés történhet vízsugárral, vagy légsugárral.

Forgódobos palacköblítő gép
A gép fő részei: - öblítődob,
- palackszállító szerkezet,
- öblítőszerkezet.
Ennek a gépnek a feladata sokkal kevesebb, mint a palackmosó berendezésé, ezért felépítése is
sokkal egyszerűbb.
Az öblítődob gyűrű alakban összefogott palacktartókból áll, működés közben szakaszosan forog.
Az állásidő és a fordulatszám szabályozható.
A palackokat mechanikus működésű be- és kirakó szerkezet mozgatja.
Az öblítőszerkezet a palackokat kívül és belül öblíti a szórócsöveken lévő fúvókákkal. Az öblítő
folyadékot a tartályokból centrifugál szivattyúk szállítják a fúvókákhoz.
Az öblítés fázisai a palackok haladási irányának megfelelően:
- előöblítés,
- öblítés,
- utóöblítés.
Hideg (12-15˚C), illetve meleg (65-90˚C) folyadéksugarakkal dolgozhatnak.
Forgalmaznak félautomata palacköblítő gépeket középüzemek számára, amelyeknél a palackok
be- és kirakása kézzel történik. Ezek teljesítménye szerényebb, de munkaminőségük kifogástalan.
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Félautomata palacköblítő gép
Kisüzemek válogathatnak a különböző kialakítású kefés mosók között. A kisebb
teljesítményűeknél a kefét a hálózati víz nyomása forgatja, míg a nagyobbaknál villamos motor
fordulatszám csökkentő áttételen keresztül. Természetesen ezek a viszárús palackok tisztítására nem
felelnek meg, arra azonban jók, hogy a gyári új palackokat kívül és belül megtisztítsák.
Palacksterilizáló gépek
A palackmosó berendezésből kikerülő palackok ránézésre tiszták, de korántsem csíramentesek. A
hidegsteril palackozás alapelve az, hogy nemcsak a letöltendő bornak, hanem mindennek, ami
kapcsolatba kerül vele, sterilnek kell lenni. Tehát a steril palack ezen a területen alapvető követelmény.
A sterilizálás történhet: - öblítéssel, illetve
- sterilizáló oldatba merítéssel.
Az általánosan használt sterilizáló szerek:- SO2 (gáz, vagy inkább 2 %-os oldat),
- hidrogénperoxid (H2O2),
- perecetsav,
- ózon,
- forró víz, vagy gőz.
Kénessavas sterilizáló gép
Felépítése hasonlít a forgódobos palacköblítő géphez.
Fő szerkezeti részei:
- dob a lengő palacktartókkal,
- áztatótartály az SO2 palackkal, az utánadagolóval és a szivattyúval,
- öblítő berendezés a fúvókákkal, a steril vízzel és a csírátlanító
lapszűrővel,
- be- és kirakó szerkezet,
- elszívó berendezés,
- variátoros hajtómű.
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Forgódobos kénessavas sterilizáló
Működése: a palackberakó szerkezet a palackokat a függesztett műanyag palacktartókba helyezi. Forgás
közben a palackok belemerülnek a 2 %-os kénessavba, itt legalább 1 percig tartózkodnak, ez
biztosítja a sterilizáló hatást. Innen kiemelkedve a palackokban lévő H2SO3 visszaömlik az
áztatótartályba. A palackokban maradt minimális kénessavat az öblítő szakaszban steril víz
távolítja el. A szikkasztó szakasz után a steril palackok elhagyják a gépet. A működés közben
keletkező SO2 gáz folyamatos elszívásáról gondoskodni kell.
Kénessav helyett 0,8 ezrelékes ózonfürdő is alkalmazható.
Ezen a területen sem feledkeztek meg a kisebb üzemek ilyen irányú igényeiről. Az alábbi ábrán
félautomata sterilező berendezés látható.

Kisüzemi kénessavas sterilizáló
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Működése: a palackokat kézzel kell felhelyezni, majd a folyamat végén leszedni. A gép körforgó
rendszerű. Egy körülfordulás alatt a sterilizálás valamennyi fázisa megtörténik: a palackok felrakása és
leszedése, a 2 %-os kénessav befecskendezése, a hatásidő letelte, sterilvizes öblítés, csepegtetés. Az
elhasznált öblítővizet külön kell gyűjteni.
Bármilyen gépen történt a sterilizálás,a sterilizált palackokat a lehető legrövidebb időn belül
palackozni kell.

A palack előkészítő és borpalackozó gépek, berendezések kezelését végző munkavállaló
üvegszilánk elleni védelméről gondoskodni kell.
Pezsgőt, habzóbort és gyöngyözőbort olyan géppel kell palackozni, amely a palack
szétrobbanása esetén a munkavállalót a sérüléstől megóvja.
Pezsgőt, habzóbort és gyöngyözőbort tartalmazó üvegeket kezelő munkavállalók részére arcés fejvédő eszközt kell biztosítani.
Palacktöltő gépek
A palackozásra akkor kerülhet sor, ha a bor palackérett, azaz alkotórészei összhangban vannak, a
bor harmonikus, fajtajellege kifejeződik.
A bor palackokba töltését palacktöltő gépek végzik. Szénsavmentes italok töltésére a vákuum
töltőket használják, míg szénsavas italok töltésére az ellennyomásos töltőgépeket.
A töltőgépek általában egy- vagy többféle palackzáró géppel kombinálva, un. monoblokk
rendszerben készülnek.

Palacktöltő-parafadugózó monoblokk

-

A monoblokk megoldás előnyei:
racionális gazdálkodás hellyel és idővel,
szakmai követelmények maradéktalan kielégítése,
kitűnő ár- értékarány.
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A folyadékot a palackba szintre, vagy térfogatra töltik. A szintre töltés azt jelenti, hogy a bor
szintje az azonos méretű palackokban azonos magasságban van. A borászatban általában ezt a töltési
módot alkalmazzák. Térfogatra töltési eljárást a pezsgő-, és az üdítőital gyártás használ.

Vákuum töltőgépek
Működésük lényege az, hogy a töltőgép tartályában és a palackban azonos nyomást ( a légkörinél
kisebb kb. 0,5 bar nyomást) létesítünk, és az ital gravitációs úton jut a palackba.
Fő szerkezeti részei:
- tartály,
- töltőszelep,
- palackemelő,
- légszivattyú,
- hajtómű,
- szabályzó berendezések.
Tartály: rozsdamentes acélból készül, korong alakú. Mérete a töltőszelepek számától függ. Úszós
szintszabályzó biztosítja benne az állandó folyadékszintet. Felső részén kettős csőcsatlakozás:
egyrészt az ital bevezetésére, másrészt a vákuumszivattyú által elszívott levegő elvezetésére.
Kívül szintmutató és hőmérő található. A töltőszelepek a tartály fenékrészén vannak,
darabszámuk a gép típusától függően: 1 – 100 db.

Vákuum töltő elvi felépítése
Töltőszelep:
Fő részei: - légcső,
- szelep,
- központosító,
- töltésszint szabályzó.
Légcső: a töltőszelep középvonalában helyezkedik el, összeköti a palack és a töltőgép
tartályának légterét.
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Szelep: a légcsőre van építve, a szelepházban helyezkedik el, rugóerő ellenében működik, rajta
keresztül áramlik a bor a palackba.
Központosító: a palackot a töltőszelepre vezeti, benne tömítőgyűrű található.
Töltésszint szabályzó: a légcső hosszának változtatásával.

Vákuum töltőszelep (töltőcső nélküli)
Palackemelő: feladata a palackok függőleges mozgatása.
Részei: - emelőrúd,
- palacktartó,
- rugók,
- kényszerpálya.
Működése: a palackasztal a palacktartókkal együtt forog, a kényszerpálya áll. A rugók a
palacktartókat felső helyzetükben tartják. Forgás közben a palackemelők görgői nekiütköznek
az álló kényszerpályának, ezen legördülnek, a rugó megfeszül, a palacktartók alsó helyzetbe
kerülnek. Ilyenkor kerül rá az üres palack, majd tovább forogva a rugó a palackot a
töltőszelepre szorítja.
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Vákuumtöltő palackemelője
Légszivattyú: többnyire centrifugális ventillátor, mely kb. 0,5 bar légritkítást állít elő. Az elszívott
levegőt a szabadba nyomja.
Hajtómű: a bor palackozása közben a vákuum töltőgép asztala körbe forog szabályozható
fordulatszámmal. Ezt a feladatot látja el a hajtómű.
Szabályzó berendezések:
1./

magasságszabályozás: a különböző palackok magasságához való igazodás, mechanikus, vagy
hidraulikus berendezés.
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2./

Vákuum töltőgép magasságszabályozása
a palackok közti távolság szabályozása a palackszállító szalagon a palackrendező csiga
feladata.

Vákuum töltőgép szakaszoló csiga
3./

a palackoknak a töltőgépbe való be- és kiterelését terelőcsillagok és terelőívek végzik.

Terelőcsillagok és terelőívek
Működése
A vákuum töltőgép működését az alábbi ábrasoron kísérjük figyelemmel:
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Vákuum töltőgép működésének fázisai (töltőcső nélküli)
Légritkítás: a palackemelő a palackot felszorította a töltőszelepre, ezzel kinyílt a borszelep is (a
szelepház a felette lévő rugó ellenében felnyomódik), de amíg a palackban nagyobb a nyomás,
mint a bortartályban, addig a bor nem áramlik a palackba. Kiegyenlítődik a nyomáskülönbség a
légszivattyú működésének hatására.
A töltés kezdete: a bor gravitációs úton a palackba áramlik, a levegőt a palackból a légszivattyú
folyamatosan elszívja, a bor megtölti a palackot.
A töltés vége: amikor az emelkedő borszint eléri a légcső végét, a bor beáramlása megszűnik, mert a
palack nyakában lévő (maradó) levegő nyomása kicsit megnő, és nem engedi a bor további
beáramlását (ez a nyomás nagyobb, mint a felette lévő boroszlop hidrosztatikai nyomása)
A tele palack lesüllyed: a palackemelő a tele palackot lesüllyeszti, a palack szája elválik a
töltőszeleptől, a töltőszelep zár, a csőben lévő bormaradékot a folyamatosan működő
légszivattyú a tartályba juttatja (csepegés nincs), a tele palackot a kiterelő szerkezet a
szállítószalagra juttatja.
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Vákuum töltőgép töltőszelepei és palackemelői
A vákuumtöltő gépek töltési rendszere egy vagy többkamrás lehet. Az egykamrás töltőgépben a
bor és a vákuum ugyanabban a térben – tartályban van (az előzőek szerint).
A többkamrás vákuum töltőgép bor- és vákuumtere külön tartályban van. A bortartályban a bor
felett a nyomás 1 bar. Töltéskor a palack a töltőszelepre felnyomódik, a palackban a nyomás lecsökken,
a bortartályban lévő nagyobb nyomás hatására a bor a palackba áramlik. Amikor a bor szintje eléri a
szívócső peremét, a bor áramlása megszűnik.
Üzemelési jellemzők:
- szabályozása, üzemelése egyszerű,
- gyors palacktöltés (≈ 0,06 l/s),
- hideg- és melegsteril töltésre egyaránt alkalmasak,
- csak csendes borok (max. 2 g/l CO2) palackozására használhatók,
- illóanyag veszteséggel kell számolni (állandó szívóhatás).
Ellennyomásos töltőgépek
Jellemző, hogy töltés során a palackban és a bortartályban a légkörinél nagyobb nyomás
uralkodik. Ez az un. töltőnyomás, értéke 1,5-2,0 barral haladja meg az adott hőmérsékleten a borban
lévő CO2 nyomását. Ez akadályozza meg a CO2 felszabadulását.
Fő szerkezeti részei:
- tartály szintjelzővel, nyomásmérővel, hőmérővel,
- töltőszerkezet a szelepekkel,
- palackemelő,
- hajtómű,
- szabályzó berendezések,
- kiegészítő berendezések.
Tartály: Rozsdamentes acélból készül, gyűrű alakú, nyomásálló, működés közben forog. Az ital és a
feszítőgáz vezetékek (sűrített levegő, N2, CO2 ) felül, vagy alul csatlakoznak a tartályhoz. A
tartályban az állandó borszintet a feszítőgáz bevezető szelep, és a lefúvató szelep biztosítják.
Ezeket szintérzékelő szondák, vagy úszó vezérlik. Ha emelkedik a bor szintje, akkor a
feszítőgáz szelep nyit, és a növekvő gáznyomás csökkenti a beáramló bor térfogatáramát. Ha
alacsony a bor szintje, akkor a lefúvató szelep nyit, csökkenti a feszítőgáz nyomását, és
növekszik a beáramló bor térfogatárama. A töltőszelepek a tartály aljához, vagy az oldalához
csatlakoznak.
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Balesetelhárítási okokból a tartályt acéllemez burkolat övezi. Erre szerelik fel belülre
azokat az ütközőket, amelyek a szelepeket működtetik. Az ütközők helyzete a burkolat belső
felületén változtatható.

