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Bevezetés
A Járművek és mobilgépek II. tankönyv az ugyanilyen címen oktatott tantárgy anyagát tartalmazza. Ezek az ismeretek a következő szakirányok gépészeti jellegű tantárgyainak megalapozását szolgálják:
– építőgépek,
– automatizált anyagmozgató berendezések és robotok,
– logisztikai folyamatok és
– műszaki logisztika.
A tárgy tartalmi felosztása négy fő témakörre terjed ki. Az első három: a mélyépítés, valamint az út, mint földmű építés technológiáihoz kapcsolódik.
Itt kerülnek ismertetésre a földmunkagépek jellegzetes típusai és fő egységei úgymint:
– kotrógépek,
– földkitermelő- és szállítógépek,
– az építőipar sajátos szállítóberendezései,
– lánctalpas haladóművek, valamint a
– mobil hidraulika alapjai.
Ezt követi az útburkolati anyagok és gyártási folyamatuk tárgyalása, amely magába foglalja
az alkalmazott alapanyagokat és jellemző tulajdonságait, továbbá gyártásuk technológiáit
és az erre szolgáló berendezések ismertetését.
A harmadik fejezet az útburkolatoknak az építési technológiáját és gépeit részletezi, amelyek a következők:
– talajstabilizáció és berendezései,
– terítőgépek (finiserek),
– tömörítés, és gépi berendezései.
Ebben a fejezetben kapott helyet egy igen fontos témakör: a burkolatok bontása és újrahasznosítása.
A negyedik fejezet, amely az anyagmozgatásra szolgáló berendezésekkel foglalkozik, meglehetősen heterogén. Itt egyaránt tárgyalásra kerülnek az építőiparban, szabad téren üzemelő, valamint a telepített üzemekben alkalmazott gépek és berendezések. Ez azzal indokolható, hogy az anyagmozgatás gépi berendezései a termelési ágazatok igen széles körét
szolgálják ki, ezért nem érdemes valamely technológiához közvetlenül hozzárendelni e
gépcsalád egyes tagjait.
A külön elhatárolható csoportokat alfejezetek ismertetik, amelyeken belül további részletezésre kerül sor. Az alfejezetek témakörei a következők: a daruk általában, az autó-, és mobildaruk kiemelten, továbbá a kanalas rakodógépek, emelővillás targoncák, vezetőnélküli
targoncák, raktári felrakógépek, valamint a függősínpályás anyagmozgató rendszerek.
A könyv tárgyalásmódja alapvetően leíró jellegű. A témakörök könnyebb megértését nagyszámú ábra könnyíti meg.
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1. Földművek építése, földmunkagépek jellegzetes típusai
A közlekedési utak építésekor kétféle feladatot kell ellátni, egyrészt a terep magasságkülönbségeit kell a nyomvonalnak megfelelően kiegyenlíteni, másrészt a forgalomnak megfelelő teherbírású pályaszerkezetet kell építeni. Az útpálya szerkezetét és vonalvezetését
mindenkor a terep adottságainak figyelembevételével kell kialakítani (1.1. ábra).
Be vágás

Völgyhíd

Töltés

Alagút

1.1. ábra. Közlekedési pálya vonalvezetése
Az útpályák (1.2. ábra) szerkezetileg két részből állnak:
 az alépítményből (ábrán: 1, 2), melynek feladata a terhelés eloszlatása, ill. a burkolati rétegek alátámasztása;
– a felépítményből, azaz a pályaszerkezetből (ábrán: 3-6), amely rendszerint több, különböző vastagságú és összetételű burkolati rétegből áll.
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1.2. ábra. Autópálya keresztmetszete
1. földmű; 2. talajjavító réteg (stabilizáció); 3. útburkolat; 4. vezetősáv; 5. elválasztó sáv; 6. leállósáv

A különböző épületek, utak, hidak, alagutak, gátak, stb. építését minden esetben földmunkák előzik meg. A természetes állapotú talaj, amelyre az építmény kerül nem rendelkezik
megfelelő teherbírással, nem egyenletes, nem tudja ellátni a szükséges feladatát. A földmunkagépek a talajszelvény megfelelő kialakításával alkalmassá teszik az adott építmény
megépítésére.

1.3. ábra. Földművek keresztmetszetei
A földművek kialakításától függően szükséges bevágások, töltések építése. Sok esetben a
kettő kombinációja is előfordul. A földmunkák első fázisában mindig eltávolítják a növényzetet és a talaj felső rétegét a termőréteget. A termőréteg eltávolítása után következhet
a földmű kialakítása. Először nagy mennyiségű talajmozgatást végeznek és kialakul a durva szelvénykeresztmetszet, majd kis talajmozgatással pontos munkavégzéssel centiméteres
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pontossággal alakítják ki a végső formát. A talaj mozgatása során meglazul, emiatt a mozgatott talajt a beépítési helyen tömöríteni kell, hogy növeljük a teherbírását.

1.4. ábra. Földmunkagépek csoportosítása
A földmunkagépek családját sok gépváltozat alkotja, az adott gépcsoportokon belül minden munkafeladathoz található megfelelő kialakítású gép. A földmunkagépek között a kotrógépek és a földkitermelő-szállítógépek végzik a talaj, vagy egyéb anyag kitermelését,
szállítását és a végső talajszelvény kialakítását. A tömörítőgépek feladata a laza talajban
lévő levegő és víz kiszorítása, a megfelelő teherbírás elérése érdekében. A talajlazítók a kitermelésre váró kötött kemény talaj lazítását végzik, hogy a kitermelőgépek hatékonyabban
dolgozhassanak.
1.1. Kotrógépek
A kotrógépek a talaj kitermelését és szállítóeszközre, vagy depóniába ürítését végzik. A kitermelési folyamat alapján szakaszos és folyamatos üzemű gépeket különböztetünk meg.
1.1.1. Szakaszos üzemű hidraulikus kotrógépek
A szakaszos üzem a kotrási művelet végrehajtási módjára utal. A kotrási művelet munkafázisai:
 munkaszerelék megtöltése talajjal a nyesési művelet során,
 a munkaszerelék kiemelése és elfordítása az ürítési helyre,
 munkaszerelék ürítése depóniába, vagy szállítóeszközre,
 az üres munkaszerelék visszafordítása és süllyesztése a kitermelési helyre.
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1.5. ábra. Mélyásószerelékes lánctalpas hidraulikus kotrógép
1. járószerkezet; 2. forgatómű; 3. forgó felsőváz; 4. gém; 5. kanálszár; 6. mélyásó kanál;7. gémmozgató munkahenger; 8. kanálszár mozgató munkahenger; 9. kanalat mozgató munkahenger;
10. rudazat

Kitermelés során a gépek a munkaterületen belül mozgást is végeznek. A gépek járószerkezete teszi lehetővé a helyváltoztatást. A kotrógépek készülhetnek gumikerekes és lánctalpas járószerkezettel. A lánctalpas gépek kis sebességű mozgásra képesek, állékonyságuk
jobb a gumikerekesnél, nehezebb terepen is képesek mozogni. A gumikerekes gépek fő
előnye, hogy közúti közlekedésre is alkalmasak, de munka közben letalpaló berendezéssel
kell növelni a stabilitásukat.
A gépek hajtóműve hidraulikus, ami azt jelenti, hogy a motortól az energiát folyadék szállítja a munkavégző elemekhez. A gémszerkezetet mozgató munkahengerek, a haladómű és
a forgatómű hidromotorjai alakítják a folyadék energiáját mechanikai energiává.
a.

b.

c.

1.6. ábra. Letalpaló berendezés gumikerekes kotrógéphez
A mélyásó szerelékes kotrógépek nemcsak földmunkák végzésére használhatók. A munkaszerelék cseréjével alkalmasak bontási, újrahasznosítási, rakodási és speciális földmunkák
elvégzésére is.
Bontási és újrahasznosítási munkáknál használható szerelékek:
bontókalapács,
roppantó olló,
aprító kanál,

rostakanál,
marófej,
acélvágó olló.
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Speciális földmunkákhoz használható szerelékek:
talajfúró,
talajtömörítő vibrolap,
láncos árokásó,

rotoros árokásó,
markoló,
rakodó.

Felhasználástól függően a kotrógépek gémszerkezetének elemei is cserélhetők. Erre akkor
van szükség, amikor nem mélyásási, hanem rakodási, bontási, rézsűkialakítási munkákat
végeznek. A gém és a kanálszár a csuklópontoknál szétszerelhető és egy másik elem illeszthető a helyére. Egy ilyen speciális gémkialakítást mutat be az 1.7. ábra.

1.7. ábra. Nagy kinyúlású gémmel szerelt kotrógép
Hosszított gémszerkezettel változik a kotrógép trajektóriája is. Az úgynevezett trajektória
megmutatja, mekkora területen képes dolgozni adott gémszerkezettel és adott szerelékkel.

