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1. Betonacél- és feszítőhuzal-feldolgozás gépei 

A vasbeton és feszítettbeton szerkezetekhez használatos anyagokat – az 

átmérőjétől függően – tekercsben vagy szálakban kötegelve szállítják, 

ezért azokat a felhasználásuk előtt különböző technológiai műveleteknek 

kell alávetni. Ezeket a műveleteket vagy központi telepeken, vagy – ki-

sebb volumenű munkáknál – az építkezés helyszínén végzik el. 

A betonacél és a feszítőhuzal között nemcsak a felhasználási terület szem-

pontjából van különbség, mivel a kétféle acélszál anyagjellemzői, és a be-

építését megelőző technológiai műveleteket is eltérőek (1.1. táblázat). 

1.1. táblázat: Betonacél- és feszítőhuzal-feldolgozás műveletei 

Művelet Betonacél Feszítőhuzal 

egyengetés és tisztítás tekercsben szállított huzalnál 

darabolás + + 

hajlítás + ritkán 

hegesztés + - 

feszítés - + 

gombozás (hideg zömítés) - + 

 

1.1. A betonacélok és feszítőhuzalok jellemzői 

Mind a vasbeton, mind a feszítettbeton szerkezetek készítésénél az egyik 

legfontosabb előírás, hogy azokhoz csak az e célra gyártott, szabványban 

rögzített szilárdsági és technológiai tulajdonságokkal rendelkező acéla-

nyagok használhatók [1]. A szabványok előírják: 

– az anyag szilárdsági jellemzőinek minősítési értékeit, és a minősítő 

vizsgálat előírásait; 

– a huzal átmérő méretsorát és annak megengedett tűrését; 

– bordázott huzaloknál a bordázat alakját, jellemző méreteit, és annak 

megengedett tűrését; 

– az alapanyag összetételét, és a hegeszthetőségi előírásokat; 

– a tekercsben, ill. szálban szállított anyagok szállítási előírásait. 
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1.1.1. Szilárdsági és technológiai jellemzők 

Vasbeton készítésére használatos, általános rendeltetésű melegen henge-

relt betonacélok [2] szilárdsági jellemzőit és bordázatának kialakítását a 

1.2. táblázat tartalmazza. Az anyagok jelölésében (pl.: B 38.24) a típust 

jelző betű (B) utáni első szám (38) a szakítószilárdság, a második (24) a 

folyáshatár minősítési értékének (Rm, ReH) megközelítőleg a tizedrészét 

jelenti (lásd még: 1.1.2. fejezet). 

1.2. táblázat: Melegen hengerelt betonacélok szilárdsági jellemzői 

Jel 

Névleges 

átmérő, 

d [mm] 

Szilárdság 
[MPa] 

Szakadási 

nyúlás, 

(A5)* 

[%] 

Szelvény alakja, bordá-

zat 
Rm ReH 

B 38.24 6 - 40 370 235  25 kör 

B 50.36 8 - 40 490 350 23 

 

B 60.40 8 - 40 
 

 

590 

390 
14 

 

B 60.50 S** 6 - 12  

 

490 

kör 

B 60.50 8 - 28 18 

 

B 75.50 8 - 16 740 10 

 

 

A betonacélok felületének bordázata a beton és az acélszál közti tapadás 

növelését szolgálja. A bordázatot – a minőség egyszerű megkülönbözte-

tése érdekében – típusonként eltérő kialakítással gyártják, míg a kör szel-

vényűeknél eltérő színjelzést alkalmaznak. A bordás betonacéloknál a 

szabványban megadott névleges átmérő közvetlenül nem mérhető, mivel 

az huzal teljes keresztmetszetének megfelelő kör átmérőjét jelenti. (Meg 

kell jegyezni, hogy a szabványtól eltérő bordázatú, de a szilárdsági 

___________________________________________________________ 

*  A megnyúlás az átmérő ötszörös hosszának megfelelő próbatesten mérendő. 

**Kizárólag hegesztett hálók készítésére használható. 
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előírásoknak megfelelő minőségű betonacélok is forgalmazhatók. Ezeknél 

az anyag termékismertetőjének kell tartalmaznia a bordázatra vonatkozó 

követelményeket.) 

A szállítási előírások szerint a 6 mm-es huzalt minden esetben tekercs-

ben, a 16 mm felettieket csak szálban, a 8 - 16 mm névleges átmérőjű hu-

zalokat – a megrendeléstől függően – tekercsben, vagy szálban is szállít-

ják. A szálakban, kötegelve szállított huzalok gyártási hossza 8 - 16 m 

közötti, és viszonylag nagy (0,1 m) hossztűréssel készülnek. 

Feszítettbeton szerkezetekhez nagyszilárdságú acélhuzalokat, vagy acél-

huzalból sodrott feszítőpászmákat használnak. A hidegen húzott feszítő-

huzalok jellemzőit (1.3. táblázat) is szabvány [3] rögzíti. A feszítőhuza-

lok jelölésében az első szám a szakítószilárdság névleges értékét, a máso-

dik a huzal névleges átmérőjét jelenti. A számok utáni „S” betűjel a kör-

szelvényű kivitelre utal, míg a jelölés nélküli huzal bordázott. Az „M” 

betűjel a hideg húzás utáni megeresztési műveletet jelzi. 

1.3. táblázat: Hidegen húzott feszítőhuzalok szilárdsági jellemzői 

Jel 
Névl. 

átmérő 

[mm] 

Szilárdság [MPa] Szakadási nyúlás* 

Rm ReH 0,2
** A100 [%] A200 [%] 

1800.2,5 S 2,5 1800 1440 

1,5 - 1500.5 5,0 1500 1200 

1400.6 6,0 1400 1120 

1750.4 SM 4,0 1750 1400 

- 3,5 

1700.5 SM 5,0 1700 1360 

1600.6 SM 6,0 1600 1280 

1600.5 M 5,0 1600 1360 

1500.6 M 6,0 1500 1280 

1400.7 M 7,0 1400 1200 

 

Nagyméretű és nagy terhelésű feszítettbeton szerkezeteknél a feszítőerőt 

___________________________________________________________ 

*  A megnyúlás 100, ill. 200 mm huzalszakaszon mérendő. 

**A 0,2%-os fajlagos megnyúláshoz tartozó szilárdsági jellemző. 
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egyedi acélszálak helyett, nagyszilárdságú acélhuzalokból sodort feszítő-

pászmákkal (1.4. táblázat) adják át a betonnak [4]. 

A feszítőpászma egy középső maghuzalból, és köré 

illeszkedő, 6 darab borítóhuzalból (1.1. ábra) áll. A 

sodrat menetemelkedése a névleges átmérő 12 - 16-

szorosa. Feszültségmentesített kivitelben (stabilizá-

lással vagy megeresztéssel) készítik, annak érdeké-

ben, hogy vágáskor a keresztmetszet ne nyíljon szét. 

1.1. ábra. Feszítőpászma 

D
 

1.4. táblázat: Feszítőpászmák szilárdsági jellemzői 

Jel 

Névleges 
Folyáshatárhoz tartozó 

erő [kN] 

D Rm A m R1 osztály R2 osztály 

[mm] [MPa] [mm2] [kg/m] Fp 0,1 Fp 0,2 Fp 0,1 Fp 0,2 

Fp - 38/1770 8,0 1770 38 0,298 54 57 57 59 

Fp - 55/1770 9,6 1770 55 0,432 78 82 82 85 

Fp-100/1770 12,9 1770 100 0,795 142 150 150 156 

Fp-139/1670 15,2 1670 139 1,090 186 197 197 204 

Fp - 38/1860 8,0 1860 38 0,298 57 60 60 62 

Fp - 55/1860 9,6 1860 55 0.432 82 87 87 90 

Fp-100/1860 12,9 1860 100 0,785 149 158 158 164 

Fp-150/1770 15,7 1770 150 1,180 212 225 225 233 

 

1.1.2. Minősítési előírások, mértékadó szilárdsági jellemzők 

A betonacél és feszítőhuzal szabványokban előírt minősítése matematikai 

statisztikai alapokra épülve, a következők szerint történik: 

– A minősítendő tételből véletlenszerűen kiválasztott n db mintából 

próbatestet készítenek. A minták számát a vizsgált tételnagyság ha-

tározza meg, de n min = 5. 

– A szakítóvizsgálat után az anyag megfelelőnek minősíthető, ha a 

vizsgálat eredményei kielégítik a következő feltételeket: 
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mBáB

eHFáF

Rst

Rst

σ

σ
 (1.1) 

ahol: Fá, Bá – mért átlagos folyáshatár, és szakítószilárdság [MPa] 

 R eH, R m  – folyáshatár, és szakítószilárdság minősítési értéke [MPa] 

    s F , s B  – a szilárdsági jellemzők mért empirikus szórása [MPa] 

   t – az 5%-os alulmaradási valószínűséghez tartozó, a minták 

számától (n) függő tényező (1.5. táblázat). 

1.5. táblázat: Elfogadási (Student) tényező értékei 

n db 5 6 8 10 14 20 30 40 70 

  t  [-] 1,97 1,92 1,85 1,79 1,75 1,71 1,69 1,68 1,645 

 

A vizsgálati módszer a minősítési értéket az 5%-os alulmaradási valószí-

nűséghez tartozó szilárdsági jellemzőként értelmezi. Ez azt jelenti, hogy 

legfeljebb 5% a valószínűsége annak, hogy a vizsgált mintában az előírt 

értéknél kisebb szilárdságú anyag is előfordul. Ez a beépítés biztonságát 

szolgálja, mert a szerkezet méretezésekor [1] a minősítési értékkel (R eH) 

számolva is, legalább 95%-ban meg fog felelni a terhelésnek. 

Ha a betonacél megmunkáló gépek 

terhelésének kiszámításánál is a mi-

nősítési értékét vennénk alapul, a 

tervezett berendezés legfeljebb 5% 

valószínűséggel tudná azt elviselni. 

Ezért a gépek méretezésénél nem a 

minősítési értékekkel, hanem az ún. 

„mértékadó” szilárdsági jellemzők-

kel kell számolni. Mivel a minősítés 

a valószínűségelméleten [5] alapul, 

a „mértékadó” szilárdságot is hason-

ló elvek alapján kell meghatározni, 

úgy hogy a gép legalább 95% való-

színűséggel feleljenek meg az acél 

megmunkálási terhelésének. 

A normális eloszlás szimmetriájából 

adódik,  hogy az  5%  alulmaradási   

0,00

0,05

0,50

0,95

1,00

1m 2m
 R 

1á

P 

1
s.t

1
s.t

2
s.t

2
s.t

s  = 0,122 2á


b.
R 

1á


2á


s  = 0,061  1áp  a.

s  = 0,122  2á

s  = 0,061  1á

 

1.2. ábra. „Mértékadó” szilárdsá-

gi jellemzők 
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valószínűséghez tartozó szilárdság ugyanolyan mértékben tér el az át-

lagtól, mint a 95%-os alulmaradási valószínűséghez tartozó „mértékadó” 

szilárdság (1.2/b. ábrán: 1m, 2m). Ezért – a minősítési érték (R) ismere-

tében – a mértékadó szilárdság az alábbi kifejezésből számítható: 

 stRm  2σ  (1.2) 

A szakirodalom alapján, a gyártás szórására felvehető, hogy: 

– betonacélnál:    s = (0,06 – 0,12) .  á 

– feszítőhuzalnál:  s = (0,04 – 0,08) .  á 

A Student tényező nagyszámú mintára vonatkozó értékét (1.5. táblázat-

ban: t = 1,645), és a megadott szórás-tartomány átlagát behelyettesítve a 

(1.1) összefüggésbe a szakítószilárdság, ill. a folyáshatár „mértékadó” ér-

téke az (1.2) kifejezésekből számítható, azaz: 

– betonacélnál: 

– feszítőhuzalnál: 








eHmFmmB

eHmFmmB

RR

RR

23,1σ;23,1σ

36,1σ;36,1σ
 (1.3) 

1.2. Egyengetőgépek 

A betonacél egyengetésére elsősorban a tekercsben szállított anyagnál van 

szükség, mivel a gyártóművekben alkalmazott viszonylag kis tekercselési 

átmérő (0,8 – 1,0 m) miatt, az acélszálban maradó deformáció jön létre. 

Emiatt a tekercs kibontása után az acélszál nem fekszik ki egyenesen, ha-

nem hullámos marad. 

Az előzőek igazolására vizsgáljuk meg, hogy a maradó deformáció elke-

rüléséhez, milyen átmérőre kellene felcsévélni az acélszálat? Mivel a ru-

galmassági határig a semleges szál hossza nem változik meg, az 1.3. ábra 

jelöléseivel a külső szál fajlagos megnyúlása: 

ρ
ε

20

01 d








                  (1.4) 

ahol:   0 – a hajlítás előtti hossz:  0 =  . , 

 1 – a külső szál hossza a hajlítás után: 

 1 = ( + d / 2) .  

d


1


R

  

1.3. ábra. Minimális 

tekercselési sugár 
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Ha maradó deformáció nem jöhet létre, a rugalmassági határig érvényes 

 F = E 
.

  összefüggésből az  -t a (1.3) képletbe behelyettesítve, a hajlí-

tási sugár értéke:  = E 
.

 d / (2 
.

  F ), melyből a megengedett tekercselési 

átmérő: 

 
d

dE
RD

F





σ

2  (1.5) 

Felvéve, hogy a felcsévélt huzalban ébredő megengedhető feszültség a fo-

lyáshatár minősítési értékének 80%-a lehet, a (1.4) kifejezés alapján pl.: a 

6 mm átmérőjű, B60.50 S jelű betonacél megengedett tekercselési átmérő-

je D = 3,21 m lenne, míg a gyakorlatban: D  1,0 m. 

Az egyengetésre többnyire ismételt hajlítgatást végző berendezéseket al-

kalmaznak, melyekkel egyre csökkenő sugárral hajlítják meg a huzalt, így 

az a folyamat végére kiegyenesedik. Az egyengetési művelet a huzal felü-

letét is megtisztítja a rárakódott revétől és oxidrétegtől, így a szál 

fémtisztán kerül ki a gépből. A tárolás okozta igénybevételek miatt az 

egyengetést közvetlenül az anyag felhasználása előtt célszerű elvégezni. 

Az egyengetőgépeket vagy önállóan, vagy huzalfeldolgozó célgép rész-

egységeként használják [6]. Az önálló gépek többsége kétfunkciós, azaz 

az egyengetés mellett, a huzal méretrevágását is elvégzik. A szál ismételt 

hajlítgatására forgódobos vagy egyengető görgős gépeket használnak. A 

rotációs gépeknél (1.4/a. ábra) a forgó mozgású dob (4) belsejében, a ten-

gelyhez képest eltolva elhelyezett húzógyűrűk (5) között, míg a görgős 

változatnál ( /b. ábra) két, egymásra merőleges síkban elhelyezett egyen-

gető görgősor (10, 11) között húzzák át a közéjük befűzött acélszálat (2). 

a. 1

2
3

4 5 6

7

8

9

b.

10 11

12

1

2
6

9

 

1.4. ábra. Egyengető-darabológépek működési vázlata 

1. csévélődob; 2. huzal; 3. befűző görgő; 4. egyengetődob; 5. egyengető gyűrűk; 
6. húzógörgő; 7. álló kés; 8. mozgó kés; 9. végállás érzékelő; 10. vízszintes ten-

gelyű görgők; 11. függőleges tengelyű görgők; 12. tárcsás vágókés 
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A huzal továbbítását végző húzógörgők (6) az összeszorító erő hatására 

fellépő súrlódás révén mozgatják a szálat. Az egyengetődob előtti befűző 

görgő-pár (3) új tekercs elhelyezésekor, a huzalvég bevezetésére szolgál. 

Az acélszál méretrevágását vagy alternáló mozgású vágókés (8), vagy for-

gómozgású tárcsáskés (12) végzi, és vagy véghelyzet érzékelő (9), vagy 

fordulatszámláló egység hoz működésbe. 

Az egyengető-darabológépek többnyire hidromechanikus hajtásúak, az 

egyengetődob, ill. a húzógörgők forgatását mechanikus úton, míg a huzal 

továbbításához szükséges szorítóerőt és a méretre vágást hidraulikus 

munkahengerekkel oldják meg. A korszerű berendezéseknél a teljes mun-

kafolyamat automatizált. 

A rotációs gépeknél a forgódobban az egyengetést 5 - 7 db húzógyűrű 

végzi. A 1.5. ábrán bemutatott egyengetődobnál a vídiabetétű húzógyűrűk 

(3) egy-egy lapos hasáb alakú befogólemez (4) közepébe vannak bepré-

selve, melyek helyzete módosítható a végeit megtámasztó két-két tőcsavar 

(2) segítségével. A húzógyűrűk furatátmérőjét az egyengetendő acélszál 

méretéhez kell igazítani, ezért egy-egy berendezéshez rendszerint többféle 

furatméretű húzógyűrű-készlet tartozik. Az egyengetődobon átmenő 

oválfuratok a húzógyűrűk cseréjére, és a huzalról letisztított reve eltávo-

lítására szolgálnak. 

1 2 57

6

9 8

8

2 34 4  

1.5. ábra. Rotációs egyengetődob 

1. dobház; 2. állító csavar; 3. húzógyűrű; 4 befogólemez; 5. betétgyűrű; 6. csap-
ágy; 7. talpcsapágy; 8. központosító gyűrű; 9. ékszíjtárcsa 

1.3. Betonacél vágógépek 

1.3.1. Vágógépek szerkezeti kialakítása 

A betonacélok méretre vágását nagyobbrészt elemgyárakhoz kapcsolódó 

vasalat-előregyártó telepeken végzik, de a kivitelező építőiparban a hely-
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színi szerelési munkákhoz is alkalmaznak vágógépeket. A különböző igé-

nyekhez igazodva, a betonacélok darabolására szolgáló berendezések 

többfélék lehetnek: 

– az áttelepíthető, egyedi vágógépek, 

– kézi betonacél vágó munkaeszközök, 

– acélhuzal feldolgozó célgépek (pl. egyengető-darabológépek, háló-, 

ill. kengyel-hajlítógépek) vágó-daraboló gépegységei. 

Hajtási módjuk alapján a vágógépek mechanikus, vagy hidraulikus rend-

szerűek lehetnek. A betonacél feldolgozására szolgáló célgépek rendsze-

rint hidraulikus hajtásúak, így természetesen a vágóegység is az. A másik 

két gépcsoportnál mindkét hajtási módot alkalmazzák, de az utóbbi idő-

ben megjelenő új berendezések többnyire hidraulikus hajtásúak. 

Az áttelepíthető vágógépek rendszerint csak a vágási művelet elvégzésé-

re szolgálnak, és általában a teljes betonacél méretválaszték darabolására 

alkalmasak. Erre a gépkategóriára jellemző, hogy azok szerkezete és ve-

zérlése elsősorban egyedi vágáshoz készül, de a vágógép elé helyezett 

adagolóegységgel sorozat-vágásra is használható. 

A vágáskor az acélszálat a gép vázszerkezetéhez rögzített állókés és az al-

ternáló mozgást végző mozgókés közé helyezik el. A mechanikus haj-

tású gépeknél (1.6. ábra) a kés mozgatását excenteres hajtással (6), vagy 

bütykös mechanizmussal oldják meg, míg a hidraulikus gépek mozgóké-

sét munkahenger működteti. A kés löketszáma 10 - 40 vágás/perc, így a 

hajtás csak többfokozatú fogaskerék áttétellel oldható meg, és – a változó 

terhelés miatt – a hajtási láncba lendkereket (3) is be kell építeni. 

2

4

5

6 8

7

3

1
 

1. villamos motor 
2. ékszíjhajtás 
3. lendítőkerék 
4. körmöskapcsoló 
5. szabadonfutó fo-

gaskerék 
6. excenteres tengely 
7. mozgókés 
8. állókés 

1.6. ábra. Mechanikus vágógép hajtása 

A 1.6. ábrán bemutatott berendezésnél az üzemmód kiválasztására szol-

gáló kapcsolószerkezetnek (4), és működtető mechanizmusának három 

különböző helyzete van: 
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– üresjárat, a körmöskapcsoló szétkapcsolt állapotban van, a motor 

csak az első tengelyt (a lendítőkerékkel együtt!) forgatja; 

– egyedi vágás, a kapcsolókar összezárja a körmöskapcsolót, majd a 

vágás után a kapcsolókar visszaáll az üresjárati helyzetbe; 

– sorozat vágás, a kapcsolókar helyzete rögzül, így a körmös-

kapcsoló mindaddig összekapcsolt állapotban marad, míg azt a 

kézikarral üresjáratba vissza nem állítják. 

A hidraulikus hajtású gépeknél a vágókést a munkahenger többnyire 

közvetlenül mozgatja, és az üzemmód kiválasztása is hidraulikus elemek-

kel történik. A vágás változó erőigényéből adódó nyomáscsúcs csökkenté-

sére hidraulikus akkumulátort, vagy teljesítmény-szabályozott hajtást al-

kalmaznak. 

A kézi vágógépeket építéshelyi szerelési munkáknál alkalmazzák. Az el-

nevezésüknek megfelelően, kézben tartva üzemeltetik őket, ezért az ergo-

nómiai előírások miatt méretük és tömegük is korlátozott. Emiatt többnyi-

re csak max. 16 - 22 mm átmérőjű anyag darabolására alkalmasak. 

Hajtásuk hidraulikus vagy elektrohidraulikus rendszerű, de készülnek 

mechanikus hajtású gépek is. Egyes gyártmányoknál az alapgép – munka-

eszköz cserével – hajlítási munkákra is alkalmassá tehető. 

A hidraulikus hajtású kézi vágógépek egy hidraulikus tápegységből, az 

ahhoz tápkábellel csatlakoztatott munkahengerből és a vágófejből állnak 

(1.7. ábra). A vágást többnyire a munkahenger házához rögzített vágófej-

ben (4) elhelyezett állókés (6), és a dugattyúrúdra felfogott mozgókés (4) 

között végzik, de gyártanak ollós vágószerszámmal (1.7/b. ábra) ellátott 

kézi vágógépeket is. Ez utóbbiaknál a munkahenger (1) dugattyúrúdján 

elhelyezett ék feszíti szét a csapok körül (6) elforduló ollószárakat (4). 

a.

341

5 6
7

2

b.

12

10

83 9

 

1.7. ábra. Hidraulikus hajtású kézi betonacél vágógépek 

1. hidraulikus munkahenger; 2. olajtömlő; 3. vágófej; 4. mozgókés; 5. állókés; 
6. támasztógörgő; 7. fogantyú; 8. ollós vágókés; 9. billentő csap; 10. kapcsoló 
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1.3.2. Vágóerő és a vágás munkavégzésének meghatározása 

A betonacél vágásakor fellépő erő meghatározásához első közelítésben 

„tiszta nyírást” tételezünk fel [7]. Ennek megfelelően, ha a két vágóél 

egymással párhuzamos, és a mozgókés a vágóélre merőlegesen mozog, a 

vágáskor fellépő nyíróerő értéke: 

 
 N

d
F vv ,

4

2 
  (1.6) 

ahol:    v – az anyag mértékadó nyírószilárdsága, [MPa] 

  v = ( 0,8 – 0,86 ) .  B m 

 B m – az anyag mértékadó szakítószilárdsága (lásd: 1.1.2. fejezet); 

d – a vágandó huzal névleges átmérője, [mm]. 

Az (1.6) kifejezés több szempontból is leegyszerűsíti a folyamatot, nem 

számol azzal, hogy a valóságban a nyírás mellett hajlító- és nyomó igény-

bevétel is fellép; a vágóél súrlódik az anyagon; és a vágórés mérete, a vá-

gólap alakja, és a vágóél tompultsága, vagy a kenés hiánya is módosít hat-

ja a vágás erőszükségletét. A felsorolt körülmények hatása tapasztalati 

tényezővel (k) vehető figyelembe, így a maximális vágóerő értéke: 

 kFF vmax   (1.7) 

ahol: k – a „tiszta” nyírás és a vágáskor fellépő tényleges igénybevétel 

közti eltérést figyelembe vevő tényező,   k = (1,1 - 1,3) 

A vágóerő és az elmozdulás kapcsolatára 

jellemző „vágóerő diagramon” (1.8. áb-

ra) jól látható, hogy a vágóerő már a ké-

sek összezáródása előtt (s v < d) zérussá 

válik. Ennek oka, hogy a képlékeny ala-

kítás utolsó fázisában az egymással 

szemben haladó mikrorepedések találko-

zásakor a keresztmetszet hirtelen átsza-

kad. Az erő a legnagyobb értékét köz-

vetlenül azelőtt éri el, mielőtt a nyírási 

repedések a teljes felületen áthatolnának. 

névl
F

F

d

max
F

s

s

z =

z >
opt

z

opt
z

We

W

v  

1.8. ábra. Vágóerő diagram 

A mikrorepedések terjedésével magyarázható a vágókések közti hézag ha-

tással van a vágóerő alakulására. Optimális vágórésnél (1.9/a. ábra) a két 
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oldalról kiinduló repedések egymással szemben haladva találkoznak, míg 

a kisebb, vagy nagyobb vágórésnél a mikrorepedések kitérő irányúak 

(1.9/b. és c. ábrák), ezért a repedések közti keresztmetszetet a késnek is-

mét el kell nyírnia. Emiatt megnövekszik a vágás időtartama, és a vágóerő 

maximális értéke is (lásd: a 1.8. ábrán világos vonal). 

optz = z a. b. z optz c. z z opt

 

1.9. ábra. Vágórés szerepe a vágási folyamatban 

a./ optimális vágórés,  b./ túl kis vágórés,  c./ túl nagy vágórés 

A vágógépek hajtásának névleges teljesítményigénye a vágás során vég-

zett munkából határozható meg, vagyis: 

 

mech

n
T

W
P


 ,   [W] (1.8) 

melyben: W – a vágáskor végzett munka, [Nm], 

       T – a vágókés mozgásának teljes periódusideje, [s], 

 mech – a hajtási lánc mechanikus hatásfoka. 

A vágáskor végzett munka a „vágóerő diagram” alapján (lásd: 1.8. ábra): 

 
 
vs

sdFW
0

 (1.9) 

A teljesítményigény meghatározásához vezessük be az ún. „egyenértékű” 

munkát, amely az 1.8. ábra jelöléseinek megfelelően értelmezve: 

 dFWW névle   (1.10) 

Az fenti kifejezésben szereplő névleges vágóerő (F névl) értéke a maxi-

mális vágóerő (1.7) ismeretében egy tapasztalati tényező (c) felhasználá-

sával számítható ki, azaz: 

 
maxnévl FcF   (1.11) 

A c tényező értékeit különböző anyagminőségekre és lemezvastagságokra 
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gyártástechnológiai kézikönyvek tartalmazzák, melyek szerint lemezeknél 

[7]: c = 0,3 - 0,75. 

A Tanszéken végzett vizsgálatok alapján a betonacélok vágásakor a c té-

nyező értéke az előzőekben megadott tartomány alsó határa körül van, sőt 

annál kisebb is lehet: c = 0,2 - 0,5. Ez azzal magyarázható, hogy a 

szakirodalmban megadott érték-tartomány – a betonacél keresztmetszeti 

arányaitól lényegesen eltérő arányokkal rendelkező – lemezek darabolá-

sára vonatkozik. 

A vágóerő változása miatt, az előzőekben leírtak szerint kiválasztott vil-

lamos motor névleges teljesítménye csak akkor elegendő a gép hajtására, 

ha a hajtási láncba beépített lendkerékben tárolt mozgási energia biztosítja 

a vágóerő maximumához tartozó csúcsterhelést, és ha a vágókés mozgá-

sának teljes periódusideje alatt a lendítőkerékből „kivett” energia pótlása 

is megtörténik. Mindezek ellenőrzését – a terhelés ismeretében – a villa-

mos hajtás mozgásegyenletéből kiindulva lehet elvégezni 8: 

 

td

d
MM TM


  (1.12) 

ahol:  M M – a motor nyomatéka, M M = f (  ); 

 M T – a terhelő nyomaték, M T = f (  ); 

  – hajtás forgó tömegeinek (lendkerék, motor forgórész stb.), a 

motor tengelyére redukált, eredő tehetetlenségi nyomatéka. 

A lendítőtömeg ismételt felgyorsításához szükséges időtartam a villamos 

hajtások átmeneti folyamataira jellemző „elektromechanikai időállandó-

tól” függ: 

 

minTmaxT

m
MM

T



  (1.13) 

1.4. Betonacél hajlítógépek 

A vasbeton szerkezetekben elhelyezett acélszálakat gyakran különböző 

alakra meghajlítva, ill. végein kampókkal ellátva helyezik el. Az acélbeté-

tek hajlítására a következő okok miatt lehet szükség: 

– hosszvasalás végeinek kampózása (1.10/a. ábra), a betonacél és a 

beton közti tapadás növelése, és a szál lehorgonyzása érdekében; 
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– gerendatartók fő-vasbetéteinél a huzalvégek felhajlítása (1.10/b. áb-

ra), a befogási nyomaték és a nyíróerők felvételére; 

– a gerendákból kiálló betonacél végeinek lehajlítása összebetonozás 

céljából; 

– gerendák, oszlopok keresztirányú vasalásához kengyelek készítése 

(1.10/c. ábra); 

– az elemek megfogására szolgáló emelőfülek vagy kampók (1.10/d. 

ábra) kialakítása; 

– „spirál" kengyelek készítése (1.10/e. ábra) vasbeton oszlopokhoz 

vagy gerendákhoz; 

– görbe vonalú elemek megfelelő görbületű vasalásának kialakítása. 

a. c.

b.

d. e.

 

1.10. ábra. Hajlított betonacélok jellegzetes kialakításai 

1.4.1. Betonacél hajlítógépek szerkezeti kialakítása 

A betonacél hajlítógépek – a vágógépekhez hasonlóan – a felhasználási 

területük, ill. a velük elvégezhető műveletek alapján lehetnek: 

– Az áttelepíthető gépekkel méretre vágott betonacél szálak hajlítási 

műveletei végezhetők el. Elsősorban kisebb vasalat-előregyártó te-

lepeken használják, de építési munkaterületre is kihelyezhetők. 

– A kézi betonacél hajlítógépeket az építéskivitelező munkák helyszí-

ni vasszereléseinél használják. 

– A vasalat-előregyártó telepeken használt többfunkciós hajlító cél-

gépek a készített vasalat típusától függően többfélék lehetnek: pl. 

kengyelhajlítógép, hálóhajlítógép stb. 

Az áttelepíthető gépek többnyire a betonacélok teljes választékának haj-

lítására alkalmasak, szemben a másik két géptípussal, melyekkel feldol-

gozható átmérő többnyire korlátozott. Hajtásukat általában egy dobozsze-

rűen kialakított házban helyezik el, melynek felső lapján kialakított 

munkaasztal síkjában forgó hajlítótárcsával végezhető el a hajlítás, Ehhez 

a betonacélt a tárcsán, és a gép vázszerkezetén kialakított támaszok közé 

kell fektetni. 
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Az 1.11. ábra a forgótárcsás hajlítógépek munkaasztalának hagyományos 

kialakítását, ill. két jellegzetes hajlítási művelethez tartozóan, a hajlító-

elemek elrendezését mutatja. A hajlítóasztal egy forgómozgást végző tár-

csából (2), annak egyik vagy mindkét oldalán elhelyezett állítható támasz-

tó szerkezetből (6), és különböző kiegészítő elemekből áll. 

7

a. b.

1

2

3
4

5

6

1

3

3
7

2

3
4

6

7

6

4  

1.11. ábra. Forgótárcsás hajlítógép munkafolyamata 

a./  90 o-os kampó hajlítása,  b./ kettős hajlítás  

1. betonacél; 2. forgótárcsa; 3. csap; 4. hajlítótárcsa; 5. hajlítógörgő; 6. támasztó 
szerkezet; 7. támasztógörgő 

A forgótárcsa (2) különböző sugarú pontjain elhelyezett furataiba, illesz-

tett csapokkal (3) helyezhető el a kívánt hajlítási sugárnak megfelelő mé-

retű hajlítótárcsa (4), és a hajlítógörgő (5). A hajlításhoz az acélszálat a 

gép vázszerkezetén is meg kell támasztani, erre a célra szolgál a támasz-

tókereten (6) elhelyezett furatsor, melyekbe ugyancsak illesztett csapok 

(3), és azokra támasztógörgők (7) helyezendők. A betonacél szál pontos 

beállítása érdekében a támasztókeret helyzete rendszerint állítható. 

A mechanikus hajtású gépek működtetése kézi, vagy fél-automatikus le-

het, de egyes hidraulikus hajtású gépek (továbbító-, adagoló-, ill. kidobó-

berendezés csatlakoztatásával) automatikus üzemmódban is képesek dol-

gozni. Vezérlésüket általában úgy alakítják ki, hogy a berendezés alkal-

mas legyen az alábbi műveletek, ill. üzemmódok megvalósítására: 

– szakaszos, és folyamatos üzemmód (szög-, és „spirál” hajlításhoz); 

– az előírt szögelfordulás után, a tárcsa forgásának leállítása; 

– kézi-, vagy automatikus (ill. fél automatikus) vezérlési mód; 

– a forgótárcsa visszaállítása a kiindulási helyzetbe; 
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– hajlítási szög korrigálása a „visszarugózási szögnek”* megfelelően. 