Ellennyomásos töltőgép tartályának kialakítása
Töltőszerkezet:
Több különböző feladatot ellátó szelepből van felépítve (gázszelep, folyadékszelep, fesztelenítő szelep,
védőgáz szelep), feladata a közegek áramlásának irányítása. Többnyire mechanikus
működésűek.
Fajtái: - általános ellennyomásos töltőszerkezet,
- légtelenítés mellett működő töltőszerkezet,
- védőgázas öblítést is végző töltőszerkezet.
Általános ellennyomásos töltőszerkezet felépítése:
- légcső a végcsővel és a terelőkúppal,
rugóterhelésű gázszelep a külső működtető karral,
- folyadékszelep a rugóval és a szelepüléssel,
- szelepfej a folyadékcsatornával, a lefúvató csatornával és a
tolattyús szeleppel,
- központosító harang.
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Ellennyomásos töltőgép mechanikus vezérlésű töltőszelepe
Működése:
Kiinduló helyzet: a tartályban ital, felette túlnyomás, a töltőasztal forog,
a tartály a töltőszerkezetekkel forog.
Előfeszítés: palackemelő a soron következő palackot a töltőszelephez
csatlakoztatja, a gázszelepet működtető kar elfordul (külső
ütköző), gázszelep nyit, sűrített gáz áramlik a palackba, nyomás
kiegyenlítődik.
Töltés: a folyadékszelepet a rugó megemeli, az ital a palackba áramlik.
Töltés vége: amikor az ital szintje eléri a végcső szélét , a palack nyakában a
nyomás megnő, az ital beáramlása megszűnik. Gázszelep zár
(külső ütköző), folyadékszelep zár.
Fesztelenítés: tolattyús szelep nyit (külső ütköző), a túlnyomás a palack
nyakában megszűnik.
Tele palack lesüllyed.
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kiinduló helyzet
előfeszítés
palack lesüllyed

töltés

töltés vége

fesztelenítés

tele

Ellennyomásos töltőgép töltés fázisai
A légtelenítés mellett működő töltőszerkezet működésének fázisai:
- légtelenítés,
- előfeszítés (inert gázzal),
- töltés,
- fesztelenítés.
A töltés levegő kizárásával megy végbe, a palack nyakában inert gáz marad.
A védőgázas öblítést is végző töltőszerkezet működésének fázisai:
- előfeszítés,
- töltés,
- védőgázas öblítés,
- fesztelenítés.
Az előfeszítés többnyire sűrített levegővel történik, a töltés végén a palack nyakában
maradó sűrített levegőt – a fesztelenítés előtt – védőgázas öblítéssel távolítja el.
Palackemelő: Felépítése hasonló, mint amit a vákuum töltőgépnél használnak. Az eltérés annyi, hogy
itt a palack felemelését, és töltés közben a töltőszelepen tartását pneumatikus, vagy hidraulikus
szerkezet végzi. Erre a rendszerben uralkodó nagyobb nyomás miatt van szükség.
Hajtómű: Azonos a vákuum töltőgépnél megismerttel.
Szabályzó berendezések:

- magasság szabályzó,
- palackrendező csiga,
- palackterelő szerkezet.
Mint a vákuum töltőknél.

Kiegészítő berendezések: - kompresszor,
- inert gáz ellátó berendezés,
- vákuum szivattyú.
Az általános ellennyomásos töltőgép működése:
A gép tartályában a nyomás 1,5-2,0 bar értékkel meghaladja a szénsavas italban lévő CO2
nyomását.
A tartályban az ital szintje állandó.
A töltőgéphez szállítószalagon érkeznek a steril palackok a szabályzó berendezések által
létrehozott rendben.
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A palackemelő felszorítja az üres palackot az általános ellennyomásos töltőszerkezetre
(működését az előzőekben megismertük).
A palackok töltés közben körpályán haladnak. A pálya kerületi sebességét a palack
térfogatához mérten szabályozni kell. Kisebb térfogatú palackhoz nagyobb kerületi sebesség
tartozik, és viszont. Akkor megfelelő a sebesség, ha a palack a körpálya kb. ¾ részének
elérésekor megtelik.
Úgy, mint a vákuum töltőgépeknél, az ellennyomásos töltőgépeknél is lehet az ital és a gáz
(levegő, széndioxid, nitrogén) egy, vagy több tartályban elhelyezve. Így beszélhetünk egy-,
vagy többkamrás ellennyomásos töltőgépről.

Ellennyomásos töltőgép felépítése
Üzemelési jellemzők:
- szabályozása bonyolult,
- drága gépek,
- szénsavas italok csak ellennyomásos töltőgépen palackozhatók,
- szénsavmentes italok palackozására is alkalmasak, de a feszítőgázt akkor is
alkalmazni kell, mert e nélkül nem működnek a töltőszerkezetek,
- védőgáz melletti töltés végrehajtására is alkalmasak.
Steril töltés
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Azért, hogy a bor a palackban ne legyen rövid életű, a palackozáshoz steril körülményeket kell
biztosítani. Ez vonatkozik természetesen a vákuumtöltő gépekkel és az ellennyomásos gépekkel való
töltésre egyaránt.
Sterilizálás szempontjából a palackok töltésére kétféle módszer kínálkozik:
1. Hidegsteril palackozás. Ennek során a stabilizált és csírátlanított bort fertőző anyagoktól
mentes körülmények között steril palackokba töltik.
2. Melegsteril palackozás. Ha ezt a technológiát alkalmazzák, akkor a csírátlanított, szűrt bort
55-65°C-ra hevítik és ugyanerre a hőfokra hevített palackokba töltik. Ebben az esetben a töltési
hőmérséklet és a borban lévő alkohol fertőtlenítő hatása együtt biztosítja a palackállóságot.
Megjegyzendő, hogy a palackozott boroknál előforduló zavarosságot leggyakrabban az
élesztőgombák és a tejsavbaktériumok okozzák.
Hidegsteril töltésnél a bor előszűrését sterilizált lapszűrővel végezzük (ezzel kiszűrjük az
élesztőgombákat). A bor a lapszűrőről a töltőtérben elhelyezett fogadótartályba kerül. Innen szűrjük a
bort sterilizált membránszűrővel (baktériumok kiszűrése) a szintén steril töltőgép tartályába. A bor
steril palackba jut, majd a palack zárása steril dugóval vagy más steril záróelemmel történik.
Az egész töltősor fertőtlenítése történhet gőzzel (fizikai módszer), vagy 0,1%-os perecetsavas
oldattal (kémiai módszer, CIP-módszer).
Technológiai szempontból akkor tekinthető érvényesnek a gőzöléses fertőtlenítés, ha 80°C-os
hőhatás mindenütt minimum 20 percig érvényesül. A perecetsavas fertőtlenítő oldattal való érintkezés
időtartama 5-10 perc.
Akár melyik módszerrel történik a fertőtlenítés, a kezelés után a rendszert át kell öblíteni steril
vízzel. A borral való feltöltés és a palackozás megindítása után a töltősorról az első 20 palackot dugózás
nélkül le kell szedni.
Palackzáró gépek
A palackzáró gépek a palackszáj zárását végzik.
A palackot mindig úgy kell lezárni, hogy a benne lévő bor minősége ne károsodjon. Jelenleg
igényes esetben a palack lezárása parafa dugóval történik. A parafa számos előnnyel rendelkezik:
rugalmas, lég- és folyadékzáró, nem sérti meg a palackot, jelzi, ha a palack fel lett már bontva.
Ugyanakkor költséges importanyag, és a palackból való eltávolítása kissé nehézkes, a palack
felbontásához dugóhúzó szükséges. Viszont alkalmanként a palack „kidugózása” fokozza az
ünnepélyességet. A minőségi bor image szorosan kötődik a parafához.
A zárt csomagolásban lévő parafa dugó gyárilag steril (0,75 – 1%-os kénessavas oldattal
sterilizálják). A megbontott csomagolásból fel nem használt parafa dugókat újra sterilizálni kell (pl.
SO2 gázzal) !
A palackok nyakának a kiképzése meghatározza a záráshoz használható eszközt. Ez lehet:
- parafa különféleképpen megmunkált változatai,
- műanyag, üveg,
- koronazár,
- csavarzár.
Természetesen a különböző záróelemek különböző gépkialakítást igényelnek.
Parafa dugaszoló gépek:
Dugózásra 33 - 48 mm hosszú, jó minőségű dugót használunk, ügyelve a dugaszolószár
beállításánál arra, hogy a dugó felszíne a palack szájnyílásával egy szintbe kerüljön.
A jó zárás érdekében fontos a dugó átmérője. A dugó átmérőjét és a palack szájnyílás méretét
egyeztetni kell, hogy a dugaszoláskor összepréselt dugó jól tömítsen.
Magyarországon gyártott borospalackok szájnyílásának átmérője 17,5 mm. Ebben a 23 mm
átmérőjű dugó tömít jól. A DIN szabvány (német) szerint gyártott palackok szájnyílásának átmérője
18,2 mm. Ebben a 24 mm átmérőjű dugó tömít jól. Azonban ez a 24 mm-es dugó a hazai gyártású
palackokban is jól tömít. A palackozó üzemek gyakran használnak MSZ és DIN szerint gyártott
palackokat, ezért célszerű 24 mm-es sterilizált parafadugókat beszerezni és használni.
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A jó minőségű parafadugó vörösesbarnás színű, csomós- varas részektől mentes, keresztben
haladó járatai, üregei dugóliszttől mentesek. Borral érintkező felülete sima, a felületén keresztbe haladó
járatok nincsenek.
A parafa dugók fajtái a dugó gyártási módjától függően:
- Préselt (agglomerált) dugó: parafa őrleményből és ragasztóanyagból készül préseléssel, oxidálódásra,
morzsálódásra hajlamosak, használatuk magasabb minőségű boroknál nem ajánlatos.
- Twintop dugó: középső része préselt parafa, végeit parafa lapkák zárják le, a préselt dugó hibái
kiküszöbölve.
- Natúr parafa dugó: egy darabból áll, a legdrágább dugó, de a bor minőségét leginkább garantálja, az
így dugózott palackokat ellenőrzött páratartalom mellett kell tartani, az igazán nagy borokat az
igényes pincészetek időnként újra dugózzák.
- Pezsgős dugó: széles talpú parafa dugó, vagy műanyag dugó, fémkosár segítségével megbízhatóan
lezárják a pezsgős palackot.

Préselt dugó

Twintop dugó

Natúr dugó

Pezsgős dugó

A parafa dugaszoló gép részei:
- dugótartály,
- dugószorító szerkezet,
- dugaszolószár,
+ a nagyobb teljesítményű gépeknél: - palackemelő,
- szabályzó berendezések,
- kiegészítő berendezések.
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Palacktöltő-parafadugózó monoblokk
Dugótartály: - anyaga acéllemez vagy műanyag,
- befogadóképessége: 1000 x n db.
- benne bolygató szerkezet,
- a tartályhoz csatlakozik: dugócsatorna és adogató.
Dugószorító szerkezet: a parafa dugó átmérőjét a palackszáj belső átmérőjénél kisebb méretre szorítja
(16 mm), és a palackszáj fölé helyezi. A sok létező típus közül leggyakrabban a kényszerzáras
megoldást használják (négy fémpofa a dugót teljes kerülete mentén egyszerre fogja meg és
szorítja össze).

Kényszerzáras dugószorító
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Dugaszolószár: acél ütőszeg, amely az összeszorított dugót a palack nyakába nyomja. Mozgatása
kényszerpályával történik.
Palackemelő: körforgó típusú gépeknél a palackokat a dugószorítóhoz emeli.
Szabályzó berendezések: - csavaros magasságszabályzó,
- palackrendező és terelő szerkezetek.
Kiegészítő berendezések: - öblítő berendezés, a dugószorítót öblíti,
- sterilező berendezés, a dugószorítót sterilezi gázlánggal,
- dugólé eltávolító, a nedvesen előkészített dugóból a dugószorító
által kinyomott levet elszívja, vagy steril vízzel leöblíti.
Működése: a tartályban lévő parafa dugó a bolygató szerkezet segítségével a dugócsatornába, majd a
dugószorítóba jut. A dugószorító a dugót a palackszáj belső méretének megfelelően
összeszorítja, és a palackszáj fölé helyezi. A kényszerpályával mozgatott dugaszolószár az
összeszorított dugót a palack nyakába nyomja. Ezzel egy dugaszoló ciklus lezárult. A palack
elhagyja a dugaszoló szerkezetet, amely alaphelyzetbe áll vissza.
Természetesen készülnek dugózók kisüzemi használatra is.

Kisüzemi dugaszoló
A parafa dugók alternatíváját jelentik a műanyag dugók és az üvegből készült dugók.
A műanyag dugókat boros palackok és pezsgős palackok lezárására használják a borászatban.
Bár sok kritika kíséri ezeket a dugókat, de ha megfelelő borhoz használják, akkor számos előnye
mutatkozik. Így pl: biztonságos, könnyen kihúzható, teljesen kizárja az oxidációt és a morzsálódást.
Fiatal, reduktív borok esetében előnyös az alkalmazása. Testes komplex borokhoz nem alkalmas a
szintetikus dugó, mert ezek némi légzést igényelnek, amit csak a parafa dugó tud biztosítani.
Az „üvegdugó” alkalmazása a legnagyobb kihívás a parafa dugónak, illetve a dugóíznek. Elegáns
megoldás: vékony tömítéssel illeszkedik a palackhoz, rá alumínium fóliából díszkapszula, majd
origináló kapszula kerül, melyben feltépő szalag van. A dugót megcsavarva könnyű kinyitni, nem kell
hozzá külön szerszám. Előnyei többek között: 100 %-osan semleges, a bor ízét, illatát, aromáját, színét
nem befolyásolja, újrahasznosítható, légmentesen zár, felbontás után visszazárható. Értékes borokhoz
használják, neve: Vino-Lok Selection. Ára kb. a natúr parafa dugó árával egyezik meg. Az olcsóbb
változat a Vino-Lok Classic plexiből készül.