1.8. ábra. Kotrógép trajektóriája különböző szerelékkel
Bányászatban, nagyobb volumenű munkáknál hegybontó szerelékes kotrógépeket használnak. A hegybontó szerelékes kotrógépek a talajfelszín felett képesek kotrási munkák elvégzésére. A munkafolyamat megegyezik a mélyásószerelékes gépekével, csak az ürítés nem a
szerelék kibillentésével történik, hanem a kanál szétnyitásával.
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1.9. ábra. Hegybontószerelékes lánctalpas hidraulikus kotrógép
1. járószerkezet; 2. forgatómű; 3. forgó felsőváz; 4. gém; 5. kanálszár; 6. hegybontó kanál; 7. gémmozgató munkahenger; 8. kanálszár mozgató munkahenger; 9. kanalat mozgató munkahenger

A traktorkotrók többfunkciós gépek. Az alapgép egy traktor, amelyhez elöl egy homlokrakodó kanál, hátul egy kotrószerelék kapcsolódik. Emiatt rakodási és kotrási feladatok elvégzésére is alkalmasak.

1.10. ábra. Traktorkotró
1. traktor; 2. mélyásó kanál; 3. kanálszár; 4. gém; 5. hidraulikus munkahengerek; 6. forgatómű;
7. felfogólap; 8. letalpaló berendezés; 9. homlokrakodó kanál.

A traktorkotrók kotrószereléke a kotrógépektől eltérően csak ±90°-ban képes elfordulni a
függőleges tengely körül. A gémszerkezet kialakítása megegyezik a mélyásószerelékes kotrókéval, azaz gém – kanálszár – kanál részekből áll. A kanálszár teleszkóposan kitolható,
így növekszik a kotrási mélység. Mivel gumikerekes traktor az alapgép, ezért kotrásnál letalpaló berendezéssel kell a gép stabilitását növelni.
A homlokrakodó kialakítása lehetővé teszi, hogy a rakodókanál emeléskor, illetve süllyesztéskor ne változtassa a szöghelyzetét. Ezt egy karos mechanizmussal mechanikusan érik el.
A rakodószerelék és a gémszerkezet mozgatását is hidraulikus munkahengerek végzik.
A traktorkotrókhoz is többféle szerelék kapcsolható.

 Balpataki, Bohács, Keisz, Kulcsár, Rácz, BME
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1.11. ábra. Traktorkotróra illeszthető szerelékek
1.1.2. Folyamatos üzemű kotrógépek
Folyamatos üzemű kotrógépek kis és nagy volumenű földmunkáknál is egyaránt használatosak. A kotrási folyamat nem szakaszos, hanem folyamatos, azaz a kotrás, ürítés és a gép
haladása egy időben történik.
b.

a.

c.
d.

e.

1.12. ábra. Folyamatos üzemű kotrógépek
a) rotoros árokásógép, b) vedersoros árokásógép, c) keresztkotrású vedersoros kotrógép,
d) marótárcsás kotrógép, e) úszó folyami kotró

Vedersoros gépeknél a kotrási műveletet egy végtelenített láncra szerelt vedersor végzi. A
vedersor helyzete és a gép haladási iránya alapján megkülönböztetünk hosszkotrású és keresztkotrású vedersoros kotrókat. A keresztkotrású gépeknél a merítéklétra merőlegesen
www.tankonyvtar.hu
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helyezkedik el a haladási irányra. A hosszkotrású gépek haladási iránya és a merítéklétra
iránya megegyezik. A gépek haladási sebességét és a vedersor sebességét úgy kell megválasztani, hogy minden veder megteljen és ne maradjon lenyesetlen sáv. A vedrek ürítése a
merítéklétra gép felőli végén történik.
Marótárcsás gépeknél a kotrást forgó maródobra rögzített kotrókanalak végzik. A kanalak
a felső holtponton ürülnek ki. A kanalak maródob felőli oldala nyitott. A maródob kialakítása olyan, hogy kotráskor a nyílás be van fedve. Ürítéskor ez a nyílás válik szabaddá, így
kiürül az anyag a kanálból.
1.2. Földkitermelő- és szállítógépek
A vonalas földmunkák jellegzetes berendezései a földkitermelő-szállítógépek, amelyeket a
munkaeszköz szerkezeti kialakítása és a munkavégzés módja szempontjából két csoportba
sorolhatunk:
 a tolólappal felszerelt gépek (földtológép és földgyalu), melyek a lenyesett talajt
maguk előtt tolják, majd elterítik (1.13 /a. ábra),
 puttonnyal, vagy ládával kialakított gépek (földnyesőgép), melyek a lenyesett talajt
összegyűjtik, majd a beépítési helyre szállítják, ahol a teletöltött puttonyt kiürítik, és
elterítik az anyagot (1.13/b. ábra).
a.

10...20 m

10...20 m

~ 1m

b.

töltés

ürítés

1.13. ábra. Vonalas földmű építése földtológéppel (a) és földnyesőgéppel (b)
1.2.1. Földtológép
A földtológépek a haladó főmozgású földmunkagépek családjába tartoznak. Munkaszerelékük egy tolókeretre felszerelt tolólap, amely a gép elején helyezkedik el. A legelterjedtebb típus a lánctalpas földtológép, de léteznek gumikerekes változatok is
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a.
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b.
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c.
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d.

6

4

1

1.14. ábra. Lánctalpas földtológép
a) szerkezeti vázlat, b) c) d) a nyesési szög változtatásának változatai
1. lánctalpas haladómű, 2. motor, 3. tolólap, 4. tolókeret, 5. hidraulikus munkahenger, 6. állító
rudazat, 7. csapok

A gép haladása közben a tolólappal lenyesi a talaj felső rétegét. A lenyesett réteg vastagságát a tolókeret emelésével, illetve süllyesztésével lehet változtatni. A tolólap dönthető, így
a nyesőél talajjal bezárt szöge változtatható. A lenyesett talajt a gép maga előtt tolva az ürítési helyre szállítja, majd elteríti. A nagy tolóerőt lehetővé teszik a magas körmökkel rendelkező láncpapucsok, amelyek a talajba hatolva megakadályozzák a gép megcsúszását.
A lánctalpas földtológépek hátuljára kiegészítő munkaeszközök is felszerelhetők: vonószem, csörlő, talajlazító.
1.2.2. Földnyesőgép
A földnyesőgépek nemcsak a talaj nyesését végzik, hanem a lenyesett talajt képesek elszállítani, majd kiüríteni. A gépek munkaeszköze egy nyesőláda, amelynek elején nyesőél helyezkedik el. A nyesőládát ajtó zárja le elölről. A földnyesőgépeket a nagy volumenű földmunkáknál alkalmazzák.
Töltésnél a láda elejét hidraulikus munkahengerek leengedik a talajra, hogy a nyesőél behatoljon a talajba. A lenyesett talaj a ládába áramlik, mert a gép folyamatosan halad előre.
Amikor a láda megtelt, az ajtó becsukódik és a ládát kiemelik. A nyesőláda térfogata 3 – 6
– 12 m3, sőt speciális feladatokhoz 20 – 30 m3-es térfogatú is készül.
Szállítás közben a nyesőláda kiemelt helyzetben van, a lezárt billenő ajtó megakadályozza
az anyag kiszóródását.
Ürítéskor a láda kiemelt helyzetben marad, kinyitja a kezelő az ajtót és a gép konstrukciós
kialakításától függően vagy a láda billentésével, vagy a láda hátulját lezáró hátfal előre
mozgatásával történik az ürítés. Ürítés közben is halad a gép és a szállított talaj egyenletes
rétegvastagságban terül el.
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d.
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1.15. ábra. Földnyesőgép munkafolyamata, és a láda ürítése
a.) a nyesőláda töltése talajnyeséssel, b.) szállítás, c.) talaj elterítése, d.) az ürítés megoldásai
1. egytengelyes vontató, 2. nyesőláda, 3. billenő ajtó, 4. csukló, 5. mozgó hátlap, 6. ajtó mozgató
munkahenger, 7. láda emelő munkahenger, 8. teleszkóp henger, 9. ürítő ajtó, 10. kaparószalag

A saját motorral rendelkező önjáró földnyesőgépekre jellemző a kitolólapos ürítés. Ezek a
gépek nagy volumenű földmunkáknál használatosak, hazánkban nem terjedtek el. Itthon
többnyire vontatott földnyesőket használnak, melyeket traktorok után kapcsolnak.