A mechanikus hajtású gépeknél a forgótárcsa viszonylag alacsony fordu-

latszámát (n = 6 - 20 ford/perc) a motor utáni többfokozatú lassító áttétel 

(1.12. ábrán: 2, 4, 5 és 9) biztosítja. A hajlítási szög beállítására mikro-

kapcsolókat, ill. a programozható automatikus berendezéseknél többnyire 

PLC vezérlést, és szöghelyzet érzékelőket alkalmaznak. Ez utóbbiakra jel-

lemző, hogy ezekkel tetszőleges hajlítási szög beállítható, míg a mikro-

kapcsolós megoldásnál csak az egyes érzékelők beépítési helyzetének 

megfelelő diszkrét értékeket lehet a gép kezelőelemeivel kiválasztani. 

a.

2

1
3

4

5

76

b.

1

c.
3

7

11

5

6

12

2

8

10

9

 

1.12. ábra. Mechanikus hajtású hajlítógépek 

1. motor; 2. ékszíjhajtás; 3. fék; 4. csigahajtómű; 5. fogaskerék áttétel; 6. forgó-
tárcsa; 7. hajlítótárcsa; 8. hajlítógörgő; 9. hajtómű; 10. mikrokapcsolók; 11. haj-

lítási szög állítószerkezete,12. fogaskerék áttétel (mikrokapcsoló állításhoz) 

A 1.12/b. ábrán bemutatott gépnél a hajlítási szög beállítását úgy oldották 

meg, hogy a forgótárcsa tengelye alatt elhelyezett, mikrokapcsolókkal (10) 

ellátott fogaskereket (12) a kezelőpultból kinyúló, állítószerkezet (11) se-

gítségével kézzel el lehet forgatni. A mikrokapcsolók helyzetének, és az 

utánállítási tartományának megfelelő megválasztásával elérhető, hogy a 

berendezéssel a gyakorlatban igényelt teljes hajlítási szögtartomány meg-

valósítható legyen. 

___________________________________________________________ 

*  A rugalmas alakváltozás a hajlítóerő megszüntetésekor az acélszál visszaru-

gózását eredményezi, ezért azt az előírt szöghöz képest túl kell hajlítani. 
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1.13. ábra. Süllyeszthető hajlítótárcsás berendezés működése 

1. betonacél; 2. forgótárcsa; 3. hajlítófej; 4. hajlítógörgő; 5. megfogó- és továb-
bító szerkezet 

Összetett alakú hajlított profilok hagyományos forgótárcsás gépekkel is 

elkészíthetők, de az egyes hajlítási műveletek után a szálat át kell helyez-

ni, és meg kell változtatni a hajlító és a támasztógörgők helyzetét. A 1.13. 

ábrán bemutatott berendezésnél a forgótárcsa (2) a ráhelyezett 

hajlítógörgővel (4) együtt, a munkaasztal ill. a betonacél (1) felfekvő síkja 

alá süllyeszthető, és ott elforgatható. Mivel az acélszálat a forgótárcsa (2) 

és a hajlítófej (3) tengelyvonalában helyezik el, a kétféle irányú hajlítási 

művelet kézi beavatkozás nélkül végezhető el. A berendezés további sajá-

tossága, hogy hidraulikusan működtetett huzalmegfogó- és továbbitó-

egységgel (5) is rendelkezik, melynek segítségével az egyes hajlítások 

közti szál előtolások is elvégezhetők. 

A kézi hajlítógépeket – a vágógépekhez hasonlóan – a kivitelező építő-

ipar helyszíni vasszerelési munkáihoz alakították ki. Kéziszerszám jelle-

gük miatt általában csak maximálisan 22 mm átmérőjű betonacélok hajlí-

tására használhatók. Működésükre jellemző, hogy a hajlítást – a tárcsás 

gépektől eltérően – nem forgómozgás hanem egyenesvonalú mozgás ré 

vén valósítják meg. A vágógépekhez hasonlóan ezek is többnyire hidrau-

likus tápegységről üzemeltethetők. 
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Az 1.14. ábrán látható hajlítógép mun-

kaeszköze egy a munkahengerhez rögzí-

tett (a hajlítandó anyag átmérőjének, és a 

hajlítandó profilnak megfelelően kialakí-

tott) íves támaszból (4) és a dugattyú-

rúdra felfogott hajlítófejből (5) áll. A kü-

lönböző hajlítási szögekhez és huzalát-

mérőkhöz tartozó hajlítóelemek profilját 

úgy alakítják ki, hogy az acélszál a haj-

lítóerő megszűntével, a „visszarugózás” 

után vegye fel a kívánt alakot. 

1

5

4

2

3

 

1.14. ábra. Kézi hajlítógép 

1. betonacél; 2. munkahenger; 
3. dugattyúrúd; 4. íves támasz; 

5. hajlítófej 

A többfunkciós célgépeket elsősorban nagy sorozatban előállított hajlí-

tott vasalatoknál (pl. kengyelek, felhajlított hosszvasalások stb.) alkal-

mazzák. Ezek a berendezések a hajlítás mellett a méretre vágást, és a te-

kercsben szállított huzaloknál az egyengetési műveletet is elvégzik. A 

többfunkciós berendezések automatikus vezérléssel készülnek, így a kí-

vánt alaknak megfelelően programozhatók: az egyes egyenes szakaszok 

hossz adatai, a hajlítási szögek értékei és azok iránya, a darabolási hossz, 

valamint az elkészítendő sorozat darabszáma. 

a. b. c.

d. e. f.

g.
1. betonacél

2. húzó-továbbító görgő

3. hajlítótárcsa

4. hajlítógörgö

A készítendõ vasalat profilja

4

1
3

2

hajlítófej

I. I.

II.
III.

II.

 

1.15. ábra. Vasbeton gerenda felhajlított hosszvasalatának készítése 
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A 1.15. ábra egy vasbeton gerenda hosszvasalásának elkészítésére szolgá-

ló, többfunkciós célgép működésének egyes munkafázisait mutatja: 

a. a betonacél betolása a hajlítótárcsa és a hajlítógörgő közé, a kampó 

hosszának megfelelő túlnyúlással; 

b. 180 
o-os kampó hajlítása; 

c. a hajlítófej visszaforgatása, majd a huzal előretolása az I. jelű egye-

nes szakasz hosszának megfelelő távolságra; 

d. 45 
o-os hajlítás, az óramutató járásával azonos forgásirányban; 

e. hajlítófej lesüllyesztése a betonacél felfekvő felületének síkja alá, 

majd a fej eltolásával, ill. elforgatásával a hajlítótárcsa és a 

hajlítógörgő helyzete felcserélődik; 

f. az acélszál megtámasztása a hajlítófej felemelésével, majd a huzal 

előretolása a II. jelű egyenes szakasz hosszának megfelelően; 

g. 45 
o-os hajlítás, az óramutató járásával ellentétes forgásirányban; 

h. a szál előretolása a bal oldali hajlításokhoz szükséges hossznak (a 

kampó + I. +II. +III. szakasz) megfelelően, majd méretrevágás; 

i. a bal oldali hajlítási műveletek elvégzése az a. - g. ábráknak meg-

felelő sorrendben, de ellentétes továbbítási és hajlítási irányokkal. 

A hosszvasalat két oldalának hajlítási műveletei elvégzésére többféle 

megoldást alkalmaznak: 

– Az egy-hajlítófejes gépek az acélszál két végének kialakítását az 

előzőekben részletezett műveleti sorrendnek megfelelően végzik. 

– A két-hajlítófejes gépek a szálak két végének hajlítási műveleteihez 

két különálló hajlítófejet használnak. 

– A kétgépes változatnál az előre méretrevágott acélszálak két végét 

egyidejűleg hajlítják, melyhez magukat a hajlítógépeket mozdítják 

el az egyes egyenes szakaszok hosszának megfelelő távolságra. 

A hajlítógépek speciális csoportját képezik a hálóhajlítógépek, melyekkel 

a lemezszerű vasbeton elemek térbeli hegesztett hálói készíthetők el. Ezek 

rendszerint olyan többfunkciós berendezések, melyekkel a térbeli háló ké-

szítés minden munkafázisa elkészíthető: 

– A hosszirányú szálak egyengetése és továbbítása, ill. a keresztirányú 

szálak adagolása a háló kiosztásának megfelelően. 
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– A hossz- és keresztirányú szálak összehegesztése, a háló osztásának 

megfelelő ütemben mozgó ponthegesztő fejek segítségével. 

– Az előző két munkaművelet addig folytatódik, míg a háló hossza el 

nem éri előírt értéket. Ekkor egy vágókés a háló teljes szélességében 

elvágja a hosszirányú huzalokat. 

– A síkhálót egy láncpálya a hajlító gépegységhez továbbítja, amely a 

háló megtámasztása után, egy közös kereten elhelyezett hajlító-gör-

gő-sor segítségével felhajlítja a hosszirányú huzalokat. 

– A háló másik végének felhajlításához a láncpálya a hajlítási méret-

nek megfelelő helyzetbe továbbítják a hálót, majd a háló helyzeté-

nek rögzítése után itt is elvégzik a hajlítást. 

1.4.2. Hajlítógépek méretezése 

1.4.2.1. Megengedhető hajlítási sugár 

A betonacél hajlításakor egy előírt hajlítási sugarú és hajlítási szögű profil 

kialakítása a feladat, melyhez a hajlítandó acélszálban olyan feszültségnek 

kell ébrednie, amely nagyobb az adott anyag folyáshatáránál, vagyis az 

anyagban maradó alakváltozást kell létrehozni. Ennek mértéke akkora lehet, 

hogy az alakváltozás során fellépő fajlagos megnyúlás értéke ne érje el az 

anyag szakadó nyúlását (A5), ellenkező esetben az acélszál a hajlítás köz-

ben megreped. 

A megengedhető hajlítási sugár értékének 

meghatározásához tételezzük fel, hogy a 

huzal keresztmetszete és a semleges szál 

helye a hajlítás során nem változik, ezért az 

 középponti szöghöz tartozó fajlagos 

megnyúlás a 1.16. ábra jelöléseivel: 

0

01



 
             (1.14) 

ahol:  0 –   0 =  
.

 

, 

d



1


0


R

 

1.16. ábra. A hajlított acél-

szál megnyúlása 

1 – a hajlítás utáni   1 = ( d  
.

 . 

melyek behelyettesítésével: 
 









2

2 d/d
 (1.15) 
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A kiindulási feltétel szerint  < A 5, vagyis a megengedhető hajlítási sugár: 

  d / ( 2 
.

 A 5 ), melyből a  = R + d / 2 helyettesítéssel a hajlítótárcsa 

minimális sugara: 

 

5

5

2

1

A

A
dR




  (1.16) 

1.4.2.2. A hajlítás nyomatékigénye 

A hajlítás nyomaték-igényének megha-

tározásakor első lépésben olyan „ideá-

lis” alakváltozás-feszültség jelleggörbét 

tételezünk fel, melynél a mértékadó ru-

galmassági határ ( Fm) felett a feszült-

ség már nem változik (1.17. ábra). E 

modellnek megfelelően a hajlított ke-

resztmetszetet az abban ébredő feszült-

ség két részre osztja, a rugalmas alak-

változású (semleges szál környéke), és 

a maradó deformációjú zónájára. Ennek 

megfelelően a hajlítás nyomatékigénye: 

valóságos


Fm

5
A





ideális

0
  

1.17. ábra. Feszültség-

alakváltozás jelleggörbéi 

 

 
mrh MMM   (1.17) 

ahol: M r – a rugalmas alakváltozáshoz szükséges nyomaték, 

 M m – a képlékeny deformáció nyomatékigénye. 

A rugalmas alakváltozású réteg vastagsági méretének (1.18/a. ábrán: s) 

meghatározásához írjuk fel először a semleges tengelytől s / 2 távolságban 

lévő szálhoz tartozó fajlagos nyúlást: 

  












2

21
0

s/s

0

0




 (1.18) 

A kétféle alakváltozási zóna határán ébredő mértékadó feszültséget ( Fm) 

és a hozzá tartozó fajlagos megnyúlást a rugalmassági határig érvényes 

összefüggésbe ( = E 
.

 ) behelyettesítve, a rugalmas zóna vastagsága: 

 
 2

E
s

mF
σ

 (1.19) 
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Az (1.19) kifejezésbe a betonacélok szilárdsági jellemzőit és a hajlításnál 

leggyakrabban alkalmazott  = ( 3 - 8 ) d tartományt behelyettesítve, azt 

kapjuk, hogy a rugalmas alakváltozás csak az anyag átmérőjének 2,1 - 5,2 

%-ára jellemző. Ezért a rugalmas alakváltozás hajlítási nyomatékigénye 

elhanyagolható, azaz: M r  0, így a hajlított keresztmetszet feszültség-

eloszlása a 1.18/b. ábra szerint tovább egyszerűsíthető. 

Az egyszerűsített modellben mind a húzott, mind a nyomott zóna egy-egy 

olyan félkör keresztmetszetre terjed ki, melynél a feszültség értéke ál-

landó, így az egyes félkör keresztmetszeteken ható eredő erők nagysága: 

 

8

2 


d
FF mFnyh  (1.20) 

Az erők a félkör keresztmetszetek súlypontjában hatnak, ezért a semleges 

tengelyre vonatkozó nyomatékuk eredője, vagyis a maradó deformációt 

létrehozó nyomaték: 

00 yFyFM nyhm    

melyből a behelyettesítés után: 

 

63

2

8
2

32 ddd
M mFmFm 







  (1.21) 
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1.18. ábra. A hajlított betonacélban ébredő feszültség-eloszlása 

a./ az „ideális”; b./ az „egyszerűsített”; c./ a „tényleges” alakváltozási jelleggör-

bénél 

Ha a (1.21) kifejezést  / 32-vel megszorozzuk és el is osztjuk, a rugal-

massági határig érvényes összefüggéshez hasonló kifejezést kapunk: 

 
1cKM mFm  σ ,   [Nm] (1.22) 

melyben:   F m – a betonacél folyáshatárának mértékadó értéke [Pa]; 

    K – a hajlított anyag keresztmetszeti tényezője [m3]; 

   c 1 – a maradó deformációt figyelembe vevő tényező, mely-

nek értéke kör keresztmetszetre: c 1= 32 /  / 6 = 1,7. 

Az eddigiekben az ún. „egyszerűsített” folyásgörbét vettük figyelembe, de 

a valóságban a rugalmassági határ fölött a feszültség tovább növekszik 

(1.17. ábra), ami megnöveli a hajlítás nyomatékigényét is. Közelítő szá-

mításhoz megfelelő pontosságot ad, ha az „egyszerűsített” és a „valósá-
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gos” feszültség jelleggörbe közti különbséget tapasztalati tényezővel 

vesszük figyelembe, mellyel az összes nyomatékigénye: 

 
cKccKMMM mFmFmmh   )( 21

'
 (1.23) 

ahol: c 2 – a „valóságos” alakváltozási jelleggörbére vonatkozó tapasztala-

ti tényező. 

A betonacél hajlítógépeknél szokásos „kissugarú” hajlítás tartományában 

a c2 tényező értéke csak a hajlított anyag szilárdsági jellemzőitől függ. Ér-

téke a szakirodalom [6] szerint: c2 = 0,62 - 0,71. 

Az előzőekben ismertetett levezetés „nagysugarú” hajlításra ( > 8  d) is 

elvégezhető 9, de az bonyolultabb összefüggéseket eredményez, mivel: 

– a semleges szál környezetében már számottevő lehet a rugalmas de-

formációt szenvedő réteg vastagsága, ezért M r  ≠ 0; 

– a képlékeny alakváltozáshoz tartozó húzott, és a nyomott zóna te-

rülete nem egyszerűsíthető le egy-egy félkörre, hanem azt – a tény-

leges felületnek megfelelően – körszeletként kell számításba venni; 

– a nagysugarú hajlítás tartományában a c2 tényező értéke már nem-

csak az anyagminőségtől, hanem a tényleges hajlítási sugártól, ill. a 

képlékeny deformációtól is függ. 

Az előzőekben felsoroltak miatt, nagysugarú hajlításnál a rugalmas és a 

képlékeny alakítás nyomatékigénye közti arányt egy összevont tényezővel 

(c = c 1+ c 2 
= 1,0 … 2,3) lehet figyelembe venni, de ha ismert a hajlítandó 

anyag alakítási szilárdságának* jelleggörbéje, az alábbiakban részletezett 

számítási eljárással a hajlítási nyomaték pontos értéke is meghatározható: 

– A huzal keresztmetszetét a hajlítás irányára merőleges síkokkal pár-

huzamosan  x szélességű, elemi felületekre (A i) bontjuk (lásd: 

1.18/c. ábra). 

– A hajlítási sugár és az egyes elemi felületekhez tartozó fajlagos 

megnyúlás alapján (az alakítási szilárdság jelleggörbéből) meghatá-

rozzuk az egyes felületekhez tartozó átlagos feszültségeket ( i). 

– A hajlítás nyomatékigényét az elemi felületeken ható erők nyo-

matékának összegeként, a következő összefüggésből kapjuk meg: 

___________________________________________________________ 

*  Az alakítási szilárdság ( k f ) az anyag szakító-diagramjából, az egytengelyű 

feszültség állapotra átszámított szilárdsági jellemző. 
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A hajlítógépek hajtásának teljesítmény szükséglete: 

 
 W

M
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  (1.25) 

melyben:   – a hajlítótárcsa szögsebessége [1/s] 

      M h – a hajlítás nyomatékigénye [Nm] 

 mech – a hajtási lánc mechanikai hatásfoka. 

1.5. Feszítőhuzal feldolgozás berendezései 

A feszítettbeton szerkezet kedvező terhelhetősége a betonban elhelyezett 

acélhuzalok, vagy acélpászmák megfeszítésével létrehozott nyomóterhe-

lésnek tulajdonítható. A feszített elemek gyártása alapvetően kétféle tech-

nológiával végezhető el: 

– Az előfeszítés az ipari előregyártás jellegzetes technológiája, mely-

nél a feszítőhuzalokat, vagy a -pászmákat (1) először egy e célra ki-

alakított támaszhoz, vagy a betonelem zsaluzatához (3) rögzítve 

megfeszítik (1.19/a. ábra). Ezután bedolgozzák a betont (1.19/c. áb-

ra), majd annak megszilárdulása után ráengedik a terhelést, azáltal, 

hogy a huzalvégek zsaluhoz való rögzítését az acélszálak elvágásá-

val feloldják (1.19/c. ábra). 

– Az utófeszítést többnyire az olyan nagyméretű műtárgyak (pl. nagy 

fesztávú hídszerkezetek) építésénél használják, melyeknél a teljes 

szerkezet előregyártással nem készíthető el. Ezért a műtárgyat a 

helyszínen több előregyártott betonelemből állítják össze, majd azo-

kat az elemek e célra kialakított üregeiben végigvezetett acélpász-

mákkal összefeszítik. A huzalvégeket a műtárgy két végén kiépített 

támaszokhoz lehorgonyozzák, majd a huzalok csatornáit injektáló 

anyaggal töltik ki*. 

___________________________________________________________ 

*  Utófeszítésnél többnyire az adott műtárgyhoz kialakított, egyedi tervezésű 

berendezéseket alkalmaznak, ezért a jegyzet csak az előfeszítés gépeivel fog-

lalkozik. 
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1.19. ábra. Előfeszített betonelemek gyártása 

1. feszítőhuzal; 2. rögzítőék; 3. zsalu; 4. feszítőoldali rögzítőék; 5. elválasztó le-
mez; 6. betonelem 

A huzalvégek rögzítésének meg-

szűntével a feszítőerőt a huzal és 

a beton közti tapadás biztosítja. 

A huzalvég megfogását is a be-

ton végzi, mivel az átvágás után 

a huzal hosszirányban megrövi-

dül keresztben kitágul (1.20. áb-

ra), így ék módjára befeszül a 

betonba. A lehorgonyzási hossz 

(ábrán:  b) függ a feszítőerőtől, 

a huzal bordázatától, és a beton 

szilárdságától. 



f


b

f

 

1.20. ábra. „Tapadóbetétes” lehor-

gonyzás 

1.5.1. Feszítőgépek 

1.5.1.1. Feszítőgépek szerkezeti kialakítása 

Az előregyártásban alkalmazott feszítőgépek az acélszál húzásával hozzák 

létre a beton előfeszítéséhez szükséges feszültséget. A feszítőgépek rend-

szerint hidraulikus működtetésűek, az egyidejűleg feszíthető huzalok 

száma alapján két jellegzetes változatban készülnek: 

– A feszítőpuskák huzalok, vagy pászmák egyedi feszítésére szolgál-

nak. Mobil kivitelükből adódóan rendszerint többféle gyártási tech-

nológia kiszolgálására is alkalmasak. 
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– A feszítő célgépek egy-egy adott gyártási technológia feszítési mű-

veletéhez kialakított berendezések. Jellemzőjük, hogy velük a ter-

mékben lévő összes huzal feszítése egyidejűleg végezhető el. 

A feszítőpuska általában két alapegységből áll, a kerekeken gördíthető 

hidraulikus tápegységből és az ahhoz tömlőkkel csatlakozó feszítőgépből. 

A feszítőpuskákat vagy kézben tartva, vagy a tápegységen elhelyezett 

konzolra felfüggesztve üzemeltetik. Többségük csak a huzal, vagy pászma 

meghúzására alkalmas, de készülnek olyan gépek is, melyek a megfeszí-

tett huzal zsaluzathoz való rögzítését is elvégzik. 

A 1.21. ábrán látható feszítőpuska működtetéséhez először a feszítéssel 

szembeni oldali huzalvéget ékkel rögzítik a zsaluzathoz majd a feszítőol-

dali huzalvégre is ráhelyezik a rögzítőéket. Ezután a puskát ráhúzzák a 

zsaluzaton túlnyúló acélszálra, úgy, hogy a gépváz (1) a betonelem sab-

lonjára támaszkodjon fel, a huzalvég pedig a dugattyúrúd (2) furatába, a 

megfogóék (3) pofái közé kerüljön. A huzalvég befűzésekor az acélszál 

megfogását az ékre támaszkodó előfeszített csavarrugó (4) biztosítja. 

1 236 78

45

9

1010 10

 

1.21. ábra. Hidraulikus feszítőpuska 

1. gépváz; 2. dugattyúrúd; 3. megfogóék; 4. csavarrugó; 5. ékház; 6. véglap; 
7. munkahenger; 8. feszítőági tömlő csatlakozás; 9. visszatérőági tömlő csat-

lakozás; 10. tömítés 

A tápegység bekapcsolása után elkezdődik a feszítés, majd az előírt fe-

szítőerő elérése után a hidraulikus rendszerben elhelyezett nyomáshatá-

roló leállítja a dugattyú mozgását. A feszítőköri olajáram megszűntével a 

huzal visszafelé mozdul el, miközben az acélszálra előzetesen ráhelyezett 

rugós előfeszítésű rögzítőék a zsaluzathoz rögzíti a megfeszített szálat. 

Ezután a megfogóéket (4) kilazítják és a gépet lehúzzák a huzalról. A hu-

zalvég kifűzését segíti, hogy az ékház felett a támasztócső (1) nyitott, így 

az ékház palástján lévő furatba illesztett célszerszámmal az ék – a rugó 

(4) ellenében – kilazítható. 
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A korszerű feszítőgépek olyan mikroprocesszoros vezérléssel vannak el-

látva, amely az előzetesen betáplált adatok és a feszítőpuskába beépített 

nyúlásmérő-bélyeges érzékelő jelének összehasonlítása alapján végzi a fe-

szítést. A folyamat nyomonkövetése érdekében egy kijelző műszer folya-

matosan megjeleníti a feszítőerő aktuális értékét. A feszítést követően a 

rendszer eltárolja, és a hozzá tartozó nyomtatóval egy ún. „tesztlapra” ki-

írja az adott betonelem egyes feszítőszálaihoz tartozó tervezett és mért fe-

szítőerők értékeit, ill. azok %-os eltérését, és megjeleníti az adott beton-

elem készítéséhez alkalmazott eredő feszítőerőt is. 

A 1.22. ábrán egy olyan teleszkóphengeres feszítőpuska működtetésének 

egyes fázisai láthatók, amelynél kézzel csak a rögzítőéket (2) kell a feszí-

tőoldali huzalvégre (1) ráhelyezni, majd a feszítési folyamat további mun-

kaműveleteit a berendezés automatikusan végzi el. 

a. rögzítőék elhelyezése a 

huzalvégen 

b. feszítőpuska ráhelyezé-

se a huzalra  

12

34  
6 57

 

c. huzal megfogása a fe-

szítőpuskába beépített 

megfogóékkel 

6 58

 

d. a huzal feszítése 

615

 

e. rögzítőék befeszítése az 

ékházba 

f. megfogóék kilazítása és 

a feszítőpuska levétele a 

huzalról 
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1.22. ábra. Teleszkóphengeres feszítőpuska működési fázisai 

1. feszítőhuzal; 2. rögzítőék; 3. ékház; 4. zsaluzat; 5. belső henger; 6. külső 
henger; 7. fogantyú; 8. megfogóék; 9. ék-rögzítő dugattyú 

A feszítő célgépeket egy-egy adott termék feszítéséhez alakítják ki, ezért a 

gyártósoron egyszerre készítendő elemekben lévő összes huzalt egyidejű-

leg feszítik meg 10. A gépet vagy a gyártósorok végére telepítik, vagy az 
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egyes gyártósorok között áthelyezhetően alakítják ki. A feszítést rendsze-

rint két párhuzamos működésű hidraulikus munkahenger végzi egy olyan 

huzalbefogó keret segítségével, melybe az egyes szálakat a beépítési hely-

zetnek megfelelően rögzítik. Az azonos feszítőerő biztosítása érdekében 

nagyon fontos, hogy az egyes szálak kezdeti hossza azonos legyen, ezért 

azok elhelyezésére speciális huzalfektető berendezéseket alkalmaznak. Az 

acélszálak megnyújtott állapotának rögzítésére a huzalbefogó keret és a 

zsaluzat közé helyezett távtartó elemeket használnak. 

A feszítés balesetveszélyes művelet, mert esetleges huzalszakadás esetén 

a megfeszített szálban felhalmozódott deformációs munka kinetikai ener-

giává alakul át, ezért a huzal, vagy a rögzítő szerkezet elemei nagy sebes-

séggel kirepülhetnek a zsaluzatból. A biztonságos munkavégzés és a ve-

szély csökkentése érdekében betartandó óvintézkedések: 

– A huzal befogófejeket olyan védőburkolattal kell ellátni, amely fel-

fogja az esetlegesen kirepülő alkatrészek ütési energiáját. 

– A feszítés előtt a huzalok fölé előírt távolságokban olyan védőele-

meket kell elhelyezni, melyek megakadályozzák, hogy szakadáskor 

az acélszál teljes hosszában felvágódjék. 

– Feszítés közben csak a gyártósor környezetében kijelölt helyen sza-

bad tartózkodni. 

1.5.1.2. Feszítőgépek méretezése 

A feszítést végző hidraulikus munkahenger húzóerő-igénye a betonelemre 

előírt „kezdeti feszítési szilárdság”, és a húzott szálak keresztmetszete 

alapján határozható meg: 

 
 N,

d
nF ff

4

2


 0  (1.26) 

ahol:   f 0 – „kezdeti feszítési szilárdság”, azaz a húzófeszültség tervezett 

értéke, [MPa]; 

  n  – az egyidejűleg feszítendő huzalok száma, [db] 

  d  – a feszítőhuzal átmérője, [mm]. 

A „kezdeti feszítési szilárdság” értékét az egyes termékek gyártástechno-

lógiai előírásai tartalmazzák. Meghatározásakor az elkészített elem ter-

helhetősége mellett, figyelembe veszik az acélbetétek ernyedéséből, a be-

ton kúszásából ill. zsugorodásából, valamint az ismétlődő terhelésből 
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származó feszítőerő veszteségeket is. A feszítőgép méretezésekor kiin-

duló adatként a géppel feszíthető huzal minősítési értékének (R eH)  80 

%-ával lehet számolni 11. 

A munkahenger lökete:  m,
E

L
f

 



0

 (1.27) 

ahol: L – a feszítendő huzal hossza [m]; 

   E – az acélhuzal, ill. az acélpászma rugalmassági modulusa [MPa] 

  – a szál belógatásából, görbületéből eredő veszteség-löket, [m]. 

1.5.2. A huzalvég megfogás és rögzítés módszerei 

A huzalvég megfogására, valamint a megfeszített acélszál végeinek rög-

zítésére leggyakrabban önzáró ékeket használnak, de egyes technológiák-

nál a huzalvég zömítésével kialakított „gombokat” is alkalmazhatnak. 

a. 1 2 3 b. 4 6 1 2c.1 2 53

 

1.23. ábra. Feszítőhuzal rögzítőékek 

1. ékház; 2. ék; 3. rugalmas gyűrű; 4. bajonett-zár; 5. csavarrugó; 6. feszítőhuzal 

Az 1.23/a. és /b. ábrákon látható egyedi huzal-megfogására alkalmas 

szerkezeteknél a kúpos ék (2) rugalmas gyűrűvel (3) összefogott három 

szegmensből készül. Ezek a feszítőhuzallal érintkező felülete – a súrlódási 

tényező növelése érdekében – rovátkolással van ellátva. A b. jelű válto-

zatnál az ék előfeszítését egy beépített acélcsavarrugó (5) végzi, míg a 

másiknál külső erővel (kézzel, vagy a feszítőpuskával) kell biztosítani az 

ék és a huzal felületei közti kapcsolatot. 

Egyes technológiáknál speciális kialakítású ékeket is használnak. Ilyen pl. 

az 1.23/c. ábrán bemutatott kéthuzalos rögzítőék, amely egy olyan gyártá-

si technológiához tartozik, melynél a szálakat „hajtű alakba” hajlítva he-

lyezik el a zsaluzat egyik végén lévő csapokra, ezért a feszítés oldalon 

kettesével kell rögzíteni a szálvégeket. 

A zömítéssel kialakított, úgy nevezett „gombozott” végű huzalokat (1.24. 
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ábra) az acélszálra (a gomb elkészítése előtt) felfűzött alátét lemezen (2) 

keresztül feszítik meg, míg a feszítőerő rögzítésére (a megnyújtás hosszá-

nak megfelelő méretű) felhasított palástú távtartó gyűrűket (6) használnak. 

Ezeket a feszítőgép támaszán (5) kialakított nyíláson keresztül helyezik be 

az alátétlemez (2) és a zsaluzat (3) közé. A gombozott végű huzal alkal-

mazásának előfeltétele, hogy a méretrevágás pontosságának szórása mi-

nimális értékű legyen. 

4

5
3

2

1

3 2

1

6

a. b.

 

1. gombozott feszítőhuzal 

2. alátétlemez 

3. betonelem zsaluzata 

4. feszítőgép megfogófeje 

5. feszítőgép támasz 

6. távolságtartó gyűrű 

1.24. ábra. Gombozott huzalvég feszítése (a.) és a megfeszített állapot 

rögzítése (b.)     .
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2. Szak- és szerelőipari munkák gépei 

E fejezetben tárgyalt építőgépek csoportját a szakirodalomban, ill. az épí-

tőipari gyakorlatban többféle megnevezéssel illetik. A „befejező munkák 

gépei” elnevezés arra utal, hogy ezen gépek alkalmazására rendszerint az 

épületek teherhordó szerkezeteinek és térelhatároló elemeinek elkészíté-

sét, vagy felújítását követően kerül sor. A gépcsoportba tartozó berende-

zések általában a kézi szerszámok méret-kategóriájába sorolhatók, ebből 

ered a másik gyakran használt „építőipari kisgépek” megnevezés [12, 13]. 

2.1. Rögzítéstechnikai eszközök 

Az épületek kivitelezése, vagy felújítása során gyakori feladat, hogy az 

épület teherhordó falaihoz, vagy térelválasztó szerkezeteihez különböző 

szerelvényeket, vagy berendezési tárgyakat kell biztonságosan rögzíteni. 

Ezek felerősítésekor alkalmazható módszert, és eszközöket részben a fa-

lazat alapanyagának minőségétől (beton, tégla, gipszkarton stb.), másrészt 

a terhelőerő nagyságától függően kell megválasztani. 

Alapvetően kétféle rögzítéstechnikai módszer alkalmazható, attól függő-

en, hogy a rögzítéshez előzetesen kell-e furatot készíteni, vagy nem: 

– A szegbeverésre jellemző, hogy egyidőben történik a furat elkészí-

tése és abban a rögzítőelem elhelyezése. (Ezt a módszert „direkt” 

rögzítésnek is nevezik.) 

– A furatos rögzítésnél előzetesen furatot készítenek, abban elhelyezik 

a felerősítő elemet, majd azt ékkel, vagy ragasztással rögzítik. 