Szintetikus dugó

Üvegdugó

Az alábbi ábrasor üvegdugóval lezárt palack nyitását mutatja:
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( Mi az a dugóíz? Dohos ízű és szagú bor. Kialakulásáért felelős legfontosabb vegyület a TCA
(2,4,6-triklóranizolt). Már a parafaerdőkben is megtalálható ez a vegyület. Jónéhány gombafaj is részt
vesz ezek terjesztésében. Óvatos becslés szerint a palackozott borok 5 %-nál lehet érzékelni a dugóízt.
A műanyag dugózás sem jelent ellene tökéletes megoldást.)
Koronazáró gépek:
Jelenleg a koronazárnak borászok körében negatív a megítélése. Nagyobb térfogatú (V ≥ 1 lit)
olcsó asztali borok palackjainak zárására használják (MSZ 21376 szerint minőségi bort tartalmazó
palackok zárására nem használható). A vendéglátó iparban kedvelik az ilyen módon lezárt palackokat a
könnyű nyithatósága miatt.
Egyébként teherbíró, biztonságos zárási mód, azonban nyitásához külön szerszám (sörnyitó)
szükséges. Nem zárható vissza.

Koronazár
A koronazár acélból készül, fogazott pereme zárás előtt szétálló. A zárási nyomás hatására a
szétálló perem a palack szájára szorul. A légmentes zárás tömítő betét segítségével valósul meg.
Korábban erre a célra parafa betétet alkalmaztak, ezt felváltotta egy folyékony tömítő anyag, amit öntés
után megszárítanak.
Akkor jó a zárás, ha a koronadugón a palackszáj belső átmérőjének megfelelő kör rajzolódik ki.
Excentrikus rajzolat hibás zárást mutat.
A koronazáró gépek a kisüzemiektől eltekintve körforgó rendszerűek. Az alkalmazott zárófejek
darabszáma maximum 20. A zárófejek, és az alatta lévő palacktartó asztal ugyanabba az irányba
forognak azonos sebességgel.
A koronazáró gép részei:
- dugótartály,
- dugócsatorna,
- zárófejek a kényszerpályával,
- palacktartó asztal,
- hajtómű,
- palackrendező és terelő szerkezetek.
Dugótartály: tölcsér alakú, anyaga acéllemez, vagy műanyag, befogadóképessége 1000 x n db. a
koronadugók a tartályban rendezetlenül helyezkednek el. A zárófejhez viszont minden
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esetben úgy kell érkezzenek, hogy sima laprészük felfelé legyen. Ezt biztosítja vagy a
tartályban lévő rendező szerkezet, vagy a kettős spirális kialakítású dugócsatorna.
Dugócsatorna: téglalap keresztmetszetű, mérete a koronadugó méretéhez igazodik.
Zárófej: henger alakú rugós szerkezet, feladata: a koronadugókat a palackhoz rögzíteni. Vezető- és
nyomógörgőkhöz kapcsolódva kényszerpályán függ.

Zárófej koronadugóhoz

Koronazárófej működése
Hajtómű: egyetlen 3 fázisú aszinkron motor hajtja különböző áttételeken keresztül az összes működő
szerkezeti részt. Így az együttműködő részek összhangja állandóan biztosítva van. A
különböző magasságú palackokhoz a gép felső része állítható.
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Működése: a kényszerpálya áll, a zárófejek a kényszerpályán haladnak. A dugócsatornán a koronadugó
a zárófejbe jut. A záródugattyú mágnese addig tartja a koronadugót, amíg a zárófej rá nem
süllyed a palackra.
A kényszerpálya süllyedő szakaszánál a zárófej rásüllyed az alatta lévő palackra, a
nyomógörgő a nyomótuskón keresztül a záródugattyúra nyomást gyakorol, a záróbetét a
koronadugó ráncait összenyomja. Ezzel a palack zárt helyzetbe került.
A kényszerpálya emelkedő szakaszán a zárófej felemelkedik, elválik a palacktól, a zárófej
alaphelyzetbe kerül, a palack elhagyja a terelőcsillag segítségével a palackzáró gépet.
Kisüzemek számára készült az alább látható kézi koronazáró.

Kézi koronazáró
Csavarzáró gépek
A csavarzár már régóta ismert a likőr- és a szeszesital palackozás területén.
Népszerűsége a borászok körében növekvő tendenciát mutat. Ennek okai: olcsó, nem változtatja
meg a palackban lévő bor tulajdonságait (nem okoz dugóhibát), megőrzi a bor frissességét, a nyitás nem
igényel külön szerszámot, visszazárható. Ugyanakkor kevésbé teherbíró, mint a parafa dugó, vagy mint
a koronazár, szénsavas borokra csak kis űrtartalom mellett - 0,33 l - alkalmazható.
Egyre több helyen a fehér, gyümölcsös borokat és a rozét, valamint a könnyű vörös borokat
csavarzárral látják el. Úgy látszik, hogy alkalmazása világviszonylatban megállíthatatlan.
Az EU-ban Stelvin és Kapsvin néven forgalmazzák.
Újszerű megoldás ezen a téren a csavarzár és a hőre zsugorodó kapszula együttes alkalmazása.
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STELVIN kapszulák

A csavarzáró gép részei:
- adagolódob a dugócsatornával
- zárófej a központosítóval, a támasztófejjel és a görgőkkel,
- palackemelők, vagy palacktartó asztal,
- hajtómű,
- palackrendező és terelő szerkezetek.

Csavarzáró berendezés
Adagolódob: a gép felső részén helyezkedik el, ebben vannak az alumínium ötvözetből készített
zárósapkák. Befogadóképessége 1000 x n db. A zárósapkákat felhasználási helyzetbe vagy
vibrátor hozza, vagy a tartály alsó részén elhelyezett zárósapka fordító peremcsapok. Ez
utóbbi esetben a tartály kb. 30˚-os szögben áll, és a palást forog, a fenékrész a
peremcsapokkal áll. A dugócsatorna a sapkák méretéhez igazodó íves vezeték, a lezárásra
kerülő palack fölé vezeti a sapkát, majd a végén lévő adogató egy darabot a palackra helyez.
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Zárófej: feladata a zárósapka rögzítése a palack menetes nyakán görgőzéssel. Darabszámuk egy gépen
maximum 20 db.

Csavarzárófej a munkagörgőkkel
Működése: a körforgó csavarzáró gépek működhetnek palackemelővel. Ilyenkor a palackok
kényszerpálya által meghatározott függőleges mozgást végeznek a zárás érdekében. A másik
megoldás szerint a palackok a palacktartó asztalon kerülnek lezárásra. Ilyenkor a zárófejek
végeznek függőleges mozgást.

Csavarzárófej metszete
A zárás folyamán a palack körpályán a zárósapkával együtt a zárófej alá kerül. A
zárófej alsó részén található központosító harang megvezeti a palackot. A támasztófej a
palack szájára nyomja a zárósapkát (csavarzár kapszulát), majd a palack rugóerő ellenében
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halad a forgó zárófej belsejébe. A menetgörgők és a gallérgörgők kétkarú emelők alsó végén
foglalnak helyet, míg a felső végén a vezetőgörgők helyezkednek el.
Amikor a palack a zárófejben egyre beljebb halad, a vezetőgörgők a vezérlőkúp
felületén kifelé mozdulnak el. Emiatt a munkagörgők (menetgörgők és a gallérgörgők)
munkahelyzetbe kényszerülnek. A lekerekített háromszög profilú görgőpár saját tengelye
körül forogva legördül a kapszula felületén, és kialakítja a menetet úgy, hogy az alumínium
ötvözetből készült kapszulát belenyomja a palack nyakán lévő menetbe. Ugyanekkor a másik
görgőpár a gallérperemet belesimítja a palack nyakán alul lévő árokba.
Amikor befejeződött a zárás, a palack a zárófejből kifelé halad, a vezérlőkúp a
munkagörgőket alaphelyzetbe nyitja.
A műanyag palackok zárását is csavarzár biztosítja. A különbség az, hogy ezek a
kapszulák már készre munkáltak, menettel is rendelkeznek. A perforált rész belülről kis
körmökkel van ellátva, azok csak egyirányú elmozdulást tesznek lehetővé. A műanyag
palackra felkerült kapszulát egy három pofás fej fogja meg. Ez egyrészt forgatja a menetes
kapszulát (így rácsavarja a palack nyakán lévő menetre), másrészt tengelyirányú nyomást is
gyakorol rá, hogy a galléron kialakított körmök a meneteken át tudjanak jutni (átpattognak).
Egy újabb egyszerű csavarzáras palackzárás:
Az alábbi kép a Stelvin csavarzáras kapszula felhelyezését és rögzítését mutatja:

Csavarzáras kapszula adagoló
Kapszulázó gépek
A kapszulázó gépek feladata a palackon lévő fém (ón, alumínium), vagy műanyag kapszulának a
palackon való rögzítése. Ezt megelőzően azonban a kapszulát a palackra kell helyezni. Ez történhet
kézzel, vagy géppel.
Kis teljesítményű palackozó gépsor esetén (vagy kézi palackozónál) a kapszulákat egyenként
kézzel helyezik a palackokra.
Nagy teljesítményű gépsornál ez a művelet gépi úton történik. Többféle kialakítás született erre a
feladatra, de mindegyik lényege az, hogy a 100 db-os kapszula egységcsomagból (mely csomagok a
gépsor feletti 45˚- 60˚-os helyzetű tálcán sorakoznak, közülük egy egységcsomag az adagoló
csatornában) az adagoló szerkezet a soron következő palackra helyez egyet úgy, hogy a kapszula
leválasztó- és adagoló szerkezet egyet különválaszt belőle (az adagoló szerkezet lehet sűrített levegővel
működő, illetve mechanikus kialakítású), azt a forgó kapszulafelrakó egyik csonkakúp alakú tartójába
adagolja, és innen kerül a szalagon érkező palackra.
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Pneumatikus kapszula adagoló

Mechanikus kapszula adagoló

A kapszulatartó tálca dőlésszögét minden egyes kapszulatípusnál külön be kell állítani, mivel az
összetapadás mértéke még az azonos cég által gyártott különböző színű kapszuláknál is más és más.
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Kapszulafelrakó gép
A palackokra helyezett kapszulák rögzítése történhet:

- görgős rögzítővel,
- pneumatikus rögzítővel,
- hővel zsugorító rögzítővel.

II.7.1. Görgős kapszulázó
A görgős kapszularögzítés lényege, hogy a palackra helyezett kapszula rögzítését gumigyűrűkkel
összeszorított , felső végükön csuklósan megfogott függőleges helyzetű görgők végzik. Egy
kapszularögzítő fejben több (6–14) görgő van. Fordulatszámuk fokozatmentesen szabályozható.
A görgős kapszulázó gép működhet palackemelővel, vagy úgy, hogy a görgős kapszulázó fejek
süllyednek rá a palackra.
Működés közben a komplett kapszularögzítő forog, ráereszkedik az alatta lévő palackra, és a
gyorsan forgó görgők a palack fejrészére rásimítják a kapszulát. Vastagabb, jó minőségű anyagból
készült kapszulával végez szép munkát.
Állítható a gumigyűrűk nyomása úgy, hogy függőlegesen eltolhatók. Minél közelebb vannak a
gumigyűrűk a görgőkhöz, annál nagyobb szorítóerőt fejtenek ki.
A különböző magasságú palackokhoz az egész fej állítható.
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14 fejes kapszulázó

Görgős kapszulázófej
Pneumatikus kapszulázó
A pneumatikus kupakrögzítő működésének alapja az, hogy a zárófej belső része rugalmas
deformációra képes gumi, vagy műanyag, ugyanakkor a rugalmas harangot körbevevő fémház szilárd.
A ház és a harang közti tér a működtető sűrített levegő kamrája. A zárófej tömegét növeli a rögzítőfej
felső részén lévő fémkorona.
A kapszula rögzítésekor a rögzítőfej ráereszkedik az alatta lévő palackra, a kamrába sűrített
levegő áramlik, a gumiharang rugalmas deformációt szenved, és a kapszula a palack fejrészére rásimul.
Eközben a fej függőleges alternáló mozgást végez. Ezután a működtető közeg nyomás csökken, a
rugalmas harang felveszi eredeti alakját és a fej felemelkedik. A kapszula rögzítése ezzel befejeződött.
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Pneumatikus kapszulázó fej
II.7.3. Hővel zsugorító kapszulázók
A hővel zsugorító kapszularögzítő hőhatással rögzíti a műanyag kapszulákat. Nagyon fontos a
művelet végrehajtása szempontjából, hogy a palackfej száraz legyen. Ezért a hővel zsugorító
kapszulázókat palackszárítóval egészítik ki.
A hővel zsugorító kapszulázó munkavégző része az elektromosan fűtött hengeres fej, vagy a
zsugorító alagút, a munkavégzés hőmérséklete 250-500˚C. Ha a kapszula zsugorító körforgós
rendszerű, akkor
a forgástengelyében rugóerő ellenében benyomható támasztódugattyú van.
Munkavégzés közben ez támasztja, rögzíti a palackot.
Egy kapszula zsugorító gép 1–6 zsugorító fejből áll.
Működés közben a zsugorító fejek rásüllyednek a palackokra, velük együtt haladnak, a műanyag
kapszulák a palackfejekre zsugorodnak, majd a fejek felemelkednek, kiindulási helyzetükbe
visszatérnek, és a folyamat kezdődik előröl.
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Hővel zsugorító kapszulázó

Zsugoralagút

Kézi működtetésű hővel zsugorító kapszulázót mutat a következő ábra:

Kézi nyeles kapszulázó gép
A palackok nyitása a kapszula felső részének eltávolításával kezdődik. Ezt a műveletet a
körtépőzár segítségével hajtjuk végre.
Újszerű megoldást kínál a Wax-Cap módszer a palack védelmére. Erősen különbözik a
hagyományos stílustól. Kapszula helyett a dugó viaszbevonatot kap. Ugyanolyan védelmet jelent a
dugózott palack számára, mint a kapszula, ugyanakkor egyszerűbb kihúzni a dugót. Nem kell semmit
eltávolítani, egyszerűen át kell szúrni a viaszt a dugóhúzóval, és már csavarható is bele a dugóba.
Címkéző gépek
Címkézőgépek: feladatuk a címkék palackra illesztése és rögzítése.
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A laikus vevő gyakran a címke alapján dönt a palackos bor megvásárlásáról. „A jó bornak is
kell a cégér!”, a borospalackon a cégér a címke, illetve a lehetséges kommunikációs eszköz a
bor és a potenciális vevő között. A boroscímkék a hatályos előírásoknak megfelelő
információkat hordozzák a borról.
Címkézéshez a palackoknak száraznak és szobahőmérsékletűnek kell lenni, hogy elkerüljük a
páralecsapódást és ezáltal a címkék sérülését.
A borospalackok „öltöztetésére” alapvetően kétféle címkével működő címkéző gépet
használnak:
- ragasztott (nem öntapadós) címkével működő, és
- öntapadó címkével működő gépeket.
A ragasztott címkével működő címkéző gépek fő részei:
- címketartó,
- címkézőszerkezet,
- palackszállító- és terelő szerkezetek,
- kiegészítő berendezések.