1.16. ábra. Vontatott földnyeső
Kötött köves talajon a gépek vonóereje nem mindig éri el a nyeséshez és töltéshez szükséges erőt. Ebben az esetben a láda töltéséhez elevátorra van szükség.
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1.17. ábra. Elevátoros földnyesőgép
A láda maximális töltöttségéhez közeledve nagyon megnő a menetellenállás. Ilyenkor egy
lánctalpas földtológép hátulról nyomja előre a földnyesőt, amíg a láda teljesen megtelik.
1.2.3. Földgyaluk
A földgyaluk a precíz, pontos földművek készítésének a gépei, az úgynevezett „finom”
földmunkáknál alkalmazzák. Munkaeszközük egy gyalukés, amely az első és a hátsó tengely között helyezkedik el egy kereten. A gépek kis mennyiségű talaj mozgatását végzik.
Bonyolult földműveket (pl. rézsűket) is ki tudnak alakítani, ezért a gyalukés lapos, széles
és több irányba mozgatható.
9

a.

2
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8

13

11

1
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b.
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c.
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13

11

5
3
12
4

1.18. ábra. Földgyalu
a.) szerkezeti vázlat; b.) a gyalukés mozgatási módjai; c.) kerékdöntés
1. vontató, 2. vázszerkezet, 3. gyalukés, 5. tartókeret, 6. forgatható keret, 7 - 10. munkahengerek, 11. kormányzott kerék, 12. állító mechanizmus, 13. gömbcsukló

A gyalukés emelhető süllyeszthető, változtatható a rézsűszög a nyesési szög és a haladás
irányú szög. A kés oldalirányba kitolható. A vázszerkezet többnyire nem mereven kapcsolódik a vontatóhoz, hanem csuklósan. A vontató és a váz egymáshoz képes elbillenthető,
így csökken a fordulási sugár, illetve a gép oldalazva is tud dolgozni. A gyalukés munka
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közben szöget zár be a haladási iránnyal. Emiatt a nyesésből származó ellenálláserőnek oldalirányú komponense is van, amely a gépet oldalra tolja. Az első kerekek oldalra billenthetők, így képesek ellentartani az eltérítő erőnek.
a.

H

1

b.

>h

H

H

2

1

h

<h

h

H2

1.19. ábra. A terep egyenlőtlenségének hatása a vágóél helyzetére
a.) földtológépnél, b.) földgyalunál

A vágóél elhelyezéséből következik (lásd 1.19. ábra), hogy a földgyaluval sokkal egyenletesebb felület alakítható ki, mint a földtológéppel. Emiatt a nagy pontosságot igénylő vonalas földmunkáknál rendszerint az előbbi géptípust alkalmazzák. Korszerű lézeres vezérléssel centiméteres pontosságban lehet a vágóélet vezetni.
Napjainkban minden gépkezelő munkáját fedélzeti számítógépek és szintbeállító berendezések segítik. A földgyaluk is fel vannak szerelve olyan berendezésekkel, amelyek a gyalukés pozícióját figyelik és tájékoztatják a gépkezelőt, vagy tájékoztatás nélkül beavatkoznak
és a kés mozgatását végzik. Ezekkel a rendszerekkel felszerelt földgyaluk 5-10 milliméteres pontossággal képesek dolgozni.

1.20. ábra. Tolólappal és talajlazítóval felszerelt földgyalu
A földgyalukra is felszerelhetők kiegészítő munkaeszközök. A gépek elejére egy kisebb
tolólap szerelhető, amellyel a földtológépekhez hasonló munkát végezhetnek. A gépek hátuljára talajlazítót szerelnek, amely kis munkamélységben képes a kötött, fagyott talajt fellazítani.
1.3. Az építőipar sajátos szállítóberendezései
A szállítójárműveknek ugyanolyan fontos szerepük van az építkezéseknél, mint a különböző földmunkagépeknek és betontechnológiai gépeknek. A szállítójárművek végzik az építőanyagok munkaterületre szállítását, vagy építkezésen belüli mozgatását, illetve a törmelék és hulladék elszállítását. Ezek a feladatok megkövetelik, hogy a szállítójárművek
közúton és terepen is képesek legyenek mozogni. Az építőanyagok lehetnek ömlesztett
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anyagok, poranyagok, darabáruk, folyékony, képlékeny anyagok. Ezek megfelelő szállítását
különböző járművekkel végzik. Anyagmozgatáskor mindig figyelembe kell venni a szállítandó mennyiséget és a szállítás körülményeit (terepviszonyok, milyen anyag, mekkora távolság), mert ezen tényezők határozzák meg az alkalmazható jármű kialakítását.

1.21. ábra. Építőpari szállítójárművek csoportosítása

Szállítási
mennyiség ciklusonként
< 4 m3
4 – 10 m
>10 m3

3

Szállítási távolság
< 100 m

100–1000 m

1000-5000 m

>5 km

lánctalpas föld- földnyeső
toló

tehergépkocsi

tehergépkocsi
és pótkocsi

lánctalpas föld- földnyeső,
toló
csuklótörzsű
dömper

tehergépkocsi,
csuklótörzsű
dömper

nyerges vontató

földnyeső

földnyeső, bá- bányadömper
nyadömper

szállítószalag,
csille

1.22. ábra. Építőipari szállítójárművek alkalmazhatósága
Kis távolságú szállításra földkitermelő és szállító gépek használhatók. A tehergépkocsik és
vontatók a közepes és nagy távolságú szállítás gépei. A csuklótörzsű dömperek nehéz terepen való szállításra, a bányadömperek pedig nagy mennyiségű anyag közepes távolságra
szállításához használhatók. (1.22. ábra)
1.3.1. Építőipari tehergépkocsik
A tehergépkocsik a legelterjedtebb szállítójárművek, nemcsak az építőiparban használják
őket. A szállítandó teher tulajdonságaitól függően számos változata alakult ki.
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Építőipari tehergépkocsik fajtái:
billenő felépítményes: egy, kettő, vagy három oldalra billenő;
rögzített rakfelületű: nyitott, vagy zárt felépítménnyel;
betonkeverő-szállító (lásd: 2.2.3. fejezet);
cement és poranyag szállító;
tartálykocsi;
öntött aszfalt szállító.
A tehergépkocsikra jellemző, hogy a közúton és terepen megtett út aránya körülbelül 7525%, mégis a terepjáró képesség a legfontosabb jellemzőjük.
A tehergépkocsikat felépítés alapján két fő részre bonthatjuk: járóképes alváz és felépítmény.
A járóképes alváz hordozza a felépítményt. Saját erőforrással és hajtásrendszerrel rendelkezik. Fő részei:
vázszerkezet,
hajtásrendszer,
futómű,
vezetőfülke.

1.23. ábra. Járóképes alvázak felépítése
1. alváz, 2. vezetőfülke, 3. futómű

A járóképes alvázak kialakítása meghatározza, hogy az adott tehergépkocsi milyen felépítményt hordozhat, milyen terepviszonyok között alkalmas a szállításra.
A járóképes alvázak fő jellemzői az építőipari felhasználás szempontjából:
 Gépkocsi tengelyek száma: építőiparban 2, 3, 4, 5, vagy akár több tengelyes tehergépkocsikat is használnak. Minél nagyobb a tengelyszám, annál nagyobb terheléssel
mozoghat a jármű, mert nagyobb felületen érintkezik az úttesten.
 Hajtott tengelyek számának növelése a terepjáró képesség javulását okozza. Jellemzők a legalább kettő, három, vagy négy hajtott tengelyes tehergépkocsik. (A tehergépkocsiknak nem a tengelyszámát, hanem a féltengelyek és a hajtott féltengelyek számát adják meg. Azaz a 6x4 jelentése: 3 tengelyes jármű (6 féltengely),
amelyből 2 hajtott).
A tehergépkocsik vázára szerelhető felépítmények határozzák meg milyen szállítási fel Balpataki, Bohács, Keisz, Kulcsár, Rácz, BME

www.tankonyvtar.hu

22

JÁRMŰVEK ÉS MOBIL GÉPEK II.

adatra használható az adott jármű. Az építőiparban használatos felépítmények a következők:
Hátra billenthető felépítmények ömlesztett anyagok szállítására használhatók. A hátra
billenő felépítmény a teherautó háta mögé üríti a tartalmát. Az ürítés úgy történik, hogy a
jármű vázához hátul csuklósan kapcsolódó billenőteknőt egy hidraulikus munkahenger
megemeli, a teknő elfordul a csuklópontok körül és kicsúszik belőle a tartalma. A
billenőfelépítményt hátulról lezárhatja mozgó hátfal (billenőkapu). Hátfal nélküli felépítményeket is használnak. A billentési szög körülbelül 50-55°. A hidraulikus munkahenger
táplálására hidraulikus tápegység kerül beépítésre a járműre, amely hajtását a teherkocsi
motorjáról kapja. A billenőteknő kopásálló acélból készül, lehet úgynevezett „félköríves”,
vagy téglalap keresztmetszetű. A félköríves teknőket nagy igénybevételre, durva szemcsés
anyag szállítására tervezték.

1.24. ábra. Hátra billenő felépítményes tehergépkocsi
1. hátra billenő felépítmény, 2. fülke védelem, 3. billentő munkahenger, 4. csuklópontok

Kettő és három oldalra billenő felépítmények is hasonlóan működnek, mint a hátrabillenők, csak ott négy darab csuklóponton fekszik a rakfelület. A csuklók csapszegei a billentési irányba áthelyezhetők, így változtatható a billentési irány. A kettő és három oldalra billenő felépítmények oldalfalai és hátfala is lenyitható a billentési irányban.