2.1.1. Szegbeverő készülékek 

A szegbeverő készülékek működési elve hasonló a lőfegyverekéhez. A 

speciális kialakítású fejes vagy menetes szeget a készülék csövébe illesz-

tik, majd a szeg mögé helyezett töltényt elsütik. Ekkor a felszabaduló lő-

porgázok nyomóereje felgyorsítja a szeget, így az a mozgási energiája ré-

vén behatol az anyagba. A szegbeverő készülékek két alaptípusa ismert: 

– A nagy-sebességű szegbelövőknél (2.1/a. ábra) a töltény (3) lőpor-

gázainak energiája közvetlenül a szegre (1) hat, így a szeg kis tö-

mege révén, nagy sebességre (kb. 500 m/s) felgyorsulva éri el az 

anyagot. Üzemeltetésekor igen nagy a balesetveszély, mivel a szeg a 
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töltet begyújtását követően lövedékként viselkedik, ezért ezt a típust 

napjainkban már nem használják 

– A HILTI cég által kifejlesztett kis-sebességű (más néven: tolódu-

gattyús) készüléknél (2.1/b. ábra) a töltény robbanóereje a szeg tö-

megéhez képest nagy tömegű dugattyú (4) közbeiktatásával hat a 

szegre. Ez a működési elv sokkal biztonságosabb, a falat nem képes 

átlőni, mivel a szeg maximális sebessége kisebb (<100 m/s), más-

részt a dugattyú véghelyzete előtt lefékeződik, ezért a behatolás vé-

gére a szegre ható tolóerő is megszűnik. 

a.

b.

123

4 123 5

 

1. menetes szeg 
2. ház 
3. töltényhüvely 
4. dugattyú 
5. szegvezető 

2.1. ábra. A szegbelövő (a.) 

és a szegbeverő (b.) készülék 

működési elve 

A 2.2. ábrán látható tolódugattyús szegbeverő készülékbe az ütőszeg (4) 

kiemelésével először a tölténytartóba (5) elhelyezik a patront (2), majd a 

szeget (3) is a behelyezik a készülékbe. Ezután azt a felületre illesztik, 

majd egy előírt tömegű kalapáccsal az ütőszeg végén lévő fejre ütnek. Ek-

kor lőpor felrobban, és a lőporgáz – a tolódugattyú (1) közvetítésével – 

betolja a szeget az anyagba. A készülékházban lévő belső furat (6) a vég-

helyzet fékezést szolgálja, mivel az a dugattyú alsó helyzete előtt össze-

köti a dugattyú előtti nagynyomású teret a tölténytartó légterével, így a 

nyomás kiegyenlítődik, és a szegre ható erő megszűnik. 

5

6

3

12

4

 

1. tolódugattyú 

2. töltény 

3. hengeres fejű szeg 

4. ütőszeg 

5. töltény tartó 

6. belső furat 

2.2. ábra. Dugattyús szegbeverő készülék (HILTI) 

Nagy darabszámú szeg beverésére patrontáras, ill. szegtáras készülékeket 

használnak. Ezekhez, a sorozatmunkákra alkalmas készülékekhez a tölté-
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nyeket, ill. a szegeket előre tárazott formában gyártják. A 2.3. ábrán be-

mutatott patrontáras gép elsősorban a tetőfedő és burkoló munkáknál 

használatos profillemezek rögzítésére készült. A tárazott patronsor (1) 

műanyag lemezzel gyárilag összekötve 10 darab lőszert tartalmaz. Az áb-

rán bemutatott készüléknél a szegeket (6) egyedileg kell a tolódugattyú (5) 

elé adagolni, de készülnek olyan készülékek is, melyekbe a szegeket is 

gyárilag tárazott módon kell behelyezni. 

 

1. tárazott patronok 

2. ütőszeg 

3. elsütő billentyű 

4. patron adagoló 

5. tolódugattyú 

6. szeg 

7. védőfej 

2.3. ábra. Patrontáras szegbeverő készülék (HILTI) 

A patronok különböző energiájú töltettel készülnek, és erősségüktől füg-

gően eltérő színjelzéssel látják el őket. A patronok kiválasztásakor első-

sorban a gyártó útmutatásait kell figyelembe venni, de általános szabály, 

hogy a hosszabb, és nagyobb átmérőjű szegek beveréséhez, ill. a nagyobb 

szilárdságú anyaghoz a nagyobb robbanóerejű patronokat kell használni. 

A többféle méretben és fejkialakítással (2.4. ábra) gyártott szegek nagy 

igénybevételnek vannak kitéve, ezért különleges ötvözetű acélból készül-

nek [14]. Gyártáskor a szegeken egy szoros illesztésű gyűrűt is elhelyez-

nek. Ennek szerepe, egyrészt egy adott hossz elérésekor fennakadjon a fe-

lületen, és ezzel a benne megcsúszó szeg mozgását lefékezze, másrészt a 

szeg belövése után betölti az alátét szerepét. A betonhoz, és téglához 

használható szegek szára általában sima felületű, míg az acélnál alkal-

mazható típusok szárának felülete rovátkolással van ellátva. 

a. b. c.

d. e.

 

2.4. ábra. Szegtípusok 
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2.1.2. Furatkészítés gépei 

A szakipari munkák során gyakran kell az épületszerkezetekbe furatokat 

készíteni. Fémeknél, fánál és egyes műanyagoknál normál kézi fúrógépet, 

és csigafúrót, míg a betonnál és a téglánál keményfém-lapkás fúrószer-

számokat és ütvefúró gépet használnak. A kivitelező építőiparban elősze-

retettel alkalmazzák azokat a többfunkciós berendezéseket, melyek a nor-

mál fúrás mellett ütvefúrásra, vagy vésésre is alkalmasak. 

Az ütvefúró gépek (más néven: „fúrókalapácsok") szerszáma a forgó 

mozgás mellett alternáló mozgást is végez. A furat kialakítása szempont-

jából az utóbbi a meghatározó, mivel az anyagszemcsék leválasztása az 

alternáló mozgás okozta ütések hatására jön létre. A forgómozgás szerepe 

kettős, egyrészt ennek következtében a furat alját mindig más és más irá-

nyú ütések érik, másrészt a fúrószáron kialakított csavarmenet alakú ho-

rony kihordja a leválasztott szemcséket a furatból. 

Az ütési energia létrehozása szempontjából az ütvefúró gépek kétfélék le-

hetnek: 

– racsnis gépek (más néven: elektro-mechanikus); 

– légdugattyús gépek (más néven: elektro-pneumatikus). 

A racsnis gépek jellegzetes kialakítását bemutató 2.5. ábrán lévő fúrógép 

elektromotoros (1) hajtású, és két sebesség fokozattal (4, 5) rendelkezik. 

Az ütőmű két, a homlokfelületén kilincs fogazattal (más néven: racsnival) 

ellátott tárcsából áll. Az egyik tárcsafél (11) a tokmánnyal (13) és a fúró-

szárral (14) együtt forog, míg a másik (10) a gép házához van rögzítve. Az 

ütés azáltal jön létre, hogy a fúrógép kihajtó tengelye (9) egy olyan tár-

csára (12) támaszkodik, melynek homloklapján kialakított pálya – a tárcsa 

helyzetének megfelelően – vagy axiálisan megtámasztja a tengelyt, vagy 

tengelyirányban elmozdíthatóvá teszi azt. 

A 2.5/a. ábrán látható helyzetben a két tárcsafél nem kapcsolódik egymás-

hoz, ezért a gép csak fúrást végez. A másik helyzetben (2.5/b. ábra) az 

előtolóerő hatására a kilincsfogazat időszakosan összekapcsolódik, majd a 

tengellyel együttforgó fogazott tárcsa elcsúszik a gépházhoz rögzített 

tárcsafelen, ami a tengelyt (9) hosszirányú mozgásra kényszeríti. 

A működési elvből következik, hogy a racsnis gépek ütésszáma a kilincs-

fogazat fogszáma és a fúrószár fordulatszáma szorzatával azonos. Ezért 
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ütésszámuk nagy (7 000 - 50 000 ütés/perc), ugyanakkor – a kilincsfogazat 

kis magassága miatt – az elmozdulás kicsi. Mivel az ütés a gép háza és a 

fúrótengely között jön létre, az ütési energia a fúrógép markolatára ható 

előtolóerőtől is függ. Emiatt a markolaton keresztül a kezelőre átadódó 

rezgésgyorsulás értéke egyes gépeknél meghaladhatja a 100 g értéket is. 

17

7

234

18 6

5

91011

12
13

14

15

16

a.

910

11

12

13

14

b.

 

2.5. ábra. Racsnis ütvefúró gép fúró (a.) és ütvefúró (b.) üzemmódban 

1. motor; 2. fogaskerékpár; 3. előtéttengely; 4, 5. sebességváltó; 6. gépváz; 
7. excenter; 8. állítótárcsa; 9. fúrótengely; 10. rögzített racsnifél; 11. forgó 

racsnifél; 12. tengely rögzítő tárcsa; 13. tokmány; 14. fúrószár; 15. billentyű; 
16. billentyű rögzítő; 17. tápkábel 

A légdugattyús fúrókalapácsoknál az ütés egy alternáló mozgású dugaty-

tyú előtti légpárna közvetítésével hat az ütőtömegre, az adja át az ütési 

energiát a fúrószár befogó szerkezetének. A légpárna kiküszöböli a fémes 

ütközést, így a markolaton keresztül a gép kezelőjét kisebb dinamikus ter-

helés éri, és – a racsnis gépekhez képest – kisebb az ütvefúró zajszintje is. 

A légdugattyús gépek ütésszáma általában alacsonyabb (2 000 - 8 000 

ütés/perc) mint a racsnis gépeké, ugyanakkor – a nagyobb elmozdulás mi-

att – ütési energiája nagyobb, és egy adott határon túl nem függ az 

előtolóerő értékétől. A 2.6. ábrán bemutatott elektromos hajtású (1) légdu-

gattyús gép hajtóművének első tengelye (2) forgattyús hajtással (3) moz-

gatja a munkadugattyút (5). A második tengely kúpkerék áttételen (8) ke-

resztül a fúrótengelyt forgatja, ami csőtengelyes kialakítása révén, az 

ütőművet (dugattyú + ütőtömeg) is magába foglalja. 

A 2.6. ábrán látható gépnél a különböző üzemmódokat (fúrás, ütvefúrás, 

vésés) a feladatnak megfelelő fúró-, ill. vésőszerszám (14) behelyezésével 

lehet biztosítani. A géphez tartozó ütvefúró szerszám (10) befogott részé-
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nek hossza ugyanis nagyobb, mint a befogófejé (9), ezért az ütőtömeg (6) 

a mozgása során közvetlenül felütközik a fúrószárra, míg a fúró szerszám 

(13) rövidebb szárát nem éri el. Ezt a megoldást csak a régebbi konstruk-

cióknál alkalmazták, az újabb gépeknél (a különböző üzemmódokhoz) a 

forgó és az alternáló mozgás hajtását lehet szétválasztani. 

a.

11

6

12

4

1

2
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8
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b. c.

13 14

 

2.6. ábra. Dugattyús ütvefúró gép szerkezete 

a./  ütvefúró szerszámmal,  b./ fúró szerszámmal,  c./ véső szerszámmal  

1. motor; 2, 7. fogaskerék áttétel; 3. forgattyús tengely; 4. forgattyú kar; 5. du-
gattyú; 6. ütőtömeg; 8. kúpkerék áttétel; 9. befogófej; 10. ütvefúró-szerszám; 

11. markolat; 12. billentyű; 13. fúrószerszám; 14. vésőszerszám 

A fúrókalapácsokhoz készített keményfém-lapkás szerszámok szerkezeti-

leg többnyire csak a fúrógéphez való csatlakozásukban (2.7. ábra), ill. a 

fúrószáron végigmenő csavarvonal alakú horony kialakításában térnek el 

egymástól. A horony feladata a törmelék kihordása, kialakítása a fúró át-

mérőjétől, és az adott anyagban elérhető fúrási sebességtől függ. 

a.

b.

c.
 

2.7. ábra. Keményfém-lapkás fúrószerszámok 

a./ és b./ hagyományos kialakítás,  c./ szívófúró (BOSCH) 

A szívófúrót (2.7/c. ábra) porszennyezésre érzékeny munkáknál használ-

ják. A hozzá tartozó fúrógép egy elszívó ventillátor segítségével a fúró-

szárban lévő furaton keresztül hordja ki a törmeléket, amit a géphez csat-
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lakoztatott porzsákban gyűjt össze. 

2.1.3.  Rögzítőelemek 

A furatban elhelyezhető, az ékhatás segítségével rögzített felerősítő ele-

mek szerkezetileg igen sokfélék lehetnek. Kisebb terhelésekhez műanyag 

rögzítőhüvelyeket (más néven dűbeleket) használnak. A műanyag dűbeles 

rögzítés teherbírását – a rögzítő csavar meghúzása révén – a furat és a hü-

vely közt fellépő súrlódóerő biztosítja. A dűbelek hosszirányban felhasí-

tott, kismértékben kúpos palásttal készülnek (2.8. ábra), és külső felületük 

bordákkal és hornyokkal van ellátva. 

a. b.

 

2.8. ábra. Műanyag feszítőhüvelyek, és elhelyezési módjuk 

a./ univerzális falék,   b./ hosszú feszítőhüvely üreges téglafalhoz 

2.1. táblázat: Műanyag dűbelek jellemző adatai 

Jelölés 

Q

 D

H

 

Gyártó (ábra 

szám) 

Méret  [mm] Q  [kN] 

D H beton 
könnyű-

beton 
tégla 

üreges 

tégla 

FISCHER (2.8/a.) 4 - 12 20 - 60 0,8 - 11,4 0,2 - 3,8 0,5 - 4,5 0,4 - 4,7 

FISCHER (2.8/a.) 14 - 20 75 - 90 19,2 - 40 - - - 

HILTI (2.8/b.),  8 - 12 75 - 105 -   3,5 - 6,5 

HILTI (2.8/a.) 10 - 14 60 - 80 - 2,3 - 5,3 - - 

BERNER (2.9/a.) 8 - 10 30 - 35 - 0,6 - 1,0 - - 

Néhány, gyakran alkalmazott műanyag feszítőhüvely jellemző geometriai 
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méretét és elméleti terhelhetőségét a 2.1. táblázat tartalmazza. 

A feszítőhüvellyel rögzített csavarok legfontosabb jellemzője a terhelhe-

tőség, amely függ: 

– a feszítőerőtől (a csavar meghúzási nyomatékától); 

– a fal anyagának minőségétől (beton, tömör- vagy üreges tégla stb.);  

– az adott dűbel típusától (anyagminőség, bordázat kialakítása stb.); 

– a furat, ill. a dűbel átmérőjétől, ill. azok hosszától. 

A 2.9. ábrán bemutatott műanyag feszítőhüvelyek olyan falazatokhoz ké-

szültek, melyeknél az alapanyag alacsony szilárdsága (könnyűbeton), vagy 

kis vastagsági mérete (gipszkarton) miatt, kizárólag a súrlódás révén nem 

biztosítható a megkívánt terhelhetőség. 

a. b.

nézetAA

 

2.9. ábra. Könnyűbeton (a.), és gipszkarton dűbelek (b.) beépítése 

A csavarral meghúzható feszítőhüvelyek mellett használnak ún. önfeszítő 

függesztő elemeket is. Ezekre jellemző, hogy elhelyezésüket követő elő-

feszítés után, az ék feszítőereje a terhelőerőtől függ: 

– Az ütvefeszítő éket (2.10/a. ábra) födémszerelési munkákhoz, vagy 

álmennyezetek felfüggesztésére használják. A furat elkészítése után 

a három részből előszerelt éket a felerősítendő szerelvényen (4) ke-

resztül az alátét tárcsa (3) felütközéséig a furatba helyezik, majd a 

feszítőelemet (2) az alátét tárcsa szintjéig kalapáccsal beütik. 

– A feszítőhüvelyes felfüggesztő szemet (2.10/b. ábra) álmennyeze-

tek és szerelvényeik felfüggesztésére fejlesztettek ki. A terhelhető-

ségét a függesztő szem (6) határolja be, mivel az a megengedett ter-

helésnél nagyobb húzóerő esetén kinyílik. Elhelyezésekor először az 

éket kalapácsütéssel ütközésig (7) beütik az előkészített furatba, 

majd a függesztő szem (6) meghúzásával befeszítik az éket. 
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a. b.

1

2

6

4

5

3
7

 

1. éktest 

2. feszítőelem 

3. alátét tárcsa 

4. rögzítendő szerelvény 

5. feszítőhüvely 

6. ékkel egybeépített 
függesztőelem 

7. ütközőperem 

2.10. ábra. Önfeszítő függesztő elemek 

Nagyobb terhelésekhez acél rögzítőékeket használnak. Ezek sokféle mé-

retben készülnek, és szerkezeti kialakításuktól függően kétféle módon he-

lyezhetők el az előre elkészített, megfelelő hosszúságú, és átmérőjű furat-

ban: 

– A 2.11. ábrán látható elemeknél először a feszítőhüvelyt kell rögzí-

teni a furatban a kúpos (2), vagy hengeres (3) feszítőtüske beverésé-

vel. Eközben a tüske szétfeszíti és a furat falának szorítja a hüvely 

felhasított végét. A rögzítendő elem csavarral, vagy a külsőmenetes 

változatnál (2.11/c. ábra) közvetlenül a rögzítőelemre erősíthető fel. 

– A feszítőhüvelyek másik csoportjánál (2.12. ábra) a feszítőék (2, 7) 

a rögzítőcsavarnak (4, 6, ill. 13) megfelelő méretű menetes furattal 

van ellátva, ezért az osztott, vagy felhasított hüvely (1, 8) szétfeszí-

tését is maga a rögzítőcsavar végzi el. 

b. 3112 a. 1c.2

 

2.11. ábra. Belső- (a, b.), és külsőmenetes (c.) acél feszítőhüvelyek 

1. feszítőhüvely; 2. kúpos feszítőtüske; 3. hengeres feszítőtüske 

A feszítőerő terheli a falazatot, ezért nagyon fontos, hogy a csavart csak 

az adott típusra előírt csavarónyomatékkal szabad meghúzni. A meghúzás 

történhet nyomatékmérő csavarkulccsal, de arra nincs szükség a 2.12/c. 

ábrán bemutatott rögzítőelemnél, amely olyan kettős csavarfejjel (8) ké-

szül, melynek két része nyírócsapokkal (9) kapcsolódik össze, így azok az 

előírt meghúzási nyomaték elérésekor elnyíródnak. 
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2.12. ábra. Acél feszítőékek 

a./ osztott hüvelyes,  b./ hasított hüvelyes,  c./ nyírócsapos rögzítőelem 

1. feszítőhüvely; 2. kúpos ék; 3. szerelvény; 4. alapcsavar; 5. tőcsavar; 6. ösz-
szefogó elem; 7. hüvely; 8. kettős csavarfej; 9. nyírócsap; 10. jelzőgyűrű 

Az injektált és a ragasztott rögzítőelemek előnye, hogy a feszítőerő nem 

terheli a falazatot, ezért olyan falazatoknál is alkalmazhatók, amelyek a 

szükséges terhelhetőséghez tartozó feszítőerőt nem tudnák elviselni. 

A 2.13/a. ábrán látható injektált rögzítőelemet üreges tégláknál alkalmaz-

zák. Először az elkészített furatba behelyezik a szitahüvelyt (1), majd az 

injektáló présbe (4) beteszik a két ragasztóanyag tubust. A kézi működte-

tésű prés a komponenseket összekeveri, és az injektáló csövön (2) keresz-

tül a szitahüvelybe préseli. Ezután betólják a tőcsavart (5), miközben a 

szita résein kipréselődik a ragasztó, kitöltve a furatot és a tégla üregeit. 

7 5
6

8

a. 1

2

b.

3 64 3

5

 

2.13. ábra. Injektált (a.) és ragasztott (b.) rögzítőelem beépítése 

1. szitahüvely, 2. injektáló cső, 3. ragasztóanyag, 4. injektáló prés, 5. tőcsavar, 6. 
rögzítendő szerkezet, 7. ragasztótubus, 8. jelzőgyűrű 
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A 2.13/b. ábrán bemutatott ragasztott kötést nehéz tőcsavarok rögzítésére 

használják. Beépítésekor az előkészített furatba behelyezik a két kompo-

nenst tartalmazó ragasztótubust (7), majd a tőcsavart (5) befogják az ütve-

fúrógép tokmányába, és a tubus anyagát átütve behajtják azt a menetes ré-

szén bejelölt jelzőgyűrűig (8). 

A ragasztott ékek jellemző geometriai méreteit, és terhelhetőségük érté-

keit különböző szilárdságú beton falaknál a 2.2. táblázat tartalmazza. 

2.2. táblázat: Ragasztott ékek jellemző adatai (HILTI) 

Jelölés 

Q

Z

L

D

 

Típus D [mm] H [mm] 
Z  [kN] Q  [kN] 

20 MPa 50 MPa 20 MPa 50 MPa 

HVA M 8 10   80  18,4  31,5   14,1  16,6 

HHS M10 12   90  27,1  47,4   21,3   24,1 

HHS M12 14 110  36,2  64,0   29,6   34,4 

HHS M16 18 125  60,6 106,6   56,2   62,0 

HHS M20 25 170  90,2 156,0   87,0   95,7 

HHS M24 28 210 128,9 226,8 118,9 151,9 

 

2.2. Burkolat készítés gépei 

A szakipari munkák egyik legjellemzőbb feladata a burkolás, melyet víz-, 

hő-, vagy hangszigetelési feladatok mellett, esztétikai célból is alkalmaz-

nak. A burkoló munkákhoz használatos gépeket elsősorban a burkolat 

anyaga, valamint a felület kialakításának technológiája határozza meg. 

A burkolatokat az alkalmazott alapanyagok ill. a burkolat funkciója alap-

ján a következők szerint csoportosítják: 

– hideg burkolatok: 

– hézagmentes padlók (terrazzo, műkő) 
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– lapokból (kerámialap, csempe, műkőlap stb.) rakott padló és fal-

burkolatok 

– meleg burkolatok: 

– fapadlók (hajópadló, szegezett vagy ragasztott parketta) 

– műanyag- és szőnyegpadlók 

– tetők és épületszerkezetek vízszigetelő burkolatai. 

2.2.1. Hideg burkolat készítés gépei 

A hézag nélküli padlóburkolat látszó felületét – a beton megszilárdulását 

követően – a felület csiszolásával alakítják ki. A műkő burkolat anyaga 

cementdús keverékből, alacsony víz-cement-tényezővel, és nagy szem-

cséjű adalékanyagból készül. A kopóréteg változatos színét és mintázatát 

az adalékanyagként megválasztott kőzúzalék színe és csiszolatának min-

tázata határozza meg, de a színválaszték növelése érdekében a beton ke-

verésekor fehércementet, vagy cementfestékeket is alkalmazhatnak. 

A hézag nélküli padlóburkolat kialakítása a kopóréteg fektetését követő-

en, kb 1 hét után kezdődhet el. A felületképzést több lépésben (durva-, és 

finomcsiszolás, tükrösítés, ill. fényezés) végzik, az egyes munkaművele-

tekhez egyre finomabb szemcsézetű csiszolóköveket alkalmazva. Először 

a felületet kvarchomokkal szórják be, majd a durvacsiszolást követően a 

felületet bő vízzel való mosással megtisztítják. A finomcsiszolás után a 

felületen mutatkozó kisebb hibákat kitöltőanyag bedörzsölésével kijavít-

ják, majd annak megszilárdulása után a finomcsiszolást megismétlik. Ezt 

követő újabb mosás után következhet a felület tükrösítése, melyhez igen 

finom szemcsézetű csiszolókövet, vagy filckorongot használnak. 
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2.14. ábra. Kéttárcsás hidegpadló csiszológép 

1. villamos motor; 2. hajtó fogaskerék; 3. fogaskerékpár; 4. tengelykapcsoló; 
5. csiszolókő; 6. befogófej; 7. védőburkolat 

A hidegpadló csiszológépek többnyire kézi vezetésű berendezések. Szer-

kezetileg egy-, vagy kéttárcsás kivitelűek lehetnek. A kéttárcsás gépeknél 
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(2.14. ábra) a munkaeszközt több szegmensből alakítják ki úgy, hogy a 

két forgó tárcsa hatósugara átfedésben legyen. A csiszolókövek befogá-

sára szolgáló tárcsát, vagy magát a csiszolókövet rugalmas kapcsolattal 

rögzítik a tengelyhez. A 2.15. ábrán bemutatott hajlékonytengely hajtású 

gépet nehezen hozzáférhető felületek csiszolási munkáihoz alakították ki. 

2
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1. csiszolókő (fazékkő) 

2. rögzítő anya 

3. kúpkerék áttétel 

4. hajlékony tengely 

5. gumi befogólemez 

6. markolat 

7. védőburkolat 

2.15. ábra. Hajlékony tengelyes hidegpadló csiszológép 

A csiszolókövek alapvetően kétféle alkotóanyagból készülnek, a szemcsés 

anyagból (természetes korund, elektrokorund, vagy szilíciumkarbid), és a 

kötőanyagból (műgyanta, kerámia, gumi, bakelit, vízüveg stb.). A szem-

csék méretétől függ, hogy az adott csiszolókövet a felületképzés mely fá-

zisában (durva-, vagy finomcsiszolás) lehet alkalmazni. 

A hagyományos csiszológépek használatakor a megmunkált felület minő-

ségének ellenőrzését általában szintezőlécekkel végzik el, de készítenek 

olyan önjáró berendezéseket is, melyeknél lézeres adó-vevő segítségével 

automatikusan szabályozható a csiszolófejek magassági helyzete. A ned-

ves csiszoláshoz a felületre szórt vizet a lecsiszolt anyaggal együtt a gép 

felszívja, és a szennyvíztartályában gyűjti össze. A lézervezérelt csiszoló-

gépeket elsősorban magasraktárakban, a felrakógépek nyomvonalával 

kapcsolatos különleges szintezési és felület minőségi igények teljesítésére 

használják. Ezek a berendezések nagy pontosságú felületet képesek kiala-

kítani, pl. az angol gyártmányú „Laser Grinder” – 3 m hosszra vonatkoz-

tatva – max. 1 mm szintkülönbséggel képes a felületet kialakítani. 

A lapburkolatok fektetésekor a burkolólapokat méretrevágására – annak 

anyagától, ill. vastagsági méretétől függően – egyszerű kéziszerszámokat 

(sarokcsiszoló, gyémántbetétes tárcsával felszerelt darabológép) használ-

nak. Az ezekhez készített befogóállványok a lapok vágás közbeni rögzíté-

sére szolgáló megfogó szerkezettel is el vannak látva. A burkolólapok fe-

lületének utólagos megmunkálását csak kivételes esetekben, az esetleges 

fektetési hibák kijavítása érdekében kell elvégezni. 
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2.2.2. Takarítógépek 

Az építési tevékenység során elkerülhetetlen, hogy az elkészült aljzatbe-

tonra, vagy a félkész burkolatokra különböző szennyeződések ne kerülje-

nek. Ezeket a soron következő művelet előtt el kell távolítani. Az építési 

munkák során alkalmazott súroló-, vízfelszedő- és porszívó gépek nagy-

részt azonosak a burkolatok karbantartására és ápolására szolgáló ipari ta-

karítógépekkel, de egyes műveletekhez azokat speciális munkaeszközök-

kel látják el. 

A műkő burkolatok készítésekor a felület rendszeres tisztításának szüksé-

gessége a technológiából következik, mivel minden csiszolási műveletek 

után a felületről a csiszolóport és a vizet el kell távolítani. Erre a feladatra 

szolgáló súrológépek korong alakú, forgó mozgású kefékkel végzik a fe-

lület tisztítását. A súrológépeket rendszerint úgy alakítják ki, hogy azokat 

többféle feladatra is lehessen alkalmazni, ezért munkaeszköz cserével 

padlókefélésre vagy fényezésre is használhatók. Többnyire súrolófolya-

dék, vagy vegyszer tárolására szolgáló tartállyal is fel vannak szerelve, 

melyből a folyadék a kefetartók csőtengelyeiben kialakított vezetékeken 

át, közvetlenül a súrolókeféken keresztül jut a tisztítandó felületre. 

A 2.16. ábrán látható háromkefés súroló-

gépnél a főtengelyről (1) ékszíjhajtás (2, 

3) adja át a forgást a súrolókeféknek (4). 

Mivel a kefetartófej (5) csapágyon ke-

resztül kapcsolódik a gépvázhoz – a ke-

fék és a tisztítandó felület közti súrlódás 

hatására – a kefetartófej is forog. Mindez 

azt eredményezi, hogy a kétféle forgás 

eredményeként a súrolókefék összetett 

pályán (ciklois) mozognak. 
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2.16. ábra. Bolygómozgású 

súrolókefék hajtása 

A burkolat készítést megelőző felület tisztítási munkáknál használt nagy 

teljesítményű takarítógépek két alaptípusát mutatja a 2.17. ábra. A felü-

let súrolása után fennmaradó szennyvíz felszedésére szolgáló berendezés 

a felszedő munkaeszköz, és a szűrő cseréjével porszívóként is üzemeltet-

hető. A 2.17/b. ábrán látható seprőgép az aljzatbetonra kerülő hulladékok 

és nagyobb méretű szennyeződések eltávolítására készült. A bemutatott 

berendezés száraz üzemben dolgozik, de készítenek olyan takarítógépeket 

is, melyek tisztítókeféi (11) nem vízszintes, hanem függőleges tengely kö-
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rül forognak, és vízpermetező rendszerrel is el vannak látva. 
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2.17. ábra. Takarítógépek 

a./ szennyvíz felszívógép,  b./ seprőgép  

1. víztartály; 2. villamos motor; 3. ventilátor; 4. szívófej; 5. terelőcső; 6. szenny-
víz; 7. vízleeresztő csap; 8. levegő kivezetés; 9. kerék; 10. irányítókar; 11. tisztí-
tóhenger; 12. vezetőlemez; 13. gyűjtőtartály; 14. elszívóberendezés; 15. szűrő 

2.2.3. Meleg burkolat készítés gépei 

A különböző alapanyagú meleg burkolatok (fa, műanyag, szőnyegpadló 

stb.) készítése a technológiai műveletek szempontjából nagyrészt azonos, 

de a burkolat fektetésének munkaigénye, és az ahhoz használható gépek 

és munkaeszközök jellege függ a burkolat anyagától. A meleg burkolatok 

készítésének munkaműveletei: 

– az aljzat előkészítése (a felület és a burkolat minőségétől függő ki-

egyenlítő réteg terítése, a felület tisztítása, portalanítása), 

– a burkolati anyag méretrevágása, 

– ragasztó réteg felhordása és a burkolati anyag lefektetése, 

– a burkolat felületképzése (elsősorban faburkolatoknál szükséges). 

A meleg burkolatok közül a faburkolatok igénylik a nagyobb volumenű 

helyszíni szakipari munkát és nagyobb gépesítettséget, elsősorban a dara-

bolásukkal, ill. a fektetést követő felületképzésükkel járó műveletek miatt. 

A fapadlók anyagának (hajópadló, szegezett, vagy ragasztott parketta) 

méretrevágásához és az illesztések elkészítéséhez többnyire körmozgású, 

fűrésztárcsás darabológépeket (2.18/a. ábra) használnak. Ezek szerkezeti-

leg egy villamosmotorból (1), lassító fogaskerék áttételből (2), valamint 

védőburkolattal (4) ellátott fűrésztárcsából állnak. A különböző gyártmá-
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nyok között a legnagyobb eltérés a hajtás szabályozási lehetőségeiben, a 

munkaeszköz befogási módjában, ill. a biztonsági berendezés kialakításá-

ban van. 
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2.18. ábra. Kézi körfűrész (a.) és a kiszúrófűrész (b.) hajtása 

1. villamos motor;  2. fogaskerékpár;  3. fűrésztárcsa; 4. külső védőburkolat; 
5. billenthető védőburkolat; 6. csap; 7. excenter; 8. vezetőrúd; 9. siklócsap-

ágy; 10. fűrészlap befogás; 11. fűrészlap; 12. vezetőkeret 

A nagyobb volumenű parkettázó munkáknál a darabolást olyan munka-

asztalon végzik el, melynél a fűrészgép egy billenthető, vagy forgatható 

befogóállványra kerül, így azzal az egyenes, vagy ferde irányú vágás is 

nagy pontossággal végezhető el. A 2.18/b. ábrán bemutatott egyenes vo-

nalú, alternáló mozgást végző fűrészlapos darabológépeket, más néven 

„kiszúrófűrészeket” elsősorban beépített bútorok gyártáshoz alakították 

ki, de parkettalécek darabolására is alkalmasak, elsősorban olyan felada-

toknál, amikor ívek mentén kell a vágást elvégezni. 

A parkettamaró a parkettalécek csatlakozási profiljának kialakítására 

szolgál, de a profilmaróval ellátott gépek jelentősége a parketta gyártás 

korszerűsödésével egyre csökken. Ez a megállapítás a durva fektetési 

vagy méret-hibák javítására alkalmazható parkettagyalukra is vonatko-

zik, tekintettel arra, hogy a gyárilag előkészített, több parkettalécből ösz-

szeállított parkettalapok és szalagparketták felületi egyenetlensége általá-

ban olyan kis mértékű, hogy az csiszológéppel is kiegyenlíthető. 

A parkettacsiszoló gépek általában olyan padlóburkolatoknál alkalmaz-

hatók, melyeknél a felület egyenetlensége nem haladja meg az 1,5 mm-t. 