Címkézőgép címkézőszerkezete
A címketartó: feladata a címkék tárolása és adagolása. Mérete a címke méretének megfelelő,
vízszintesen elhelyezkedő, lemezből készült doboz. Benne a címkék úgy helyezkednek el, hogy
nyomtatott oldalukat rugós szerkezet nyomja a karmokkal ellátott vége felé.
Befogadóképességük változó. Annyi db. címketartó van egy címkéző gépre felszerelve, ahány
címkét kell a palackra felragasztani.

247

Címketartó
Címkézőszerkezet:
Fő szerkezeti részei:

- címkeadagoló,
- vezetőhenger,
- enyvező,
- címkeillesztő,
- simítószerkezet.
Címkeadagoló: vákuummal működő szerkezet. A rajta lévő furatokon keresztül érvényesülő
vákuum szív el egy-egy címkét a tartóból, és adja át az ugyancsak vákuummal működő
vezetőhengernek.
Nem minden címkéző gép rendelkezik címkeadagolóval. Ha nincs ilyen berendezés a
gépen, akkor közvetlenül az enyvező elem végzi a címke kiemelését a tartóból.
Enyvezőszerkezet: feladata a címke hátoldalát ragasztóanyaggal ellátni.
Fő részei: - ragasztóanyag ellátó berendezés,
- enyvező elem.
A ragasztóanyag tartály a címkéző gép mellett helyezkedik el. Fűthető tartály
(25-28˚C), és benne van az ellátó szivattyú, amely a folyékony ragasztót az enyvező
hengerre szállítja. A hengeren lévő ragasztóanyag vastagságát állítható kés szabályozza
(kb: 0,5 mm). Az enyvező henger kármentőben forog, az ide kerülő felesleges
mennyiségű ragasztóanyag szűrőn keresztül visszafolyik a tartályba.
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Enyvező henger és a kés

Enyvező henger és a ragasztószivattyú

Az enyvező elem dob alakú, felületén az enyvezési képnek megfelelő
megmunkálás található. Felületére a ragasztóanyag az enyvező hengerről kerül.
Működés közben forog. A rajta lévő ragasztóanyag veszi át a vezetőhengertől a címkét.
Innen a címkeillesztőre szintén vákuum hatására kerül.
Címkeillesztő: feladata a ragasztóanyaggal ellátott címkét a palackra helyezni. Működés
közben forog. Alakja hengeres, palástján furatok vannak. Belseje két részre osztott: az
egyikben szívó, a másikban nyomó hatás érvényesül. Az enyvező dob felé fordulva
szívó hatás van (elszívja a címkét), a palack felé fordulva nyomó hatás érvényesül
(ráfujja a címkét a palackra).
Simítószerkezet: feladata a palackra helyezett címke végleges rögzítése. Lehet szalag,
habszivacs henger, kefe stb. simítás közben a palackok állnak, vagy forogva haladnak.
Palackszállító és terelő szerkezetek: a palackok szállítását soros elrendezésű gépeknél
szállítószalag végzi, a körforgó rendszerű gépsornál pedig palacktartó asztalon lévő
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palacktartó tányérok. A palackok terelésének feladatát rendezőcsigák, terelőcsillagok
és terelő ívek látják el.
Kiegészítő berendezések: az üzemmenet ellenőrzésére, reklamáció esetén a visszakeresésre
szolgálnak. Ilyenek: kódoló készülék, kódolvasó készülék, dátumnyomó berendezés
stb.

Hidegragasztós címkézőgép
Az öntapadó címkével működő címkéző gépek
Az öntapadó címkék térhódítása figyelhető meg különösen kisebb tételszám esetén. Az
öntapadó címkézőgép felépítése, kezelése egyszerűbb. A címketekercs kicserélésével egyszerű
és gyors az átállás egyik címkéről a másikra. Hátránya viszont, hogy viszárús palackoknál az
öntapadós címke lemosása nehezebb. Ugyanakkor az is meggondolandó, hogy az öntapadós
címke lényegesen drágább, nagy palackmennyiségeknél a ragasztott címkék viszonylagos
olcsóságuk miatt gazdaságosan alkalmazhatók.
A címketekercs ún. fedőrétegből (parafinos papírtekercs) és a rajta elhelyezett
címkékből áll. A címkék anyaga papír, vagy műanyag, a ragasztó pedig vízben oldódó.
Nagy palackozókban alapcímkéket használnak. Ezen általános alapadatok vannak,
melyeknek a címkékre történő felvitele külön nyomdában történik. A változó megjelölések
(fajta, évjárat, alkoholtartalom, sorszám stb.) pedig a gépsorban elhelyezett nyomtatóval
kerülnek felvitelre közvetlenül a címkézéssel egybekapcsolva.
Kisebb palackozókban az alapcímkékre a változó adatokat saját számítógép és nyomtató
segítségével viszik fel, így a címkék pontos darabszámban állíthatók elő.
Az öntapadós címkézők félautomata és automata kivitelben készülnek. A félautomata
gépeknél a palackokat egyenként kézzel kell a címkéző gépre helyezni.
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Félautomata öntapadós címkézőgép
A félautomata és az automata címkézők egyszerre 1; 2 vagy 3 címkét helyeznek el a
palackon.
Az öntapadó címkéző gép általános felépítése:
- vázszerkezet, meghajtás,
- szállítószalag,
- rendezőcsiga,
- palackérzékelő,
- palackforgató henger,
- palacktámasztó görgők,
- címkeleválasztó,
- palackgyűjtő.
Működése: a szállítószalag egyenletes sebességgel szállítja a támasztó korlátok között
a palackokat. A rendezőcsiga biztosítja a palackok közti megfelelő távolságot. A
palack mozgása közben a palackérzékelőnek ütközik. Ez mozgásba hozza a
címketekercset vagy tekercseket. Ugyanakkor a szabadonfutós palacktámasztó görgők
nekinyomják a palackot a palackforgató hengernek. Eközben a címketekercs
fedőrétegéből 1 db címke fokozatosan leválik, majd rásimul a forgó palackra és a
palack a palackgyűjtőbe jut.
A címkeleválasztó működésének alapja egyrészt a fedőréteg és a címke
nagymértékben eltérő merevsége, másrészt az eltérő felületi minőségek, illetve mozgás
közben a fedőréteg nagyfokú irányváltozása.

Öntapadós címkézőszerkezet
Az öntapadós automata címkéző gépek általában nem egyedi gépek, hanem többnyire
kapszulázóval vannak egybeépítve.
Az alábbi képen látható egy automata monoblokk kapszulázó és öntapadós címkéző
érintőképernyős vezérléssel.
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Automata öntapadós címkéző
A palackérlelésű borok palackokba töltve hosszú hónapokat töltenek a pincében,
természetesen címke nélkül. Jellemzően a palackok felülete nedves és szennyezett. Címkézés
előtt meg kell tisztítani és meg kell szárítani. Erre a célra készült a palackok külső mosására és
szárítására szolgáló egység a telepalack mosó. Praktikusan nem magában üzemel, hanem
kapszulázó és címkéző monoblokkal egybeépítve.
Végezetül nézzük meg az egybeépített vákuumtöltő – dugózó – kapszulafelrakó –
zsugoralagút és ragasztós címkéző gép összehangolt működését.
Csomagoló gépek
A csomagolás gépei: a palackozott bor csomagoló eszközei a papírdobozok és a műanyag rekeszek.
Utóbbiak a belföldi szállításra nagyon jól megfelelnek. Igényesebb esetben alkalmazzák a
papírdobozos csomagolást.
Ide tartoznak: - csomagolóeszköz előkészítő gépek,
- palackrakodó gépek,
- rakaszolás gépei.
Csomagolóeszköz előkészítő gépek:
- rekeszmosó gépek,
- kartondoboz összeállító gépek.
Rekeszmosó gépek: a műanyag rekeszek visszárusak. Ezeket újrafelhasználás előtt tisztítani kell, ennek
esztétikai és higiéniai okai vannak. Ezért célszerű, ha az alkalmazott rekeszek világos
színűek, ezeken az esetleges szennyeződés jobban látszik, de tisztaságuk is
szembetűnő.
A borászatban használt műanyag rekeszek általános szennyezettsége csak olyan
mérvű, hogy az un. három szektoros rekeszmosó berendezés használata is elegendő.
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Három szektoros rekeszmosó berendezés
A három szektor a tisztítás három fázisa:
- előmosás,
- meleg-lúgos mosás (1 m/m %)
- hideg vizes öblítés.
Az egész mosóberendezésben végig fúvókák helyezkednek el, melyek
szektoronként különböző mosófolyadékot lövellnek az ott tartózkodó rekeszekre. A
folyadékokat centrifugális szivattyúk szállítják. Az első és a második szektorban
visszakeringetés és szűrés van, míg a harmadik szektor hálózati vízzel működik.
Vezérlő egységgel rendelkezik, ahol beállítható a szállítószalag sebessége és a
mosóoldat hőmérséklete. Az üzemelés ellenőrzése hőmérővel és nyomásmérőkkel
történik. Igényesebb kivitel esetén rekeszadagolóval, rekeszfordító berendezéssel és
meleg levegős szárító berendezéssel is el van látva.

Kartondoboz összeállító gépek: ha minőségi borainkkal a világ élvonalában akarunk
lenni, akkor a minőségi csomagolás elengedhetetlen.
A kis – és nagykereskedelemben kapható nagy teherbírású, megfelelő
szakítószilárdságú, lapra hajtogatott, minőségi mikrohullámpapírból készült könnyen
összeállítható, különböző típusú doboz.
Az alábbi képeken egy, illetve két palack bor csomagolására alkalmas italos
dobozokat szemlélhetünk:
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Különböző italosdobozok
A dobozkészítő gépegység feladata a lapra hajtogatott, és ilyen módon a gépbe
helyezett dobozelemekből, az alsó részének lezárásával (ragasztásával) kialakítani a
dobozt. Gépi megoldás esetén a kész dobozba a rekeszkészítő- és elhelyező gépegység
teszi a fésűs elemekből összeállított dobozbetétet.

Dobozhajtogató gép
palackokhoz

Karton
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doboz

boros

A fentiekben látható dobozhajtogató gép sűrített levegővel (5,5 bar) működik, a
hajtogatás automata a doboz zárását tapadó szalaggal végzi. Teljesítménye 600
doboz/óra.
Működése: a pneumatikus szívóelem egy db. lapra hajtott dobozt leemel, majd a
sűrített levegővel működő karok a doboz fenéklapját a doboz mozgása közben
behajtják, és ragasztják.

Palackrakodó gépek:
Feladata az üres palackoknak a szállítószalagra rakása, illetve a palackozott bornak a csomagoló
eszközbe helyezése.
Fő szerkezeti részei: - palacktovábbító szerkezet,
- kiegészítő berendezések.
Palacktovábbító szerkezet: feladata a palack megfogása, szállítása és a
csomagolóeszközbe helyezése.
A palack megfogását az általában sűrített levegővel működő markolófej végzi.

Pneumatikus markolófej
A markolófej műanyagból készített, hengeres alakú, belül üreges . Az üregben
van rögzítve a gumiharang, közte és a markolófej műanyag teste közötti üreg a
légkamra. A markolók rugós elemmel kapcsolódnak a továbbító kerethez.
A sűrített levegő a markolófej csőből készült szárán jut a légkamrába. Egy továbbító
keretre az egyszerre kezelendő palackok számának megfelelő markolófej van
felszerelve.
Működése: a markolófejek rásüllyednek a palackokra, a sűrített levegő beáramlik a
légkamrába, a gumiharang deformálódik, és megfogja a palackot. A továbbító keretet a
markolófejekkel kényszerpályán a szükséges helyre mozgatják.
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Rakodókeret a markolófejekkel és a kényszerpálya
Egy másik megoldással egymás mellett párhuzamosan álló idomacélból kialakított
„sínek” harapófogó szerűen fogják meg a palackokat. Ezek a léces markolók.