1.25. ábra. Három oldalra billenő felépítményes tehergépkocsi
1. három oldalra billenő felépítmény, 2. billentő munkahenger, 3. csuklópontok, 4. homlokfal, 5. hátfal

Mereven a járművázhoz rögzített felépítmények főként darabáruk szállítására használhatók. Takaróponyva is felszerelhető, hogy az időjárás viszontagságaitól megvédjük a szállított anyagot, például zsákos cement, vagy faáru szállításakor. A felépítmény oldalfalai és
hátfalai is lenyithatók a rakodás könnyítése miatt.
1.3.2. Nyerges vontatók
www.tankonyvtar.hu
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A nyerges vontatók járóképes alvázból és a rá rögzített nyeregszerkezetből állnak. Tengelyszámuk általában 2 – 3, amelyből egy, vagy kettő hajtott. A nyerges vontatók úgynevezett
félpótkocsikat húznak. A félpótkocsi az úgynevezett királycsappal kapcsolódik a nyeregszerkezethez. A nyeregszerkezet kialakítása lehetővé teszi a függőleges és a vízszintes tengelyek menti elfordulást. A félpótkocsi vontatásakor a raksúly egy része a nyergesvontatót
terheli. A nyergesvontatókat kimondottan közúti nagyobb távolságú szállításra alkalmazzák
a nagy raktérfogatú félpótkocsik miatt.

1.26. ábra. Nyerges vontató
1. fülke, 2. alváz, 3. nyeregszerkezet, 4. futómű

1.3.3. Építőipari pótkocsik
A pótkocsik olyan járművek, amelyeket beépített erőforrással és meghajtó rendszerrel rendelkező járművek vontatnak, mivel saját erőforrással nem rendelkeznek.
Az építőipari pótkocsikat építőipari tehergépkocsik és nyerges vontatók is vontathatják a
pótkocsi kialakításától függően.

1.27. ábra. Billenőfelépítményes tandem futóműves pótkocsi
1. vonószem, 2. alváz, 3. három oldalra billenő felépítmény, 4. futómű

A pótkocsik vonóháromszöggel, vagy vonórúddal kapcsolódnak a vontató jármű vonószerkezetéhez. Ömlesztett anyag szállításához billenőfelépítményes pótkocsikat használnak. A felépítmény kialakítása megegyezik a tehergépkocsiknál ismertetett típusokkal. A
pótkocsik készülhetnek egy, kettő és három tengelyes kivitelben. A futómű kialakítás lehet
forgózsámolyos, illetve tandem, illetve tridem rendszerű. A forgózsámolyos pótkocsik tömegükkel nem terhelik a vontató járművet, a tandem, illetve tridem pótkocsik pedig kis
mértékben.
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1.28. ábra. Hátrabillenő felépítményes félpótkocsi
1. hátra billenő felépítmény, 2. billentő teleszkóphenger, 3. surrantó, 4. alváz, 5. királycsap,
6. futómű

A félpótkocsik nyergesvontatóhoz kapcsolhatók a nyeregszerkezeten keresztül. Kialakításuk miatt a tömegük egy része a vontatót terheli. Az ömlesztett építőanyagok szállítására
használt félpótkocsik legtöbbje hátrabillenő felépítménnyel készül.
1.3.4. Csuklótörzsű dömperek
A csuklótörzsű dömperek olyan szállítási feladatra használhatók, ahol a terepadottságok
nem teszik lehetővé billenőfelépítményes tehergépkocsik alkalmazását (laza talaj, víznyomásos terület, nehéz terep).

1.29. ábra. Csuklótörzsű dömper
1. első vázrész, 2. hátsó vázrész, 3. kezelőfülke, 4. csuklószerkezet, 5. billenő felépítmény,
6. hátsó futómű, 7. első futómű

A csuklótörzsű dömperek nevüket az alváz kialakításukról kapták. A gépek alváza két
részből áll, melyek csuklósan kapcsolódnak egymáshoz. A két vázrész idomacél létravázkonstrukció. A gép kormányzása a vázrészek egymáshoz képesti elfordításával lehetséges.
A fordítást hidraulikus munkahengerek végzik. Mindkét oldalon csuklósan a vázhoz kapcsolt munkahengerek dugattyúrúdjának egyike kanyarodáskor befelé mozog, az ellenkező
oldali kifelé. A gép a befelé mozduló dugattyúrudas munkahenger irányába fordul. A vázrészek között függőleges tengelyű és menetirányba mutató vízszintes tengely körüli elfordulást biztosító csukló, illetve golyóskoszorú van beépítve, ami a terepjáró képességet nagy
mértékben javítja, ugyanis a két vázrész egymástól függetlenül képes követni a terepegyenetlenségeket, emiatt alkalmasabbak a nehéz terepen való szállításra, mint a tehergépkocsik.
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Az első vázrészen van a motor, hajtómű, vezetőfülke a kezelőelemekkel és a mellső tengely. A hátsó vázrészen van(nak) a hátsó tengely(ek), és a billenőplató. A tengelyek száma
többnyire három, de a kisebb raktérfogatú gépek lehetnek kéttengelyesek is. A tengelyek
mindegyike hajtott, az első tengely hajtása kikapcsolható, ha a terepviszonyok megengedik.
A billenőfelépítmény keresztmetszete trapéz alakú, ürítése vagy a felépítmény munkahengerrel való billentésével, vagy egyes típusoknál a billenőfelépítmény homlokfalának hidraulikus teleszkópmunkahengerrel való hátramozgatásával történik. Ekkor a teknőből kitolja
a homlokfal az anyagot, ami akár menet közben is történhet a gép egyensúlyának megváltozása nélkül (billenőplató billentésekor a jármű súlypontja felemelkedik és laza talajon
instabillá válhat billentés közben). Ezzel lehetővé válik az anyag elterítése is a munkaterületen. A teknő térfogata 10 m3-től 25m3-ig változik, a gépek össztömege a 70 tonnát, a
hasznos szállított tömeg a 35-40 tonnát is elérheti.
1.3.5. Merevvázas bányadömperek
A merevvázas bányadömperek kimondottan nagy mennyiségű ömlesztett anyag szállítására
valók. Méreteik nem teszik lehetővé a közúti közlekedést, és sokszor a közúton való szállítást sem, ezért a gépek összeszerelésének utolsó fázisa többnyire a munkaterületen történik.
A legnagyobb bányadömperek össztömege meghaladhatja a 600 tonnát és a 400 tonnás
hasznos terhelést, emiatt laza talajon nem képesek mozogni. A szállítási útvonalakat sík felületűre kell készíteni és folyamatosan karbantartani. A gépek terepjáró képessége méreteikhez képest elég rossz, lazább, vagy felázott talajon könnyen elakadnak.

1.30. ábra. Merevvázas bányadömper
1. futómű, 2. vezetőfülke, 3. motor, 4. hátra billenő felépítmény, 5. billentő munkahenger, 6. csukló

Vannak kisebb méretű változatok is, melyek össztömege 40-45 tonna, hasznos teherbírásuk
20-25 tonna, maximális sebességük 60-70 km/h is lehet.
A merevvázas bányadömperek a nagy térfogatú (akár 267 m3) és megerősített
billenőteknőben szállítják az anyagot. Csak hátrabillenő konstrukciók léteznek, a teknő
hátsó részének kialakítása úgynevezett „surrantó” formájú, ami billentés közben megakadályozza, hogy a szállítmány egy része a jármű hátulja és a billenőplató közé szoruljon. A
felépítmény billentését hidraulikus munkahengerek végzik, emiatt nagy teljesítményű hidraulikus tápegység beépítése szükséges a gépekbe. A nagy össztömeg miatt fontos, hogy
kisebb terepegyenetlenségeken való áthaladáskor ne boruljon fel a jármű. A futóművek
hidropneumatikus lengéscsillapításúak, hogy csillapítsák a járművek nem kívánatos billegését.
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1.4. Lánctalpas haladóművek
A lánctalpas járószerkezetek használata olyan esetekben indokolt, amikor gumikerekes járóművel a terepadottságok, stabilitási problémák, vagy egyéb környezeti feltételek lehetetlenné teszik a járművek mozgását. Az első lánctalpas járószerkezetek az első világháborúban jelentek meg a harckocsikon. Később mezőgazdasági gépeken és építőgépeken is
alkalmazták. Az építőiparban és hadiiparban ma is jelentős a lánctalpas járművek használata.
Lánctalpas járószerkezet előnyei

Lánctalpas járószerkezet hátrányai

nagy felfekvő felület,
kis talajnyomás,
jó vonóerő átadás,
nagy stabilitás.

forduláskor rongálja a talajt,
szilárd burkolatú úton nem használható,
kis sebesség érhető el vele.