Szerkezetileg (2.19. ábra) három fő egységből állnak, a hajtásból (1, 2, 3), 

a csiszolódobból (4) és a porelszívó berendezésből (5, 6, 7). Egyes par-
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kettacsiszoló gépeknél dobmotoros hajtást is alkalmaznak. 
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2.19. ábra. Parkettacsiszoló gép hajtása és a csiszolóvászon rögzítése 

    1. motor; 2. ékszíj; 3. ékszíjtárcsa; 4. csiszolódob; 5. porelszívó; 6. ventilátor; 
7. porzsák; 8. rugalmas betét; 9. csiszolóvászon; 10. rögzítőék; 11. szorítógörgő 

A csiszolóvászon rögzítésére leggyakrabban alkalmazott megoldás a rög-

zítőék és a szorítógörgő. Az ékes rögzítésnél (2.19/b. ábra) a csiszolódob 

palástján elhelyezett – a dob alkotójával szöget bezáró – horonyba kell a 

csiszolóvásznat befektetni, majd az éket beszorítva csavarokkal rögzíteni. 

A szorítógörgős megoldásnál (2.19/c. ábra) először a csiszolódob palást-

jának hornyába behelyezik a méretrevágott csiszolóvászon végeit, majd az 

excenteres szorítógörgők tengelyét csavarkulccsal elforgatva, behúzzák, 

és befeszítik a horonyba az anyagot. A parkettáról lecsiszolt szennyező-

dést felszívó ventillátor (6) juttatja a gép porzsákjába (7). 

2.3. Falfelület megmunkálás gépei 

Felújítási munkák során gyakran, de új épületeknél is szükség lehet a fala-

zat vagy a födém utólagos megmunkálására, különböző vezetékek elhe-

lyezése céljából, vagy. faláttöréseket ill. nyílásokat kell készíteni. Az ilyen 

jellegű munkáknál használatos berendezések a megmunkálás módja sze-

rint lehetnek: furat-, horony-készítő, vagy nyílásvágó gépek. 

Furatok készítésére a falazat anyagától függően fúrógépeket vagy fúró-

kalapácsokat használnak. Különösen a felújítási munkák során gyakran je-

lentkezik olyan igény, hogy a tégla- vagy betonfalazatba a fúrók szokásos 
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ármérőit meghaladó méretű furatokat, vagy süllyesztékeket kell készíteni. 

Az ilyen jellegű munkákhoz alakították a keményfém lapkás, ill. a gyé-

mántbetétes vágóéllel felszerelt koronafúrókat. 

A keményfém lapkás koronafúrókat (2.20. ábra) a hagyományos fúróka-

lapácsokba kell befogni. A koronafúró megvezetésére, és a furat pontos 

helyzetének biztosítására a fúrókorona tengelyében elhelyezett, a homlok-

felületén túlnyúló központfúró (3) szolgál. Elsősorban tégla, vagy vasa-

latlan betonfalazatoknál alkalmazzák, viszonylag kis mélységű (30 – 60 

mm), és átmérőjű (50 – 100 mm) furatok (pl. elektromos kapcsolókhoz) 

készítésénél. A keményfém lapkákkal (2) felszerelt fúrókorona (1) a külső 

átmérőjének megfelelő körgyűrű alakú hornyot vág a falban, majd a benn-

maradó részt egy e célra kialakított kiverőékkel ki kell ütni a furatból. 
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1. fúrókorona 

2. keményfém lapkák 

3. központfúró 

4. fúrószár 

2.20. ábra. Koronafúró 

 

A gyémántbetétes vágóéllel ellátott koro-

nafúrókat (más néven magfúrókat) nagy 

mélységű (200 - 800 mm), és átmérőjű (50 

- 800 mm) furatok készítésére, valamint 

tégla-, beton-, vagy vasbeton falazat teljes 

vastagsági méretének áttörésére használ-

ják. A munkaeszköz hajtására a kisebb át-

mérőjű magfúróknál (kb.  100 mm-ig) 

hagyományos kialakítású fúrógépeket, a 

nagyobbaknál e célra kialakított hajtóegy-

ségeket alkalmaznak. 

Kézben tartott fúrógéppel csak kis méretű 

függőleges irányú furatoknál biztosítható 

munkaeszköz befeszülés-mentes helyzete, 

és a megfelelő nagyságú előtolóerő, ezért: 

– A fúrógépet (2.21. ábra) olyan veze-

tőoszlopon (3) helyezik el, melynek  
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2.21. ábra. Állványos mag-

fúrógép 
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szintezésével (2) pontosan beállítható a fúrás iránya. Az állvány ta-

lapzatát (1) a megmunkálandó felülethez többnyire csavarral (9) 

rögzítik, de függőleges irányú furatoknál vákuumos tapadókorongot 

vagy súlyterhelést is alkalmaznak. 

– Előtolóműként (5) kézi működtetésű (6), fogasléces (4), vagy csa-

varorsós szerkezetet alkalmaznak, de egyes speciális fúrási fel-

adatokhoz  (pl. útburkolat mintavevő berendezései) készítenek hid-

raulikus működtetésű automatikus előtolású gépeket is. 

A 2.21. ábrán bemutatott gépnél a vezetőoszlop (3) egy csapon (8) keresz-

tül kapcsolódik a felfogótalphoz, így az azt megtámasztó csuklós ruda-

zattal (7) a készítendő furat iránya, a talp síkjához képest 45 – 90 
o tarto-

mányban változtatható. 

A munkaeszköz forgatását végző hajtóegységet (10), az ún. forgatófejet 

csavarokkal rögzítik az előtolóműhöz. A munkaeszköz forgatására legy-

gyakrabbak több fokozattal rendelkező mechanikus hajtást alkalmaznak, 

de gyártanak hidraulikus hajtással, sűrített levegővel, és belsőégésű mo-

torral működtetett gépeket is. A magfúró szerszám (11) lényegében egy 

nagyszilárdságú acélcső, amely a hajtás felöli végén befogószárral, a fúrás 

oldali nyitott végén pedig gyémántszemcsés betéttel van ellátva. Kialakí-

tására jellemző, hogy a fúróél szélessége – a szerszám beszorulás elkerü-

lése érdekében – nagyobb a csőpalást falvastagságánál. 

A magfúrásnál – a nagymértékű hőfejlődés miatt – többnyire vizes tech-

nológiát alkalmaznak. Fúrás közben a szerszám vágóéléhez folyamatosan 

vizet szivattyúznak, ami lehűti azt, ugyanakkor a hűtővíz egyúttal a furás-

kor keletkezett törmelék anyag kihordását is elvégzi. A vízöblítéses rend-

szerek mellett azonban léteznek ún. száraz eljárású magfúrók is. Ezeknél 

a megmunkálás során keletkező törmeléket vákuumszivattyú távolítja el. 

A tégla, vagy betonfalazatba készítendő hornyok, és faláttörések kiala-

kítására többféle működési elvű berendezés is alkalmazható. Az e célra 

használatos gépek között lényeges eltérés lehet a megmunkálható falazat 

alapanyaga, a megmunkált felületek pontossága, valamint a készíthető ho-

rony mélysége vonatkozásában: 

– Viszonylag kis mélységű hornyok vésőgépekkel is elkészíthetők. 

Ezek vagy speciálisan falhorony vésésre kialakított kisgépek, vagy 

olyan hagyományos fúrókalapácsok, melyeknél a forgómozgás le-

kapcsolható. 
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– A vésőgéppel végzett munkáknál a horony alakja, és mélysége a 

gépkezelő szaktudásától és figyelmétől is függ, ezért nagyobb pon-

tosságigényű faladatoknál ún. falhorony marógépeket használnak. 

– A felújítási munkáknál előforduló áttörések nagy méretpontosságú 

készítésére gyémántbetétes vágóélű szerszámokat alkalmaznak. 

A falfelület megmunkálására kialakított vésőgépek pneumatikus, és 

elektro-pneumatikus hajtásúak lehetnek. A kétféle géptípus közül elter-

jedtebbek az elektro-pneumatikus vésőgépek. Ezeknél – a fúrókalapá-

csokhoz hasonlóan – a dugattyú egy légpárna közvetítésével adja át az 

energiát a munkaeszköznek. 

A 2.22/a. ábrán bemutatott falhorony marógép a markolatán (3) lévő bil-

lentyűvel (4) indítható. Tartós munkavégzés esetén a bekapcsolt állapot 

egy nyomógombbal (5) rögzíthető. A kihajtó tengelyen (11) lévő fogaske-

reket (10) – a túlterhelés elkerülése érdekében – tányérrugós biztonsági 

tengelykapcsoló (12, 13) rögzíti a tengelyhez. A tányérrugó előfeszítésére 

menetes hüvelyt (14) alkalmaznak. A tengelyvég hatszög-profilú lelapo-

lással készül, melyre hatszögfuratú marótárcsákat (15) lehet befogni. 
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2.22. ábra. Falhorony marógép (METABO) 

1. motor; 2. szénkefe; 3. markolat; 4. indító billentyű; 5. rögzítőgomb; 6. ház; 
7. kúpkerék áttétel; 8.-10. fogaskerekek; 11. kihajtó tengely; 12. tányérrugó; 
13. tengelykapcsoló tok; 14. menetes hüvely; 15. marótárcsa; 16. távtartó; 
17. burkolat; 18. rögzítő csavar; 19. vezetőgörgő; 20. elszívó csatlakozás 

A marótárcsák távolságát – amely egyúttal meghatározza a horonyszéles-

ségét is – a köztük lévő távtartó gyűrűk (16) áthelyezésével lehet meg-
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változtatni (2.22/b. ábra). A horony mélysége a védőburkolat (17) hely-

zetének beállításával, majd a burkolat rögzítésével változtatható. A gép 

munka közbeni irányítását a védőburkolaton elhelyezett vezetőgörgő (19) 

segíti. A marótárcsa anyagát a falburkolat anyagától függően kell megvá-

lasztani, így pl. tégla falazatokhoz a keményfém betétes munkaeszközök 

is megfelelőek, de betonfelületekhez gyémántbetétes vágótárcsákat 

(2.22/c. ábra) célszerű alkalmazni. 

A beton és vasbeton szerkezetek utólagos megmunkálására egyre széle-

sebb körben alkalmazzák a fűrészelési technológiát, amit egyrészt az 

egyre kopásállóbb élkiképzésű szerszámok megjelenése, másrészt a kis-

méretű, de egyre nagyobb teljesítőképességű alapgépek elterjedése tett 

lehetővé. A fűrészgépek előnye a nagy teljesítőképesség, a vágott felület 

nagy méretpontossága, valamint a rezgésmentes üzem, míg hátrányuk-

ként a szerszám magas költségeit kell megemlíteni. A fűrészgépek a 

munkaeszközük alapján tárcsás-, lánc-, ill. kötélfűrészes kivitelűek le-

hetnek. 

A fűrésztárcsás gépek (2.23. ábra) – a gyémántbetétes tárcsa átmérőjétől 

függően – kézi működtetésűek (legfeljebb  300 - 350 mm-ig), vagy áll-

ványos kivitelűek ( 600 - 1500 mm) lehetnek. Hajtásukra villamos-

motort, hidromotort, vagy belsőégésű motort is használnak, melyek közül 

egyre gyakrabban alkalmazzák a hidraulikus hajtást a kisebb tömegből és 

a kedvezőbb teljesítmény kihasználásból adódó előnyeik, és egyszerűbb 

irányíthatóságuk miatt. 
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1. vezetőállvány 

2. előtolómű 

3. hidromotor 

4. védőburkolat 

5. olajtömlő 

6. hűtővíz vezeték 

7. tápegység 

8. irányító egység. 

2.23. ábra. Állványos fal-

fűrész 

A falazaton átmenő hornyok, vagy kivágások készítésekor a tárcsás gépek 
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alkalmazásának korlátja lehet: 

– a rendelkezésre álló hely, mivel a kivágandó rész határvonalain túl a 

fűrésztárcsának 100 - 250 mm-es szabad helyre is szüksége van; 

– a horony kezdetének és végének köríves profilja miatt többletvágást 

kell végezni. 

A tárcsás gépek hiányosságainak kiküszöbölésére alakították ki kötélfű-

résszel dolgozó berendezéseket, melyek elsősorban faláttörési munkák el-

végzésére, valamint nagyméretű beton és vasbeton szerkezetek teljes ke-

resztmetszetű átvágására alkalmasak. A kötélfűrész egy olyan hajlékony 

megmunkáló szerszám, amely egy sodronykötélre felfűzött gyémántbetét 

élű acélgyűrűk és műanyag távtartó hüvelyek sorozatából áll. 

A kötélfűrészes technológiára (2.24. ábra) jellemző, hogy a nyílás elké-

szítését megelőzően, a kívánt vágási hossz végpontjain a fal síkjára me-

rőleges kezdőfuratokat kell készíteni. Ezeken először átvezetik a hajlé-

kony fűrészszerszámot (1), majd befűzik azt a hajtóegység hajtó- (2), 

vezető- (3), és feszítőtárcsái (5), valamint a segéd állványokon (7, 8) el-

helyezett terelőkorongok közé, majd végetlenítik a munkaeszközt. Az 

irányterelő állvány és a segéd-terelőtárcsa szerepe, hogy a fal átvágásának 

teljes folyamata alatt a megmunkálási ívhossz közel azonos legyen (ábrán: 

szaggatott vonalak), ezáltal a hajtóegység, ill. a fűrészszerszám terhelése 

is egyenletessé tehető. 
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2.24. ábra. Nyíláskészítés kötélfűrésszel 

1. kötélfűrész; 2. hajtótárcsa; 3. vezetőtárcsa; 4. előtoló tárcsa; 5. feszítőtárcsa; 

6. vezeték; 7. irányterelő állvány; 8. segéd-terelőtárcsa; 9. kezdőfurat 

A folyamatos munkavégzés feltétele a megfelelő nagyságú előfeszítő 

erő biztosítása, amit az ábrán bemutatott berendezésnél az előtoló 
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tárcsa (4), és a vele összekapcsolt feszítőtárcsák (5) folyamatos 

mozgatásával oldottak meg, de készítenek olyan berendezéseket is, 

melyeknél az egész hajtóegységet mozgatják az alapzathoz rögzített 

vezetékben. 

2.4. Festés gépi berendezései 

A festékbevonatok elsődleges feladata a tárgyak felületének védelme a 

rendeltetésszerű használat során jelentkező vegyi (korom, füst stb.), fizi-

kai (hőhatások, napsugárzás), vagy mechanikai (eső, jég) hatásokkal 

szemben, de egyes esetekben meghatározható lehet az esztétikai, ill. higi-

éniai követelmények kielégítése is [15]. 

2.4.1. Festés előkészítés gépei 

A festésre vagy mázolásra kerülő felület előkészítésekor – függetlenül an-

nak anyagától – általában az alábbi munkaműveleteket kell elvégezni: 

– a felület megtisztítása a szennyeződésektől, ill. a korábban felhor-

dott festékrétegtől; 

– a felületi hibák kiegyenlítése (pl. festést megelőző glettelés); 

– a felület előkezelése (a festék tapadásának elősegítésére). 

Ezeket a munkákat mind az új épületeknél, mind a felújítási vagy korsze-

rűsítési munkáinál el kell végezni, de az utóbbi esetben ezen feladatoknak 

kiemelt jelentősége van, mert a felületek tisztítása során nemcsak a ko-

rábban készült bevonatot kell eltávolítani, hanem fel kell tárni a fedőréteg 

alatti szerkezet hibáit is, melyek helyreállítása sok esetben csak speciális, 

e célra kialakított javítási technológiákkal (pl.: a betonszerkezetek repedé-

seinek és üregeinek injektálása) és gépi berendezésekkel oldható meg. 

A festés előkészítő munkáinál használatos gépi berendezéseket és munka-

eszközöket a festendő felület anyagának minősége, a felület szennyezett-

ségének mértéke határozza meg. A kivitelező építőiparban használatos 

gépek jelentős része univerzális, azaz a munkaeszközök cserével, ill. a 

fordulatszám megfelelő beállításával egyaránt alkalmassá tehetők acél-

szerkezetek, kőburkolatok, betonfelületek, valamint a fából készült épü-

letszerkezetek tisztítására is. 

A leggyakrabban alkalmazott felület tisztító eljárások a következők: 
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– mechanikus módszerek: 

– csiszolás; 

– koptatás; 

– felületmarás; 

– verőkalapálás; 

 

– anyagárammal végzett eljárások: 

– vízsugaras eljárás; 

– szemcseszórás, ill. szemcsefúvás. 

A csiszolást éles szemcsézetű csiszolóanyaggal (csiszolóvászon, csiszoló-

papír, drótkefe stb.) végzik, és általában csak vékonyabb oxid- vagy fes-

tékréteg eltávolítására alkalmas. A kézi csiszológépek többféle hajtási 

móddal készülnek: elektromos-, pneumatikus motor, esetleg elektromág-

nes. A munkavégzéshez szükséges relatív elmozdulás létrehozása alapján 

a csiszológépek forgó-, alternáló-, vagy haladó főmozgásúak lehetnek. 

A forgómozgású csiszológépek legelterjedtebb típusa az ún. sarokcsiszoló 

(2.25. ábra). Kihajtó tengelyére különböző anyagú csiszolótárcsák, vagy 

drótkefék foghatók fel, így azok többféle anyag csiszolására alkalmasak. 

Az ábrán bemutatott gép villanymotoros hajtású, de gyártanak levegővel 

üzemelő gépeket is. Ezek ugyan levegőhálózatot, vagy saját légkompresz-

szort is igényelnek, de kisebb tömegük és geometriai méreteik miatt, az 

elektromos hajtású gépekkel elérhetetlen, szűk felületek előkészítésére is 

alkalmasak lehetnek. 
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2.25. ábra. Sarokcsiszoló gép hajtása 

1. motor; 2. szénkefe; 3. ventilátor; 4, 6. kúpkerék áttétel; 5. kihajtó tengely; 
7. csiszoló tárcsa; 8. szellőzőnyílás 

Az excenteres csiszológép (2.26/a. ábra) munkaeszköze (3, 4) – elnevezé-

sének megfelelően – a tengely (2) excentricitásának megfelelő körpályán 

mozog. A csiszolótárcsa felfüggesztése általában rugalmasan (6) kapcso-
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lódik az alapgéphez, annak érdekében, hogy a megmunkáló eszköz követ-

ni tudja a felület tagoltságát. 

A szalagos csiszológépet (2.26/b. ábra) nagyobb síkfelületek festés előtti 

megmunkálására használják. Munkaeszköze egy hajtó- és feszítőhenger 

(7, 9) köré helyezett végetlenített csiszolószalag (8). 
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2.26. ábra. Csiszológépek szerkezeti változatai 

1. elektromos motor; 2. excenteres tengely; 3. csiszolótárcsa; 4. csiszoló-
lap; 5. védőburkolat; 6. rugó; 7. hajtóhenger; 8. csiszolószalag; 9. feszítő-

henger; 10. feszítőorsó; 11. elektromágnes; 12. visszatérítő rugó 

A 2.26/c. ábrán bemutatott elektromágneses csiszológép rugalmas felfüg-

gesztésű munkaeszköze (3, 4) alternáló mozgást végez. Csiszolólapjuk a 

többi géptípushoz képest kisebb, ezért csak kisebb területű, vagy más 

géppel nehezen elérhető felületek előkészítési munkáinál alkalmazzák. 

A koptatás kisméretű fém alkatrészeknél alkalmazható rozsdátlanító eljá-

rás, melynél a tisztítandó tárgyakat egy nagy kerületi sebességgel (12 - 18 

m/s) forgó koptatódobba helyezik. Ezt az eljárás elsősorban nagyüzemi 

módszer, ezért azt a kivitelező építőiparban csak igen ritkán használják. 
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2.27. ábra. Tűköteges verőkalapács 

Vastagabb szennyezőés réteg fellazítására elektromos, vagy pneumatikus 

üzemű verőkalapácsok használhatók. A 2.27. ábrán bemutatott tűköteges 

verőkalapács verőfeje 2 - 4 mm átmérőjű acéltűkből (1) áll. Ezek lazán il-

leszkednek a helyzetüket meghatározó közgyűrűbe (5), ezért a szerszám 

jól tudja követni a felület egyenetlenségeit. A tűskalapácsok kő- és beton-

felületek tisztításán kívül, a felület érdesítésére is használhatók. 

Elsősorban betonfelületek felújítási munkákhoz alakították ki a kézi ve-

zetésű felületmaró gépeket , amelyeknél a keskeny tárcsákból álló maró-

szerszámokat lazán fűzik fel a gép hajtott tengelyeire. A fogakkal ellátott, 

vagy sokszögletű profilú marótárcsák forgása közben a felülethez ütődve 

fejtik ki tisztító hatásukat. 

Az anyagárammal végzett tisztító eljárások lényege, hogy a szilárd 

anyag szemcséit (kvarchomok), vagy a folyadékot (vizet) nagy sebesség-

gel ütköztetik a tisztítandó felületre. 

A vízsugaras eljárás – a vízsugár nyomásától függően – nemcsak felület 

tisztításra, hanem a fellazult betonfelület eltávolítására, valamint beton 

vágására is alkalmas. A csak tisztításra használható berendezések p max ≈ 

200 bar nyomással üzemelnek, míg a betonfelület roncsolásos megmun-

kálásához lényegesen nagyobb víznyomás (p max > 1000 bar) szükséges. A 

tisztítás hatékonyságának növelése céljából egyes típusoknál a vízhez 

homokot is lehet adagolni, illetve a tisztító hatás fokozása érdekében a 

magas nyomást vegyi vagy hőhatással is kiegészítik. Ez utóbbi berendezé-

seket az iparban „gőzborotváknak” is nevezik. 
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A vízsugár irányítására szolgáló szórófejek lehetnek: 

– a forgókefés kivitelűek, melyeknél a nagynyomású víz tisztító hatá-

sát, a kefék közvetlen mechanikai hatása is kiegészíti; 

– pontszerű vízsugár szórófejek, melyek kis felületre koncentrált 

szennyeződések eltávolítására, valamint a hibás betonfelület ron-

csolásos megmunkálására használhatók; 

– a szélessávú vízsugár szórók, és a többfúvókás forgófejes tisztítófe-

jek nagyobb felületek egyidejű tisztítására szolgálnak; 

– homok adagolású szórófejek, melyek a homokot egy szívó tömlőn 

keresztül közvetlenül a szórófejbe a vízsugárhoz adagolják. 

A szemcsesugaras tisztító eljárást a kivitelező építőiparban mind fémfe-

lületek. mind kő- vagy betonfelületek (pl. épület homlokzatok) felújításá-

nál is alkalmazzák. Ezek a berendezések a szemcsék nagy sebességre való 

felgyorsítását alapvetően kétféle módszerrel végzik: 

– a szemcsefúvó gépek (2.28/a. ábra) sűrített levegőt, és szóróanyag-

ként leggyakrabban kvarchomok szemcséket használnak; 

– a szemcseszóró gépek mechanikus úton (pl. centrifugális szóróke-

rékkel) hozzák létre a felületre szórt szemcsék mozgási energiáját. 
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2.28. ábra. Száraz eljárású szemcsefúvó berendezés (a.), és a szórófej 

kialakítása (b) 

1. homoktartály; 2, 5, 6. szelepek; 3. fedél; 4. levegő vezeték; 7. fúvóka; 8. gumi-
tömlő; 9. szórófej; 10. tisztítandó felület; 11. diffúzor fej; 12. szórófej ház; 13. dif-

fúzor; 14. levegő bevezetése; 15. szemcse bevezetés; 16. elszívó vezeték 
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A nagynyomású levegővel üzemelő szemcsefúvó gépek rendszerint olyan 

szórófejjel vannak ellátva (2. 28/b. ábra) amely nemcsak a szórást végzi 

el, hanem a kiszórt szemcséket a lekoptatott szennyeződéssel együtt 

egyúttal vissza is szívja, majd összegyűjti, és tisztítás után visszajuttatja 

azt a berendezés tartályába. 

2.4.2. Festékszórók és festőberendezések 

A festékszóró gépek és a festőberendezéseket többféle szempont alapján 

lehet csoportosítani: 

– Működési elvük szerint: légporlasztásos, szivattyús, elektromágne-

ses és elektrosztatikus; 

– A levegő igényük szerint: segédlevegős, vagy segédlevegő nélküli; 

– A festék nyomása alapján: alacsony-, közép- és nagynyomású. 

A légporlasztásos festékszórók festék-

tartályába (2.29. ábrán: 2) betöltött fo-

lyadék halmazállapotú festék porlasztá-

sa azáltal jön létre, hogy a légszállító 

csővezetékben (3) áramló sűrített leve-

gő légritkulást okozva, a szívócsőben 

(1) megemeli a folyadékszintet, majd a 

kiáramló levegő magával ragadja a fo-

lyadék részecskéket, amely a fúvókán 

(4) keresztül a nagynyomású levegővel 

együtt távozik a szórófejből. 
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2.29. ábra. Légporlasztásos el-

járás alapelve 

A festék adagolására a különböző festékszóró berendezések alapvetően 

háromféle módszert használnak: 

– A hozzáfolyó rendszerű festékadagolót (2.30/a. ábra), gravitációs 

rendszerűnek is nevezik, mivel ennél a tartályt a szórópisztoly felett 

helyezik el, így a festék gravitációs úton kerül a fúvókához. 

– Szívó rendszerű festékadagolónál (2.30/b. ábra) a tartály felül nyi-

tott (7), így a szórófejben áramló levegő által létrehozott légritkulás 

hatására, a külső levegő nyomása továbbítja a festéket a festékszál-

lító csövön keresztül a fúvókához. 

– Nyomó rendszerű festéktartály (2.30/c. ábra) abban különbözik az 

előzőtől, hogy a tartály zárt, és a festékfelszínre ható túlnyomást 
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nem a légköri nyomás, hanem a porlasztó levegő hozza létre egy be-

csatlakozó vezetéken (10) keresztül. 
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2.30. ábra. Festék adagolási módok 

1. szórópisztoly; 2. gravitációs tartály; 3. szórófej; 4. levegő vezeték; 5. festéktű-
billentyű; 6. szívó tartály; 7. légzőnyílás; 8. nyomó tartály; 9. festék nyomócső; 

10. levegő nyomócső 

A festékszóró berendezések egyik legfontosabb része a szórófej. Ennek 

kialakítása (2.31. ábra) határozza meg ugyanis a gépből kiáramló festék-

sugár alakját, valamint a kiáramló festék mennyiségét, de a porlasztási 

fokra (a festékcseppek jellemző mérete) is hatással van. 
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2.31. ábra. Kör- (a.), lapos- (b.) és örvénysugarú (c.) szórófejek 

1. fúvóka; 2. szórófej ház; 3. festéktű; 4. csatlakozó; 5. belső furat 

Az alacsonynyomású festékszórókhoz szükséges 0,06 - 0,1 bar nyomású 

levegőt ventillátorral hozzák létre. A 2.32/a. ábrán bemutatott gépnél a 

festéket egy fedéllel (2) zárható hozzáfolyásos tartályba (1) töltik be, de a 

festék adagolását segédlevegő vezetéken (4) keresztül beáramló levegő 

túlnyomása is segíti. A szóráshoz szükséges légáramot a levegővezeték 

(9) csatlakozásánál lévő pillangószeleppel (10) lehet beállítani. 
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2.32. ábra. Alacsony- (a.), és középnyomású (b.) festékszórók 

1. festéktartály; 2. fedél; 3. csőcsonk; 4. segédlevegő vezeték; 5. fúvófej; 6. sze-
leptű; 7. rugó; 8. billentyű; 9. levegő vezeték; 10. pillangószelep; 11. állítókar; 12, 
13. ház; 14. csap; 15. szelepnyitó rúd; 16. zárószelep; 17. szeleprugó; 18. himba; 

19. rögzítőcsap; 20. tisztító nyílás; 21. szelepnyitó kar 

A festék adagolása a markolatnál elhelyezett billentyűvel (8) indítható. Ez 

a rugó (7) ellenében elmozdítja szeleptűt (6), így szabaddá válik a festék 

útja a fúvóka (5) felé. 

Az alacsonynyomású festékszórók jellemzői: 

– a kis teljesítőképességű festőberendezések kategóriájába tartoznak, 

– a hígabb konzisztenciájú festékek felhordására alkalmasak, 

– porlasztási foka alacsonyabb, mint a többi géptípusé, ezért kisebb a 

festékveszteség, de nagyobb a lecsurgás veszélye, 

– nincs szükség kompresszorra, ezért kicsi a gép össztömege. 

A középnyomású festékszóróknál a festék porlasztásához szükséges 0,3 

- 1,0 MPa nyomású levegőt kompresszor szolgáltatja. Szinte valamennyi 

szobahőmérsékleten hígfolyós, szemcsementes festék felhordható velük, 

de a nagyobb viszkozitású festékekhez hígítószert kell adagolni. A szóró-

pisztolyba (2.32/b. ábra) bevezetett (9) levegő a fúvóka (5) szűkülő nyílá-

sában felgyorsul, és magával ragadja a szórófejbe juttatott festéket. A fes-

téket a pisztolyra szerelt tartályból, vagy nyomás alá helyezett festékes 

hordóból tömlőn keresztül (3) vezetik a pisztolyba. A szórópisztolyokat 

úgy alakítják ki, hogy a szelepmozgató billentyű (8) elhúzásakor a 
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zárószelep (16) kinyitásával először a levegő útja válik szabaddá, majd 

csak azután mozdítja el a festék kiáramlását megakadályozó, rugóval (7) 

megtámasztott szeleptűt (6). 

A nagynyomású festékszórók segédlevegő nélkül üzemelnek. A festék 

porlasztása úgy jön létre, hogy a szivattyú által szállított festék 25 - 40 

MPa nyomása a szórófej fúvókájából kilépve mozgási energiává alakul, és 

így nagy sebességgel csapódik a felületre. A 2.33. ábrán látható nagynyo-

mású festékszóró membránját (6) excenteres tengellyel (8) mozgatott du-

gattyús szivattyú működteti. A felső holtpontban a dugattyú (7) és a 

membrán közti tér a beömlőnyíláson (13) keresztül megtelik olajjal, majd 

a nyomóütem elején a dugattyú először lezárja a beömlőnyílást, majd el-

mozdítja a membránt. Ekkor a membrán alatti térből a festék a nyomó-

szelepen (5) és a nagynyomású tömlőn keresztül a szórófejbe (1) jut, 

amelyből a fúvókán át, porlasztva kerül a felületre. Az olajtér (10) nyomá-

sát nyomásszabályozó szeleppel (12) lehet fokozatmentesen változtatni. A 

nyomóvezetékben elhelyezett tehermentesítő szelepet (14) a rövidebb ide-

jű festékszórási szünetek esetén kinyitják, így ilyenkor a tartályban lévő 

festéket cirkuláltatja a berendezés. 
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  1. szórófej 
  2. nyomóvezeték 
  3. festéktartály 
  4. szívószelep 
  5. nyomószelep 
  6. membrán 
  7. dugattyú 
  8. excenteres tengely 
  9. rugó 
10. olajtér 
11. munkahenger-ház 
12. nyomásszabályozó szelep 
13. beömlőnyílás 
14. tehermentesítő szelep 

2.33. ábra. Membránszi-

vattyús festékszóró 

Az elektromágneses festékszórók (2.34. ábra) – a működési elvük alap-

ján – a segédlevegő nélküli, szivattyús festékszórók csoportjába tartoznak. 

Az ábrán bemutatott készülékhez szívó rendszerű festéktartály (1) tarto-

zik, melyből szűrőn keresztül jut el a festék az elektromágnessel (4) moz-

gatott dugattyú (6) elé. A festék nyomása a dugattyút visszahúzó rugó (7) 
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előfeszítésével (10, 12) szabályozható. Az elektromágneses festékszórók 

előnye az egyszerű kezelhetőség, a kis tömeg, valamint az, hogy a legtöbb 

festéktípus felhordható velük. Általában kis teljesítőképességűek, ezért ezt 

a géptípust elsősorban „barkács gépként” alkalmazzák. 
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  1. tartály 
  2. szívócső 
  3. szűrő 
  4. elektromágnes 
  5. mozgató kar 
  6. dugattyú 
  7. csavarrugó 
  8. szelep 
  9. szórófej 
10. állítóorsó 
11. billentyű 
12. állítóanya 

2.34. ábra. Elektromágneses festékszóró .
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3. Betonelem-előregyártási technológiák 

A betonelemek ipari előregyártási technológiáit a termék mozgása alapján 

szokás csoportosítani, így lehet: 

– Sztend-rendszerű gyártás: a termék helyben maradó zsaluzatban ké-

szül, míg a gyártási műveleteknek megfelelően az egyes technoló-

giai berendezések mozognak. 

– Konvejor-rendszerű gyártás: a zsaluzat és a benne gyártott termék 

halad előre a helyhez kötött gyártóberendezések között. 

– A csúszózsalus gyártás: a 80 - 150 m hosszú gyártópadon készülő 

elemek helyben maradnak, miközben a bedolgozógéppel együtt-

mozgó zsaluzat folyamatosan halad előre. Az egyes elemek hossz-

méretét a beton megszilárdulása után, méretre vágással alakítják ki. 