Kiegészítő berendezések:
- palackrendező asztal,
- rekesszállító pálya.
A palackrendező asztal több, egymással párhuzamosan szerelt palackszállító
szalagból áll. Erre történik az üres palackok kirakása, illetve innen történik a teli
palackok felvétele.
A rekesszállító pálya lehet vászonbetétes gumiszalag, láncos szállítószalag, vagy
görgőspálya.
Rakaszolás gépei:
A palackozó üzemek a palackokat tartalmazó dobozokból, vagy rekeszekből
egységrakományokat – rakaszokat – képeznek a rakodólapon. A sík rakodólap nemzetközileg
szabványos méretű (800 x 1200 mm), anyaga többféle lehet, a borászatban fából készültet használnak.
Az egységrakományok képzését és bontását rakaszoló gépek végzik. A rakaszképzés
szervezés szempontjából lehet: - mozgó raklapos, vagy
- álló raklapos.
A mozgó raklapos rakaszképzésnél az üres raklap egy emelőlapra kerül, mely a
raklapot felemeli a rakodás síkjába. Itt az előre elkészített doboz- vagy rekeszcsoport
rákerül a raklapra. Ezután a raklap egy doboz-, vagy rekeszmagasságnyit süllyed, és
újabb doboz-, vagy rekeszcsoport kerül a tetejére. (A raklapra rakható
egységrakomány magasságát több szempont is befolyásolja, ezek közül az egyik
legfontosabb, hogy felemelt, szállítási helyzetben a targoncavezető lássa a szállítási
útvonalat.)
Végül a kész egységrakomány szállítópályán távozik.
Az álló raklapos rakaszképzésnél az üres rakodólap szállítópályán érkezik a rakodás
helyére. Itt a már elkészített egységrakományt emelőszerkezet teszi a raklapra.
Rakaszcsomagoló gépek: a rakaszok csomagolása több szempontból is szükséges,
egyrészt a rakaszt rögzíteni kell, másrészt pedig a külső behatásoktól óvni kell.
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A rakományrögzítés lehet: tejes, vagy réteges. A teljes átkötéskor az egész
rakományt a raklaphoz rögzítjük, míg a réteges rögzítésnél az egységrakományt a felső
egyharmadában lévő réteget kötjük körbe. Ez utóbbi módszer akkor alkalmazható, ha a
rakományegységek azonos méretűek és alakúak, illetve máglyás kötésbe vannak rakva.
A kötözőanyag műanyag szalag (pánt).
Rövidtávú szállításnál rendszerint elegendő a zsugorfóliás rögzítés. Ennek
lényege, hogy az ilyen jellegű csomagolásra szánt fóliát gyárilag előfeszítve
tekercselik fel. Amikor a tekercsről lecsévélik, és az egységrakományra rátekerik több
rétegben, összezsugorodik, és így teszi stabillá a rakományt. A stabilitást fokozza,
hogy hőhatással (infraalagút) a zsugorodás mértékét fokozzák.

Rakaszfóliázó

Tárolás, szállítás
A tartálykocsi töltésénél, ürítésénél a kezelő a tank tetején csak abban az esetben tartózkodhat,
ha ott a leesés elleni biztonsági öv rögzítésére szolgáló pont vagy biztonságos kezelőállás van.
A fektetve tárolt boroshordókat elmozdulás ellen biztonságosan ki kell ékelni.
Hordóknak a járművekre való fel- és lerakásához, pincébe eresztéséhez vagy onnan való
felvonásához beakasztó kampóval ellátott, megfelelő erősségű borfákat és keresztben átvetett
kettős kötelet kell használni.
Amennyiben a borfák hossza, vagy a jármű és a föld közötti áthidalás 3m-nél nagyobb, a
borfákat megfelelő teherbírású tartóbakokkal kell alátámasztani.
A borfákat szétcsúszás ellen biztosítani kell.
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A borfák épségét folyamatosan, terhelhetőségét legalább évenként ellenőrizni kell.
Boroshordók csak olyan magasságig tárolhatók, hogy kezelésük, rakodásuk biztonságos
legyen.
Hordók fel- és lerakásánál, pincébe eresztésénél a borfák közé állni tilos.
A hordót csínjánál fogva gurítani tilos.
A hordó gurításához tenyérvédő használata kötelező.
A hordóknak szállító járműre való felrakása előtt a járművezető ülése mögé párnafát kell
elhelyezni.
A szállító járműre felrakott és fektetett hordókat ki kell ékelni.
A szállító járműveken (pl. gépjármű, zárt vagon stb.) hordók, rekeszek, ládák rakodásakor a
kezeléshez szükséges biztonságos munkateret szabadon kell hagyni.
Kézi rakodással ládák, rekeszek legfeljebb négy sor magasságig helyezhetők el.
Villamosított vasúti vágányokon a tartálykocsi töltése vagy fejtése csak a nagyfeszültségű
vezeték feszültségmentesítése és földelése után kezdhető meg.
A feszültségmentesítést és földelést csak a vasút üzemeltetőjének szakemberei végezhetik.
A munka végzéséhez felügyelő személyről gondoskodni kell.
Mind az üres, mind a megtöltött boros- és pezsgőspalackot a külső mechanikai hatástól például dobálástól, ütődéstől - óvni kell. A megtöltött boros- és pezsgőspalackot a tároló
eszközbe ütődésmentesen kell behelyezni és onnan kivenni.
A palackok tároló eszközeit sérüléstől óvni kell. A tároló eszközöket dobálni tilos. A hibás,
törött tároló eszköz nem használható.
A töltött boros és pezsgőspalackokat megfelelően rögzítve, napfénytől, hőhatástól, hirtelen
hőmérséklet-változástól védve kell szállítani
Az üzemi takarítás és tisztítás
A kezelő helyek padozatára és különösképpen a közlekedési útvonalra a munka során
odakerülő minden szennyeződést azonnal el kell távolítani.
A munkáltatónak meg kell határoznia a vonatkozó külön jogszabályok alapján, a
munkavállalók által üzemeltetett takarító berendezések használatára, a tisztító szerek
alkalmazására és tárolására vonatkozó helyi körülményeket figyelembe vevő munkabiztonsági
követelményeket.
Gondoskodni kell arról, hogy a munkavállaló rendelkezzen a takarítás és tisztítás egészséget
nem veszélyeztető, biztonságos követelményeinek - a tevékenységhez szükséges - elméleti és
gyakorlati ismereteivel.
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Biztonsági és egészségvédelmi jelzések
A munkavégzés közben fellépő kockázatok kellő időben történő felismerése érdekében a
munkáltató köteles biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket alkalmazni. Tekintsük át, melyek a
legfontosabbak:

Illetéktelennek
belépni tilos!

Hajháló, sapka
viselete kötelező!

Vészkijárat

Erre a
helyre rakodni
tilos!

Védőkes
ztyű
használata
kötelező

Elsősegél
y hely

Érinteni
tilos!

Védőruha
használata
kötelező!

Forró
felület!

Dohányozn
i tilos!

Védőszemü
veg használata
kötelező!

Az
állványra mászni
tilos!

Arcvédő
használata
kötelező!

Általános
veszély!

Csúszásves
zély!

Védőkeszty
ű használata
kötelező!

Védőlábbel
i használata
kötelező!

Vegyük figyelembe az alábbi rendelkező jelzéseket:

Szájmaszk
használata
kötelező!

Arcvédő
használata
kötelező!

Védőszemü
veg használata
kötelező!
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Védőruha
használata
kötelező!
Veszélyes készítményeknél használt jelzések:

Irritáló!

Ártalmas!

Tűzveszély
es!

Fokozottan
tűzveszélyes!

Oxidáló!

N

Mérgező!

Nagyon
mérgező!

Robbanásveszélyes!

Maró!

Környezeti
veszély!

Biztonsági figyelmeztető jelzések:

Ártalmas
vagy ingerlő
anyag

Általános
veszély!

Vigyázz!
Mérgező
anyag!

Biológiai
veszély!

Veszélyes hulladékok kezelése:
-

A hulladékokat csak a kijelölt tárolóedényekbe helyezheti.
A tárolóedényekbe belenyúlni szigorúan tilos.
A veszélyes hulladékokra vonatkozó szabályzat alapján, a hulladékokat szelektíven kell gyűjteni.
A hulladékot az átmeneti tárolóhelyre kell szállítani, felirattal ellátni, lemérni és a technológiai
lapon nyilván kell tartani.
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1. kép
R

Száraz állapotban robbanásveszélyes

R

Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat

1
2
3
4

R Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben
növeli a robbanásveszélyt
R
Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez
R

Hő hatására robbanhat

R

Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes

R

Tüzet okozhat

R

Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat

R

Éghető anyaggal érintkezve robbanásveszélyes

R

Kevésbé tűzveszélyes

R

Tűzveszélyes

R

Fokozottan tűzveszélyes

R

Vízzel hevesen reagál

R

Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek

R

Oxidáló anyaggal érintkezve robbanásveszélyes

R

Levegőn öngyulladó

5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19

R A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy
keletkezhet
R
Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet
R

Belélegezve ártalmas

R

Bőrrel érintkezve ártalmas

R

Lenyelve ártalmas

R

Belélegezve mérgező (toxikus)

R

Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus)

R

Lenyelve mérgező (toxikus)

20
21
22
23
24
25

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok

R Belélegezve nagyon mérgező (toxikus)
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26
R

Bőrrel érintkezve nagyon mérgező (toxikus)

R

Lenyelve nagyon mérgező (toxikus)

R

Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek

R

A használat során tűzveszélyessé válik

R

Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R

Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek

R

A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes

R

Égési sérülést okoz

R

Súlyos égési sérülést okoz

R

Szemizgató hatású

R

Izgatja a légutakat

R

Bőrizgató hatású

R

Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat

R

Maradandó egészségkárosodást okozhat

R

Súlyos szemkárosodást okozhat

R

Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

R Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású
lehet)
R
Zárt térben hő hatására robbanhat
R

Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet)

R

Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet)

R

Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat

R

Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet)

R

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

R

Mérgező a vízi szervezetekre

R

Ártalmas a vízi szervezetekre

45
46
48
49
50
51
52
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R

A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R

Mérgező a növényvilágra

R

Mérgező az állatvilágra

R

Mérgező a talaj szervezeteire

R

Mérgező a méhekre

R

A környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R

Veszélyes az ózonrétegre

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

R A fertilitást (fogamzóképességet
károsíthatja
R
A születendő gyermekre ártalmas lehet

R

66

nemzőképességet)

R A fertilitásra (fogamzóképességre vagy nemzőképességre) ártalmas
lehet
R
A születendő gyermeket károsíthatja

64
65

vagy

Szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja

R Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba
beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat
R
Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja
R

67

Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

A veszélyes készítményre utaló összetett R mondat
R
14/15
R
15/29

Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok
képződnek
Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok
képződnek

R

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas

R

Belélegezve és lenyelve ártalmas

R

Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas

20/21
20/22
21/22
R
20/21/22
R
23/24
R

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező
Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező
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24/25
R
23/25

Belélegezve és lenyelve mérgező

R
23/24/25
R
26/27
R
26/28
R
26/27/28
R
27/28
R
36/37
R
36/38
R
37/38
R
36/37/38
R
39/23
R
39/24
R
39/25
R
39/23/24
R
39/23/25
R
39/24/25
R
39/23/24/25
R
39/26
R
39/26/27
R
39/27
R
39/28
R
39/26/28
R
39/27/28

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező

R
39/26/27/28

Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgező:

Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező
Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező
Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező
Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező
Szemizgató hatású, izgatja a légutakat
Szem- és bőrizgató hatású
Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
Belélegezve
mérgező:
nagyon
súlyos,
maradandó
egészségkárosodást okozhat
Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó
egészségkárosodást okozhat
Lenyelve
mérgező:
nagyon
súlyos,
maradandó
egészségkárosodást okozhat
Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos,
maradandó egészségkárosodást okozhat
Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó
egészségkárosodást okozhat
Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos,
maradandó egészségkárosodást okozhat
Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon
súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó
egészségkárosodást okozhat
Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon
súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
Bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó
egészségkárosodást okozhat
Lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó
egészségkárosodást okozhat
Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos,
maradandó egészségkárosodást okozhat
Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos,
maradandó egészségkárosodást okozhat
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nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R

Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat

R

Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást
okozhat

R

Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat

40/20
40/21
40/22

R
Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó
40/20/21
egészségkárosodást okozhat
R
Belélegezve
és
lenyelve
ártalmas:
maradandó
40/20/22
egészségkárosodást okozhat
R
Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó
40/21/22
egészségkárosodást okozhat
R
Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve ártalmas: maradandó
40/20/21/22 egészségkárosodást okozhat
R
Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
42/43
(szenzibilizáció)
R
Hosszabb
időn
át
belélegezve
ártalmas:
súlyos
48/20
egészségkárosodást okozhat
R
Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos
48/21
egészségkárosodást okozhat
R
Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas:
48/22
súlyos egészségkárosodást okozhat
R
Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas:
48/20/21
súlyos egészségkárosodást okozhat
R
Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva
48/20/22
ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R
Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át a szervezetbe
48/21/22
jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R
Hosszabb időn át belélegezve, bőrön és szájon keresztül a
48/20/21/22 szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R
Hosszabb
időn
át
belélegezve
mérgező:
súlyos
48/23
egészségkárosodást okozhat
R
Hosszabb időn át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos
48/24
egészségkárosodást okozhat
R
Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező:
48/25
súlyos egészségkárosodást okozhat
R
Hosszabb időn át belélegezve és bőrön keresztül a szervezetbe
48/23/24
jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R
Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe
48/23/25
jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R
Bőrön és szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva
48/24/25
mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
Hosszabb időn át belélegezve, bőrön és szájon keresztül a
R
48/23/24/25 szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben
R
hosszantartó károsodást okozhat
50/53
Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó
R
károsodást okozhat
51/53

265

R
52/53

Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó
károsodást okozhat

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok
S

Elzárva tartandó

S

Gyermekek kezébe nem kerülhet

S

Hűvös helyen tartandó

S

Lakóterülettől távol tartandó

S

... alatt tartandó (a folyadékot a gyártó határozza meg)

S

... alatt tartandó (az inert gázt a gyártó határozza meg)