1.4.1. Lánctalpas járószerkezet felépítése
A lánctalpas járószerkezet fő részei: lánckocsi, lánckerék, vezetőkerék, láncfeszítő, járógörgők, tartógörgők, lánckígyó, láncpapucsok.

1.31. ábra. Lánctalpas járómű felépítése
 Lánckocsi és láncfeszítő: a lánckocsihoz kapcsolódnak a járó és tartógörgők. A
láncfeszítő a lánckocsihoz rögzített. Rugós mechanizmussal feszíti a vezetőkereket a
lánckígyóhoz. A láncfeszítés állítására a lánckopás miatt van szükség.
 Vezetőkerék: részben viseli a jármű tömegét. Feladata a lánckígyó megvezetése.
 Lánckerék: a hajtást ez az elem viszi át a lánctalpra.
 Járógörgők: a gép tömegének jelentős részét viselik. A lánckocsihoz mereven, vagy
rugalmasan kapcsolódhatnak. A peremes kialakítás a lánc megvezetését szolgálja.
 Tartógörgők: a lánckígyó tömegének egy részét viselik, megakadályozzák, hogy a
belógó lánckígyó károsítsa a lánckocsit.
 Lánckígyó: egymáshoz csuklósan kapcsolódó elemekből áll. A lánckígyón gördülnek a görgők, a vezetőkerék és a lánckerék. A lánckígyó hornyaiba kapcsolódva adja
át a lánckerék a hajtónyomatékot.
 Láncpapucsok: a lánckígyóra csavarral rögzítettek. Kapaszkodókörmökkel adják át
a vonóerőt a talajra. A körmök kialakítását és a papucsok méretét a jármű felhasználási körülményei határozzák meg.
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1.4.2. Lánctalpas járószerkezetek típusai
Felfüggesztés alapján háromféle típusa létezik: merev, félmerev és rugalmas.
Merev felfüggesztésnél lánckocsihoz mereven vannak rögzítve a járógörgők, a vezetőkerék és a tartógörgők. A lánckocsi és a jármű vázszerkezete is mereven kapcsolódik egymáshoz. Ez a kialakítás kis sebességű gépeknél használható, a merev kialakítás miatt a talajegyenetlenségek hatása jelentős a stabilitás szempontjából (billegés), illetve a jármű
tömege nem az egész felületre, hanem csak annak kis részére hat. Kotrógépeken, rakodógépeken és darukon alkalmazzák.

1.32. ábra. Talajegyenetlenség hatása merev járószerkezetnél
A félmerev felfüggesztésre jellemző, hogy a lánckocsihoz mereven rögzítettek a görgők és
a vezetőkerék. A lánckocsi első része rugalmasan, hátsó része pedig csuklósan kapcsolódik
a vázszerkezethez. A lánckocsik a csukló körül elmozdulhatnak, így jobban tolerálják a terepegyenetlenségeket, de a merev felfüggesztésű járógörgők miatt kis sebességű mozgásra
valók. Ennél a lánctalp kialakításnál is jelentős a talajegyenetlenségek miatt kialakuló billegés. Lánctalpas földtológépeken és mezőgazdasági gépeken használják.

1.33. ábra. Félmerev felfüggesztésű lánctalpas járószerkezet
1. láncpapucsok, 2. tartó görgő, 3. járógörgő, 4. lánckocsi, 5. hajtó lánckerék, 6. láncfeszítő, 7. vezetőkerék, 8. laprugó köteg

A rugalmas felfüggesztésnél járógörgők egyesével, vagy párosával rugalmasan kapcsolódnak a lánckocsihoz. Legtöbbször párosával himbakocsikba szereltek. Ez a kialakítás lehetővé teszi a nagyobb sebességű mozgást, ezért lánctalpas harcjárműveken és mezőgazdasági gépeken alkalmazzák.
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1.34. ábra. Rugalmas felfüggesztésű lánctalpas járószerkezet
1. láncpapucsok, 2. tartó görgő, 3. járógörgő, 4. himbakocsi, 5. vezetőkerék, 6. láncfeszítő,
7. lánckerék

1.4.3. Lánctalpas járószerkezetek kialakítása
Felépítés alapján megkülönböztetünk ovális (1.31. ábra) és delta (1.35. ábra) kialakítású
lánctalpas járószerkezeteket. A delta kialakítású abban különbözik az oválistól, hogy a
lánckerék feljebb helyezkedik el, a helyére pedig egy vezetőkereket szerelnek. Drágább
konstrukció, de kevésbé van kitéve a hajtómű a szennyeződéseknek, illetve nagyobb a jármű hasmagassága. Rendkívül fontos előnye a deltahajtásnak a jobb karbantarthatóság és a
lényegesen kisebb szerelési idő.

1.35. ábra. Delta kialakítású lánctalpas járómű
1.5. Mobil hidraulika alapjai
A hidraulikus energiaátalakítás lényege, hogy a meghajtó motor által termelt mechanikus
energiájából (M, ω), hidraulikus energiát állítsunk elő (p, Q), amelyet a fogyasztók újra
mechanikai energiává alakítanak (M, ω, illetve F, v). A hidraulikus energiát munkafolyadék szállítja el a fogyasztókhoz. A hidraulikus rendszer az energiaátalakítókon kívül tartalmaz irányító elemeket, energiatárolókat és kondícionáló elemeket.
Hidraulikus hajtások szinte minden járműben találhatók: gépkocsik, vasúti járművek, hajók, repülőgépek, építőgépek, anyagmozgatógépek, mezőgazdasági gépek. A járműveken
kívül az iparban is elterjedt a hidraulikus hajtások alkalmazása: kohászat, szerszámgépipar,
színpadtechnika, erőműtechnika, bányászat, mezőgazdaság, erdészet, vagyis a mobil járművek és a helyhez kötött berendezésekben egyaránt.
www.tankonyvtar.hu
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1.36. ábra. Energiaátalakítás a hidraulikus berendezésben
Hidraulikus hajtás előnyei

Hidraulikus hajtás hátrányai






nagy energiasűrűség,
fokozatnélküli szabályozhatóság,
jó áttételezhetőség, nagy módosítás,
könnyű forgó mozgásból egyenes
vonalú mozgást származtatni,
 egyszerű túlterhelés elleni védelem,
 terhelés alatt indítható.






drága elemek,
rossz összhatásfok,
szennyeződésre érzékeny,
érzékeny az üzemeltetési körülményekre, gondos karbantartást igényel.

A hidraulikus rendszerek ábrázolásakor nem az elemek szerkezeti rajzát használjuk, hanem
szabványos jelképi jelöléseket (lásd: 1.1. táblázat). Az elemek szerkezeti rajzai bonyolultak. Emiatt vált szükségessé az egyes elemek szabványos rajzjelekkel való helyettesítése.
A rajzjelek az elem funkcióját működését is mutatják, a szerkezeti felépítéséről azonban
nem nyújtanak tájékoztatást. A rajzjelek használatával leegyszerűsödik a rajzkészítés és
rajzolvasás, könnyebb a működés megértése.

1.37. ábra. Szimbolikus jelölések értelmezése
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Rajzolvasási példa bemutatása
Az 1.38. ábrán egy rajzjelekkel ábrázolt hidraulikus körfolyam látható. A hidraulikus szivattyú visszacsapó szelepen keresztül szállít folyadékot a mágneses működtetésű útváltóhoz.

1.38. ábra. Egyszerű hidraulikus körfolyam felépítése
Az útváltó 4/3-as alaphelyzetben zárt. A zárt alaphelyzet miatt a szivattyú terhelése a tönkremenetelig növekedhet. A szivattyú védelmére nyomáshatárolót építettünk a rendszerbe,
amely megakadályozza a túlterhelést. Ha az útváltót valamelyik szélső helyzetbe kapcsoljuk, akkor megnyílik a folyadék útja a munkahenger felé. A munkahenger csatlakozói elé
fojtó – visszacsapó szelepek kerültek beépítésre a dugattyúsebesség szabályzása miatt. A
folyadék a munkahenger egyik terébe áramlik és elmozdítja a dugattyút. Emiatt a másik
térben lévő folyadék kiszorul és a fojtószelepen keresztül az útváltón át a szűrőhöz áramlik.
A szűrő a szilárd szennyeződéseket kiszűri a folyadékból, így az tisztán áramlik vissza a
tartályba. A szűrő eltömődése esetén a folyadék a megkerülő visszacsapó szelepen keresztül áramlik a tartályba. A munkahenger mindkét irányban változtatható löketvég fékezéssel
felszerelt. A rendszerben uralkodó nyomások a manométerekről olvashatók le.
Hidraulikus energia-átalakítók
A hidraulikus energiaátalakítók két fajtáját különböztethetjük meg:
Szivattyúk: mechanikus energiából hidraulikus energiát állítanak elő,
Motorok: hidraulikus energiából mechanikus energiát állítanak elő (hidromotorok, amelyek
szerkezete alapvetően megegyezik a szivattyúkéval, illetve hidraulikus munkahengerek).
1.5.1. Szivattyúk
A szivattyúknak sok fajtája alakult ki a különböző igények és üzemeltetési körülmények
miatt. A legelterjedtebb szivattyútipusok összefoglaló táblázata látható az 1.39. ábrán.
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1.39. ábra. Szivattyútípusok
Hidraulikában térfogatkiszorítás elvén működő szivattyúkat használunk. A térfogatkiszoríás elvén működő szivattyúk működése az 1.40. ábrán látható. Zárt hengerben lévő dugatytyút mozgatunk egy excenteres hajtóművel. Az excenter forgása miatt a dugattyú a hengerben előre - hátra mozog. A rugó feladata, hogy kifelé mozgáskor visszahúzza a dugattyút.
A dugattyú hátrafelé mozgásakor nyomásesés jön létre a dugattyú előtti térben, amelynek
hatására a tartályból folyadékot szív a szívószelepen. Szíváskor a nyomószelep zárva van.
A dugattyú a hátsó holtponti helyzetét elhagyva előre mozog és kiszorítja a folyadékot a
dugattyú elől a nyitott nyomószelepen keresztül. Ez a ciklus ismétlődik folyamatosan.