– Egy-egy terméktípus gyártására kialakított célgépek, amelyeknél a 

gyártási technológia minden munkaműveletét ugyanaz a berendezés 

végzi el. 

A különböző gyártási módszerek a legfontosabb technológiai műveleteik-

ben és azok sorrendjében is nagyrészt azonosak 16: 

– a zsaluzat előkészítése (tisztítás, olajozás); 

– a betonacél, ill. a feszítőhuzal elhelyezése ill. megfeszítése; 

– a beton betöltése a zsaluzatba; 

– a beton bedolgozása és tömörítése; 

– a beton érlelése (gőzölése); 

– az elem kizsaluzása; 

– az elkészült termék pihentetése. 

A különböző jellegű betonelemek üzemi előregyártását a mennyiségi igé-

nyek mellett elsősorban a termék típusa és jellemzői, és ezen belül a geo-

metriai méretei, alakja (tömör vagy üreges, síkelem vagy térelem, egy- 

vagy többrétegű) és anyaga (beton, vasbeton, vagy feszítettbeton) határoz-

zák meg. Az egyes terméktípusok gyártási módszerei: 

– a vasalatlan, kisméretű betonelemeket telepített, vagy mobil kivi-

telű blokkgyártó berendezéssel készítik; 

– a lemezszerű elemek készítése többféle módszerrel történhet: 

– aggregát, vagy konvejor rendszerű gyártás egyedi sablonokban; 
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– függőleges csoportzsalus gyártás; 

– csúszózsalus (vagy hosszúpados) gyártás; 

– a vasbeton és feszítettbeton gerendák gyártási módszere elsősorban 

az elem méretétől függenek: 

– az állandó keresztmetszetű födémgerendák, és áthidalók (max. 

25 m-ig) csúszózsalus, vagy konvejor rendszerű gyártással is ké-

szülhetnek; 

– a nagyméretű (max. 35 m-ig) és rendszerint változó keresztmet-

szetű hídgerendák előregyártása többnyire helyhez kötött egyedi 

sablonokban készülnek;  

– hengeres vagy kissé kúpos alakú beton- vagy vasbeton csövek és 

oszlopok gyártására többféle, elsősorban a tömörítési módjukban el-

térő (centrifugálás, vibráció, vibrohengerlés, vibropréselés stb.) cél-

gépet alakítottak ki: 

– a különböző térelemek előregyártását helyhez kötött, mozgatható 

falú külső és belső zsaluzat között végzik. 

3.1. Blokkgyártó berendezések 

A kisméretű, vasalatlan betonelemek sorozatgyártására alkalmas blokk-

gyártó gépek telepített, és mobil kivitelben készülnek. A kétféle telepítési 

módból következik, hogy azok gyártási technológiája is részben eltérő: 

– A telepített berendezések alátétlemezekre préselik az elemeket, 

majd azok az alátétlemezekkel együtt kerülnek a tárolótérre. 

– Az önjáró gépek („tojógépek”) szakaszosan előrehaladva az eleme-

ket közvetlenül a gyártóterület betonjára rakják le, ahonnan néhány 

napi pihentetést követően megfogó berendezésekkel szakítják fel 

azokat, majd innen kerülnek a tárolótérre. 

A beton bedolgozását mindkét rendszernél vibrosajtolással végzik. A saj-

tolás után az elemek azonnal kizsaluzásra kerülnek, ezért ez a technológia 

fokozott követelményeket támaszt a betonkeverék minőségével (konzisz-

tencia, állékonység, kezdeti szilárdság) szemben. 

A blokkgyártó gépekkel a sablonok, és a nyomóbélyegek cseréjével kü-

lönböző méretű és formájú termékek gyárthatók. Egyes géptípusokkal két-

rétegű (eltérő színű, vagy kopásállóságú) elemek is készíthetők. 
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A 3.1. ábrán látható telepített blokkgyártógép berendezés két különálló 

gépegységből áll, a gyártási folyamat műveleit végző vibrosajtóból, és az 

elkészült elemeket kihordó szállítópályából. Az elemeket fából készült, 

szélein megerősített gyártótálcákra (3) préselik. A tárolóban egymás felett 

elhelyezett üres tálcákból a következő elemet hidraulikus munkahenger 

(4) tólja a vibrosajtó alá. A betolt gyártótálca az előtte lévőkre támasz-

kodva azokat is továbbmozdítja, így e művelet során kerül a már elkészí-

tett betonelem (20) a szállítópályára (21) is. 

A betonfogadó tartályból (10) adagoló kocsi (13) juttatja a betont a zsalu-

zatba. A tartály ürítőajtajának (11) nyitását az adagoló láda oldalán kiala-

kított vezérlőpálya (14), a zárását a szerkezet önsúlya végzi. Az alulról 

nyitott betonadagoló kocsi a gép vázszerkezetén (1) elhelyezett vezetősí-

nen ill. fenéklemezen mozog. 

A kocsin lévő vezetősín az elem külső zsaluzatának (9) felső részén is 

folytatódik, míg a fenéklemez csak a gyártósablonig tart, így a sablon fö-

lé gördülő ládából a beton szabadeséssel kerül a zsaluzatba. A kocsi (13) 

mozgatását hidraulikus munkahenger (15) végzi, karos-mechanizmus 

(16) segítségével. A betonadagoló láda felső élére egy, a nyomóbélyeg 

(18) alsó felületének tisztítását szolgáló acélkefe van erősítve. 

A blokkgyártógépek egy-egy préselési ciklusban általában több azonos tí-

pusú elemet készítenek, és egy géphez rendszerint több, különböző mé-

retű és alakú termék formázására szolgáló gyártósablon tartozik. A sablo-

nok két részből állnak, a külső zsaluzatból (9) amely az egyes elemek 

közti elválasztó falakat is tartalmazzák, és a nyomóbélyegnek nevezett 

sablonelemből (18), mellyel az elemek felső felületét valamint a benne lé-

vő üregeket alakítják ki. 

A külső zsaluzat, ill. a bélyegző mozgásának megvezetésére vezetőoszlo-

pok (2) szolgálnak. Ezek felső részét összekötő kerethez vannak rögzítve 

azok a hidraulikus munkahengerek (15, 17), melyek karos-mechanizmus 

(16) és a vezetőléc (7) segítségével a sablonelemeket mozgatják. A 

vibrosajtó – az elnevezésének megfelelően – a vibráció és a felületi nyo-

más együttes hatásával végzi az elemek tömörítését. A sajtoló nyomás ki-

alakulásához a bélyegmozgató munkahenger (17) nyomása mellett a bé-

lyeg és a hozzá kapcsolódó szerkezeti részek súlyereje is hozzájárul. A 

vibrációs tömörítést irányított gerjesztésű vibroasztal (19) végzi. Egyes 

gépeknél a bélyeg felsőlapján is elhelyeznek egy vibromotort. Ennek fela-

data az elem kizsaluzásának elősegítése. 
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3.1. ábra. Telepített blokkgyártógép működési fázisai 

a./ a sablon leengedése a gyártótálcára;  b./ beton adagolása;  c./ sablon feltöl-

tése;  d./ bélyeg leengedése, vibrosajtolás;  e./ kizsaluzás;  f./ kész termék kito-

lása, üres tálca behelyezése 

1. gépváz; 2. vezetőoszlop; 3. gyártótálca; 4, 5, 15, 17. hidraulikus munkahenge-
rek; 6, 8, 16. karos mechanizmus; 7. vezetőléc; 9. külső zsaluzat; 10. betonfo-
gadó tartály; 11. billenő ajtó; 12. ajtó nyitó kar; 13. betonadagoló kocsi; 14. ve-

zérlőpálya (ajtó nyitáshoz); 18. nyomó bélyeg; 19. vibrátorasztal; 20. betonelem; 
21. kiszállító kötélpálya 
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A vasalatlan betonelemek egyik jellegzetes ttípusa a „térkő”, melyet járda, 

vagy útburkoló elemként széles körben alkalmaznak, nagy teherbírásuk, 

időállóságuk, könnyű javíthatóságuk, alacsony fenntartási igényük miatt. 

Fokozott terhelhetőségi követelmények (pl. buszmegállók burkolata) tel-

jesítése érdekében, vagy esztétikai okból (pl. díszburkolatok) az elemeket 

két rétegben, két különböző összetételű betonból is készíthetik. A kétré-

tegű (kopásálló, vagy színezett) burkolólapok gyártására szolgáló gépek 

(3.2. ábra) két betonfogadó tartállyal (5 és 7) és – azokhoz tartozóan – két 

adagoló kocsival rendelkeznek. Technológiai folyamatuk lényegében azo-

nos az egy-tartályos gépekével, de az alapréteg betonjának vibropréselése 

után, a felső réteget is behelyezik a zsaluzatba, majd a két réteget (több-

nyire felső vibrálással) együtt tömörítik. 
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3.2. ábra. Kétrétegű betonelem gyártó berendezés 

1. vezetőoszlop; 2. külső zsaluzat; 3. nyomó bélyeg; 4. vibrátorasztal; 5. betonfo-
gadó tartály (alapréteghez); 6. adagolókocsi mozgató mechanizmus; 7. betonfo-
gadó tartály (felső réteghez); 8. vezetősín; 9. védőburkolat; 10. gördíthető váz-

szerkezet; 11. gépalap 

A korszerű blokkgyártó telepeken a teljes gyártási folyamat minden mű-

velete (betontartály feltöltése; üres alátétlemezek tisztítása és visszajutta-

tása a gyártósorra; az elemek vibrosajtolása; a nyers termékek pihentetése; 

az elemek felszakítása; rakatképzés, csomagolás) automatikusan, ill. prog-

ramozható módon történik. 

A mobil üzemű blokkgyártó berendezések kibetonozott gyártóterületen 

(ill. az azon kialakított vezetősínen) ütemesen előrehaladva közvetlenül a 

betonalapra helyezik el az elemeket (3.3. ábra), majd a gyártóterület végén 
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a gép átáll a következő gyártósor elejére. Mivel ennél a gyártási módnál 

az elemek zsaluzatának alját közvetlenül a gyártóterület képezi, a gyártott 

termékek mérettűrését a betonalap hibái, vagy esetleges sérülései is befo-

lyásolják. Ezért ezzel a módszerrel nagy méret- és alakpontosságú, vagy 

fokozott szilárdsági követelményű elemek nem gyárthatók. 

4

3

2

1

5

1. betonkeverő telep

2. betonkonténer

3. k iszállító  targonca

4. b lokkgyártógép

5. rakodó targonca  

3.3. ábra. Betonelem gyártás önjáró blokkgyártógéppel 

A mobil berendezésekre jellemző a nagy területigény, ugyanis a folyama-

tos gyártás csak akkor biztosítható, ha a kibetonozott gyártóterület megfe-

lel a gép kapacitásának, azaz a gép a termék elkészítésének ütemideje alatt 

tér vissza ugyanarra a helyre. (A sajtolástól, az elem felszedéséig és a 

gyártóterület megtisztításáig eltelt idő általában 2 - 4 nap.) A mobil gépek 

működése és szerkezeti kialakítása hasonló a stabil telepítésű gépekével, 

de az eltérő üzemmódból adódóan: 

– a mobil gépet önjáró haladóművel is rendelkeznek, de nincs szükség 

az alátétlemez adagoló, tároló és mozgató szerkezetre; 

– a beton megfelelő tömörségét nem vibroasztallal, hanem a külső 

zsaluzat vibrálásával, ill. a bélyeg vibrosajtoló hatásával érik el. 

Az önjáró blokkgyártógépek előnye a telepített berendezésekkel szemben, 

hogy a termék a megszilárdulásáig a gyártás helyszínén marad, ezért a 

nyers elem nincs kitéve a szállítópálya mozgatásával járó igénybevételek-

nek. A megszilárdult elemek felszedése és a rakat képzés speciális meg-

fogó berendezéssel rendelkező emelővillás targoncával végezhető el. 

A mobil gépek hátránya a telepítettekhez képest a nagy területigény, va-

lamint a gyártóterület felületi sérüléseinek kijavítása lényegesen költsége-

sebb, mint az alátétlemezeké. Továbbá a szabadtéri üzemeltetés miatt az 
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elemek gyártása ki van téve az időjárási körülmények hatásának. 

3.2. Sztend-rendszerű elemgyártás 

A sztend-rendszerű elemgyártásra jellemző, hogy a betonelemeket hely-

hez kötött, egyedi zsaluzatban készítik, az egyes munkaműveleteknek 

megfelelő ütemben mozgatott technológiai berendezésekkel. Ezzel az el-

járással bármilyen méretű, vagy tömegű beton, vasbeton vagy feszítettbe-

ton elem készíthető, de a gyakorlatban a viszonylag kis mennyiségben 

gyártott, vagy az erősen tagolt (pl. lépcsőelemek), ill. az igen nagy tömegű 

és méretű betonelemek (pl. hídgerenda) gyártására alkalmazzák. 

A sztend-rendszert az alacsony gépesítettségű technológiák közé szokás 

sorolni, mivel az előzőekben felsorolt termékek készítésére általában a 

nagymértékű kézi munkavégzés a jellemző. Ugyanakkor az utóbbi időben 

megjelentek olyan gyártósorok, melyeknél a munkaműveletek jelentős ré-

szét ütemesen mozgó gyártóberendezések végzik. Ezeknél – a gyártó te-

rület, ill. a technológiai berendezések jobb kihasználása érdekében – álta-

lában több, egymás melletti gyártósoron helyezik el a gyártótálcákat, míg 

a gyártást kiszolgáló berendezések a gyártótálcák mellett, ill. az alatt ki-

épített sínpályán tudnak mozogni. 

Az 3.4. ábra egy falpanel gyártásra kialakított előregyártó üzem egyik 

gyártósorának elrendezését mutatja. Az egyes technológiai berendezések 

(6, 10, 13) a gyártósor mellett (4), ill. a gyártótálcák alatt (5) kiépített pá-

lyán saját haladóművűkkel mozognak, míg a gyártósorok közti átrakást 

egy keresztirányú tolópad végzi. A készítendő betonelem sablonját a tá-

maszokra (2) helyezett gyártótálcák (1) felső síkja, és az ahhoz rögzített 

oldalzsaluzat (3) képezi. 

A gyártás a tálcák (1) tisztításával és az oldalzsaluk (3) elhelyezésével 

(mágneses rögzítés) kezdődik. A betont, a külső sínpályán (4) mozgó ön-

járó terítőkocsi (6) juttatja a zsaluzatba. A tömörítést hidraulikus munka-

hengerrel (11) működtetett, mobil „sokkoló” berendezés (10) végzi, amely 

a gyártótálcák alatti sínpályán (5) mozog. A termék szilárdulásának gyor-

sítását – ponyvával (12) való letakarás után – hőérleléssel végzik. A meg-

szilárdult elemeket (az oldalzsaluk leszerelése után) közel függőleges 

helyzetbe billentve zsaluzzák ki, a gyártótálcák alatti sínpályán mozgó bil-

lentő kocsi (13), és a csarnoki daru segítségével. 
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3.4. ábra. Sztend-rendszerű gyártósor 

1. gyártótálca; 2. támasz; 3. oldalzsalu; 4. külső sínpálya; 5. belső sínpálya; 6. te-
rítő kocsi; 7. betontartály; 8. keresztirányú mozgató kocsi; 9. betonelem; 10. tö-
mörítő kocsi;  11. „sokkoló” munkahenger; 12. védőponyva; 13. billentő kocsi; 

14. teleszkóp-henger; 15. rögzíthető támasz; 16. betongyári kiszállító pálya 

3.3. Konvejor rendszerű gyártás 

Ennél a gyártási módszernél az elemek zsaluzata (1) szállítópályán üteme-

sen halad előre az egyes berendezések, ill. a különböző műveleteket végző 

munkahelyek között. Az 3.5. ábrán bemutatott gyártósor előfeszített fö-

démgerenda technológiai folyamatát mutatja. A kb. 15 m-es ikersablon-

ban gyártott 2 x 2 db elem hossza véglemezek helyzetével változtatható. 

A gyártás a sablon tisztításával, és olajozásával kezdődik, majd a sablon 

lehajtható oldalzsaluit (2) visszazárják, az elválasztó elemeket (3) a ké-

szítendő elem hosszaknak megfelelő helyen rögzítik, majd azt láncpályá-

val (5) a feszítőhuzal adagolóhoz továbbítják. Itt a huzalok (4) egyik végét 

ékekkel a sablonhoz rögzítik, majd azt a láncpálya továbbító szerkezete 

(6) a hidraulikus feszítőgéphez (8) viszi. A feszítőgép a sablon véglapjára 

támaszkodva megfeszíti a huzalokat, majd elhelyezik a feszítés oldali 

rögzítőékeket is. A huzal szakadás okozta balesetek megelőzésére szolgál 

a feszítő munkahely mögött elhelyezett védőfal (9). 

A feszítést követően a keresztirányú láncpályáról a sablon egy hosszirá-

nyú, görgős pályára (10) kerül. Ez, lánchajtás (11) segítségével a beton-

tömörítő vibrátorblokkok (13) fölé vontatja a sablont, majd a szállítópálya 

szakasz (12) lesüllyesztésével ráhelyezi az asztallapokra. 
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3.5. ábra. Feszítettbeton gerenda gyártósor 

1. sablon; 2. oldalzsalu; 3. elválasztó elem; 4. feszítőhuzal; 5. láncpálya; 6. sab-
lon továbbító; 7. huzal befogó; 8. hidraulikus feszítőgép; 9. védőfal; 10. szállító-
pálya; 11. lánchajtás; 12. süllyeszthető szállítópálya; 13. vibrátorblokk; 14. be-

tonterítő kocsi; 15. sín; 16. beton kiszállító kocsi; 17. felsőpálya; 18. érlelőakna; 
19. alátét lemez; 20. érlelőkád fedél; 21. késztermék; 22. kiszállító kocsi 

A betonterítő kocsi (14) a szállítópálya két oldalán elhelyezett sínpályán 

(15) mozog, a betonellátását felsőpályás kiszállító kocsi (16) végzi. A be-

ton terítése és tömörítése után az elkészült friss terméket a sablonnal 

együtt híddaru emeli be az érlelőaknába (18). Négy darab érlelőakna biz-

tosítja a folyamatos gyártást, mivel azok befogadóképességét úgy határoz-

zák meg, hogy amíg kettőben az érlelés egyes fázisait végzik, addig a 

harmadikban kirakodás, a negyedikben pedig betárolás történik. 

A hőkezelés után híddaru kiemeli a sablonokat, és a bedolgozó szállitó-

pályával szembeni oldalon lévő görgős szállítópályára helyezi. Itt a huza-

lok elvágásával ráengedik a terhelést az elemekre, majd kizsaluzzák azo-

kat. Az elemek felszakítását és a kiszállító kocsira (22) való rakodását is a 

csarnoki híddaruval végzik. Az üres sablont a görgős szállítópályával a 

keresztirányú láncpályához vontatják, ahonnan elölről kezdődik az egész 

gyártási folyamat. 
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3.4. Csoportzsalus technológia 

Az épületelem előregyártás sajátos berendezései a csoportzsaluk, me-

lyekben viszonylag kis vastagságú (40 - 120 mm) belső falpanelokat 

gyártanak, az elem beépítésének megfelelő függőleges helyzetben [17]. E 

gyártási módszer lényegében sztend jellegű, mivel a sablon és a termék 

az előállítás során helyben marad. A csoportzsalukban – a rekeszek szá-

mától függően – egyidejűleg 6 - 12 elem készülhet. 

A csoportzsalu (3.6. ábra) szerkezetileg egy acélszerkezetű állványból, 

acéllemezekkel határolt, a gyártandó elem sablonját képező rekeszekből, 

gőzölő rekeszekből, és azokat mozgató mechanizmusból áll. Az elem-

gyártó rekesz (1) egyik oldalán mindig gőzölő rekesz (2), a másikon vib-

rált lemez (3.) helyezkedik el. Az egyes rekeszek görgőkkel (4) támasz-

kodnak a gép vázszerkezetére (7), és összekötőkarok (5) segítségével 

egymáshoz kapcsolhatók. A zsaluzat nyitását és zárását hidraulikus mun-

kahengerrel (8) mozgatott csuklós mechanizmus (9) végzi. 
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3.6. ábra. Csoportzsalu szerkezeti vázlata 

1. sablon; 2. gőzölő rekesz; 3. vibrált lemez; 4. támasztógörgő; 5. összekötő-
kar; 6. vibromotor; 7. vázszerkezet; 8. hidraulikus munkahenger; 9. csuklós 

mechanizmus 

A csoportzsalus elemgyártás műveleti lépései a következők: 
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– A sablon tisztítása a zsaluzat szétnyitott állapotban, ezt többnyire 

kézi eszközökkel végzik el, majd szóró berendezéssel viszik fel az 

elem kizsaluzást segítő formaleválasztó vegyszert („panelolajat”). 

– Az elemek vasalatát daruval emelik be a rekeszekbe, majd azokat a 

kívánt helyzetben a távtartó elemekkel rögzítik. 

– A betont vagy kiépített csővezetéken keresztül betonszivattyúval, 

vagy darura függesztett konténerrel töltik be a sablonba. A beton 

bedolgozása folyamatos vibrálás mellett történik. 

– A beton pihentetése után az elemek közti, és a két szélső gőzölő re-

keszekbe bevezetett vízgőzzel 8 – 10 órán keresztül érlelik a betont. 

– Kizsaluzásakor először a mozgató mechanizmus oldali első elemet 

emelik ki. Ehhez a véglap kapcsoló szerkezetét (5) kinyitják, a hid-

raulikus munkahengerrel széthúzzák a zsaluzatot (ábrán színes vo-

nallal jelölve), majd az elemet daruval kiemelik. A zsaluzat összezá-

rása után következő elem kapcsoló szerkezetét (5) nyitják ki, majd a 

zsalutatot ismét széthúzva emelik ki a következő terméket, majd ha-

sonló műveleti sorrenddel emelik ki a többi elemet is. 

A csoportzsalus gyártás kritikus pontja a tömörítés, mivel a vibrált leme-

zek oldalán és a véglapokon elhelyezett gerjesztőegységek hatására a be-

tonnak átadódó rezgésgyorsulás értéke, és annak eloszlása nemcsak a 

gerjesztőerőtől függ,. mivel azt a csoportzsalu szerkezetének merevségi és 

csillapítási tulajdonságai, sőt a berendezés üzemállapota (nyitó-zárószer-

kezet kopása, tisztasága stb.) is befolyásolja. 

3.5. Csúszózsalus gyártás 

A csúszózsalus (más néven: hosszúpados) gyártási technológiák közös 

jellemzője, hogy a zsaluzat a betonterítőgép része, így az a géppel együtt 

halad előre. A csúszózsalus elemgyártás további jellegzetességei: 

– A gyártás a csarnok teljes hosszában (80 - 150 m) elhelyezett gyár-

tópadokon történik. Az egyes technológiai berendezések a gyártó-

pad két oldalán elhelyezett sínpályán mozognak. 

– A gyártási módszerrel olyan vasbeton, ill. feszítettbeton elemek (pl. 

falpanelok, födémgerendák, üreges födémpallók) készíthetők, me-

lyek keresztmetszete állandó, és csak hosszirányú (esetleg acélhá-

lós) vasalattal rendelkeznek. 

– Ez a technológia a betonnal szemben fokozott minőségi követelmé-
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nyeket támaszt (konzisztencia, állékonyság, kezdeti szilárdság), mi-

vel a a gyártópadon maradó nyers termék a bedolgozógép elhaladása 

után azonnal kizsaluzásra kerül. 

– A legyártott nyers termékből az egyes elemek hosszméretét az elem 

megszilárdulása után, méretre vágással alakítják ki. 

– Az elem gyártásához alkalmazott egyes technológiai berendezések 

(terítőgép, darabológép stb.) csak akkor üzemeltethetők gazdaságo-

san, ha egymás mellett több gyártósort is kialakítanak, így azok több 

gyártópadot is kiszolgálhatnak. 

A különböző csúszózsalus technológiák között a legnagyobb eltérés a be-

ton tömörítési módszerében van, így megkülönböztethetünk vibrációs, és 

csavarsajtolásos gyártást. A hosszúpados technológiánál használt vib-

rációs terítőgépek technológiai folyamata, és szerkezeti kialakítása sok 

hasonlóságot mutat az aszfaltfiniserekkel. Ezeknél is a gép tartályába fel-

adott anyagot adagoló rendszeren keresztül juttatják el a géppel együtt-

mozgó csúszózsalutat közé, ahol azt felületi vibrátorokkal betömörítik, 

majd – a gyártott termék típusától függően – a felületét símítják. 

A csavarsajtolásos (vagy extrúreres) technológiánál az elem bedolgozá-

sát és tömörítését a beton szemcsékre gyakorolt nyomással végzik, amit a 

csavarsajtók (más néven: extrúderek) hoznak létre. Ezek olyan – a szállí-

tócsigához hasonló – berendezések, melyeknél vagy a csavar menetemel-

kedésének folyamatos csökkenése (3.7/a. ábra), vagy a külső ház (3.7/b. 

ábra) ill. a belső magrész (3.7/c. ábra) kúpossága miatt, a csigalemezek 

közti teret kitöltő beton (a csigatengely forgása következtében) egyre ki-

sebb térfogatba kényszerül, ezáltal kiszorul belőle a levegő. 

a. b. c.

 

3.7. ábra. Csavarsajtók elvi megoldásai 

A szakirodalom szerint az extrúderes gyártással készíthetők a legnagyobb 

szilárdságú betonelemek. Ez azzal magyarázható, hogy a nagy nyomás 

olyan kevés víz használatát teszi lehetővé, mint amennyi a cement kötési 

és szilárdulási folyamatához éppen szükséges. Ebből viszont az is követ-

kezik, hogy ez a technológia igen érzékenyen reagál a beton minőségének 
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megváltozására. A sajtolás további előnye, hogy ennél a tömörítési eljá-

rásnál lényegesen alacsonyabb a környezetnek átadódó zaj- és rezgéster-

helés, mint vibrációs bedolgozásnál. 

Az 3.8. ábrán a ELEMATIC cég által kifejlesztett, és szabadalmaztatott 

hosszúpados, extrúderes gyártási technológia elrendezési vázlata látható. 

Ezzel a gyártási rendszerrel 1200 mm széles, 160 - 400 mm magas, üreges 

feszítettbeton födémpallók gyárthatók, 20 - 24 m hosszúságig. Az egymás 

mellett elhelyezett 120 - 150 m hosszú, acéllemez burkolattal ellátott 

gyártópadok (1) alatt helyezik el az elemek (2) hőkezelésére szolgáló me-

legvizes fűtőcsöveket. Az egyes technológiai berendezések a gyártópadok 

két oldalán lefektetett sínpályákon mozognak. A gyártósorok mindkét vé-

gén feszítőbakok (3) vannak elhelyezve, melyekhez feszítés után ékkel 

rögzítik ez egyes pászmavégeket (4). 
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3.8. ábra. Hosszúpados, extrúderes gyártási technológia 

1. gyártópadok; 2. betonelem; 3. feszítőbak; 4. feszítőpászma; 5. tisztító-, ola-
jozógép; 6. pászma tekercs; 7. feszítőgép; 8. keresztirányú sínpálya; 9. beton-
tartály; 10. bedolgozógép (extrúder); 11. felületi simító; 12. beton kiszállítóko-
csi; 13. gyémánttárcsás darabológép; 14. híddaru; 15. hidraulikus emelőhim-
ba; 16. elem kiszállítókocsi; 17. darupálya; 18. alsó sínpálya (beton kiszállító-

kocsihoz); 19. kiszállítópálya 

A gyártási folyamat a pad tisztításával, olajozásával, majd a feszítőpász-

mák kihúzásával kezdődik. Ezt a műveletsort egy univerzális tisztító-, 

olajozógép (5) végzi, amely először egy forgó kefe segítségével egy kon-

ténerbe összegyűjti a padon maradt törmeléket, majd formaleválasztó 

olajréteget permetez a felületre. Ezen a berendezésen a feszítőpászma vé-
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gek megfogására alkalmas befogógerendát is elhelyeznek, melynek segít-

ségével előremenetben (ábrán: balról jobbra) kihúzza a tároló dobokról 

(6) a pászmákat, majd a pászmavég rögzítése (3) után, visszamenetben el-

rendezi („megfésüli”) azokat. Ez utóbbi művelet közben kismértékben elő 

is feszíti a pészmákat, ezzel biztosítva a csoportos feszítéshez szükséges 

azonos huzalhosszt. 

A bemutatott technológiánál a feszítőpászmákat egyszerre feszítik meg, a 

gyártópadok végén elhelyezett keresztirányú sínpályán (8) mozgó beren-

dezéssel (7), de erre a műveletre egyedi feszítő puskák is alkalmazhatók. 

A csoportos feszítés előtt a huzalvégeket egy közös befogókeretben ön-

záró ékekkel rögzítik, majd azt csatlakoztatják a mobil feszítő berende-

zéshez. Egyedi feszítéskor természetesen a pászmavégeket is egyedileg 

kell rögzíteni. 

A beton bedolgozását végző extrúder fogadótartályának (9) feltöltését – a 

helyi körülményektől függően – vagy felsőpályás, vagy félportál rend-

szerű (12) betonszállító kocsi végzi, amely a betongyár kiszállító rendsze-

rétől veszi át az anyagot. A csavarsajtoló egység (10) a puttony kiömlő-

nyílásához csatlakozik, így az abból kiáramló betont a csavarsajtók köz-

vetlenül a csúszózsalu tömörítőterébe préselik. Az üregképző sablonok 

(dugók) a csavarsajtók hossztengelyében helyezkednek el, így a sajtó az 

üreg köré préseli a betont. A csigaprés nyomása a sablon kitöltése közben 

végig hat a betonra, így annak reakcióereje a bedolgozógép folyamatos 

előrehaladását is biztosíthatja. A tömörítőteret felülről és oldalról simító-

lapok (11) határolják, melyek alternáló, ill. döngölő mozgással simítják el 

az elemek felszínét. 

Sajtolás után a nyers termék felszínén közvetlen méréssel, vagy e célra ki-

alakított plotterrel bejelölik kívánt hosszméreteket, majd a gyártópad mel-

letti sínpályán mozgó tekercselőkocsi segítségével vízhatlan ponyvával 

takarják le az elkészült nyers elemeket. Ezt követően a gyártópadba beépí-

tett fűtőcsövekbe melegvizet vezetnek, és 6 - 8 órán keresztül hőérlelik az 

elemeket. 

Az előírt szilárdulási idő elteltével a ponyvát visszatekercselik, majd egy 

gyémántszemcsés vágókoronggal ellátott, önjáró berendezéssel (13) mé-

retre vágják az elemeket. A darabológép nemcsak keresztirányú, hanem 

ferde síkú, valamint hosszirányú vágásra is alkalmas. A darabolás után a 

termékkiszállító híddaru (14) választja el az elemet a gyártópadtól, majd 
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helyezi el a kiszállítókocsin (16). A termékek megfogását és emelését hid-

raulikus emelőhimba (15) végzi, melynek hosszmérete az elemhossznak 

megfelelően változtatható. 

A sajtolásos gyártási folyamatra általában a magas szintű automatizáltság 

a jellemző, a legkorszerűbb rendszereknél a teljes folyamatot számítógép-

pel vezérlik. 

3.6. Betoncső gyártás 

A beton-, vasbeton- és feszítettbeton-csövek elsősorban a közműépítést 

(vízvezeték; szennyvíz csatorna) szolgálják, de hengeres alakú, vagy kissé 

kúpus betonelemeket egyéb feladatokra is (pl.: üreges cölöpök; előregyár-

tott pillérek; távvezeték oszlopok; stb.) alkalmaznak [18]. Ezen „csősze-

rű” elemek gyártása kis magassági méretek (pl. kútgyűrű; aknaelem; stb.), 

és kis mennyiségi igényeknél térzsaluban, sztend rendszerű gyártással is 

történhet, de nagyobb sorozat esetén csak csőgyártásra kialakított sajátos 

berendezésekkel lehet biztosítani a termék megfelelő minőségét és gazda-

ságos gyártását. 

3.6.1. Centrifugálásos csőgyártás 

A beton centrifugálással való tömörítése – az elnevezésének megfelelően 

– a forgó sablonba helyezett betonkeverékre ható centrifugális erő segít-

ségével történik. Ebből a tömörítési módszerből következik, hogy a cent-

rifugálás (más néven: pörgetés) csak hengeres, vagy kismértékben kúpos 

betonelemek (pl: távvezeték oszlopok); előállítására használható. 

A hengeres, vagy kismértékben kúpos sablont rendszerint vízszintes hely-

zetben, a hossztengelye körül forgatják meg. A hajtás kialakítására alap-

vetően kétféle megoldás ismert: 

– Közvetlen hajtásnál a két hengerfélből készült csősablont a cső tö-

megének megfelelő mennyiségű betonnal feltöltik, majd az össze-

zárt sablont (esztergapad módjára) felfogó tárcsákkal rögzítik a pör-

getőgépen, majd azokon keresztül forgatják. 

– Közvetett hajtásnál a sablon külső palástját (vagy nagy átmérőjű 

csöveknél a belső paláston kialakított peremet) görgőkre támasztják, 

és a zsaluzat forgatását ezeken a hajtott görgőkön keresztül, súrló-
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dással viszik át. 