S

Az edényzet légmentesen lezárva tartandó

S

Az edényzet szárazon tartandó

S

Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó

S

A tartályt nem szabad légmentesen lezárni

S

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó

1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
...-tól/-től távol tartandó [az összeférhetetlen anyago(ka)t a
gyártó határozza meg]
Hőhatástól távol tartandó
S
S
14
15
S

Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás

S

Éghető anyagoktól távol tartandó

S

Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni

S

Használat közben enni, inni nem szabad

S

Használat közben tilos a dohányzás

S

Az anyag porát nem szabad belélegezni

16
17
18
20
21
22
A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni
(a gyártó határozza meg)
A bőrrel való érintkezés kerülendő
S
S
23
24
S

Kerülni kell a szembejutást

25
Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz
kell fordulni
A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni/venni
S
S
26
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27
Ha az anyag a bőrre kerül, ...-val/vel bőven azonnal le kell
mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)
Csatornába engedni nem szabad
S
S
28
29
S

Soha nem szabad vízzel keverni

S

A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell

30
33
Az anyagot és az edényzetét
ártalmatlanítani kell
Megfelelő védőruházatot kell viselni
S
S
35

megfelelő

módon

36
S

Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

37
S
38
S

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell
használni
Szem-/arcvédőt kell viselni

39
A padlót és a beszennyeződött tárgyakat ...-val/-vel kell
tisztítani (az anyagot a gyártó határozza meg)
Robbanás vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad
S
belélegezni
Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzésvédőt kell
S
viselni (típusát a gyártó adja meg)
Tűz esetén ...-val/-vel oltandó (az anyagot a gyártó határozza
S
meg). Ha a víz használata fokozza a veszélyt, "Víz használata tilos"
mondatot is hozzá kell tenni
Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha
S
lehetséges, a címkét meg kell mutatni
Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az
S
dényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
... C feletti hőmérsékleten nem tárolható (a gyártó határozza
S
meg)
...-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza
S
meg)
Csak az eredeti edényzetben tárolható
S
S
40
41
42
43

45
46
47
48
49

S

...val/-vel nem keverhető (az anyagot a gyártó határozza meg)

S

Csak jól szellőztetett helyen használható

50
51
Nagy felületű, tartózkodásra alkalmas helyiségekben nem
használható
Kerülni kell az expozíciót, - használatához külön utasítás
S
szükséges
Az anyagot és edényzetét veszélyes-, vagy speciális hulladék
S
gyűjtőhelyre kell vinni
S
A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet
kell használni
S
A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a
S
52
53
56
57
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59

gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kérni
Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell
ártalmatlanítani
S
Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat
kell kérni/Biztonsági adatlap
S
Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell
fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét
S
Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss
levegőre kell vinni és biztosítani számára a nyugalmat
S
Lenyelés esetén a szájat vízzel öblítjük ki (csak abban az
esetben ha a sérült nem eszméletlen).
S

60
61
62
63
64

Összetett S MONDATAOK
S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen
tartandó
S 3/7 Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó
Hűvös, jól szellőztethető helyen, ...-tól/-től távol tartandó [az
S
összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg]
3/9/14
Hűvös, jól szellőztethető helyen, csak az eredeti edényben
S
tárolható
3/9/49
Hűvös, jól szellőztethető helyen, ...-tól/-től távol, csak az
S
eredeti edényzetben tárolható [az összeférhetetlen
3/9/14/49
anyag(oka)t a gyártó határozza meg]
S 3/14 Hűvös helyen, ...-tól/-től távol tartandó [az összeférhetetlen
anyag(oka)t a gyártó határozza meg]
S 7/8 Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó
S 7/9 Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen
tartandó
S 7/47 Az edényzet légmentesen lezárva ... C hőmérsékletet nem
meghaladó helyen tárolható (a hőmérsékletet a gyártó
határozza meg)

S
20/21
S

A használat közben enni, inni és dohányozni nem
szabad
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

24/25

S

Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell
vetni és a bőrt kellő mennyiségű ...- val/-vel azonnal le kell
mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)
Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét
megfelelő módon ártalmatlanítani kell
Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét
a veszélyes- vagy speciális hulladékgyűjtő helyre kell vinni
Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni

S

Megfelelő védőruházatot és szem-/arcvédőt kell viselni

S

Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni

S
27/28
S
29/35
S
29/56
36/37
36/39
37/39
S
36/37/39

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt
kell viselni
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S
47/49

... C hőmérsékleten, csak az eredeti edényzetben tárolható (a
hőmérsékletet a gyártó határozza meg)

Ellenőrző kérdések:
1) A viszárus palackok előkészítése során melyek a legjelentősebb veszélyforrások?
2) Milyen egyéni védőeszköz használata kötelező a palackmosás során?
a) kötény
b) védőszemüveg
c) kesztyű
d) mindhárom
3) Hogyan kerülhetjük el a palacktörésből származó baleseteket?
4) Mikor szabad kinyitni a palacktöltő gép plexi ajtaját?
5) Ellennyomásos töltőgép kezelőjének kötelező-e a védőszemüveg használata?
6) A parafadugó tartája amennyiben megüresedett feltölthető
a) a munkavégzés közben
b) ha megállítják a gépsor működését
c) ha áramtalanítjuk a gépet
7) Rakodhatjuk-e a boros kartonokat sérült raklapra?
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13.A BORKERESKEDÉS MUNKAVÉDELME

A kereskedelem során a 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági
Szabályzat - ban előírtakat kell betartani.

Ügyeljünk az anyagmozgatással kapcsolatosan a hát és derék fájdalom megelőzésére, valamint az
üvegvágással megelőzésére.

Munkavédelem a vendéglátásban

Vendéglátás veszélyei
A vendéglátásban a kulturált borfogyasztás gyakran kapcsolódik gasztronómilag az étkezéshez
elsősorban rendezvényeken, de vendéglátó egységekben is.
Jelen tájékoztató célja az alapvető munkavédelmi követelmények, a veszélyforrások, a
veszélyforrások elleni védekezés megismertetése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményeinek betartása és betartatása érdekében.
Az anyag azokat a veszélyeket veszi sorba, melyek a vendéglátási tevékenység végzésekor - a
rövididejű foglalkoztatás során - különösen veszélyeztethetik a munkavállalókat. Ezek a veszélyek a
melegkonyhákban folytatott tevékenységek (alapanyag előkészítés, étel előállítás, főzés, kézi
anyagmozgatási és tárolási tevékenység, mosogatás, takarítás), valamint a szálláshelyek üzemeltetése
(takarítási tevékenység) során keletkezhetnek. Megjegyezzük, hogy járványügyi szempontból kiemelt
jelentőségű munkakörnek, tevékenységnek számít a közfogyasztásra szánt élelmiszer előállításával
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foglalkozók, ezek forgalmazását, szállítását, tárolását végzők munkaköre, és azon személyek
tevékenysége, akik az ilyen munkahelyeken a tisztítást, mosogatást végzik.
Veszélyforrások ismertetése
Melegkonyhák
a) A meleg étel előállítására, a konyhai tevékenységre a különböző főző, sütő és melegítő berendezések
által keltett fokozott hőhatás a jellemző.
b) A konyhai tevékenység másik jellemzője a különféle alapanyagok (hús, zöldség, stb.) kézi
vágása, darabolása mely során a munkavállalót vágási sérülések érhetik.
c) Kézi anyagmozgatás során a munkavállalókat az emelt teher okozta fokozott igénybevétel, a
mozgatott anyag (pl.: forró leves) tulajdonságaiból adódó forrázás, a kiömlő anyag okozta elcsúszás és
esésből eredő veszélyek érhetik.
d) A melegkonyhákban jellemző a csúszásveszély kialakulása. A főzés-sütés közben a munkatér
padozata és a kapcsolódó útvonalak elszennyeződhetnek. A kiömlő ételek, zsiradékok a padozatot
csúszóssá teszik.
e) Anyagtárolás, raktározás során veszélyhelyzetet jelent a közlekedési utak, villamos
kapcsolószekrények,
biztosító
táblák,
tűzcsapok
eltorlaszolása.
A tároló állványok használatakor veszélyt hordoz magában a tároló polcok túlterhelése, a
túlterhelésből adódó deformálódás, amelynek következtében a telhetőség mértéke megváltozik. Az
állványok statikai és dinamikai hatások következtében előálló elmozdulása szintén komoly veszély
forrása lehet.
f) Kézi mosogatás esetén veszélyhelyzetet jelentenek a forró mosogató víz, a törött tányérok,
poharak, az éles kések és egyéb szerszámok és az alkalmazott mosogatószerek, különösen azok nem
rendeltetésszerű használata.
g) Melegkonyhák takarítása esetén veszélyt jelentenek az alkalmazott tisztító és fertőtlenítő
szerek, különösen azok nem rendeltetésszerű használata.
A
villamos
áram
veszélyei
Tapasztalatunk szerint vendéglátásban alkalmazott legtöbb villamos készülék rögzített vezetékkel
csatlakozik csatlakozódugón keresztül a villamos hálózathoz. A használat során a vezetékek
megtörhetnek, megcsavarodhatnak, mechanikai hatások következtében megsérülhetnek. A vezeték
köpenyszigetelésének sérülése következtében olyan hajszálsérülések fordulhatnak elő, amelyet szabad
szemmel nem is veszünk észre, ennek hatására pedig különösen vizes felmosás során áramütés
fordulhat elő.
Esés
A veszélyforrások közül a leggyakrabban a csúszós felületek okoznak sérüléseket elesésből és leesésből
adódóan. Az esések előfordulhatnak: lépcsőn, pódiumról, létráról, de nem megfelelő munkaeszköz pl.:
szék használata során is.
A magasból való leesés oka lehet még az egyenetlen, csúszós padló, billegő pad vagy szék, nem
megfelelő munkaeszköz (létra), egyensúly elvesztése, figyelmetlenség, szőnyegben való elbotlás,
elcsúszás.
Tisztítószerek
veszélyei
Veszélyforrást jelentenek az alkalmazott tisztító és fertőtlenítő szerek, különösen azok nem
rendeltetésszerű használata.
Veszélyforrások elleni védekezés
Melegkonyhák
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a) A konyhai tevékenység során keletkező fokozott hőhatás okozta égés elkerülése érdekében a
munkavállaló részére olyan egyéni védőeszközt kell biztosítani, amely védelmet nyújt a kifröccsenő
forró folyadék hatása ellen, továbbá biztosítja, hogy a forró felület akaratlan érintése esetén a
munkavállaló ne szenvedjen égési sérülést.
A forró edények megfogásához, sütőberendezések forró lemezeinek és rácsainak elszedéséhez az
e célra kialakított segédeszközt és fogóruhát kell használni. A különféle égési sérülések figyelmes,
körültekintő munkavégzés esetén elkerülhetők.
A forró edények mozgatásához az égési sérülés elkerülése érdekében védőkesztyűt kell
használni.
b) A vágási sérülések elkerülése érdekében a munkavállalók részére olyan védőkesztyűt kell
biztosítani, amely a késvágással szemben ellenállásra alkalmas. Kézi mosogatás esetén a vágás
veszélyét a törött, repedt tányérok, poharak eltávolításával, és megfelelő védelmet nyújtó védőkesztyű
alkalmazásával kerülhetjük el. Késeket és egyéb szerszámokat csak egyenként szabad elmosni.
c) A kézi anyagmozgatás során a szervezet fokozott igénybe vételét, a csúszást, az égési
sérüléseket, és a fellépő egyéb veszélyforrásokat feltétlenül kerülni kell, ennek érdekében néhány
alapvető
szabály
alkalmazása
szükséges:
- a 10 liternél nagyobb űrtartalmú meleg vagy forró étellel telt edényt egy személynek emelni, illetve
vinni nem szabad,
- a 20 liter feletti űrtartalmú edényt a tűzhelyről csak emelő berendezéssel szabad emelni. Ennek
hiánya esetén tartalmát kisebb űrtartalmú edényekbe kell átmerni,
- forró étellel, vagy folyadékkal csak űrtartalmának háromnegyed részéig szabad megtölteni,
- forró ételt tartalmazó edény kézi szállítása előtt meg kell győződni arról, hogy a szállítási
útvonal szabad, csúszásmentes,
- lépcsőn forró ételt - az adagoltak kivételével - csak légmentesen lezárt edényben szabad
szállítani.
d) A konyha, illetve kapcsolt részei padozatán kialakuló csúszásveszélyt az e célra
meghatározott anyaggal fel kell szórni, majd azonnal fel kell takarítani. A takarítás meleg vízzel és
zsíroldó anyaggal történik.
A csúszásveszély a takarításon kívül mérsékelhető csúszásmentes anyagból készült padozat
kialakításával, illetve csúszásmentes talpfelületű védőcipő használatával.
e)Anyagtárolás során a közlekedési utak, villamos kapcsolószekrények, biztosító táblák,
tűzcsapok még ideiglenes jellegű eltorlaszolása sem lehetséges.
A tároló állványokat a tárolásra kerülő anyagok súlyának megfelelő terhelésre kell méretezni. Az
állványokat bármilyen elmozdulás ellen biztosítani kell.
f)Mosogatás előtt meg kell győződni az edények, evőeszközök, üvegáruk épségéről. Sérült
edényeket, tányérokat, üvegárut, evőeszközt használni tilos! A mosogatóban úgy kell az edényeket
elhelyezni, hogy azok ne csússzanak, és ne dőljenek el. Késeket, villákat, bárdokat úgy kell a
mosogatóba helyezni, hogy hegyük egy irányba álljon és tompa végük legyen a kéz felé. Késeket és
egyéb szerszámokat csak külön-külön, egyenként szabad elmosni.
g) Melegkonyhák takarításánál a tisztító és fertőtlenítő szerek okozta veszélyt elsősorban azzal
lehet kiküszöbölni, hogy csak engedélyezett szereket használnak. Ezeket a szereket eredeti
csomagolásban, felirattal ellátva, külön helyiségben, vagy fülkében szükséges tárolni. A munkavállalók
védelme érdekében egyéni védőeszközök pl.: hosszúszárú gumikesztyű, arcvédelmi eszköz, vízálló
kötény és gumicsizma, kiadásáról szükséges gondoskodni.
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Szolgáltatás
a)A
villamos
áram
veszélyei
elleni
védekezés
A villamos berendezések létesítési előírásain túlmenően (kismegszakítók, áramvédő kapcsolók megléte,
működésképessége) fokozottan ügyelni szükséges a villamos készülékek csatlakozó kábeleinek
védelmére, a csavarodás, éles tárgyakkal történő elvágás, a megtörés és a közeli hőforrások hatásai
ellen. Külön felhívjuk a figyelmet a szabványos hosszabbítók használatára.
b)Esés
elleni
védekezés
Az esések megelőzése érdekében a magatartási szabályokat be kell tartani: megfelelő lábbeli
használata, padlózat tisztán tartása (kiömlött folyadék és egyéb csúszós anyag feltakarítása,
eltávolítása).
A magasból történő esés megakadályozása érdekében a magasban végzett takarítási munkákhoz
olyan kétágú létra használata, melynek alján gumibevonat, vagy más csúszásgátló anyag legyen.
Különösen fontos munkavédelmi szabályok betartása nyílászárók tisztításánál, ha az létráról történik.
Ebben az esetben biztonsági övet kell használni megfelelő kikötési ponttal az ablakból való kizuhanás
megakadályozása érdekében.
c)A
tisztítószerek
veszélyei
elleni
védekezés
A takarításhoz használt szerek veszélyesek lehetnek, ha azokat nem az előírásoknak megfelelően
tárolják, használják. Abban az esetben, ha a tisztítószert tartalmazó edényen az eredeti címke hiányzik,
akkor a tévedések elkerülésére az edényt felirattal szükséges ellátni a benne található anyag
megnevezésével.
Különösen elővigyázatosan kell bánni a tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolásánál,
használatakor. Az ilyen anyagokat hőforrásoktól, fénytől védett helyen, jól záródó, törhetetlen
edényzetben elkülönítetten tároljuk.
Tisztítószerek használata előtt mindig el kell olvasni a használati utasítást.
A mosószerek, savak és lúgok, valamint egyéb maró szerek használata esetén egyéni védőeszközöket,
mint a kéz védelmére műanyag kesztyűt, a szem védelmére védőszemüveget kell használni.
Konyhai munkák során fellépő baleseti kockázatok
1.