1.40. ábra. Térfogatkiszorítás elve
A szállított elméleti térfogatáram:
Q  qn
Q  A  2e  n
D 
2

Q 

4

 2e  n 

1

D  en
2

2

3

Q – térfogatáram (m /s, liter/perc)
q – fajlagos munkatérfogat (m3/fordulat, cm3/fordulat)
n – fordulatszám (fordulat/perc)
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e – excentricitás (m)
A – dugattyú felület (m2)
D – dugattyú átmérő (m)
Fogaskerekes szivattyúk
Két fajtája a külső és belső fogazású fogaskerekes szivattyú. A külső fogazású két egyforma fogaskerékből, a házból és a házfedelekből áll. A fogaskerekek az 1.41. ábra jelölései
szerint alulról szállít felfelé. A forgás közbeni fogárok növekedés szívóhatást hoz létre, ami
folyadékot szív. A megtelt fogárokban lévő folyadékot a fogaskerék forgás közben a nyomócsatlakozóhoz szállítja. Itt a fogárokba belépő másik fog kiszorítja és a nyomócsonkon
keresztül távozik.

1.41. ábra. Külső- és belsőfogazású fogaskerekes szivattyú összehasonlítása
A külső fogazású is hasonlóan működik, csak itt a szívási és nyomózóna hosszabb, emiatt
sokkal halkabb az üzemelés közben.
Fogaskerék szivattyúk olcsók, de zajosak, egyenlőtlen a szállításuk, rossz a hatásfokuk.
Alárendelt helyeken alkalmazzák.
Lapátos szivattyúk
A lapátos szivattyúk egy lapátos forgó rotorból és egy álló házból épülnek fel. A házhoz
képes a rotortengely excentrikusan helyezkedik el. A rotor forgása és az excentricitás miatt
a lapátok közötti tér folyamatosan változik A térfogat növekedésekor szívóhatás jelentkezik és folyadékot szív a szivattyú. A térfogat csökkenésekor a folyadék kiszorul a térből.

1.42. ábra. Egyszeres és kettős működésű lapátos szivattyú elve
Létezik kétlöketű kialakítás is. Ennél nem az excentricitás miatt változik a lapátok közti
tér, hanem a ház belső falának kialakítása miatt.
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A lapátos szivattyúk kritikus pontja a lapátok és a ház fala közti kapcsolat. A nem megfelelő nyomóerő miatt folyadékszivárgás jöhet létre a lapát két oldali tere között, ezért többféle
megoldást alkalmaznak ennek csökkentésére (1.43. ábra):
 Erőnövelés nyomással: kis nyomásnál használatos megoldás, ugyanis nagy nyomásnál megnő a szorítóerő, amelynek hatására leszakad a kenőfilm és kopás jelentkezik.
 Két tömítő él: a kettős él jobb tömítést biztosít, a szorítóerő a felére csökken.
 Erőcsökkentés: a lapát két végére vezetett nyomás állandó értéken tartja szorítóerőt a
különböző felületek miatt.

1.43. ábra. Lapátkialakítási megoldások
Lapátos szivattyúk egyenletesen szállítanak, halk járásúak, érzékenyek a szennyeződésre és
a viszkozitás-változásra.
Axiáldugattyús szivattyúk
Az axiáldugattyús szivattyúk két fő fajtája a ferdetengelyes és ferdetárcsás kivitel. Az
1.44/a. ábrán látható ferdetengelyes szivattyúnál a dugattyúk végei egy forgó tárcsa furataihoz csuklósan kapcsolódnak. A dugattyúk a henger furataiban axiálisan helyezkednek el.
Mivel a henger és a tárcsa nem egy tengelyű, ezért forgás közben a dugattyúk ki-be járnak a
henger furataiban. Egy furatban egy fordulat alatt egy szívó és egy nyomó ütem zajlik le. A
szivattyú rajzon jelölt helyzetében a henger túlsó oldala a szívó, innenső oldala a nyomó
oldal. A hengerhez egy vese alakú hornyokkal ellátott vezérlőtárcsa kapcsolódik, ami áll.
Egyik horony a szívó-, a másik pedig a nyomócsonkhoz kapcsolódik. A tengelyferdeség
változatásával lehet a szállított térfogatáramot csökkenteni, illetve növelni.

1.44. ábra. Ferdetengelyes (a.) és ferdetárcsás (b.) axiáldugattyús szivattyúk felépítése
A ferdetengelyes axiáldugattyús szivattyú hasonlóan épül fel, mint a ferdetárcsás, de itt a
dugattyúk egy billenthető tárcsának támaszkodnak. A forgó hengerben a tárcsa ferdesége
miatt ki-be járnak a dugattyúk. A henger furatait itt is vezérlőtárcsa kapcsolja össze a szívó
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és nyomócsatlakozóval. Mivel a dugattyúk végei az álló ferde tárcsán csúsznak, ezért a kopások miatt hidrosztatikus csapágyazású papucsokkal kapcsolódnak. A hidrosztatikus
csapágyazás miatt csökken a súrlódás és a kopás. A ferde tárcsa billentésével lehet a szállított térfogatáramot változatni.
Axiáldugattyús szivattyúk nagyon elterjedtek az ipari és mobil hidraulikában is. Nagyon jó
teljesítmény-tömeg aránnyal bírnak, könnyen szabályozhatók.
1.1. táblázat: Axiáldugattyús szivattyúk paraméterei közötti kapcsolatok

Radiáldugattyús szivattyúk
A radiáldugattyús szivattyúk képesek a legnagyobb nyomások elviselésére. Két fő fajtájuk
a belső és a külső dugattyú támasztásos kivitel. A dugattyúk mindkét típusnál egy henger
furataiban radiálisan helyezkednek el. Belső dugattyútámasztásnál a henger áll, a forgó
tengelyen lévő excenter pedig ki-be mozgatja a dugattyúkat. A külső dugattyútámasztású
kivitelnél a henger a dugattyúkkal forog. A ház és a henger excentrikus elhelyezkedésű,
emiatt a dugattyúk alternáló mozgást végeznek. A dugattyúkat rugók feszítik a háznak, illetve az excenternek. Radiáldugattyús szivattyúkat magasnyomású rendszerekben alkalmaznak.
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1.45. ábra. Radiáldugattyús szivattyúk felépítése belső és külső működtetés esetén
1.5.2. Hidraulikus munkahengerek
Hidraulikus munkahengerek felhasználása sokrétű, így többféle változat alakult ki. A főbb
típusok láthatók az 1.46. ábrán.

1.46. ábra. Hidraulikus munkahengerek csoportosítása
A munkahengerek fő részei a henger, dugattyú, dugattyúrúd és a tömítések. A munkahenger egyenes vonalú mozgást hoz létre a hidraulikus energiából. Működés szerint megkülönböztetünk egyszeres és kettős működésű munkahengereket.
Az egyszeres működésű munkahengerek csak egy oldalról tápláltak, így csak egy irányba
képesek erőt kifejteni. A dugattyú visszatérítését alaphelyzetbe külső terhelés, vagy rugó
végzi.

 Balpataki, Bohács, Keisz, Kulcsár, Rácz, BME

www.tankonyvtar.hu

36

JÁRMŰVEK ÉS MOBIL GÉPEK II.

A kettős működésű munkahengerek dugattyújának mindkét oldala összeköttetésben áll a
hidraulikus körrel. Mindkét irányba képesek erőt kifejteni. A kifejtett erőt a nyomás és a
dugattyúfelület szorzata határozza meg ( F  p  A ). Az aszimmetrikus munkahengerek
emiatt nem egyforma erőt fejtenek ki kifelé, illetve befelé mozgáskor.