A centrifugálás kritikus fordulatszáma (nkr) az a minimális érték, mely-

nél a csőben lévő betonszemcsékre ható centrifugális gyorsulás azonos a 

gravitációs gyorsulással, azaz: 

 
gR 

2
ω  (3.1) 

melyből a kritikus fordulatszám: 

 

D

g
n kr




2

60


 (3.2) 

A pörgetés első szakaszában, amikor a beton szétterítése történik, a for-

dulatszám viszonylag alacsony értékű (n 1 = 1,3 - 1,5 n kr), annak érdeké-

ben, hogy az anyag szétosztályozódása minél kisebb mértékű legyen, majd 

a tömörítési szakaszban nagyobb fordulatszámra (n 2 = 2 - 10 n kr) kap-

csolják a berendezést. 

A beton beadagolását a cső méretétől és az alkalmazott technológiától 

függően kétféle módszerrel végezik: 

– Kis átmérőjű, hosszú oszlopok és cölöpök gyártásakor az egyik sab-

lon-félbe behelyezik a betont, majd összezárják a két sablon felet, és 

ezután kezdik el a pörgetést. 

– Nagy átmérőknél a betonkeveréket, a cső belsejébe benyúló szállító-

szalag (vagy szállítócsiga) folyamatosan mozogva, a centrifugálás-

sal egyidőben adagolja a zsaluzatba. 

A 3.9. ábrán látható berendezéssel nagy átmérőjű (1,6 - 3,0 m) vasbeton-

csövek gyárthatók. A csősablont (1) a benne elhelyezett vasalattal együtt 

daruval emelik be a gépbe. Ehhez a hajtótengelyt (2) a hajtásával együtt, 

és a szállítószalagot (12) a haladóművel ellátott mozgató kocsikkal (7, 13) 

a keretszerkezet hátsó helyzetébe viszik. Ezután a darun függő sablonba 

betolják a hajtótengelyt, melynek pontos helyzetét – a felső pálya (10) 

sablon oldali végének csuklós (11) kialakítása folytán – hidraulikus mun-

kahengerekkel (8, 9) állítják be. 

A sablon és a hajtótengely elhelyezése után a hajtótengely (2) – a csősab-

lon oldalsó peremeire támaszkodva – súrlódó hajtással fölpörgeti a sab-

lont, majd a betonnal feltöltött adagolókocsit (13) előreviszik, és a szállí-

tószalag (12) előre-hátra mozgatásával beadagolják a betont. A sablon 
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feltöltése addig tart, míg a cső falvastagsága el nem éri a sablon oldalpe-

reme által meghatározott értéket, ekkor egy előre meghatározott túltöltés 

után a hajtótengely fordulatszámát megnövelve, hengerléssel alakítják ki a 

cső belső felületét. (A túltöltés miatt ugyanis a hajtótengely már nem a 

sablon oldalperemére, hanem a félkész betoncső belső felületére támasz-

kodva forog.) Végül az elkészült csövet a sablonnal együtt – a hajtóten-

gely kihúzása után – daruval emelik ki a gépből, majd a pihentetést és a 

hőérlelést követően zsaluzzák ki azt. 
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3.9. ábra. Csőgyártó centrifuga (ROCLA) 

1. külső csősablon; 2. hajtótengely; 3. csapágyház; 4. támasztóláb; 5. ékszíjhaj-
tás; 6. motor; 7. mozgókocsi (forgatóműhöz); 8, 9. hidraulikus munkahengerek; 
10. felső pálya; 11. billentő csap; 12. szállítószalag; 13. mozgó kocsi (szállító-

szalaghoz); 14, alsó pálya; 15. betonfogadó puttony 

3.6.2. Vibrohengerléses csőgyártás 

A hengerléses gyártási technológia – a tömörítőhatás szempontjából – a 

sajtolásos gyártási eljárások közé tartozik, de ennél nem magában a be-

tonban, hanem csak annak felszínéről kiindulva hozzák létre a nyomó 

igénybevételt, préselő hengerek segítségével. A 3.10. ábrán látható cső-

gyártó berendezés a tömörítési hatékonyság fokozása érdekében a hen-

gerlést vibrációval kombinálja. 

A vibrohengerléses gyártásra jellemző, hogy a cső elkészülte után a ter-

mék az érlelőtérre szállítva azonnal kizsaluzható, mivel ez a tömörítési 

módszer – megfelelő összetételű beton esetén – olyan nagy kezdőszilárd-



3. BETONELEM-ELŐREGYÁRTÁSI TECHNOLÓGIÁK  87 

 Rácz Kornélia, BME  www.tankonyvtar.hu 

ságot eredményez, hogy a betoncső önhordóvá válik. 

a. b.
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3.10. ábra. Vibrohengerléses csőgyártógép 

a./ csőtok kialakítása, b./ csőköpeny hengerlése, c./ csővég préselése, d./ elren-

dezési vázlat 

1. osztott csősablon; 2. tokképző sablon; 3. tengely; 4. simítóhenger; 5. préselő-
görgő; 6. terelőlapát; 7. szállítószalag; 8. forgóasztal; 9. vibrátorasztal; 10. vibro-
motor; 11. hidraulikus munkahenger; 12. támasztógörgő; 13. forgókeret; 14. haj-
tógörgő; 15. hajtómű; 16. betoncső; 17. zárósablon; 18. üres csősablon; 19. el-

készült betoncső; 20. préshenger hajtása 

A gyártási folyamat (3.10. ábra) megkezdéséhez a külső csősablont (1, 

18), a benne elhelyezett tokképző sablonnal (2) együtt ráhelyezik a gép 

forgóasztalára (8), majd azt a betonozó állás, ill. a vibroprés (20) alá for-

gatják. Itt először a csőtokot készítik el (3.10/a. ábra), a forgóasztal alatti 

aknában elhelyezett vibroasztal (9) segítségével. Ehhez először a vibro-

asztalt hidraulikus munkahengerekkel (11) megemelik a tokképző sablo-

non (2) és az asztallapon (9) kialakított hornyok összekapcsolódásáig. 

Eközben a préselőhengert a sablon belsejében alsó helyzetbe engedik le. 
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Ezután a betonadagolást beindítva a csőtokot alakítják ki, a tokképző sab-

lon vibrálásával. A tok elkészülte után a vibrátort kikapcsolják, az asztal-

lapot az alsó helyzetbe engedik le, így a csőköpeny kialakítását már csak 

hengerléssel végzik (3.10/b. ábra). 

A hengerlő munkaeszköz a gép főtengelyére (3) rögzített simítóhengerből 

(4), és az azon elhelyezett 2 - 6 db, szabadon elforduló, terelőlapátokkal 

(6) felszerelt préselőgörgőből (5) áll. A köpeny hengerlésekor a munka-

eszköz a cső belsejében forgó, és fölfelé haladó mozgást végez, így a 

présgörgők a már elkészített csőfalon legördülve saját tengelyük körül is 

forognak. A hengerlés tömörítő hatásához hozzájárulnak a terelőlapátok, 

mivel azok a rájuk kerülő betont – a forgómozgásból származó centrifu-

gális erő hatására – a sablon falára szórják. 

A csővéget préseléssel alakítják ki (3.10/c. ábra), a csőcsatlakozás pro-

filjának megfelelően kialakított zárósablonnal (17). Ezt követően a hen-

gerlő szerszámot kiemelik a csőből, majd a forgóasztalt (8) egy osztással 

továbbforgatva egy újabb, üres zsaluzat (18) kerül a vibroprés alá. Az el-

készült elemeket (a sablonnal együtt) targoncával viszik a pihentető- és 

érlelő területre, ahol a zsaluzat szétnyitásával azonnal kizsaluzzák azokat. 

A tokképző sablon a nyers cső alatt marad, azt csak néhány napos pihen-

tetés után távolítják el. A csősablont az újabb tokképző sablon behelye-

zése után azonnal visszaviszik a gyártásba. 

3.6.3. Vibrációs csőgyártás 

Az 3.11. ábrán bemutatott vibrációs csőgyártógéppel 200 - 500 mm átmé-

rőjű, vasalatlan, gravitációs betoncsövek készíthetők. A cső zsaluzata a 

berendezéshez tartozó külső csősablonból (1), belső sablonmagból (2) áll. 

A gyártási folyamat elején a belső magra ráhelyezik a csővég profiljának 

megfelelő alakú alátétlemezt (3), amely a kizsaluzás után, az érlelés alatt 

is a nyerscső alatt marad. A zsaluk közé betöltött betont a külső sablonon 

lévő vibrátorokkal (5) tömörítik, majd a forma teljes kitöltése után prése-

léssel (7, 8) alakítják ki a csőtokot. 

A formázást követően a nyerscsövet két lépésben zsaluzzák ki. Először az 

alátétlemezre támaszkodó csövet (a belső maggal együtt) a teleszkóphen-

ger (9) segítségével kitolják a külső sablonból (3.11/c. ábra), majd védő-

perem (10), és szállítókeret (12) elhelyezése után a belső magot is kihúz-

zák (3.11/d. ábra). A kizsaluzási folyamat utótömörítéssel is jár, mivel a 
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kizsaluzáshoz szükséges nyomóerő – a betoncső felülete közti tapadási, 

ill. súrlódási ellenállások miatt – nagyobb, mint a cső súlyereje. 

a. b.

5
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7
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4
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11
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13
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3
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3.11. ábra. Vibrációs csőgyártógép technológiai folyamata 

a./ beton bedolgozása,  b./ csőtok kialakítása,  c./ külső sablon kizsaluzása,  

d./ belső sablonmag kihúzása 

1. külső zsaluzat; 2. belső sablonmag; 3. alátétlemez; 4. szállítószalag; 5. vibro-
motorok; 6. vibrátorkeret; 7. zárósablon; 8. préselő szerszám; 9. teleszkóphen-

ger; 10. védőperem; 11. betoncső; 12. szállítókeret; 13. betétgyűrű 

3.7. Az elemgyártás sajátos gépei és berendezései 

Az elemgyártásban használatos berendezések egy része csak egy-egy gyártási 

folyamat kiszolgálására szolgál, de egyes műveletekhez gyártanak olyan beren-

dezéseket is, melyek többféle technológiánál is használhatók. 

3.7.1. Betonszállító- és terítőkocsik 

Az üzemi előregyártás többnyire csak akkor gazdaságos, ha nagy sorozat-

számú elemet állítanak elő. Ezért az előregyártó üzemek betonellátását ál-

talában saját betongyárakkal oldják meg. Ezekből a betont rendszerint fel-

sőpályán mozgó betonkiszállító kocsikkal viszik a gyártócsarnokba. A 

kiszállítókocsik szerkezetileg egy tartályból, az ürítőszerkezetből és ön-
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járó haladóműből állnak. 

A kiszállítópálya szerkezete egy (3.12/a. ábra) vagy két sínpályás ( /b. ábra) ki-

alakítású lehet. A pálya vonalvezetése a telephely, ill. a gyártócsarnok elrende-

zésétől függ, és – ha szükséges – lejtős vagy emelkedő szakaszok, vízszintes 

vagy függőleges ívek, elágazások, vagy kitérők is kialakíthatók benne. 

b.

7

8

4

3

11

1

2

9

4
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3

6
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a.
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3.12. ábra. Felsőpályás betonkiszállító kocsik 

a./ egypályás, szektorzáras;  b./ kétpályás, billenőtartályos 

1. tartály; 2. sínpálya; 3. futókerék; 4, 10. hajtómű; 5. ürítőajtó; 6. munkahenger; 
7. biztonsági keret; 8. támasztó kerék; 9. billentőkeret; 11. forgótám 

A kiszállító kocsik befogadóképességét elsősorban a gyártandó termékek-

hez szükséges betonmennyiséghez igazítják, de meghatározásakor figye-

lembe veszik a keverőgép hasznos űrtartalmát is. A tartály töltésekor, ill. 

ürítésekor nagyon fontos, hogy a szabadeséssel végzett anyagátadás ne 

okozza a keverék szétosztályozódását, vagyis a durva szemek kiválását. 

A szétosztályozódás veszélye miatt 

nem szabad a betont 1 m-nél ma-

gasabbról szabadeséssel a kiszállító 

kocsiba, vagy a betonterítő gép tar-

tályába ejteni, hanem csúszdákat, terelő 

elemeket vagy szűkülő kiömlőnyílású 

átadó tartályokat kell alkalmazni, me-

lyekkel a tartály közepébe tölthető a 

HELYES HELYTELEN

 

3.13. ábra. A beton átadása 
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beton (3.13. ábra). 

Az elemgyártási technológiák egy részénél a munkahelyek közvetlen ki-

szolgálását önjáró betonterítő kocsikkal végzik. Ezek olyan tárolótar-

tállyal ellátott célgépek, amelyek többnyire kötött pályán mozogva a ki-

szállító kocsiktól átveszik a betont, majd azt a sablon fölé szállítják, ahol 

a kocsin kialakított adagoló szerkezet segítségével terítik el a zsaluzatban. 

A terítőgépek csoportosítása többféle szempont szerint lehetséges: 

– ürítési mód:  – szektorzáras; 

– szállítószalagos; 

– szállítócsigás; 

– cellás adagolós, 

– a vázszerkezet kialakítása:  – portál rendszerű; 

– fél-portál rendszerű; 

– felsőpályás, 

– a haladómű alapján:   – kötöttpályás; 

 – gumikerekes, 

– a mozgási lehetőségek szerint lehetnek: egy-, két-, és három moz-

gásirányúak. 

A szektorzáras (3.14/a. ábra) ürítőszerkezetnél a puttonyt lezáró ajtót (4) 

hidraulikus, vagy pneumatikus munkahengerekkel nyitják és zárják. 

A szállítószalagos adagolók vázszerkezetét vagy közvetlenül a tartályra, 

vagy forgóadagolós berendezéseknél a forgórészre helyezik el (3.14/b. áb-

ra). A tartályból kiszállított anyag mennyisége a szállítószalag sebessé-

gével szabályozható. 

a. b.
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3.14. ábra. Betonterítőgépek ürítési módjai 

1. betontartály; 2. kocsi vázszerkezete; 3. keresztirányú pálya; 4. szektorzár; 
5. hidraulikus munkahenger; 6. forgatómű; 7. forgóadagoló; 8. szállítószalag; 
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9. gépváz; 10. szállítócsiga; 11. hajtómű 

A szállítószalagról a sablonba kerülő beton szétosztályozódásának csök-

kentése érdekében a szállítószalag és a terítőgép haladási irányának el-

lentétesnek kell lennie (lásd. 3.15. ábra), mivel ekkor a nagyobb méretű 

szemcsék a betonelem felszínére kerülnek, így a beton szerkezete a tömö-

rítés után (amikor is a nagy szemcsék lefelé mozognak) egyenletesebb 

lesz, mintha a kétféle mozgás azonos irányú lenne. 

HELYES HELYTELEN

haladási

irány

haladási

irány

 

3.15. ábra. A terítőkocsi helyes, és helytelen haladási iránya 

A szállítócsigás (3.14/c. ábra) adagolókat elsősorban keskeny elemek ké-

szítésénél használják. A szállítócsigát is vagy közvetlenül betontartályra, 

vagy a forgóadagolóra helyezik el. 

A cellás rendszerű adagolóknál a tartály kiömlő nyílásába beépített, víz-

szintes tengely körül forgó lapátos henger adagolja a betont. Beton ada-

golására viszonylag ritkán alkalmazzák, mivel rendszeres tisztításuk igen 

körülményes. 

A beton befogadására szolgáló tartályok egy hasáb alakú, vagy hengeres 

felső részből, és egy csonka gúla vagy csonka kúp alakú alsó részből áll-

nak. Az elemgyárakban használatos terítőkocsik tárolótartályai (3.16/a, /b, 

/c. ábrák) többnyire szimmetrikus kialakításúak. Az utóbbi időben jelen-

tek meg az aszimmetrikus tartályok (3.16/d, /e. ábrák), melyek előnye, 

hogy ezeknél sokkal kisebb az anyag beboltozódásának veszélye, mint a 

szimmetrikus szerkezetűeké. (Ennek az a magyarázata, hogy a falnyomás-

ból származó vízszintes irányú belső erők a szemben lévő falak eltérő haj-

lásszöge miatt nem azonosak.) 

b.a. c. d. e.
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3.16. ábra. Tárolótartályok kialakítása 

A puttonyok geometriai méreteinek, és alakjának meghatározásakor – a 

befogadóképesség igény mellett – a legfontosabb követelmény, hogy ab-

ból a beton maradéktalanul ki tudjon ürülni. Ennek legfőbb akadálya – kü-

lönösen a kis víztartalmú, földnedves betonoknál – az anyag bebolto-

zódása lehet, ami a gyakorlatban többféle okból következhet be: 

– az ürítőnyílás túlságosan kicsi a szemcsemérethez képest; 

– a puttony alsó tölcséres részének a vízszinteshez mért hajlásszöge 

kisebb, mint a beton belső súrlódási félkúpszögée; 

– túl nagy a tartály belső fala és a beton közti kohézió ill. adhézió, és 

emiatt az anyag a falra feltapadva egyre vastagabb réteget alkot; 

– hosszas tárolás miatt a beton betömörödik; 

– gondatlan tisztítás esetén, a puttony belső felületének érdessége 

megnövekszik, ami a súrlódási tényezőt is megnöveli. 

A beboltozódás tehát elsősorban a tartály kialakításától függ, de a tárolt 

anyag ömleszthetősége és az üzemi körülmények is befolyásolják. A be-

boltozódás elkerülésére többféle módszer lehetséges: 

– A puttony ürítőnyílásának minimális mérete nagyobb legyen, mint a 

tárolt anyag maximális szemcseméretének (8 – 12) -szerese. 

– A tartály belső falának súrlódási, ill. tapadási jellemzői kis súrlódási 

tényezőjű, víztaszító bevonatokkal (műanyag, teflon) javítható. 

– A beton ömleszthetőségének javítására képlékenyítő adalékszerek 

alkalmazhatók. 

– Dinamikus hatással (pl. a puttony falára szerelt vibrátorral) a bebol-

tozódott anyagban a boltozati erők szimmetriája felbontható, és így 

az jól ömleszthetővé válik. 

– A puttonyban betont – az alkalmazott adalékszerektől függően – 

legfeljebb 0,5 - 1 órán keresztül szabad tárolni. 

A kötöttpályás terítőgépek hosszirányú pályaszerkezetét vagy a munka-

szinten, a gyártósor két oldalán, vagy az épület tartószerkezetén alakít-

hatják ki. Ez utóbbi megoldás előnye, hogy a terítőkocsi vázszerkezete, és 

a sínpálya nem akadályozza a munkaszinten dolgozókat. A gépváz – a pá-

lya elhelyezésétől függően – portálrendszerű, ha mindkét sín a munka-

szinten, fél-portálrendszerű (3.17/a. ábra), ha az egyik sín a munkaszinten, 

a másik a csarnok szerkezeten, és felsőpályás, ha mindkét sínpálya az épü-
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let szerkezetén kerül elhelyezésre. 

a. b.
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3.17. ábra. Kötöttpályás (a.) és gumikerekes (b.) betonterítő gép 

1. gépváz; 2. tartóoszlop; 3. haladómű (hosszirány); 4. haladómű (keresztirány); 
5. tartály; 6. vezető rudazat; 7. hidraulikus henger (tartály emelés); 8. szektorzár; 

9. zsaluzat; 10. munkahenger (szektorzár); 11. kiszállító kocsi; 12. felsőpálya; 
13. gumikerekes haladómű; 14. alváz; 15. forgó felsőváz; 16. csap; 17. munka-

henger (billentés); 18. szállítócsiga; 19. tartókötél 

Gumikerekes betonterítőkocsit (3.17/b. ábra) olyan esetekben használ-

nak, amikor egy berendezéssel több, különböző helyen lévő zsaluzatba 

kell betölteni a betont, vagy a felsőpályás kiszállítókocsival nem érhető el 

az adott gyártóhely. 

Az egyenletes betonterítés érdekében a terítőkocsik hosszirányú mozga-

tási lehetőséggel mindig rendelkeznek. Keresztirányú mozgatás akkor 

szükséges, ha a betonelemek (változó méreteik, vagy tagoltságuk miatt) 

egy menetben nem készíthetők el, vagy a géppel több, különböző méretű 

elemet is gyártanak. A tartály függőleges irányú mozgatására a keverék 

szétosztályozódásának elkerülése érdekében lehet szükség, olyan esetek-

ben, amikor a betongyári kiszállítókocsiból kihulló beton a tartály meg-

emelése nélkül csak túlságosan nagy ejtési magassággal kerülne át a terí-

tőgép tartályába. 

Az 3.17. ábrán bemutatott berendezéseknél mindhárom irányú mozgatásra 

van lehetőség. A kötöttpályás, fél-portálrendszerű terítőkocsi ( /a. ábra) 

puttonya keresztirányban saját haladómű segítségével a gép vázszerkeze-

tén (1) elhelyezett sínpályán mozog, míg függőlegesen hidraulikus mun-
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kahengerrel (7) emelhető. A gumikerekes gépnél ( /b. ábra) az ürítési ma-

gasság az adagoló csiga (18) és a puttony billentésével (17) változtatható 

meg, míg a keresztirányú terítés a terítőkocsi felsővázának (15) elforgatá-

sával oldható meg. 

3.7.2. Betonfelület simító berendezések 

A betonelemek felületével szembeni igényeket alapvetően a felhasználási 

területük határozza meg. A funkcionális szempontok mellett azonban 

egyes termékeknél igen fontosak az esztétikai követelmények is, különö-

sen az ún. „látszó” betonoknál. Az épületelemek belső falfelületei sima 

felületet igényelnek, annak érdekében, hogy a befejező szakipari munkák 

során minél kevesebb glettelési műveletre legyen szükség. A beton bedol-

gozása és tömörítése után az elemek – sablonnal nem érintkező – felszíne 

a felületi minőségre vonatkozó követelményeket általában nem elégíti ki, 

ezért az előírt minőség biztosítása érdekében közvetlenül a bedolgozás 

után felületsimító berendezésekkel alakítják ki a végleges felületet. 

A betonfelület simítógépek a munkaeszköz kialakítása, valamint a fő- és 

mellékmozgások megvalósítása szempontjából többfélék lehetnek: 

– munkaeszköznek megfelelően:  – simítótárcsás; 

– simítólapos; 

– simító hengeres; 

– lapátos simító, 

– a főmozgás alapján:  – forgó mozgású; 

– alternáló mozgású; 

– kombinált mozgású, 

– a mellékmozgás alapján:  – kézi mozgatású; 

– terítőgépre függesztett; 

– önjáró berendezés. 

a. b.

1

32 3

c.

1 1

 

3.18. ábra. Simítótárcsák 

1. simítótárcsa; 2. hajtótengely; 3. excenteres tömeg 
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A simítótárcsás gépek többnyire kézi vezetésűek. Munkaeszközük vagy 

egy függőleges tengely körül forgó tömör korong (3.18/a. ábra), vagy la-

pátokkal ellátott tárcsa. A tárcsa forgó főmozgását néhány géptípusnál – a 

hatékonyabb munkavégzés érdekében – függőleges (3.18/b. ábra), vagy 

vízszintes irányú (3.18/c. ábra) vibrációval is kiegészítik. 

A simítóhengereket vagy betonterítő kocsikra kiegészítő munkaeszköz-

ként szerelik fel, vagy önjáró gépként is alkalmazzák. Mindkét megoldás-

nál – a pontos elemmagasság beállítása érdekében – a munkaeszközt egy 

függőleges irányban is mozgatható keretszerkezeten helyezik el. A simí-

tóhengerek többsége hajtott kivitelű (3.19/b. ábra), annak ellenére, hogy a 

vontatott kivitel (3.19/a. ábra) lényegesen egyszerűbb szerkezeti kialakí-

tással valósítható meg. Ez azzal magyarázható, hogy egyrészt ez utóbbinál 

a henger fordulatszáma a haladási sebesség függvénye, másrészt a legör-

dülés révén kialakuló forgásirány a felület simítása szempontjából kedve-

zőtlen hatású. 

A felületi réteg tömörségének növelésére a hengert egyes típusoknál ex-

centeres tengellyel hajtják (3.19/c. ábra), vagy vibrált hengereket alkal-

maznak (3.19/d. ábra). A 3.19/e, és /f. ábrákon bemutatott változatoknál a 

henger ferde helyzete, ill. a csavarborda az egyenletesebb felszín kialakí-

tását szolgálja. 

d.c.

b.a. e. f.

 

3.19. ábra. Simítóhengerek 

A simítólapokat többnyire betonterítő kocsira szerelve alkalmazzák. A 

munkaeszköz mozgására a haladási irányra merőleges, vagy azzal szöget 

bezáró lengőmozgás (3.20/a. és /b. ábrák), valamint a simítandó felület 

mentén végzett körmozgás (3.20/c. ábra) a jellemző. A főmozgást az 

előbbi rendszernél forgattyús mechanizmussal, az utóbbinál excenteres 

hajtással valósítják meg. A gépek többségénél egy simítólapot alkalmaz-

nak, de egyes berendezéseken 2 db, egymással szemben mozgatott simító-



3. BETONELEM-ELŐREGYÁRTÁSI TECHNOLÓGIÁK  97 

 Rácz Kornélia, BME  www.tankonyvtar.hu 

lapot helyeznek el (3.20/d. ábra). 

1 3 42 2

a.

1 1 1

b. c. d.

 

3.20. ábra. Simítólapok 

1. simítólap; 2. hajtótengely; 3. forgatókar; 4. lengőkar 

3.7.3. Hőérlelő berendezések 

A betonelemek ipari előregyártásának legnagyobb idő- és energia-igényű 

művelete a beton érlelése, ami alapvetően meghatározza az ún. „sablon-

forduló” időtartamát, vagyis azt, hogy az elkészült elem a legyártását kö-

vetően mikor zsaluzható ki a termék. Az elem kizsaluzhatóságának felté-

tele, hogy a beton szilárdsága érje el: 

– vasbeton elemek esetén a névleges szilárdság 50 %-át; 

– feszítettbeton termékeknél legalább a 75 %-át (ezeknél az elemeknél 

ugyanis a zsaluzat eltávolításával az előfeszítő erőt is ráterhelik a 

frissen elkészült termékre). 

A szilárdulási folyamat gyorsítására többféle lehetőség kínálkozik, ezek: 

– A beton összetételének célszerű megválasztásával (alacsony víztar-

talmú keverék; kötésgyorsító adalékszerek és gyorsan szilárduló 

cement alkalmazása) a beton korai szilárdsága megnövekszik. 

– A betonelem kezdeti szilárdsága megfelelő gyártási technológia (pl. 

aktivátoros keverőgép; sajtolásos tömörítés stb.) megválasztásával 

növelhető. 

– Hőkezeléssel is gyorsítható a folyamat, mivel a beton szilárdulá-

sának sebessége függ a környezetének hőmérsékletétől (3.21. ábra). 

A szilárdulás és a hőkezelés kapcsolatát egyrészt a beton összetétele, más-

részt a hőkezelés módja is befolyásolja. A beton oldaláról elsősorban a 

cement minősége a meghatározó: 
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– A portlandcementhez adagolt hidraulikus kiegészítő anyagok (per-

nye, kohósalak, trasz) általában javítják a beton hőérlelhetőségét. 

– A nagyobb kezdőszilárdságú cementek növelik a hőérlelt betonok 

korai szilárdságát, ezért a kizsaluzhatósághoz szükséges szilárdság-

hoz rövidebb hőérlelési idő is elegendő. 

– A nagyobb cementadagolású betonok általában alacsonyabb hőfokot 

igényelnek, mint a kisebb cement mennyiséggel készültek. 

– A beton víztartalmának csökkentésével nemcsak a beton névleges 

szilárdsága növekszik, hanem – azonos hőkezelési mód mellett – a 

kezdőszilárdsága is. 
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3.21. ábra. A beton szilárdulása különböző környezeti hőmérséklete-

ken 

A hőkezelés módja szempontjából a szilárdulási folyamatot meghatározó 

legfontosabb tényezők a következők: 

– A beton bedolgozása és az érlelés közti pihentetési idő függ a hőke-

zelés hőmérsékletétől, a víz-cement tényezőtől és az alkalmazott 

cement típusától. Ha a pihentetési idő kisebb, mint az adott beton-

minőségre vonatkozó optimális érték, az elem felületén elkezdődő 

hidrolízis során keletkező vegyületek megakadályozzák, hogy a szi-

lárdulási folyamat a belső rétegekben is végbemenjen, ezért a szilár-

ság lecsökken. 

– A felmelegítés sebessége a cement minőségén kívül függ a hőérlelés 

módjától, a termék méretétől és alakjától is. Túlságosan gyors felfű-

tésnél a betonelem egyes rétegei közti hőmérséklet különbség miatti 

belső feszültségek hatására az elem megrepedezhet, ami az elem 

szilárdsági jellemzőinek romlásához vezet (3.22. ábra). 

– A hőntartási értéket (hőkezelés időtartama és a hőmérséklet szor-
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zata) elsősorban a beton összetétele, ezen belül a cement minősége 

határozza meg, de függ az elem méreteitől és alakjától is. 

– A lehűtés sebességére hasonló szabályok érvényesek, mint a felfű-

tésére (3.22. ábra). A hűtés gyorsítása érdekében sok esetben vízzel 

permetezik az elemeket a felületi rétegek kiszáradásának elkerülése 

érdekében. 

Az előregyártó iparban használt hő-

kezelő berendezések hőenergia fej-

lesztő, elosztó, tároló, és a különbö-

ző érlelési állapotban lévő termé-

kek térelhatároló elemeiből állnak. 

A hőérlelésre használt vízgőzt vagy 

az elemgyár területén gőzfejlesztő 

berendezésekkel állítják elő, vagy a 

közműhálózat szolgáltatja. A hőtá-

roló és térelhatároló elemek a kö-

vetkezők lehetnek: 
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3.22. ábra. A hőközlés sebessé-

gének hatása a szilárdulásra 

– A fedőket és takarókat elsősorban a helyben maradó elemek gyár-

tásánál (sztend-rendszer, hosszúpados gyártás) a meleg levegő, ill. a 

gőz eltávozásának megakadályozására használják. 

– A gőzölő sablonok szerkezetét (3.23./a ábra) úgy alakítják ki, 

hogy azok egymásra helyezésekor a betonelemek fölött zárt terek 

(2) jöjjenek létre, melyekbe gőzt vezetve (5) végezhető el az ér-

lelés. 

– A gőzölőaknákat a gyártószinten, vagy az alá süllyesztve alakítják 

ki. Az elemeket a gyártótálcával együtt daru emeli be, és egymásra 

rakva helyezi el az aknában. Az akna feltöltése után rérakják a 

zárófedelet, majd az előírt pihentetési idő után vezetik be a gőzt. A 

nagy hőmozgások miatt az aknát többrétegű falazattal készítik. A 

külső fal tégla, vagy beton, a dilatációval rendelkező belső fal vagy 

téglából (3.23/b. ábra), vagy összefüggő acéllemezből (3.23/c ábra) 

készül. A zárófedelek rendszerint acélszerkezetű keretek, a burkoló 

acéllemezek között szigeteléssel vannak ellátva. A csatlakozó pere-

mük kialakítását a 3.23/d. és /e. ábrák mutatják. 

– A gőzölőkamrák az aknákhoz hasonló kialakítású szoba-szerű he-

lyiségek. Eltérés csak az anyagmozgatás irányában van köztük, mi-

vel ezeknél a terméket nem felülről, hanem a kamra oldalán lévő aj-

tón keresztül, többnyire villás targoncával helyezik el. 
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– A gőzölő alagutak folyamatos, vagy szakaszos üzeműek lehetnek. 

A szakaszos üzemű berendezéseknél a gyártótálcákat kocsikra rakva 

tolják be az alagútba, és ha az megtelt, az ajtókat bezárják, majd el-

kezdik a rendszer felfűtését. A folyamatos üzemű érlelő alagutakat 

állandóan hőn tartják. Ezeknél a termék lassan mozog előre, miköz-

ben áthalad az érlelés fázisainak megfelelően felosztott zónákon. 
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3.23. ábra. Hőkezelő berendezések 

a./ gőzölő sablon,  b./ téglafalazatú gőzölőakna,  c./ fémlemezzel bélelt 

gőzölőakna, d, e./ aknafedők kialakítása 

1. betonelem; 2. gőztér; 3. elem zsaluzata; 4. gőz-csatlakozó; 5. fedőelem; 
6. betonalap; 7. vasbeton alaplemez; 8. belső fal; 9, külső fal; 10. vízszige-
telés és tágulási hézag; 11. bitumen réteg; 12. hőszigetelő réteg; 13. acél-
lemez burkolat; 14. szigetelő salakgyapot; 15. aknafedő; 16. üveggyapot 

szigetelés; 17. víz; 18. laticelgumi 

A korszerű hőérlelő berendezéseknél a felmelegítési, a hőntartási és a hű-

tési folyamatot PLC-vel, vagy ipari-számítógépes ellenőrző- és szabályo-

zó rendszerrel vezérlik. Ezeknél a hőkezelő tér hőmérséklete, a levegő pá-

ratartalma és az egyes érlelési ciklusok időtartama – a hőkezelt betonele-

mek igényeinek megfelelően – előre megadott program szerint változik. 