13.1.1 Sorszám

2.
Önálló
művelet,
résztevékenység,
gép, berendezés,
veszélyes anyag

3.
Kocká
zat
(veszél
y)

4.
Kock
ázatot
súlyosbító
ténye
ző

5.
Szükséges
intézkedés

6.
Kockázat
i osztály

1.

Áramü
Konyhai
tés,
elektromos gépek
kézsér
használata
ülés

Időszakos
felülvizsgálat
Egyéni
védőeszköz
használat

1

2.

Konyhai
takarítás, felmosás,
zás
közlekedés

Elcsús

Fokozott
figyelem

1

Forráz

nyitás

3.

Túlnyomáso
s,
vákuumos ás,
edények nyitása

égés

Egyéni
védőeszköz
használat

Szakszerű
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1

4.

Forró ételek
átrakása, szállítása ás

5.

Forró
tárgyak megfogása

6.

Mosogatás

Fokozott
figyelem
Egyéni
védőeszköz
használat
Segédeszköz
ök használata
Egyéni
védőeszköz
használat
Egyéni
védőeszköz
használat

Forráz

Forráz
ás,
égés
Kézsér
ülés

ÉTEL ELŐKÉSZÍTÉS :
Veszélyek: éles kések, bárdok, villák használata, alapanyagok szeletelése, előkészítése,
bakteriális fertőzések.
Szükséges intézkedés:
- a munkavállalók munkára képes állapotának ellenőrzés (figyelem-koncentráció)
- a munkavállalók
működtetése)

megfelelő

egészségi

állapota

(foglalkozás

egészségügyi-szolgálat

- munkavédelmi oktatás (számonkéréssel) (Munkavédelmi Szabályzat munkavégzésre
vonatkozó előírások című fejezetén belül a 2.pontban leírt specifikus szabályok alapján)
-

kézi szerszámok rendszeres ellenőrzése
kések élezése, elkülönített helyen való tárolása
edények, vágódeszkák állapotának ellenőrzése
rendszeres fertőtlenítés, ételek előírás szerinti elkülönített tárolása

FORRÓ ÉTELEK ELŐÁLLÍTÁSA, ELLENŐRZÉSE, TÁLALÁSA, ÁTHELYEZÉSE
Veszélyek: égési sérülés, gőzfelcsapódás, forró folyadék kifröccsenése és kilöttyenése,
szellőztetésnél huzathatás, bakteriális fertőzés.
Szükséges intézkedés:
- fogóruhák, hőálló védőkesztyű rendeltetésszerű használata
-

zárt felsőrészű, csúszásmentes talpú védőlábbeli viselése
munkavállalók fegyelmezett magatartása
megfelelő munkaszervezés
munkavédelmi oktatás
huzathatás megszüntetése
rendszeres fertőtlenítés, ételek előírás szerinti tárolása
FORRÓ ÉTELEK ELŐÁLLÍTÁSA, ELLENŐRZÉSE, TÁLALÁSA, ÁTHELYEZÉSE
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1

1

1

Veszélyek: égési sérülés, gőzfelcsapódás, forró folyadék kifröccsenése és kilöttyenése,
szellőztetésnél huzathatás, bakteriális fertőzés.
Szükséges intézkedés:
- fogóruhák, hőálló védőkesztyű rendeltetésszerű használata
-

zárt felsőrészű, csúszásmentes talpú védőlábbeli viselése
munkavállalók fegyelmezett magatartása
megfelelő munkaszervezés
munkavédelmi oktatás
huzathatás megszüntetése
rendszeres fertőtlenítés, ételek előírás szerinti tárolása
FELSZOLGÁLÓIÉS PULTOSI TEVÉKENYSÉG

Veszélyek: szűk közlekedési tér, szintkülönbségek, forró ételek felszolgálása, csúszós,
nedves járófelületek, ittas egyének támadása, kávéfőző gép üzemeltetése, szénsavas palackok
kezelése, bakteriális fertőzés
Szükséges intézkedés:
- fogóruhák biztosítása forró ételek szállításához
- csúszásmentes talpú védőcipő biztosítása
- kávéfőző nyomásmérő működés közbeni folyamatos ellenőrzése
- szénsavas palackok függőleges, eldőlés ellen biztosított tárolása
- szénsavas palackok megfelelő szállítása
- sérült szénsavas palackok cseréje
- megfelelő munkaszervezés
- munkavállalók részéről kellő munkafegyelem
- munkavédelmi oktatás

MOSOGATÁSI TEVÉKENYSÉG
Veszélyek: tisztító és fertőtlenítő szerek bőrre és nyálkahártyára irritáló hatása, csorbult,
reped edények okozta sérülések, csúszós nedves lábrács és járófelület, párás munkakörnyezet,
mosogatógép kezelése, bakteriális fertőzés
Szükséges intézkedés:
- egyéni védőfelszerelések (száras védőcipő és műanyag kötény, vagy víz elleni
védőkötény)
- szükség esetén háztartási gumikesztyű biztosítása
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- mosogatandó edények épségének folyamatos ellenőrzése a csorbult, sérült edények
leselejtezése
- kellő megvilágítás a mosogató helyiségben
- szellőztetés huzathatás nélkül
- lábrács és járófelület rendszeres tisztítása
- mosogató és fertőtlenítő szerek eredeti csomagolásban és erre kijelölt helyen való
tárolása
- mosogató és fertőtlenítő szerek a csomagoláson feltüntetett módon való használata,
használat után
bő vízzel való leöblítése
- munkaszervezés
- fokozott ellenőrzés a munkahelyi vezető részéről (szakképzetlen személyzet)
- munkavédelmi oktatás
- rendszeres fertőtlenítés
SZINTEK KÖZÖTTI ANYAGMOZTATÁS
Veszélyek: nedves, csúszós lépcsőfelület, lépcsőfordulók, megvilágítás, anyagok rossz
megfogási lehetősége
Szükséges intézkedés:
- csúszásmentes talpú védőcipő biztosítása
- lépcsők rendszeres tisztítása
- 10 kg-nál nagyobb súlyt több ember szállítson
- munkaszervezés
- munkakezdés előtti ellenőrzés
- munkavédelmi oktatás
VEGYI ANYAGOK KEZELÉSÉRE, TÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Aki vegyi anyaggal kerül kapcsolatba, annak ismernie kell:
– az anyag tulajdonságait,
– a felhasználására vonatkozó szabályokat,
– felhasználáskor előforduló lehetséges veszélyeket,
– és azt, hogy a veszélyek ellen hogyan lehet védekezni! (személyi védelem, tűzvédelem,
környezetvédelem).
A vegyi anyagokat száraz, hűvös helyen, illetéktelenek számára hozzáférhetetlenül, elzárva, jól
lezárva, az anyag tulajdonságainak megfelelő tároló helyen kell tartani!
A tárolóedényen, jól olvashatóan rajta kell lennie, a tartalmára vonatkozó tartós feliratnak!
Vegyi anyagot TILOS élelmiszer, vagy ital tárolására használt edényben tartani!
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A vegyi anyagok használata után, a munkaközi szünetben, étkezés, dohányzás előtt, ill. műszak
végén alaposan kezet kell mosni!
A munkahelyen, legfeljebb az aznap felhasznált (egy műszakban felhasznált) mennyiség lehet.
A szállítás és a felhasználás során mindig fokozott óvatossággal kell eljárni, - különös tekintettel
az átfejtésre, áttöltésre.
Kerülni kell, hogy az anyag, szembe, bőrfelületre, ruházatra kerüljön, ill. a munkakörnyezetet
szennyezze;
A vegyi anyagok gőzei, a levegővel keveredve robbanásveszélyesek és/vagy egészségre
ártalmasak lehetnek.
A veszélyes anyaggal kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy:
- az a tevékenységet végzőket és a lakosságot ne veszélyeztesse, a környezet károsodását ne idézze
elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg,
- a tevékenység egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végrehajtásáért, valamint a környezet
védelméért a munkáltató és a munkavégző egyaránt felelős,
- a veszélyes anyaghoz használati utasítást kell mellékelni, a biztonsági adatlap adatainak
felhasználásával és ennek alapján kell a munkavállalót kioktatni

A 2000. évi XXV. törvény a Kémiai biztonságról, és végrehajtására kiadott 44/2000. (XII.27.)
EüM. rendelet meghatározza, hogy a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatban
milyen feladatai vannak a munkáltatóknak a veszélyes anyagok forgalmazása és felhasználása során. A
forgalmazás feltétele, hogy a gyártó által kiadott veszélyes anyagok és készítmények rendelkezzenek
biztonsági adatlappal, a felhasználó pedig rendelkezzen tevékenységi engedéllyel.
Forgalomba hozni csak magyar nyelvű csomagolással ellátott veszélyes anyagot lehet, amelyen
fel van tüntetve az anyagra vonatkozó R és S mondat.
R mondat: a veszélyes anyagok veszélyeire, kockázataira utal
S mondat: a veszélyes anyagok, illetve veszélyes készítmények biztonságos használatára utal
Szükséges intézkedés:





a munkavállalók oktatása a sérült csomagolású termékek kezeléséről,
a munkavállalók esetleges érintkezése esetén a termékekkel az elsősegély-nyújtás módja
a munkavállalók oktatása az R és S mondatok jelentéséről
orvosi ellátás biztosítása baleset (fertőzés) esetén

VILLAMOS ÁRAM VESZÉLYE A TEVÉKENYSÉGEK SORÁN
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Veszélyek: kapcsolók, vezetékek nem rendeltetésszerű használatából adódó veszélyek,
szigetelések sérülése, nedves munkakörnyezet, érintésvédelem hiánya, egyenpotenciálra hozás hiánya
villamos gépek szigetelésének sérülése, nem előírásszerű használata.
Szükséges intézkedés:
minden villamos gépet tisztítás, karbantartás előtt áramtalanítani kell
munkakezdés előtt átvizsgálni a berendezések, kapcsolók vezetékek épségét
hiba észlelését azonnal jelenteni a munkahelyi vezetőnek
szakemberrel való javíttatás (addig a sérült berendezés használaton kívül helyezése és felirattal,
megakadályozni, hogy bárki üzemeltesse)
- áramtalanítási lehetőségek oktatása (hol, milyen módon)
- az időszakos érintésvédelmi szabványossági és tűzvédelmi szabványosság felülvizsgálatot, rendszeresen el
kell végeztetni
- munkavédelmi oktatás
-

A villamos energia a szabványos létesítés, az érintésvédelmi előírások betartása és a hatókörében
végzett munka szabályainak betartása esetén is kockázatot jelent.
Tekintettel ezen energiafajta fokozott veszélyességére, a villamos berendezésekkel kapcsolatos
előírásokat valamennyi munkahelyen szigorúan be kell tartani.
A villamos berendezések szabályos létesítése elsősorban, a veszélyes feszültség alatti
berendezés-részek akaratlan megérintéséből adódó áramütési veszélyek elkerülése miatt fontos, – ide
tartozik a padozaton mechanikai sérülés ellen nem védett módon elhelyezett elektromos vezeték
sérülésekor bekövetkező áramütés – de fokozott áramütési kockázatot jelenthet az érintésvédelem
hiánya is.
A villamos berendezések üzemeltetése gyakran megköveteli a magasban történő munkavégzést,
(pl. izzócsere) ahol a leesés elleni védelem és a jó munkaszervezés előfeltétele a biztonságos
munkavégzésnek, az áramütési veszélyen túlmenően. (Másodlagos baleset.)
HÁT- ÉS GERINCSÉRÜLÉSSEL JÁRÓ MUNKÁK
A 25/1998. (XII. 27.) EüM. rendelet alapján:
Kézi anyagmozgatás: a 10 kp-nál nagyobb súlyú terhek mozgatása egy- vagy több munkavállaló által.
Hátsérülés: elsősorban a gerinc és a mellette levő lágyrészek sérülése, valamint tartósan
fennmaradó kóros állapotot okozó betegségének kialakulása.
Veszélyek: 10 kp-nál nagyobb súlyú terhek mozgatása, 10 l-nél nagyobb edények étellel való
mozgatása, fel- és lerakása gépkocsira, illetve gépkocsiról, leemelése tűzhelyről, áthelyezése tálaláskor,
szállítása lépcsőn vagy sík úton a kihelyezett munkahelyeken.