1.47. ábra. Hidraulikus munkahenger löketvég fékezése
A hidraulikus munkahenger dugattyúsebessége a térfogatáram és a dugattyúfelület függvénye ( v  Q / A ). A nagy sebességgel mozgó dugattyú a henger fenéknek, vagy fejnek ütközésekor károsíthatja azt. Emiatt célszerű a felütközési sebességet 0,5 m/s alá csökkenteni.
Ezt löketvég fékezéssel érik el (1.47. ábra). A dugattyú aljára egy hengeres tömböt (csillapító hüvely) helyeznek, illetve a hengerfeneket is úgy munkálják ki, hogy a csillapító hüvely belecsússzon. Amikor a dugattyú közelít az alsó holtponthoz a csillapító hüvely belecsúszik a furatba és a folyadék a dugattyú alatti gyűrű keresztmetszetű térből a
fojtószelepen át áramlik. A fojtás miatt csökken a kifolyó térfogatáram, emiatt csökken a
sebesség. A fékezési úthossz és a fojtószelep beállítása határozza meg a fékezés mértékét.
1.5.3. Nyomásirányítók
A nyomásirányítók feladata a hidraulikus rendszerben uralkodó nyomás befolyásolása.

1.48. ábra. Nyomásirányítók csoportosítása
A nyomáshatárolók feladata, hogy a rendszerben kialakuló nyomást egy előre beállított
értéken tartsa. Kialakításuk alapján megkülönböztetünk ülékes és tolattyús nyomáshatáro-
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lókat (1.49. ábra).

1.49. ábra. Közvetlen vezérlésű nyomáshatároló megoldásai
A nyomás vagy az ülék, vagy a tolattyú felületére hat. Ez a nyomás p  A erőt felt ki a rugóra. Ha az erő nagyobb a rugóerőnél, akkor a rugó összenyomódik, az ülék, vagy tolattyú
elmozdul és a folyadék a kialakuló résen áramlik. Ha a nyomás lecsökken, a szelep ismét
lezár.
1.5.4. Áramirányítók – mennyiségszelepek
Az áramirányítók feladata a rendszerben áramló folyadék mennyiségének befolyásolása.

1.50. ábra. Áramirányítók csoportosítása
A fojtószelepek az áramlási keresztmetszet szűkítésével csökkentik a térfogatáramot. A
fojtószelepen átáramló folyadékmennyiség függ a fojtórés keresztmetszetétől, a fojtórés

 Balpataki, Bohács, Keisz, Kulcsár, Rácz, BME

www.tankonyvtar.hu

38

JÁRMŰVEK ÉS MOBIL GÉPEK II.

alakjától, a folyadék sűrűségétől és a nyomáskülönbségtől: Q  k  A f 

2



 p .

1.51. ábra. Fékező fojtószelep szimbolikus ábrázolással és a szerkezeti felépítés
Munkahengerek sebességének befolyásolására használható a fékszelep (1.51. ábra). A munkahenger dugattyúrúdján lévő bütyök működteti a szelep tolórúdját (4). A tolórúd egy tolattyút (2)
mozgat, melyen lévő furatokon keresztül áramlik az olaj. A tolattyú elmozdulása csökkenti az
áramlási keresztmetszetet, ennek hatására csökken a folyadékáram, így fékeződik a dugattyú. A
dugattyú visszafelé mozgásakor az elzárt fojtórésen nem tud folyadék áramlani, ezért egy viszszacsapó szelepet (6) kell beépíteni.
1.5.5. Útirányítók
Útváltók
Az útváltók feladata a folyadék útjának megváltoztatása. Tolattyús és ülékes útváltókialakítások is vannak, de a tolattyús útváltók az elterjedtebbek.

1.52. ábra. Útváltók csoportosítása
Az útváltók jelképi jelölése információt ad a csatlakozók számáról, kapcsolási pozíciókról
és a működtetés módjáról.
Az útváltók fő jellemzői:
 Csatornák száma/pozíciók száma: a 3 pozícióba kapcsolható 4 csatlakozóval rendelkező útváltót 4/3-as útváltónak hívjuk. Ezek alapján a 2 pozícióba kapcsolható 2
csatlakozóval rendelkező útváltók 2/2-esek.
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 Diszkrét, vagy arányos működésű: diszkrét működtetésnél csak a kapcsolási pozíciókban működhet az útváltó, arányos kivitelnél a tolattyú fokozatosan vált át és két
pozíció között is tartózkodhat, tehát végtelen sok helyzet lehetséges.
 Alaphelyzet: az a pozíció, amelyben a tolattyút egy elem (rugó) rögzíti (a rajzi jelképen a csatornák elnevezéseit ehhez a pozícióhoz írjuk). Az útváltó alaphelyzetben
különböző csatornakapcsolatokkal készülhet felhasználás függvényében.
 Működtetési mód alapján megkülönböztetünk:







Személyi (pedál, kézikar, nyomógomb),
Mechanikus (rugós, görgős, reteszelhető),
Elektromos (egyenáramú, váltóáramú),
Hidraulikus,
Pneumatikus útváltókat.
Építési mód:






Egyedi csővezetékbe,
Fűzhető szendvics,
Öntött tömb.
Kapcsolási mód (fogyasztók kapcsolása):

 Soros,
 Párhuzamos,
 Egyedi.
A tolattyús útváltók egy házban mozgó tolattyúból és működtető elemekből állnak. A tolattyú mozgatásával különböző csatornakapcsolatok nyílnak és záródnak, így változik az
áramlás iránya. Abban az esetben, ha nagy térfogatáramot nagy nyomás alatt akarunk vezérelni, nagy működtető erőre van szükség a nagy súrlódási és impulzus erő miatt. Előfordulhat, hogy kézzel nem tudunk ekkora erőt kifejteni, ezért az ilyen esetekben elővezérelt útváltót használunk (1.53. ábra).
Az elővezérelt útváltó egy elővezérlő és egy főszelepből áll. Az elővezérlő útváltó irányítja
a főszelep tolattyúvégeihez a nyomást, amelynek hatására megtörténik az átkapcsolás

1.53. ábra. Elővezérelt útváltó jelképi jelöléssel
Zárószelepek
A zárószelepek a folyadékáram útjának zárására használhatók. A visszacsapó szelepek az
egy irányú folyadékmozgást biztosítják a rendszerben. Léteznek vezérelt visszacsapó sze Balpataki, Bohács, Keisz, Kulcsár, Rácz, BME
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lepek is, melyek a záróirányú folyadékáramlást is megengedik, ha a vezérlőágon nyomásjelet kapnak. A visszacsapó szelepek ülékes kivitelben készülnek, emiatt résolajmentesen
zárnak. A vezérelt visszacsapó szelepeket tehertartásra használják.

1.54. ábra. Zárószelepek csoportosítása
1.5.6. Kiegészítő elemek
A hidraulikus rendszerben az energiaátalakítókon, irányítóelemeken és energiatárolókon
kívül egyéb elemek is megtalálhatók. Ezek feladata a rendszer hőmérsékletének szabályozása, a munkafolyadék tisztán tartása, tárolása, illetve a rendszer adott paramétereinek mérése, kijelzése, illetve hiba esetén figyelmeztetés.

1.55. ábra. Kiegészítő elemek csoportosítása
Szűrők és szűrési technikák
A hidraulikus rendszer rendkívül érzékeny a szennyeződésekre. A szennyeződések folyamatosan koptatják, károsítják a rendszer elemeit, amíg végül meghibásodnak. Mivel nem
akadályozhatjuk meg a szennyeződés bekerülését, ezért fontos, hogy minél előbb kiszűrjük
azokat.
Szennyeződés források:
 Gyártás során az elemekben maradt szennyeződések,
 Folyadék betöltésekor bekerülő szennyeződések,
www.tankonyvtar.hu
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 Üzem közben az elemek kopástermékei,
 Tömítéseken keresztül bekerülő szennyeződések,
 Javításkor, karbantartáskor bejutó szennyeződések.

1.56. ábra. Szennyeződés források a hidraulikus rendszerben
A szennyeződések a kis tűréssel illesztett elemeket koptatják, a mozgó elemek beszorulhatnak, eltömődhetnek a kis furatok és csatornák. Ennek megakadályozására szűrőket helyezünk a hidraulikus rendszerbe.

1.57. ábra. Szennyeződésre érzékeny kapcsolatok a hidraulikában
 Balpataki, Bohács, Keisz, Kulcsár, Rácz, BME
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A szűrők a rendszer több pontjára is beépíthetők. A tervezők feladata meghatározni, hogy
mely beépítési helyek a legoptimálisabbak az adott rendszer védelmére.