3.7.4. Billenőpadok 

A lemezszerű, nagyméretű fal- és födémelemeket többnyire vízszintes 

helyzetben készítik, de az elemek kizsaluzását a termék közel függőleges 

helyzetében célszerű elvégezni, mivel ilyen helyzetben: 
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– a felszakításkor a betonlemezek kisebb mértékben vannak hajlításra 

igénybevéve; 

– a sablon és a betonelem közti tapadás miatt fellépő felszakítóerő 

okozta terhelés – a betonelem szempontjából – sokkal kedvezőbb 

eloszlású, mintha az elemet vízszintes helyzetben szakítanák fel. 

Az elem billentésére – a gyártási technológiától függően – kétféle megol-

dást alkalmaznak: 

– Sztend-rendszerű gyártásnál a kizsaluzáshoz használt emelőberen-

dezés végzi a gyártósablonok billentését is, majd a közel függőleges 

helyzet mechanikus rögzítése után történik az elem kizsaluzása. 

– Konvejor rendszerű gyártásnál a gyártótálcákat hidraulikus munka-

hengerrel mozgatott egyedi billenőpadokra helyezve hozzák a füg-

gőlegeshez közeli helyzetbe, majd a csarnoki futódaruval szakítják 

fel az elemeket. 

A hidraulikus billenőpadok (3.24. ábra) szerkezetileg egy csuklós (3) és 

egy fix támaszból (7), valamint a csuklópont (4) körül a vízszintes síkhoz 

képest 80 - 85o-ra elforduló keretszerkezetből (5) állnak. Ehhez a kerethez 

rögzítik a gyártósablont, a legtöbb esetben hidraulikus munkahengerekkel 

(2) működtetett megfogó berendezések segítségével, de a sablon megfo-

gására néhány billenőpad típusnál mechanikus rögzítést, elektromágnest, 

vagy vákuumos megfogó szerkezetet is alkalmaznak. A vázszerkezet bil-

lentését többnyire 2 db párhuzamos kapcsolású teleszkóphenger (1) végzi, 

de egyes típusoknál kettősműködésű hidraulikus munkahengereket is al-

kalmaznak. 

A berendezés biztonságos munkavégzése érdekében, a billenőpad hidrau-

likus rendszerének kialakításakor az alábbi követelményeket is figye-

lembe kell venni: 

– a szerkezet billentését csak a gyártósablon leszorítását követően le-

hessen elvégezni; 

– a süllyesztési sebességet is korlátozza a rendszer, aminek különösen 

terhelt állapotban való esetleges visszasüllyesztéskor, vagy csőtörés 

esetén van fontos szerepe; 

– feszültség-kimaradás esetén mind a gyártósablon leszorítása, mind a 

billenőszerkezet mozgatása kézi működtetésű szivattyúval is elvé-

gezhető legyen. 
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3.24. ábra. Hidraulikus billenőpad
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4. Bontott építőanyagok újrahasznosítása 

A beton- és aszfaltgyártás gépesítésének tárgyalásakor foglalkozni kell az 

egyes technológiák környezetvédelmi kérdéseivel is, mivel a felhasznált 

anyagok, az egyes technológiai műveletek, és az azt kiszolgáló gépek 

üzemeltetése környezeti károsodást okozhat. A környezetvédelmi törvé-

nyek a környezetkárosítás formáit kategóriákba sorolják, melyek közül az 

építési tevékenységre sajátosan jellemző az ún. „technológiai szennye-

zés”. E fogalom alatt alatt a különböző építőipari hulladék anyagok és a 

bontási törmelékek lerakása miatti környezetszennyezés értendő. Ennek 

csökkentésében egyre nagyobb szerepe van a hulladék anyagok és bontási 

törmelékek feldolgozásának és újrahasznosításának. 

Az építéssel és az építmények felújításához kapcsolódó bontási tevékeny-

séggel együtt jár hulladék keletkezése. A hulladék fajtákra vonatkozó sta-

tisztikai adatok szerint – a kommunális hulladék után – a legnagyobb 

mennyiséget az építési hulladék jelenti. Ugyanakkor erre a hulladék típus-

ra általában jellemző, hogy az nagyrészt újrahasznosítható, ezért ezen 

anyagok másodlagos felhasználását nemcsak környezetvédelmi, hanem 

gazdasági szempontok is szükségessé teszik, mert: 

– Telítődnek a lerakásra szolgáló területek, és új telephelyek igénybe-

vétele egyre költségesebbé válik. 

– Az építési nyersanyagforrások korlátozottak, ezért a velük való ta-

karékosság is az újrahasznosításukat indokolja. 

– A bontott építőanyagok jelentős energiamennyiséget hordoznak ma-

gukban, ezért feldolgozásukkal energia-megtakarítás is elérhető. 

– Az építési hulladék lerakóhelyek nem illeszkednek környeze-

tünkbe, így a tájvédelmi szempontok is az újrahasznosítás mel-

lett szólnak. 

A hulladék akkor válik a feldolgozhatóság szempontjából is értékes alap-

anyaggá, ha azokat keletkezésükkor, ill. tárolásukkor szelektíven kezelik, 

mivel az utólagos szétválasztásuk igen költséges eljárásokat igényel. 

4.1. Építési hulladékok jellemzői 

Az építőiparban használatos anyagok döntő többsége ugyan nem minősül 

veszélyes hulladéknak, de – kis volumenben – az építési tevékenységben 
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is alkalmaznak olyan anyagokat, melyek károsak a környezetre (pl.: hő-

szigetelő azbeszt-paplanok, egyes beton adalékszerek stb.). Ez utóbbiak 

kezelésére külön előírások vonatkoznak, ezért ezeket tilos a többi építési 

hulladékkal együtt feldolgozni! 

Az építési hulladékok csoportosításakor az újrahasznosítás szempontjából 

legfontosabb az anyagminőség szerinti összetétel, ami nagyrészben a hul-

ladék származási helyétől függ: 

– Az útpálya bontásából származó anyagok a legegyenletesebb ösz-

szetételűek, mivel ezek többségükben vagy csak aszfaltot, vagy csak 

betont tartalmaznak. 

– A gyártási selejt a termék típusától függően már többféle eltérő tu-

lajdonságú anyagból állhat (pl. vasbetonnál beton és betonacél). 

Ugyanakkor ezekre jellemző, hogy általában csak néhány kompo-

nensből állnak, összetételük is ismert, ezért viszonylag egyszerűen 

szétválaszthatók, és a szelektív gyűjtésük is megoldható. 

– Az épületek bontásakor keletkező hulladék összetétele rendkívül 

változó mind a minősége, mind a mennyisége szempontjából. Újra-

hasznosításuk legnagyobb gondja, hogy szétválogatásukat és sze-

lektív tárolásukat a keletkezés helyén kellene megoldani (ami kis 

mennyiségek esetén rendkívül nagy hely- és költségigényű), mivel a 

feldolgozó üzemekben utólagosan csak szemrevételezéssel és kézi 

válogatással végezhető el. 

Az építési hulladékok ipari feldolgozása területén legkorábban a bontott 

aszfalt hasznosítása kezdődött el, és ez napjainkra már olyan szintet ért el, 

hogy az e célra kialakított burkolatfelújítási technológiákkal, ill. az ahhoz 

kialakított célgépekkel egyes fejlett országokban már a bontott aszfalt 90 - 

95 %-át hasznosítják. Ez többféle okkal is magyarázható: 

– az aszfalt kötőanyaga a felmelegítés után nagyrészt regenerálódik, 

ezért – bizonyos feltételek között – újabb kötőanyag hozzáadása 

nélkül is felhasználható; 

– a bontott aszfalt rendszerint homogén, nem tartalmaz egyéb hulladé-

kokat, ezért közvetlenül is alkalmas feldolgozásra, 

– a közművezetékek építésekor, ill. az útburkolatok felújításakor ez az 

anyag folyamatosan és nagy mennyiségben „újratermelődik”. 

A hidraulikus kötésű építési hulladékok és bontott anyagok közül csak a 

beton útburkolatok bontásakor keletkező hulladék rendelkezik az aszfalt-
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hoz hasonló kedvező tulajdonságokkal, mivel ez is csak kis mennyiségben 

tartalmaz eltérő minőségű szennyezőket, és az összetétele is viszonylag 

állandó. Mindehhez az is hozzátartozik, hogy a bontott útburkolati beton-

ban leggyakrabban előforduló kisebb mértékű aszfalt szennyezés nem 

rontja a zúzottbeton töretből készült „új” beton szilárdságát.   

Az épületek bontásából származó hulla-

dékok összetételében a legnagyobb volu-

ment a falazóanyag és a beton teszi ki 

(4.1. ábra), ezért ipari szinten is főleg 

ezek feldolgozásával foglalkoznak. 

A hidraulikus kötésű építési törmelékek 

(beton, tégla, cserép stb.) felhasználásá-

nak hagyományos területe az árkok, hát-

falak, elhagyott  bányagödrök feltöltése. 
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4.1. ábra. Épületbontási tör-

melék összetétele 

A építési törmelékek ilyen célú, válogatás nélküli felhasználása azonban 

nem tekinthető teljes értékű újrahasznosításnak, mivel egyrészt az anya-

gok mechanikai tulajdonságai – a törmelék ingadozó összetétele miatt – 

nem hasznosulnak kellő mértékben, másrészt feltöltött terület utólagos be-

építésekor problémát okozhat a változó összetételű és teherbírású altalaj. 

Az építési hulladék feldolgozásának technológiája nagyrészt hasonló az 

ásványi nyersanyagoknál megismert módszerekével [20], de a bontási hul-

ladékok sajátos tulajdonságai miatt újrahasznosításuk többfokozatú előké-

szítést igényel. Az alkalmazandó aprítási és szétválasztási fokozatok szá-

mát a törmelékdarabok kezdeti mérete mellett, a szennyezettség mértéke 

és a szennyezőanyagok milyensége is befolyásolhatja. 

A bontott aszfalt és a hidraulikus kötésű építési hulladékok nemcsak ösz-

szetételükben, hanem kötési folyamatukban is eltérőek, ezért a kétféle épí-

tőanyag újrahasznosítási lehetőségei, és feldolgozási technológiájuk kö-

zött is lényeges eltérések vannak. 

4.2. Bontott aszfalt újrahasznosítása 

A különböző építési hulladékok közül a legkiforrottabb eljárásokat a bon-

tott aszfalt újrahasznosítására [21] dolgozták ki. Ezt elsősorban a bontott 

aszfalt – újrahasznosítás szempontjából – előnyös tulajdonságai (lásd: 

előző fejezet) indokolják. 
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Az elvégzett anyagvizsgálatok szerint a bontott aszfalt a feldolgozása után 

nem nyeri vissza teljes mértékben eredeti tulajdonságait, ezért másodlagos 

hasznosítására a következő módszereket lehet alkalmazni: 

– Az eredeti felhasználási módhoz képest, alacsonyabb követelményű 

burkolatok készítése: a bontott aszfalt újramelegítésével és átkeve-

résével, elsődleges nyersanyagok hozzáadása nélkül. 

– Tetszőleges minőségi követelményű burkolatok készítése: a bontott 

anyagnak az elsődleges alapanyagokhoz való megfelelő arányú hoz-

zákeverésével. 

– Szórt útalapok készítése: a megfelelő méretre aprított aszfalt töret 

elterítésével, majd arra kötőanyag permetezésével a hagyományos 

bitumenes útalapokéval egyenértékű pályaszerkezet hozható létre. 

A bontott aszfalt feldolgozásának alapvetően kétféle technológiája ismert: 

– keverőtelepen való feldolgozás,  

– helyszíni felújítás. 

A kétféle módszert összehasonlítva, a helyszíni burkolat-felújítás előnye, 

hogy elmarad mind a bontott, mind az újrakevert aszfalt szállítása. Hátrá-

nya, hogy sajátos berendezéseket igényel, valamint az időjárási tényezők 

nagyobb mértékben befolyásolják az elkészített burkolat minőségét. 

4.2.1. Aszfaltburkolatok bontási technológiái 

A bontott aszfalt feldolgozásának előkészítési műveletei elsősorban az 

aszfaltdarabok méretétől függenek. E szempontból kétféle bontási techno-

lógiát különböztethetünk meg: 

– Aszfaltmarógépek használatakor a felmart apró szemcsés aszfalt ál-

talában minden további feldolgozás nélkül juttatható be a keverő-

telepi folyamatba, vagy (helyszíni burkolatfelújító gép alkalmazása 

esetén) átkeverés és „feljavítás” után visszaépíthető a burkolatba. 

– A tárcsás aszfaltvágó és bontókalapács alkalmazásakor a felbontott 

anyag kb. 100 - 500 mm-es darabokból áll. Az ilyen méretű anyag 

helyszíni burkolat-felújításra nem alkalmas, de nem lehet azt köz-

vetlenül sem a keverőgépbe, sem a szárítódobba feladni. A nagy da-

rabok felmelegedése ugyanis lényegesen hosszabb időt (vagy maga-

sabb hőfokot) igényelne, mint a kis szemcsés zúzaléké, emiatt 

egyrészt aránytalanul megnövekedne a keverési ciklusidő, másrészt 

a nagy darabok felszíni rétegeiben a bitumen könnyebben túlmele-
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gedhet, ami a keverék minőség-romlását eredményezheti. 

Az aszfaltmarógépek vagy önjáró célgépként kerülnek kialakításra, de 

készítenek rakodógép, vagy kotrógép munkaeszközének helyére szerel-

hető, marótárcsás, vagy maróhengeres adaptereket is. A gép munkaesz-

köze egy forgómozgású henger, palástján csavarvonal mentén elhelyezett, 

nagy szilárdságú bontófogakkal. A munkaeszköz kialakítása a bontásra 

kerülő anyag minőségétől (aszfalt, beton, vagy stabilizációs réteg) és ré-

tegvastagságától függően többféle lehet. Így pl. az 4.2/a. ábrán látható 

durva osztású maróhengerek nagyobb vastagságú alaprétegek, ill. talajsta-

bilizáció bontására alkalmasak, míg a finom osztású maróhengereket 

(4.2/b. ábra) a felső burkolati réteg marására használják. 

a. c .b.

 

a./ durva osztású henger 

b./ finom osztású henger 

c./ marótárcsa 

4.2. ábra. Aszfalt-

marók 

Az 4.3. ábrán bemutatott önjáró aszfaltmarógépnél a maróhenger (1) által 

felmart szemcsék először egy kihordó szalagra (2) jutnak, majd azt egy 

forgathatóan ill. billenthetően kialakított szállítószalag (3) szállítójárműre 

rakja. Az ábrán bemutatott berendezésnél a marási mélység a lánctalpak 

(5) helyzetének szabályozásával (6) állítható. 
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4.3. ábra. Önjáró aszfaltmaró berendezés 

1. maróhenger; 2. kihordó szalag; 3. feladó szállítószalag; 4. motor + hajtómű; 
5. haladómű; 6. munkahenger (munkaszint beállítás); 7. munkahenger (feladó 

szalag billentés); 8. forgatómű; 9. ellensúly 

A felmart szemcsék mérete a maróhengeren elhelyezett bontófogak kiala-

kításától és elrendezésétől, valamint a munkaeszköz sebesség viszonyaitól 
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(forgási és haladási sebesség értéke, ill. azok aránya) függ. Ezen jellem-

zőket úgy választják meg, hogy a felmart aszfalt szemcsemérete megfelel-

jen a további feldolgozás igényeinek. 

A bontókalapáccsal felbontott lemezes alakú aszfaltdarabok aprítására az 

ütéssel, és a nyíró igénybevétellel üzemelő gépek alkalmasak. Az 4.4. áb-

rán látható csúszótalpra telepített törő-osztályozótelep kétfokozatú aprítást 

végez. Az előtörőből (1) kikerülő, a felhasználás szempontjából megfelelő 

méretű szemcséket egy vibrációs rosta (7) választja le. A túlméretes anyag 

a finomaprítást végző hengeres törőgépbe (9) kerül. A töretet kihordását 

mindkét aprítási fokozatban szállítószalag (4, 10) végzi. Az előtörő kihor-

dó szalagja (4) felett elhelyezett mágneses fémleválasztó (5) feladata, 

hogy a tárolás, vagy a rakodás közben a bontott anyagba véletlenszerűen 

bekerülő fémes szennyezőket (pl. rakodógép bontófog) leválassza. 
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4.4. ábra. Kétfokozatú aszfalt törő-osztályozótelep 

1. marótárcsás törőgép; 2. nyomólemez; 3. hajtómű; 4. szállítószalag; 5. fém-
leválasztó szalag; 6. konténer; 7. vibrációs rosta; 8. kiadó garat; 9. hengeres tö-

rőgép; 10. kihordó szállítószalag 

A darabos aszfalt hőmérséklet-érzékenysége, szívóssága, valamint leme-

zes alakja miatt, a nehezen aprítható anyagok közé sorolható. Ezért a ha-

gyományos törőgépek feladógarata könnyen eltömődhet. Ennek megaka-

dályozására az előtörőgép (4.5. ábra) garatába (4) alternáló mozgatású 

nyomólemezeket építettek be. A hidraulikus munkahengerrel (3) mozga-

tott nyomólemezek (2), a garatban (4) elhelyezett fogazat (5) segítségével, 

a lemezes aszfaltdarabokat a maróhenger (1) körzetébe továbbítják, de 

nyomóerejükkel az aprítást is segítik. A törőtér egyik oldalfala (6) billent-

hető módon lett kialakítva, a maróhenger túlterhelés elleni védelme, ill. a 

kopott marófogak gyors cseréje érdekében. 
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1. maróhenger 

2. nyomólemez 

3. hidraulikus munkahenger 

4. feladógarat 

5. fogazat 

6. billenthető oldallap 

4.5. ábra. Maróhengeres 

aszfalttörő 

4.2.2. Keverőtelepi feldolgozás 

A felmart, ill. megfelelő méretre felaprított aszfalt feldolgozására többféle 

keverőtelepi technológia is alkalmazható, de minden esetben ismerni kell 

a töret összetételét (szemeloszlés, bitumen mennyiség stb.), és annak 

függvényében kell beadagolni az elsődleges nyersanyagokat. 

A keverőtelepi technológiák között alapvető különbség az új ásványi 

anyag, és a bontott aszfalt mennyiségének keverési arányaiban van, mely 

szerint megkülönböztethetünk: 

– Hagyományos aszfaltkeverési technológiánál (4.6/a. ábra) legfel-

jebb 20–25% keverési arányban adagolható aszfalt töret az elsőd-

leges nyersanyaghoz. Ennél a megoldásnál a depóniában (1), ill. si-

lóban tárolt hideg aszfalt törmeléket mérlegelés (2) után közvetlenül 

a keverőgépbe juttatják, ahol az egyes aszfaltdarabok átmelegedésük 

után „felolvadnak” és szétesnek az eredeti szemcseméreteikre. 

Mivel a bontott aszfalt előmelegítés nélkül, közvetlenül a keverőgépbe 

(3) kerül, az elsődleges nyersanyagot a szokásosnál magasabb hőmérsék-

letre (a bontott aszfalt arányától függően 240–270oC-ra) kell felmelegíte-

ni. Ez a kötőanyag nagyobb termikus igénybevételével járhat, ami minő-

ségromláshoz vezethet. További hátránya, hogy a keverési ciklusidő 

megnövekszik. Előnye, hogy beruházási költsége viszonylag alacsonynak 

tekinthető. 

– Párhuzamos szárító rendszernél (4.6/b. ábra) a hagyományos keve-

rőtelep mellé (vagy annak legfelső szintjére) telepített második szá-

rítódobban (10) felmelegített bontott aszfaltot – a melegrostát meg-
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kerülve – adagolják a keverőgépbe. Mivel a bontott aszfaltban lévő 

bitumen hőterhelésének csökkentése érdekében azt csak 120– 

140oC-ra célszerű felmelegíteni, ezért az elsődleges nyersanyagok 

szárításánál itt is a szokásosnál némileg magasabb hőmérsékletet 

(220–240oC) kell biztosítani. A kétféle anyag hőmérséklet-

viszonyából következik, hogy ez esetben az újrahasznosított és az 

elsődleges alapanyagok aránya a 60-70% -ot is elérheti. Hátránya, 

hogy minél nagyobb a bontott aszfalt aránya, annál nagyobb mér-

tékben függ a keverék minősége az újrahasznosított anyag eredeti – 

esetenként igen változó – összetételétől. 
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4.6. ábra. Bontott aszfalt keverőtelepi feldolgozása 

1. bontott anyag depónia; 2. mérlegelő tartály; 3. keverőgép; 4. adalékmérleg; 5. 
frakciók tárolótartályai; 6. osztályozógép; 7. meleg elevátor; 8. szárítódob; 9. új 
nyersanyag tárolótartályai; 10. bontott aszfalt hevítődob; 11. keverőtorony; 12. 

kombinált szárító- és keverődob; 13. bitumen permetezőcső; 14. töltőkocsi; 15. 
késztermék tárolósiló 
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– A folyamatos üzemű keverőtelepeken alkalmazott kombinált szá-

rító- és keverődobos változatnál (4.6/c. ábra) a bontott anyagot a 

szárító-keverődob (12) palástján kialakított feladógaratba juttatják. 

A itt alkalmazott szárító-keverődobok a bontott aszfalt kötőanyagá-

nak termikus túlterhelését azáltal kerülik el, hogy a bontott anyag 

feladógarata után beépített lapátokról lehulló szemcsék mozgáspá-

lyája – a lapátok visszahajlított alakja miatt – nem keresztezi az 

égőfej lángterét. Természetesen az elsődleges nyersanyag ará-

nyainak megfelelő mennyiségű bitument (13) is a dob közvetlen hő-

hatástól védett szakaszán permetezik be. 

E megoldásnál alkalmazható mennyiségi arányra a különböző gép-

gyártók többféle adatot közölnek (15 - 60%), mivel a keverőtérben 

felmelegíthető bontott anyag mennyisége az adott gép konstrukció-

jától (pl. a töret anyagfeladásának helye; a berendezés szárító és ke-

verőterének aránya; lapátozás alakja stb.) is függ. 

4.2.3. Helyszíni újrahasznosítás 

Az aszfaltburkolatok helyszíni felújítására szolgáló célgépek az eredeti 

burkolati anyagot „feljavítás″ után közvetlenül az útburkolatba építik 

vissza. A helyszíni felújításra alapvetően kétféle eljárást (meleg, vagy hi-

deg), és azokon belül többféle technológiát, ill. burkolat-felújító berende-

zést alakítottak ki: 

– A meleg eljárásoknál [22] a burkolat felületét infrasugárzókkal fel-

melegítik, majd – a burkolat hibájától függően – az alábbi felújítási 

technológiákat alkalmazhatják: 

– A felső kopóréteg kisebb mértékű profilhibáinak kijavítása érde-

kében, a felmelegítést követően áthengerlik a burkolatot. 

– A burkolati érdesség növelése céljából, a megtisztított, majd fel-

melegített burkolatra impregnált zúzalékot szórnak, majd azt a 

plasztikussá vált kopórétegbe hengerlik. 

– Nagyobb mértékű hibáknál a felmelegített felső burkolati réteget 

(max. 10 cm-ig) fellazítják, átkeverik, majd visszaterítik, és vé-

gül betömörítik. Egyes gépek alkalmasak előkevert aszfaltból új 

burkolati réteg (pl. új záróréteg) terítésére is. 

– A hideg burkolatfelújító eljárás („hideg REMIX”) lényegében a 

hagyományos talajstabilizációs géplánc technológiai folyamatából 
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kifejlesztett módszer, amely egyaránt alkalmas új pályaszerkezet, 

vagy alapréteg építésére, régi pályaszerkezet felújítására, vagy meg-

erősítésére is [23]. Ennél a technológiánál alacsony hőfokon is kötő-

képes speciális bitumenek (bitumenemulzió, habosított bitumen) és 

a felmart régi burkolat helyszíni összekeverésével állítják elő az új 

burkolati réteget. 

A meleg eljárásoknál (4.7. ábra) a felújítandó aszfaltréteget gáztüzelésű 

infrasugárzók felmelegítik. Az önjáró alvázra (1), ill. a burkolatfelújító 

gépre (3) függesztett, 20 - 120 db égőfejet tartalmazó inframelegítő egy-

ségek burkolattól való távolsága hidraulikus munkahengerekkel állítható. 

Az égők, ill. az egyes égőcsoportok teljesítményét a környezeti- és a fel-

melegítési hőmérséklettől és az aszfalt típustól függően külön-külön is le-

het változtatni. A tüzelőanyagot (általában PB gáz) az alapgépre szerelt 

tartályokból adagolják az égőfejekbe. 
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4.7. ábra. A burkolati réteg hőmérséklet-változása a „meleg REMIX” 

eljárásnál 

1. mobil inframelegítő; 2. szállítójármű; 3. burkolatfelújító berendezés; 4. henger 

A „meleg REMIX” eljárással dolgozó felújítógépen (4.8. ábra) elhelyezett 

infrasugárzó egységek (1) a burkolat felső rétegét 140 - 170 oC-ra mele-

gítik fel. Az előmelegített aszfaltréteget a gép először 4 - 10 cm mélység-

ben felszakítókésekkel (2) felbontja, majd maróhengerrel (3) felaprítja, az 

útpálya felszínén összekeveri, végül elosztócsigával (4) elteríti. Az ábrán 

bemutatott berendezés alkalmas új kopóréteg terítésére is. A keverőtelep-

ről kiszállított – új alapanyagokból készített – aszfaltot a szállítójármű a 

berendezés elején lévő fogadótartályba (5) üríti, ahonnan a gép hosszában 

végigmenő zárt, fűtött szállítóalagúton (6) keresztül jut el a gép végén el-
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helyezett, második terítőcsigához (7). A munkafolyamat utolsó lépéseként 

a felújított, és az új aszfalt réteget a vibrációs tömörítőgerendával (8), egy-

menetben dolgozzák be. A burkolat végső tömörítését tömörítő-hengerek-

kel (10) oldják meg 
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4.8. ábra. Meleg eljárású aszfaltburkolat felújítógép ( WIRTGEN ) 

1. infrasugárzó fűtőtestek; 2. felszakító kések; 3. maróhenger; 4, 7. elosztócsiga; 
5. fogadótartály; 6. szállító alagút; 8. vibrációs tömörítőgerenda; 9. üzemanyag 

tartály; 10. tömörítőhenger 

A hideg eljárású burkolatfelújításra általánosan jellemző, hogy a fel-

mart burkolati anyag és a kötőanyag (alacsony hőfokon is kötőképes bi-

tumen, vagy hidraulikus kötőanyag) összekeverése után, azt közvetlenül 

az útburkolatba építik vissza. A módszer előnye, hogy nincs szükség a 

burkolati réteg (nagy energiaigényű) felmelegítésére, és olyan esetekben is 

használható, amikor nemcsak a burkolat felső rétegét kell felújítani, ha-

nem a teljes pályaszerkezet (az alkalmazott géptípustól függően 15 - 30 

cm mélységig) átépítésre kerül. 

A technológiához tartozó gépláncok (4.9. ábra) alapegységei: 

– a bitumenemulzió, és/vagy hidraulikus kötőanyag (cement-, vagy 

mésztej) szállítását és adagolását biztosító tartálykocsik (2, ill. 4), 

– a burkolat felmarására, aprítására, összekeverésére és elterítésére 

szolgáló berendezés, amely egyes kisebb teljesítményű gépsoroknál 

egy gépegységként (1), míg a nagyobbaknál több, egy-, vagy két-

funkciós célgépként (5, 6) kerül kialakításra 

– a burkolat végleges tömörségét biztosító tömörítőhengerek (3). 



114      BETONTECHNOLÓGIAI GÉPEK II. 

www.tankonyvtar.hu   Rácz Kornélia, BME 

1

A géplánc haladási iránya

a.
3

54b. 6 7

2

 

4.9. ábra. Hideg REMIX eljárású burkolatfelújító gépláncok 

1. burkolatmaró-keverő-bedolgozógép; 2. bitumenemulzió tartálykocsi; 3. vib-
rohenger; 4. többrekeszes kötőanyag tartálykocsi; 5. burkolatmaró és –fel-

szedőgép; 6. mobil aprítógép; 7. billenőplatós gépkocsi 

A hideg eljárású burkolatfelújítási technológiához többféle berendezést 

fejlesztettek ki. Ezek eltérőek lehetnek keverési módszereikben (csak a 

maróhenger kever, vagy külön keverőegysége is van), ill. abban, hogy 

csak a helyszíni anyagok feldolgozására, vagy előkevert aszfaltból új réteg 

terítésére is alkalmasak-e. 
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4.10. ábra. Az ADMIX (a.) és a REMIX PLUSZ (b.) eljárás folyamata 

1. maróhenger; 2. keverőgép; 3. kötőanyag szórófej; 4. döngölőpalló; 5. vibrációs 
tömörítő gerenda; 6. elosztócsiga, 7. szállító alagút; 8. régi burkolat; 9. javító 

anyag; 10. új aszfaltkeverék 

– A 4.10/a. ábrán látható „ADMIX” technológiánál a felmart anyagot 

(8), a „feljavításához” szükséges kötőanyagokkal (3), valamint fe-

lületre kiszórt javító anyagokkal (9) együtt – a gép részeként kiala-
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kított – külön keverőegységben (2) összekeverik, majd ezt a keveré-

ket betömörítve (4, 5) alakítják ki az új burkolati alapot. 

– A „REMIX PLUSZ” eljárásnál (4.10/b. ábra) a maróhengerrel (1) 

fellazított burkolati anyag átkeverés (2) után, kötőanyaggal (3) fel-

újítva kerül visszaterítésre (6, 4). Erre a rétegre terítik az „új” asz-

faltkeverékből (10) készült kopóréteget, végül azt a remixelt réteg-

gel együtt betömörítik (9). Ezt a technológiát olyan útpálya felújítá-

soknál alkalmazzák, amikor a felújítandó burkolat – az anyag össze-

tétele szempontjából – alaprétegként alkalmas a visszaterítésre, de 

arra egy új záróréteget kell teríteni. 

A habosított bitument a hideg eljárású burkokolatfelújítási technológi-

ákhoz fejlesztették ki Ez egy olyan kötőanyag, melynek kötési mechaniz-

musa, és előállítási folyamata (4.11/a. ábra) is sokban hasonlít a bitumen-

emulzióhoz, de ezt nem nagyüzemi módszerekkel, hanem a helyszínen 

készítik az e célra kialakított habosító egység keverőterébe porlasztott for-

ró útépítési bitumenből, nagynyomású víz és levegő felhasználásával. 

2

A VR M

1

6

7

Microprocessor

Printer

Display

V – haladási sebesség mérése,

A – bitumen és vízszivattyúk

M – bitumen és vízmennyiség

R – fúvóka tisztító rendszer

szabályozása

b.a.

2

1

3

4

5

ellenőrzése,

szabályozása,

 

4.11. ábra. Habosított bitumen előállítása, és adagoló rendszere 

1. forró bitumen, vagy bitumenemulzió; 2. víz (habosításhoz); 3. levegő; 4. habo-
sított bitumen; 5. fúvóka; 6. cementtej; 7. víz (optimális víztartalomhoz) 

A bitumen emulzió és a habosított bitumen közötti további eltérés, hogy 

az utóbbi emulgeáló szert nem tartalmaz, ezért a „törési ideje” lényegesen 

rövidebb, mint a bitumenemulzióké. Emiatt nem tárolható, az elkészítése 
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után az ásványi anyaggal azonnal össze kell keverni, és azt követően az 

anyagot be kell dolgozni. 

A 4.11/b. ábrán egy habosított bitumennel, és/vagy cementtel kevert kötő-

anyaggal üzemelő burkolatfelújító gép adagoló és szabályozó rendszeré-

nek vázlata látható. A számítógépes vezérlés feladata, hogy a gép haladási 

sebességének, és az időegység alatt felmart és átkevert mennyiségnek 

megfelelően, mindenkor biztosítsa a keverőtérbe beadagolt kötőanyag elő-

írt mennyiségét. Ehhez folyamatosan méri a gép haladási sebességét, és a 

felmart anyag rétegvastagságát, majd ezen adatoktól függően adagolja a 

számítógépbe előzetesen beprogramozott arányoknak megfelelő összete-

vőket, ill. a bitumen habosításához szükséges levegő mennyiségét. 

4.3. A beton és az épületbontási anyagok újrahasznosítása 

A beton másod-nyersanyagként való felhasználásának egyik legfontosabb 

követelménye, hogy az lehetőleg minél kisebb mennyiségben tartalmaz-

zon az eredeti ásványi nyersanyagoktól eltérő, szennyezőanyagnak minő-

síthető anyagokat. Ezek ugyanis nagymértékben befolyásolhatják a beton-

töretből készített építőanyag fizikai-, kémiai- és környezeti ellenállóké-

pességét [24]. 

A beton hulladék megfelelő előkészítés (törés, osztályozás, tisztítás) után 

a természetes adalékanyag helyett, vagy ahhoz hozzákeverve friss beton 

készítésére is alkalmas, a következő megszorításokkal: 

– Amennyiben az újrahasznosított adalékanyag keverési aránya az 

összes adalékanyag igény 20 %-át nem haladja meg, az elkészített 

beton tulajdonságai lényeges eltérést nem mutatnak az elsődleges 

adalékanyaggal készített betonokéhoz képest. 