Szükséges intézkedések:
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 Elsősorban munkavédelmi oktatás keretében, de a napi munkavégzés során is általános tájékoztatást
nyújtani a munkavállalóknak a terhek súlyáról, a mozgatás útvonaláról, az egyenlőtlen
tehereloszlásról, a teher legkönnyebb megfogásáról.
 Munkairányító kijelölése több munkavállaló munkavégzés során
 A munkavégzéshez megfelelő ruházat (kényelmes, lehetőleg nem antisztatikus, védőlábbeli)
viselése
 Az esetleges személyes tárgyak (óra, nyaklánc, karlánc) viselésének mérlegelése a konkrét
munkavégzés ismeretében
 A fizikai alkalmasság és a munkára képes állapot felmérése
 A foglakozás-egészségügyi orvosi vizsgálaton fel kell tárni a fokozott hajlamot (spondylosis,
Sheuermann betegség, discophatia)
 Munkaszervezés adott körülmények feltárásával:
 Fel kel tárni a teher jellemzőig (túl nehéz, túl nagy, nem kézreálló, nehéz megfogni, instabil a
tartalma, elmozdulhat, körvonalai, halmazállapota, hőmérséklete, állaga)
 A fizikai erőkifejtés től megerőltető-e (ezt lehetőleg kerülni kell)?
 Szükség van-e a törzs elcsavarodására a munkavégzés során?
 A teheremelés előrehajolt helyzetben kell-e történjen?
 Van-e elég hely a teher mozgatásához?
 A padozat vagy munkavégzés szintje változó-e?
 A padozat vagy láb megtámasztása labilis-e?
A mérlegelés elvégzése a munkairányító feladata és ez alapján a munkavállalók részére
egyértelmű, pontos utasítást kell adni.
A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény szabályozza a munkáltatók és munkavállalók
feladatait az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében. A kereskedelmi és vendéglátó ipari
munkahelyekre vonatkozó speciális előírásokat a 30/1995. (VII.25.) IKM rendelettel hatályba
léptetett Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Biztonsági Szabályzat határozza meg az alábbiak
szerint:
Munkavégzési szabályok:
1. A munkahelyek padlózata könnyen takarítható, tisztítható, fertőtleníthető legyen. A padlózatot
folyamatosan tisztán kell tartani, ez a munkavállalók feladata, ellenőrzése a munkahelyi vezető
feladata.
2. A közlekedési utakat szabadon kell hagyni és tisztán tartani, nem lehet eltorlaszolni. Különösen
fontos ez a menekülési útvonalakra.
3. A lengőajtókat fejmagasságban megfelelő szélességű ablakkal kell ellátni.
4. A konyha légállapotát természetes szellőzéssel kell biztosítani és szükség szerint kiegészíteni
mesterséges szellőzéssel, elszívó berendezés bekapcsolásával. A két szellőzés fajta használata során
kerülni kell a huzathatást.
5. Ha az áruszállítás lépcsőkön történik, a lépcsőkön való közlekedés különösen veszélyes, részben a
lépcsők szabványtalan kialakítása miatt és a téli időszakban amikor a ráeső csapadék a lépcsőket
csúszóssá teszi. Fokozott óvatosságra van tehát szükség az itt folyó közlekedés során, különösen ha
nagyobb mennyiségű árú szállítására kerül sor.
6. A gép- és gépi berendezés belső terébe nyúlni csak a hajtómotor kikapcsolása, a forgómozgóalkatrészek leállítása és hálózatról történő leválasztása után szabad.
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7. Javítás, karbantartás, tisztítás időtartama alatt a gépi berendezés kapcsolójánál bekapcsolást
megtiltó feliratot kell elhelyezni.
8. Bármilyen meghibásodás esetén, amelynek megjavítására a munkavállaló nincs feljogosítva, a
gépet üzemen kívül kell helyezni és a javítás szükségességéről értesíteni kell a munkahelyi vezetőt.
Gépet berendezést csak az javíthat, akit erre kiképeztek és felhatalmaztak.
9. Gázcsapot lánggal történő begyújtáskor csak akkor szabad megnyitni, ha a szükséges gyújtóeszköz
égő állapotban a begyújtás helyén van.
10. Begyújtani csak a gázláng várható visszacsapódásának irányától oldalt állva szabad a gázcsapot.
11. Főzőberendezést fűtésre használni tilos!
12. Zsiradékot, vagy más gyúlékony anyagot a tűzhely felett, vagy annak közelében egyik edényből a
másik edénybe átönteni tilos!
13. Forró edények megfogásához, sütőberendezések forró lemezeinek és rácsainak elszedéséhez e célra
kialakított segédeszközt és fogóruhát kell használni.
14. Ha a tűzhely körül egyidejűleg többen is dolgoznak, munkájukat össze kell hangolni. A munka
irányításáért a cukrászüzem vezető felelős.
15. Egyetemes konyhagépre segédgépet felszerelni, vagy levenni csak a hálózati kapcsoló kikapcsolása
vagy a hálózatról történő leválasztása után szabad. Az egyetemes konyhagép működtetése során a
segédgépbe szorult alapanyagot szintén a gép áramtalanítása után lehet kivenni.
16. Mosogatás és tárolás során üvegpoharakat egymásba helyezni tilos!
17. Tisztításra, fertőtlenítésre az Országos Tiszti-főorvosi Hivatal által minősített és engedélyezett
tisztító-, fertőtlenítőszerek használhatók fel.
18. Ezeket a szereket erre kijelölt helyiségben felirattal ellátva, eredeti csomagolásban kell tárolni.
19. Nyílászárók tisztításakor biztosítani kell a munka elvégzéséhez megfelelő mozgásteret, az ajtó és
ablakszárnyak akaratlan becsukódása elleni védelmet. Csak olyan nyílászáró tisztítását szabad
megkezdeni, amelynek csuklópántjai és üvegfelülete ép. Külső üvegfelület a helyiség belsejéből
csak akkor tisztítható, ha a kihajolás biztonságos.
20. A nyílászárók tisztítását erre rendszeresített létráról szabad végezni, kettős létrát támasztó létraként
használni tilos! A használatbavétel előtt meg kell győződni a létra megfelelő állapotáról.
21. A konyhában a takarítást úgy kell végezni, hogy a berendezésekhez csak akkor nyúljanak, ha már
kihűltek.
22. Az italos göngyölegeket és egyéb árut az arra kijelölt raktárban lehet tárolni, a tároló polcok
teherbírásának megfelelő mennyiségben.
23. Őrlőgépet garat nélkül üzemeltetni tilos! A gépet naponta meg kell tisztítani.
24. Sonka- és szalámi-szeletelő gépnél a szeletelő anyagot csak rögzítő szán segítségével szabad a
körkéshez tolni. A rögzítő részbe árut csak akkor lehet berakni, ha a gép kikapcsolt helyzetben van.
Az áru igazításánál a kézvédő és a kés közé benyúlni csak a gép kikapcsolt állapotában szabad.
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25. Húsdarálót csak biztonságosan rögzített állapotban szabad használni. A húsdarálóba a húst csak
tömőfa segítségével szabad adagolni. Húsdarálót szétszedni, tisztítani csak a gép áramtalanítása után
szabad.
26. Kávéfőző üzemeltetése közben a nyomásmérőt rendszeresen ellenőrizni kell. Ha a nyomás
értékhatára a megengedettet meghaladja, a gépet ki kell kapcsolni.
27. Hűtőszekrény vagy hűtőpult leolvasztását a hálózatról történt leválasztás után szabad végezni. Vágó,
feszítő eszközzel a jeget eltávolítani nem szabad.
28. Árupolcokat feldőlés, felborulás ellen rögzíteni kell.
29. Az árupolcok között árut tárolni nem szabad, hogy a közlekedéshez elegendő hely álljon
rendelkezésre.
30. Az árutároló polcokon felül a nehéz, alul a könnyebb árukat kell elhelyezni. Az árutároló polcok
maximális terhelhetősége 50 kg/m2.
31. Az áruszállítás során be kell tartani a súlynormákat. Nők 10 kg, férfiak 20 kg súlyt vihetnek egyedül.
Ennél nagyobb súly esetén a munkahelyi vezető kijelöli a szállítást végzőket és a szállítás útvonalát.
32. Takarítás során keletkezett hulladék és szemét gyűjtésére a könnyen tisztítható és fertőtleníthető
anyagból készült gyűjtőedényt kell használni. az edényeket kiürítés után tisztítani és fertőtleníteni
kell. A szerves és szervetlen hulladékot elkülönítve kell tárolni.
33. Az árumozgatás, szállítás, rakodás közben gyűrűt, karórát, nyakláncot viselni tilos!
34. Ládákat, csomagokat mindig úgy kell elhelyezni, hogy a fedelük felfelé legyen. Bontásukat mindig a
fedélnél kezdjük.
35. Pántokat, zárszalagokat, drótrámákat úgy kell felbontani, hogy kizárjuk a kéz- és szemsérülés
veszélyét.
36. Bolti konténereket csak úgy szabad elhelyezni, hogy nem lógnak bele a közlekedési útba, két
kerekével rögzített és a benne lévő árú biztonságos kivételére lehetőség van.
37. Bolti konténert húzni tilos!
38. Bolti konténert mozgatni csak olyan helyen szabad, ahol megfelelő szélességű közlekedési út áll
rendelkezésre és az út jól belátható.
39. Az eladó térben használt gépeket, berendezéseket a műszak megkezdése előtt meg kell vizsgálni és a
hibás, veszélyes gép üzemen kívüli helyezésére intézkedni kell.
40. Kenyérszeletelőt csak rögzített állapotban szabad használni. A kenyérszeletelő vágókarját kinyitás
után biztonságosan meg kell támasztani.
41. Kézi kenyérszeleteléshez fogazott pengéjű kenyérvágó kést kell használni.
42. Kenyér-kettévágó gép kezelésénél a kéznek a vágandó áru végén, a védőrács előtt kell
elhelyezkedni. A vágókart leengedni csak az áru biztonságos behelyezése után lehet.
43. Illetéktelen személy a pénztárgépen javítást nem végezhet.
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44. Az eladó térben, illetve raktárban gyűjtő csomagolásból eltávolított konzerveket vagy hasonló
tárgyakat a padozattól mérve 1 m 70 cm-nél magasabbra felrakni tilos. Üvegben tárolt konzerv
esetében e magasság maximum 1 m.
45. Asztalon konzervdobozok 0,7 m, tároló-polcokon 0,4 m magasságig állíthatók egymásra.
46. A konzervdobozok sorai közé közbetétet kell elhelyezni.
47. Minden munkahelyen a meghatározott egyéni védőfelszerelést kell viselni és rendeltetésszerűen
használni.
Ellenőrző kérdések
1) A melegkonyhák esetén különös figyelemmel mire kell vigyáznunk?
a) a főnök utasításaira
b) a fokozott hőhatásra
c) a vendég kérésére
2) Mivel védekezhetünk a vágási sérülések ellen?
3) Jelölni kell-e a különböző funkciókat a mosogatás esetében?
4) Az anyagokat milyen állványokon szabad tárolni?
5) Mit kell biztosítani a felszolgáló pultban dolgozó munkavállaló számára?
6) Milyen tömegű anyagot szállíthat lépcsőn egy munkavállaló?
d) max 15 kg
e) max 10 kg
f) max 5 kg
7) Szabad-e főzőberendezést fűtésre használni?
a) tilos
b) igen, ha a helyiség hőmérséklete 12oC alá csökkent
8) Mit nem szabad tenni mosogatás során az üvegeszközökkel?
A TANASNYAG MUNKAVÉDELMI RÉSZE A KÖVETKEZŐ FORRÁSOK
FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT
1. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.
2. 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról.
3. 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról.
4. 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi
jelzésekről
5. 8/1998. (III. 31.) MüM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi
követelményeinek minimális szintjéről.
6. 2000. évi XXXV. törvény a növényvédelemről
7. 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.
8. 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és
munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről.
9. 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás
minimális egészségi és biztonsági követelményeiről.
10. 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról.
11. 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről
szóló szabályok kiadásáról.
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12. 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról.
13. 233/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárás
szabályairó
14. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól.
15. 30/1995 (VII.25.) IKIM rendelet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági szabályzatról
16. Az elkészült, hatályba nem helyezett Boripari Biztonsági szabályzat

Ahol a tananyagban a jogszabály szó szerinti idézése történt ott az előírásoknak megfelelően jelöve
lettek azok. A többi felhasználásnál tartalomszerű felhasználás történt.
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