– A zúzott beton porozitása rendszerint nagyobb, mint az elsődleges 

felhasználású adalékanyagoké, ezért a vízfelvételi képességük is na-

gyobb. Ez gondot okozhat az optimális víz/cement-tényező megha-

tározásakor, valamint a mértékadó szilárdság csökkenésével is jár-

hat. Ezen problémák azonban elkerülhetők, ha a finom frakciót (d < 

4 mm) természetes homokkal helyettesítik. 

– Az újrahasznosított durva szemcsékből és természetes homokból 

készített betonok kifáradási- és fagyállósági jellemzői nagymérték-

ben függenek az eredeti beton összetételétől, ezért ezen jellemzőket 

– különleges igények esetén – ellenőrizni kell. 
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– Az útépítési betonok bontásakor keletkező hulladékban gyakran elő-

forduló kismértékű aszfalt-szennyezés (< 20 tömeg%) nincs káros 

hatással az új burkolati anyag minőségére, sőt a hajlítószilárdságát – 

az azonos összetételű kavicsbetonhoz képest – javítja. 

A bontott betonburkolat másodnyersanyagként [25] történő alkalmazá-

sára mutat be egy példát a 4.12. ábra, melyen a Bécs – Salzburg közti au-

tópálya eredeti, és felújított pályaszerkezete látható. Az átépítéskor az 

eredeti betonburkolatot, a rajta lévő aszfaltréteggel együtt felszedték, 

majd azt – az útpálya mellett haladó – mobil törő-osztályozó berendezés-

sel max. 32 mm-es szemcseméretre felaprították, és két frakcióra szét-

osztályozták. A 4 mm alatti frakciót az alsó réteg helyszíni stabilizáció-

jához használták fel, míg az új burkolati réteg adalékanyagát a 4/32 mm-

es zúzott betonból, 0/4 mm-es homok hozzáadásával készítették el. 
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csés ágyazat
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25 cm

Helyszíni talajstabi-

Zúzott adalékú beton

Bitumenes aszfalt
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4.12. ábra. Autópálya betonburkolatának újrahasznosítása 

4.3.1. Betonszerkezetek bontási technológiái 

A bontott beton újrahasznosítását megelőzően az anyagot elő kell készí-

teni (aprítás, osztályozás, tisztítás). Az anyagelőkészítés során alkalmazott 

berendezések kiválasztásakor meghatározó szempont a betonszerkezet 

bontási technológiája, mivel a keletkezett törmelék méretét és tisztaságát 

– az eredeti összetétel, és szerkezeti méretek mellett – a bontási módszer, 

és az ahhoz felhasznált berendezések határozzák meg. 

A beton, vagy vasbeton építmények bontására alkalmazott jellegzetes 

technológiák, ill. gépi berendezések: 

– robbantás; 

– szétszerelés; 
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– mobil munkagépre szerelt (vagy kézi-vezetésű) bontószerszámok: 

– bontókalapács; 

– hidraulikus roppantóolló; 

– marószerszám; 

– önjáró (vagy vontatott) útburkolat törő célgépek: 

– ejtősúlyos berendezések; 

– sajátos palástprofillal kialakított vontatott vagy önjáró vibrációs  

hengerek („impaktorok”). 

A robbantásos technológiára elsősorban olyan esetekben kerülhet sor, 

amikor a robbantás és a szomszédos épületek védelmét szolgáló bizton-

sági intézkedések együttes költsége, más bontási eljárásokhoz képest vi-

szonylag alacsony (pl. toronyházak, kémények, nagyobb területek szaná-

lása stb.) [26]. A törmelék összetétele rendszerint heterogén, és az egyes 

darabok mérete is meghaladhatja az elszállításhoz, ill. a további feldolgo-

záshoz szükséges méreteket, ezért az omladék e részét a helyszínen to-

vább kell darabolni. 

Szétszereléssel általában az olyan előregyártott elemekből készített épít-

mények bonthatók, melyek kapcsolati pontjai viszonylag egyszerűen old-

hatók, pl.: paneles lakóépületek, vasúti keresztaljak, járdalapok stb. A 

szétszerelés előnye, hogy az így visszanyert elemek egy része az eredeti 

feladatukra (pl. járdalapok), vagy attól eltérő célra (pl. iparterületek bur-

kolása vasúti keresztaljakkal) közvetlenül is felhasználható. 

A szétbontott elemek anyagminőség szerinti összetétele viszonylag ho-

mogén (általában: beton + acélbetét), ami a másodlagos adalékanyagként 

való felhasználásuk szempontjából kedvező. Ugyanakkor a nagyobb mé-

retű elemek a hagyományos kialakítású törőgépek garatába nem adhatók 

fel, azokat vagy kisebb méretre (0,7 – 1,0 m) előzetesen fel kell darabolni, 

vagy ilyen jellegű feladatok céljára kialakított sajátos szerkezetű aprítógé-

peket kell alkalmazni. 

A bontókalapácsok működési elve a hajtási módtól függően többféle le-

het, de általában jellemző rájuk, hogy alternáló mozgású vésőszerszámuk 

ütőmunkája révén fejtik ki hatásukat. Kisebb munkákra kézi vezetésű gé-

peket használnak, míg a nagyobb bontási feladatokra mobil munkagépre 

szerelhető bontókalapácsokat alkalmaznak. A kézi vezetésű berendezések 

(„légkalapács”) általában légkompresszorról üzemeltethetők, de gyártanak 

villamos motoros, és belsőégésű motoros hajtású gépeket is. A munka-
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gépre szerelhető típusok többnyire hidraulikus működtetésűek, és a hor-

dozó alapgép hidraulikus rendszeréről üzemeltethetők. 

Az építési hulladék további felhasználása szempontjából azok a bontási 

eljárások és bontó berendezések az előnyösebbek, melyek nemcsak beton 

bontására alkalmasak, hanem a vasbeton, ill. a feszítettbeton szerkezetek-

ben lévő acélbetétek darabolását is elvégzik. Ezen követelmények alapján 

alakították ki a napjainkban egyre szélesebb körben alkalmazott hidrau-

likus roppantóollókat. További előnyük, hogy üzemeltetésük lényegesen 

kisebb zajjal, és rezgéssel jár, mint például a hasonló feladatokra szolgáló 

bontókalapácsoké. 

c.

1

10

9

8

7

3

6
8

7

9

1

b.

3

1

2 3 5

4

a.

1
 

4.13. ábra. Kézi irányítású (a.) és kotrógépre függeszthető (b, c.) hid-

raulikus roppantóollók 

1. mozgó pofa, 2. összekötőkar, 3. munkahenger, 4. csap, 5. irányítókar, 6. füg-
gesztő szerkezet, 7. csatlakozófej, 8. forgótám, 9. vágókés, 10. álló pofa 

A különböző gyártmányú hidraulikus roppantóollók (4.13. ábra) szerke-

zetileg sokféle kialakításúak, de működési elvük többnyire azonos, azaz a 

csuklókkal (4) összekapcsolt roppantópofák (1, 10) közé befogott beton-

szerkezet széttöréséhez szükséges erőt hidraulikus munkahengerekkel (3) 

biztosítják. Üzemmódjuk alapján kézi irányításúak, vagy mobil munka-

gépre függeszthető kivitelűek lehetnek: 

– A kézi irányítású roppantóollók (4.13/a. ábra) saját tápegységről 

üzemeltethetők, és viszonylag kis pofanyílással (250-350 mm) ké-

szülnek. Többnyire csak a vasalatlan beton bontására használhatók, 

ezért a vasbetonban elhelyezett acélszálak elvágására kiegészítő 

munkaeszközt (pl. kézi betonacél vágógép) kell alkalmazni. 

– A kotrógépek gémfejére függeszthető típusokat (4.13/b. és /c. áb-



120      BETONTECHNOLÓGIAI GÉPEK II. 

www.tankonyvtar.hu   Rácz Kornélia, BME 

rák) a hordozó gép hidraulikus rendszere táplálja, és az előzőeknél 

általában nagyobb méretűek. (Például a VTN cég által gyártott leg-

nagyobb roppantóollóval 1500 mm vastagságú betontest is átfog-

ható, és a roppantópofa végén max. 2050 kN, a vágókésnél pedig 

4900 kN erőt képes kifejteni.) 

A függesztett változatok a hordozógép gémrendszerének megfelelő ma-

gasságban dolgoznak, ezért egyes hidraulikus kotrógépekhez – a hatósu-

gár növelése érdekében – hosszított gémet is készítenek. A szerelékek for-

gótámmal (4.13. ábrán: 8) kapcsolódnak a függesztékhez (7), így a hely-

zetük a bontandó épületszerkezethez igazítható. A munkagéphez való 

csatlakoztatásuk kézi átszereléssel, vagy a legkorszerűbb gépeknél olyan 

gyorscsatlakozóval történhet, melynek segítségével a kotrógép – a hidrau-

likus rendszert is összekapcsolva – fel tudja venni a munkaeszközt. 

A kotrógépre függesztett betonroppantó szerelékek többsége, a nagy vá-

góerőt igénylő betonacél darabolására a csuklópont közelében vágókéssel 

(4.13. ábrán: 9) is rendelkezik. Épületszerkezetek bontási munkáihoz 

gyártanak olyan berendezéseket is, melyeknél a pofák teljes felülete ren-

delkezik vágóéllel, így azokkal acélszerkezetű építmények is bonthatók. 

Az előzőekben bemutatott bontószerszámokra jellemző, hogy a teljes be-

ton keresztmetszetet roncsolják, ezért betonfelületek részleges bontására 

nem, vagy csak korlátozott mértékben alkalmazhatók. Ilyen jellegű mun-

káknál viszont jól használhatók kotrógép gémszerkezetére, vagy rakodó-

gép kanala helyére szerelhető marófejek. A marófejek munkaeszközének 

kialakítása lényegében azonos a 4.2. ábrán bemutatott aszfaltmarókéval, 

de szerkezeti méreteik a hordozó munkagéphez igazodnak, és a forgatását 

végző hidromotort ennél munkaeszköznél is a munkagép hidraulikus 

rendszere táplálja. Előnyük, hogy a környezetet terhelő zaj-, és rezgés-

szintjük lényegesen alacsonyabb, mint például a bontókalapácsoké, ezért 

pl. műemlék épületek közelében is alkalmazhatók. 

A beton útburkolatok teljes, vagy részleges felújításakor azt teljes ke-

resztmetszetében fel kell bontani. E célra egyes önjáró felületmaró be-

rendezések ugyan alkalmasak, de a beton marás nagy energiaigénye 

miatt, az ilyen jellegű feladatra többnyire önjáró (vagy vontatott) bur-

kolattörő célgépeket használnak. Ezen berendezések (impactorok; ön-

járó, ejtősúlyos burkolattörők) többnyire dinamikus hatással üzemel-

nek, kihasználva a beton viszonylag alacsony ütőszilárdságát. A 
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burkolat feltörése után, a max. 0,2 – 0,5 m2 felületű betondarabokat 

felszedik, majd törő-osztályozó berendezéssel az újrahasznosítás igé-

nyének megfelelő méretre aprítják. 

4.3.2. Építési hulladék aprítása 

Az építési hulladékanyagok aprítása – ha azt nem az előregyártott elemek 

szétszerelésével végzik – rendszerint már a bontási művelettel elkezdődik, 

de az itt keletkező töretdarabok mérete csak kivételes esetben (pl. maró-

tárcsa alkalmazása) felelhet meg az újrahasznosításuk szemcse mérettel 

kapcsolatos igényeinek. Ezért a bontott anyagot többnyire tovább kell ap-

rítani. Az építési hulladékok feldolgozásához használt törőgép típus ki-

választásakor figyelembe kell venni a feladott anyag összetételét (milyen 

szennyezőanyagokat tartalmaz a törmelék, pl. betonacél) és minőségi jel-

lemzőit (szilárdság, keménység stb.), a gépre feladandó anyagdarabok 

maximális méretét, valamint a kívánt töretméretet. 

4.1. táblázat: Építési hulladékok aprításához használatos törőgépek 

Anyag Aprítási fokozat (jellemző töretméret) 

Tulajdonság 
Hulladék faj-

ta 

Durva 

> 50 mm 

Közepes 

5 - 50 mm 

Finom 

< 5 mm 

nagy szilárd-

ságú, kemény, 

igen koptató 

beton, tégla, 

cserép, kerá-

mia 

pofás, ütőhen-

geres törő, 

roppantóolló 

pofás-, kúpos-, 

röpítő- és ka-

lapácsos-törő 

röpítő- és ka-

lapácsos-törő, 

marótárcsa 

közepes szi-

lárdságú, ke-

mény, koptató 

fémek, kábe-

lek, kemény 

műanyagok 

hidraulikus ol-

ló, röpítő- és 

kalapácsostörő 

kalapácsos tö-

rő, fogazott 

hengeres törő 

kalapácsos 

malom, vágó-

késes törőgép 

kis szilárdsá-

gú, rostos, kis-

sé koptató 

papír, fa, gu-

mi, lágy mű-

anyagok  

fogazott hen-

geres törő, ka-

lapácsos törő 

fogazott hen-

geres törő, ka-

lapácsos törő 

kalapácsos 

malom, vágó-

késes törőgép 

 

Az 4.1. táblázat szerint [27] a beton, és építmények bontásából származó 

szilikátipari anyagok feldolgozása a kőzetek aprítására kialakított „ha-

gyományos” gépekkel is elvégezhető. A nyomással, és az ütéssel üze-

melő gépek összehasonlításakor a töret alakja szempontjából a dinamikus 

hatással aprító berendezések az előnyösebbek, de mivel a beton törmelék 

általában nem hajlamos lemezes aprítódásra, nyomó igénybevétellel aprító 
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berendezések is használhatók. A betonacélt is tartalmazó hulladék feldol-

gozásánál ez utóbbiak előnye, hogy a letisztított acélszálak lényeges 

iránytörés nélkül távozhatnak el a gépből, míg a rotoros törőgépek forgó 

mozgású törőeleme deformálja (összegyűri) az acélszálakat. 

Az előzőek miatt, a bontott beton feldolgozásánál többnyire a „hagyomá-

nyos” törőgépeket alkalmazzák, de ezek mellett megtalálhatók kifejezet-

ten bontott beton aprítására kifejlesztett berendezések is. Ezek jellegzetes 

változatai: 

– vasbeton gerendák és oszlopok aprítására szolgáló kaparószalagos 

berendezések: 

– fekvő elrendezésű pofás törőgépek, 

– ütőhengeres törőgépek 

– mobil munkagépre szerelhető aprítókanalak: 

– kotrógépre függeszthető hidraulikus hajtású pofás törőgépek, 

– rakodó-, vagy kotrógép kanala helyére szerelhető ütő- vagy ma-

róhengeres munkaeszközök. 

A vasbeton és a feszítettbeton gerendák és oszlopok (pl. távvezeték osz-

lopok, vasúti betonaljak, födémgerendák) bontását gyakran a szerkezet 

szétszerelésével végzik. Mivel a hagyományos törőgépek rendszerint gra-

vitációs anyagfeladásúak, a hosszú betonelemeket (a benne lévő acélbeté-

tekkel együtt) az aprítást megelőzően a garatnyílásnak megfelelő méretre 

fel kell darabolni. Ennek elkerülése érdekében fejlesztették ki az ütőhen-

geres, és a fekvő elrendezésű pofás törőgépeket, melyeknél mind az 

anyagfeladást, mind a töret kihordását a törőtér alatt elhelyezett szállító-

pályával oldják meg. Ennek hossza (6 – 12 m) az aprítandó betonszerke-

zet hosszához igazodik, így azt nem kell előzetesen felaprítani, és a kapa-

rószalag a megtisztított acélbetétek kihordását is elvégzi. 

A 4.14. ábrán bemutatott ütőhengeres törőgép – a működési elve alapján 

– a rotoros törőgépek csoportjába tartozik, de az anyagfeladást és a töret 

kihordását egy kaparóláncos szállítópálya (4) végzi. A töret maximális 

méretét a rotoron (2) elhelyezett törőelemek (3) és a kaparólánc közti tá-

volság határozza meg. Ennél nagyobb szemcse azért nem tud keresztül-

jutni a törőgépen, mert a rotor fordulatszámát, és a kaparólánc haladási 

sebességét úgy választják meg, hogy a résnyílásnál nagyobb méretű anya-

got a törőzónán való áthaladása közben legalább egy ütés érje. A résnyílás 

méretét a rotor helyzetének változtatásával lehet módosítani, az e célra 
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beépített hidraulikus munkahenger segítségével. 

1

2

3

4
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4.14. ábra. Ütőhengeres törőgép 

1. alváz (csúszó-talp); 2. ütőhenger; 3. törőelem; 4. kaparólánc; 5. feladógarat; 6. 
láncfüggöny; 7. kihordó szalag 

A fekvő elrendezésű pofás törőgépeknek mind az egyszerű, mind az ösz-

szetett lengőmozgású változatát kifejlesztették. Az előbbi (4.15/a. ábra) az 

álló (2) és az excenteres tengellyel (3) hajtott mozgó pofa (1) között aprít-

ja a kaparószalaggal (5) a törőtérbe juttatott anyagot. 

b.a.
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3
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11 87
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4.15. ábra. Fekvő elrendezésű pofás törőgépek 

1. mozgópofa; 2. állópofa; 3. excenteres tengely; 4. nyomólap; 5. kaparószalag; 
6. a szállító-pálya haladási iránya; 7, 8. a pofa mozgáspályája 

Mivel a mozgópofa (1) mozgáspályája felfüggesztési pontjának megfelelő 

köríveknek (7) felel meg, a törési ütem végén pofa mozgása ellentétes a 

kaparószalag haladási irányával (6). Emiatt a pofa mozgás sebessége gá-

tolja a törőtér kiürítését, valamint a kaparószalag és a töret között nagy 

megcsúszások jönnek létre. Ezzel szemben a 4.15/b. ábrán bemutatott 

összetett lengőmozgású („DUPLEX” rendszerű) változatnál pofák moz-

gáspályájának (8) az anyagáramlás (6) irányú sebessége segíti a törőtér 

ürítését. Ennek következtében nagyobb a gép teljesítőképessége [20], ki-

sebb a pofák kopása, valamint a töret és a szállítópálya közti kisebb meg-
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csúszások miatt, kedvezőbb a kaparószalag igénybevétele is [28]. 

A mobil munkagépre szerelhető aprítókanalak elsősorban olyan felada-

toknál alkalmazhatók előnyösen, amikor a kisebb mennyiségben kelet-

kező bontott anyagot a kitermelés helyszínén célszerű feldolgozni, mivel 

az azonnal visszaépítésre kerül. Például a közművezeték javításakor ki-

bontott vegyes összetételű anyag az árok feltöltésére újból felhasználható. 

Az aprítókanalak felfogó, ill. függesztő rendszerét úgy alakítják ki, hogy 

azok minden olyan mobil munkagépre felszerelhetők legyenek, melyek 

össztömege, valamint a működtetéshez rendelkezésre álló hidraulikus jel-

lemzők megfelelnek a munkaeszköz igényeinek. 

A kotrógép gémjére szerelhető pofás aprítókanalak (4.16/a. ábra) rend-

szerint összetett lengőmozgásúak. Szerkezetileg a hagyományos pofás tö-

rőgépekhez hasonlóak, a töret mérete ezeknél is a résnyílás méretének 

módosításával változtatható meg, de az excenteres tengelyt hajtó hidro-

motort a hordozógép hidraulikus rendszere táplálja és biztonsági berende-

zésként is hidraulikus elemek (nyomáshatároló) szolgálnak. 

1
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3

4a.

   

 

5 3 6 

7 4 
b. 

 

4.16. ábra. Pofás (a.), és rotoros (b.) aprítókanalak 

1. álló pofa; 2. mozgópofa; 3. hajtás; 4. felfogóelem csatlakozás; 5. ütőhengerek; 
6. törőrudak; 7. ütőfejek 

A hagyományos törőgépektől eltérően, a pofás aprítókanalak nem folya-

matos, hanem ciklikus üzemben működnek. A gémrendszer mozgatásával 

először feltöltik a kanalat, felemelik, majd közel függőleges helyzetbe bil-

lentve végzik el az aprítást. 

A rotoros aprító-osztályozó kanalak működési elvük alapján mind a tö-

rőgépekhez (ütőhengeres törő), mind a hajtott tárcsás osztályozógépekhez 

(lásd: 4.18/b. ábrán: forgótüskés osztályozó) sorolhatók, mivel ezek a 

munkaeszközök többféle hulladékfeldolgozási művelet elvégzésére is al-

kalmassá tehetők. A 4.16/b. ábrán bemutatott „nehéz kivitelű” aprítókanál 
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például beton, és egyéb szilikátipari anyagok aprítására is alkalmas, míg a 

„könnyű” és „normál” kivitelűek csak építési hulladék osztályozására, ta-

lajrögök és kis szilárdságú anyagok aprítására, vagy helyszíni talajstabili-

záció keverésére használhatók. A különböző feladatú rotoros kanalak – a 

méret, a terhelhetőség és a teljesítmény-igény mellett – a forgórész (5) 

tárcsás tengelyeinek számában, tárcsák osztásközében, ill. a tárcsák közé 

beépített ütőfejek (7), vagy vágókések kialakításában eltérőek. 

4.3.3. Építési hulladékok szétválasztása 

Az építési hulladékokra, és bontott anyagokra jellemző, hogy rendszerint 

nemcsak méretükben, hanem anyagukban is heterogén összetételűek, ezért 

az anyaghalmaz méret szerinti osztályozásra, ill. az idegen anyagok kivá-

lasztására – a hagyományos osztályozási módok és berendezések mellett – 

néhány speciális, e célra kifejlesztett gépi berendezést is használnak. 

Az anyaghalmaz méret szerinti szétválasztásra leggyakrabban mechani-

kus hajtású síkrostákat, ill. a gépcsoporton belül többnyire tömegerő ger-

jesztésű vibrációs rostákat, másrészt dobrostákat alkalmaznak. A kor-

szerű újrahasznosító telepeken megtalálhatók a vízzel, vagy légárammal 

dolgozó hidraulikus osztályozógépek is, mivel ezekkel a méret szerinti 

osztályozás mellett, egyes szennyezőanyagok leválasztása is elvégezhető. 

A hulladék anyagok méret szerinti szétválasztásának tipikus berendezése 

a dobrosta, melyet egyszerű szerkezete és hajtási módja miatt, mind a 

mobil osztályozó telepeknél, mind a munkagépre szerelhető rostakanalak-

nál alkalmaznak. A dobrosták további előnye, hogy a rostalemezek rés-

nyílásait eltömítő szennyezőanyagok eltávolítása viszonylag egyszerű esz-

közzel – az osztályozó felülethez szorított forgókefével – megoldható. 

A kotró-, vagy rakodógépre szerelhető rostakanalak – az aprítókanalak-

hoz hasonlóan – kisebb mennyiségben keletkező hulladékanyagok hely-

színi feldolgozására szolgálnak. Működési elvűk alapján dobrostás, vagy 

mozgó rostélyrácsos kivitelűek lehetnek. 

A dobrostás rostakanalak (4.17. ábra) osztályozóelemének (1) forgatását 

hidromotor (2) végzi, melyet ezeknél a szerelékeknél is a hordozógép hid-

raulikus rendszere táplál. A munkaeszköz jellegének megfelelően, a ros-

takanalak is ciklikus üzemben működnek, először a munkagép gémrend-

szere segítségével feltöltik a kanalat, majd felemelt helyzetben elvégzik az 
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osztályozást. Végül a kanálban maradó, dobrosta résnyílásánál nagyobb 

méretű szemcséket a rostakanál billentésével ürítik ki. 

 

2 

3 

1 

a. 

    
 

4 

3 

1 

2 

6 

1 

5 b. 

2 

 

4.17. ábra. Mobil munkagépre szerelhető dobrosta-kanalak 

a./ nyitott, konzolos hajtású változat;  b./ zárható, kétoldali hajtású kivitel 

1. dobrosta; 2. hajtás; 3. felfogóelem csatlakozás; 4. billenő ajtó; 5. hidraulikus 
munkahenger; 6. rögzítőkar 

A rostakanalak többségének hajtása, és szerkezeti kialakítása a 4.17/a. áb-

rán bemutatott berendezéshez hasonló, de gyártanak kétoldali hajtású, 

zárható kivitelű rostakanalakat is (4.17/b. ábra). Ezek befogadóképessége 

általában nagyobb, mint a konzolos változaté, és elsősorban rakodógépek 

„aktív szerelékeként” használhatók. A kanál töltéséhez a billenthető ajtót 

(4) kinyitják, majd a hidraulikus munkahengerek (5) és a rögzítőkarok (6) 

segítségével bezárják a kanalat. Az osztályozás után a kanálban maradó, 

túlméretes szemcséket, (az ajtó kinyitását követően) a rostakanál billenté-

sével ürítik ki. 

A rostélyrácsos rostakanál osztályozóelemeinek mozgatását hidromotor-

ral hajtott excenteres tengely forgattyúkarokon keresztül végzi. A motort 

ezeknél a munkaeszközőknél is a hordozógép hidraulikus rendszere táp-

lálja, és az osztályozási folyamatának egyes műveleteit (kanál töltése, az 

anyag szétválasztása, túlméretes anyag kiürítése) is a munkagép gémrend-

szere segítségével oldják meg. 

Az anyagminőség szerinti szétválasztás többféle alapelv szerint végez-

hető el, az összekeveredett anyagok eltérő mechanikai, fizikai, kémiai, 

elektromos, vagy optikai tulajdonságai alapján [27]. Az építési törmelék-

ben leggyakrabban előforduló anyag-féleségekhez használható szétvá-

lasztási módszereket a 4.2. táblázat tartalmazza. 
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4.2. táblázat: Építési hulladékok szétválasztásának módszerei 

Anyag minőség 

Szétválasztási eljárás alapja 

Sűrűség 
Süllyedési 

sebesség 

Mágne-

ses 

Elektro-

mos 

Optikai Mecha-

nikai 

tulajdonságok 

beton      + 

tégla, cserép + +    + 

betonacél   +   + 

gipszkarton +    +  

fa + +   +  

műanyag + +   + + 

papír  +   +  

üveg  +   + + 

színesfém +   +   

zúzottkő, kavics +     + 

aszfalt       + 

 

Az építési törmelékben gyakran előforduló, a betonénál kisebb sűrűségű 

szennyezőanyagok kézi válogatással, légárammal, vagy a vízben való el-

térő süllyedési sebességük alapján választhatók szét. A légárammal vég-

zett szétválasztás két, különböző módszerét mutatja be a 4.18. ábra. Az a./ 

jelű megoldás azon alapul, hogy a szállítószalagról lehulló anyagáramba 

(megfelelő irányban) befúvott levegő nyomásának hatására, a kisebb sűrű-

ségű szemcsék nagyobb ívű pályán haladnak tovább, mint a nagyobb sű-

rűségűek. Ezt felhasználva, a kamra különböző távolságban elhelyezett 

rekeszeiben eltérő sűrűségű anyagok gyűjthetők össze. 

A 4.18/b. változatnál a méret szerinti szétválasztást végző, mechanikus 

(hajtott tárcsás) osztályozógép fölé egy elszívó ventillátort építettek be, 

amely az anyaghalmazból a viszonylag nagy felületű, de kis sűrűségű 

szennyezőanyagokat (pl.: műanyag fólia, papír stb.) eltávolítja. Az ábrán 

látható forgótüskés osztályozógépet elsősorban nehezen osztályozható, 

összetapadt anyagok szétválasztására fejlesztették ki, így ez a megoldás 
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nemcsak az épület bontásból származó vegyes összetételű hulladékok osz-

tályozására, hanem hulladéklerakó telepek felszámolására, valamint fel-

töltött talajok rekultiválására is alkalmazható. 

Levegő

Könnyű Közepes Nehéz

Kevert sűrűségű
a.

anyag

   

N agy  szem cse

K is szem cse

Fólia

b.

 

4.18. ábra. Sűrűség szerinti szétválasztás, légárammal 

a./ kamrás osztályozó;  b./ elszívó ventillátorral felszerelt forgótüskés osztályozó 

4.3.4. Építési hulladékanyag feldolgozó telepek 

A különböző építőipari hulladékanyagok feldolgozása a keletkező meny-

nyiségtől, ill. újrahasznosítás módjától függően történhet: 

– telepített, nagy teljesítőképességű feldolgozó üzemekkel; 

– a törmelék keletkezésének helyszínén: mobil, vagy áttelepíthető tö-

rő-osztályozó berendezésekkel, valamint mobil munkagépre szerelt 

aprító-, és/vagy rostakanalakkal. 

Míg kezdetben, a recycling technológia megjelenésekor az egy-egy na-

gyobb bontási helyszínre gyorsan áttelepíthető, kis- vagy közepes teljesí-

tőképességű mobil törő-osztályozó telepek voltak Európa szerte a jellem-

zők, addig napjainkra – a környezetvédelmi előírások szigorodása miatt – 

egyre inkább előtérbe kerülnek a nagy teljesítőképességű telepített üze-

mek. Ugyanakkor változatlanul megvan a gyorsan áttelepíthető mobil te-

lepek létjogosultsága is. 

A mobil törő-osztályozókat rendszerint lánctalpas alvázra telepítik, így 

azok (pl. betonburkolat anyagának feldolgozásakor) a hulladék keletkezé-

sének helyszínén együtt haladhatnak a bontási munkákkal. 

Az áttelepíthető törő-osztályozó berendezések (4.19. ábra) utánfutóként, 

nyerges vontatóval egy egységként, többtengelyes gépjármű alvázon (1) 

kerülnek elhelyezésre. Az. ábrán látható nagy teljesítőképességű berende-

zés egyaránt alkalmas beton és vasbeton törmelék anyagok, elemgyári és 
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építési hulladékok, bontott aszfalt, valamint nyers kőzetek aprítására is. 
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4.19. ábra. Áttelepíthető törő-osztályozó berendezés 

1. alváz, 2. letalpalás, 3. feladógarat (3/s. szállítási helyzet), 4. vibrációs rosta, 
5. vibromotor, 6. munkahenger, 7. szállítószalag, 8. előleválasztott anyag depó-
nia, 9. röpítő törőgép, 10. hajtóegység, 11. ékszíjhajtás, 12. vibrációs adagoló, 
13. vibromotor, 14. töret kihordó szalag (14/s. szállítási helyzet), 15. mágneses 
leválasztó szalag, 16. fémes anyag gyűjtőtartály, 17. töret depónia, 18. tápegy-

ség, 19. vontató csatlakozás, 20. feljáró rámpa. 

A berendezés üzembe-helyezéséhez az alábbi műveleteket kell elvégezni: 

– a berendezés letalpalása (2); 

– a szállítószalagok (7, 14 ill. 14/s) szétnyitása; 

– a feladó garat (3) és a vibrációs rosta (4) üzemi helyzetének beállí-

tása, az e célra beépített hidraulikus munkahengekkel (6); 

– a rakodógépes anyagfeladás feljáró rámpájának (20) kiépítése; 

– a leválasztott fémes anyagok gyűjtőtartályának (16) elhelyezése. 

A feladógaratba (3) kerülő anyagból –- a túlaprítódás elkerülése érdeké-
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ben – az apró szemcséket egy előleválasztó vibrációs rosta (4) leválasztja, 

és az itt kapott frakciót – az igényektől függően – vagy külön depóniában 

(8) tárolja, vagy a surrantóra helyezett toldat segítségével a töretet szállító 

szalagra továbbítja. (Az utóbbi esetben a 7 jelű szalagot le kell szerelni.) 

A röpítőtörő (9) töretét vibrációs adagoló (12) segítségével szállítószalag 

(14) juttatja a készanyag depóniába (17). A fémes szennyezőanyagokat a 

szállítószalag felett elhelyezett mágneses leválasztó szalag (15) választja 

ki, és továbbítja az erre a célra szolgáló tartályba (16). A berendezés ener-

gia ellátása dizelmotor végzi. Ez ékszíjhajtáson (11) keresztül közvetlenül 

hajtja a törőgépet, és a generátort, amely az elektromos gépegységek (pl. 

vibromotorok) táplálására szolgál. 

Acél

2. rosta

Mágnes

Homok

Szennyezők

kiválogatása

Fa, stb

Különböző méretű zúzottbeton frakciók

Előleválasztó Előtörő

1. rosta

3. rosta

Mágnes

Mágnes

Acél

Utótörő

Acél

 

4.20. ábra. Kétfokozatú törő-osztályozó telep technológiai folyamata 

A 4.20. ábrán bemutatott törő-osztályozó üzem kétfokozatú aprítást vé-

gez. Az előleválasztóra, valamint az előtörőt követő 2. rostára a felesle-

ges, sőt káros túlaprítódás elkerülése miatt van szükség. A bemutatott te-

lep technológiai folyamatra jellemző, hogy nemcsak az előleválasztó 

berendezés után, hanem a másik két aprítási fokozatot követően is mág-

nessel leválasztják a fémes szennyezőket. A többszöri leválasztás azért 

szükséges, mert az ismétlődő törési művelet során a betonból újabb, és 

egyre kisebb méretű fémes anyagok is kiszabadulhatnak. 
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