1.58. ábra. Szűrők beépítési helyei a hidraulikus rendszerben
1.5.7. Rendszertechnika – alapkapcsolások
A hidraulikus körfolyamokat két nagy csoportra oszthatjuk: nyitott és zárt rendszerre.
A nyitott körfolyam lényege, hogy a szivattyú a tartályból felszívott folyadékot irányító
elemeken keresztül eljuttatja a fogyasztókhoz, majd onnan a folyadék visszajut a tartályban. Ez a ciklus ismétlődik, a tartály aktív szerepet kap. A nyitott kör lehetővé teszi sok
munkahenger és hidromotor működtetését, tetszőlegesen bővíthető.
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1.59. ábra. Nyitott körfolyam felépítése lépésről-lépésre
A nyitott körfolyam előnyei:
 hidromotor és munkahenger is működtethető,
 korlátlan számú elemmel bővíthető,
 nagy tartály miatt nincs szükség a munkafolyadék hűtésére.
A zárt körfolyam lényege, hogy a szivattyú és hidromotor csatlakozói közvetlenül össze
vannak kapcsolva, tehát a szivattyú nem a tartályból szívja a folyadékot, hanem a
hidromotorból kifolyó olaj jut el a szívócsonkhoz. Ennek a megoldásnak előnyei és hátrányai is vannak. A zárt körfolyammal csak hidromotor működtethető, leginkább mobil gépek hajtásrendszerében alkalmazzák.
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1.60. ábra. Zárt körfolyam felépítése lépésről-lépésre
A zárt körfolyam előnyei:
 kis helyigény,
 kisebb a külső szennyeződés bekerülésének veszélye,
 kis hidraulikaolaj tartály kell,
 nincs kavitációveszély.
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Hidraulikus hajtásvezérlés
Mobil hidraulikus hajtásoknál háromféle hajtásvezérlést különböztetünk meg: primer (szivattyú), szekunder (hidromotor) és primer – szekunder (szivattyú – hidromotor) (1.61. ábra).
Primer vezérlésnél változtatható szállítású szivattyú szállítja folyadékot az állandó nyelésű hidromotorhoz. A hajtás előnye, hogy állandó terhelés mellett állandó nyomatékot ad le.

1.61. ábra. Primer és szekunder vezérlés jellemzői
Szekunder vezérlés állandó szállítású szivattyúból és változtatható nyelésű motorból áll.
A motortengelyen állandó teljesítmény vehető le fordulatszámtól függetlenül.
Primer – szekunder vezérlésnél a szivattyú és a motor is változtatható munkatérfogatú.
Induláskor a szivattyú minimális szállítással üzemel, a motor maximális nyelőtérfogatra
van állítva. A szivattyú szállítását folyamatosan növeljük amíg a térfogatáram maximális
lesz. Ezalatt állandó nyomatékkal gyorsul a jármű. Ezután a motor nyelőtérfogatát csökkentjük, így nő a fordulatszám állandó teljesítményt közölve a hajtóművel.
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1.2. táblázat: Grafikus szimbólumok
Jelkép

Elnevezés
Állandó szállítású szivattyú egy szállítási
iránnyal

Állandó szállítású szivattyú két szállítási
iránnyal

Változtatható szállítású szivattyú egy szállítási iránnyal

Változtatható szállítású szivattyú két szállítási iránnyal

Állandó nyelőtérfogatú egy forgásirányú
hidromotor

Állandó nyelőtérfogatú két forgásirányú
hidromotor

Változtatható nyelőtérfogatú egy forgásirányú hidromotor

Változtatható nyelőtérfogatú két forgásirányú hidromotor

Egyszeres működésű hidraulikus munkahenger

Egyszeres működésű hidraulikus munkahenger rugós alaphelyzetbe állítással
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Egyszeres működésű hidraulikus teleszkóphenger
Kettős működésű aszimmetrikus hidraulikus
munkahenger
Kettős működésű szimmetrikus hidraulikus
munkahenger kétoldali dugattyúrúd kivezetéssel
Kettős működésű aszimmetrikus hidraulikus
teleszkóphenger

Kettős működésű aszimmetrikus hidraulikus
munkahenger egy oldali löketvég fékezéssel
Kettős működésű aszimmetrikus hidraulikus
munkahenger kétoldali löketvég fékezéssel
Kettős működésű aszimmetrikus hidraulikus
munkahenger kétoldali állítható löketvég fékezéssel

2/2-es útváltó

3/2-es útváltó

4/2-es útváltó

4/3-es útváltó, alaphelyzetben nyitott P – T
ággal és zárt A és B csatlakozással

 Balpataki, Bohács, Keisz, Kulcsár, Rácz, BME

www.tankonyvtar.hu

48

JÁRMŰVEK ÉS MOBIL GÉPEK II.

Nyomógombos működtetés, rugós alaphelyzetbe állítással

Kézikaros működtetés

Pedálos működtetés, rugós alaphelyzetbe állítással

Közvetlen vezérlésű nyomáshatároló

Közvetlen vezérlésű nyomáshatároló állítható rugóerővel

Elővezérelt nyomáshatároló változtatható
elővezérlő rugóval

Viszkozitás érzékeny fojtószelep

Viszkozitás érzéketlen fojtószelep

Viszkozitás érzékeny állítható fojtószelep

Viszkozitás érzéketlen állítható fojtószelep

Rugós visszacsapó szelep
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Visszacsapó szelep

Vezérelt visszacsapó szelep

Elzárócsap
Nyitott tartály

Szűrő

Hűtő

Fűtő
Vezeték
Résolaj, vezérlő vezeték
Flexibilis tömlő

Meghajtó motor

Csőcsatlakozás
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2. Útburkolati anyagok és gyártási folyamatuk
Az útpálya szerkezete – az alapanyagát, ill. a merevségét tekintve – lehet:
 hajlékony: zúzottkő, makadám vagy aszfalt alaprétegekre épített, bitumen kötőanyagú aszfaltpálya;
 fél-merev: hidraulikus kötésű alaprétegre épített aszfaltpálya;
– merev: hidraulikus kötésű táblázatalaprétegre fektetett betonpálya.
Mindkét burkolati anyagra jellemző, hogy annak döntő részét (kb. 90 tömeg%) az ásványi
adalékanyag (kőváz) alkotja. Alapanyagaik között a legfontosabb eltérés a kötőanyagukban, és azok kötési folyamatában van. A beton szilárdulása a cement és a víz vegyi folyamata révén megy végbe, a bitumen viszont egy olyan szerves „ragasztóanyag”, amely az
aszfaltkeverék beépítése után vegyileg nem változik meg.

Összetevők

2.1. táblázat: Útburkolati anyagok összetétele, és előállítási folyamata

adalékanyag
kötőanyag
adalékszerek
töltőanyag

A gyártás technológiai műveletei

Kötési folyamat

Újrahasznosítás

Beton

Aszfalt

homok + kavics (zúzottkő)
cement + víz
folyékony vegyszerek
kőporok
hidratáció (vegyi folyamat)

homok + zúzottkő (kavics)
bitumen
szálas, szemcsés adalékok
mészkőliszt (filler)
termoplasztikus átalakulás

adalékanyag előkészítés (aprítás, osztályozás, tisztítás)
(adalékanyag mérlegelése)*
szárítás, melegítés
–
(kőanyag újraosztályozása)*
mérlegelés, adagolás
keverés
szállítás
bedolgozás (terítés, tömörítés)
–
utókezelés, pihentetés
aprítás + új kötőanyag
felmelegítés

Az eltérő alapanyagokból, és a szilárdulási folyamat különbségéből adódóan a kétféle burkolattípust összehasonlítva [1] jellemző rájuk, hogy:
 A betonpályák merevsége nagyobb, terheléselosztása egyenletesebb.
 A betonpályáknak nagyobb a várható élettartamuk, de dinamikus igénybevételekre
és túlterhelésre érzékenyebbek.
 A betonpályák fenntartási költsége rendszerint kisebb, ugyanakkor felújításuk lényegesen költségesebb.
 Az aszfaltburkolat folytonos, míg a betonburkolatok – a hőmérsékletváltozás okozta
_________________________________________________________________________
* Csak szakaszos üzemű keverőtelepeknél!
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termikus feszültségek miatt – többnyire tágulási hézagokkal készülnek (3.2. fejezet).
 A aszfaltburkolatra a forgalom ráengedhető, ha az legalább +40 oC-ra lehűlt. A beton kötése lényegesen hosszabb (28 nap), és elkészülte után (a hidratációhoz szükséges víz megtartása érdekében) 7 - 14 napig utókezelést is igényel. Ennek módszerei:
a felület vizes permetezése, letakarása, vagy bevonása páraelzáró vegyszerekkel.
 Előállítási műveleteik nagyrészt azonosak, de lényeges eltérés köztük, hogy az aszfaltgyártásnál a keverés előtt az adalékanyagot fel kell melegíteni.
– A beton kötése vissza nem fordítható vegyi folyamat, ezért az újrahasznosítása csak
új kötőanyag hozzáadással lehetséges, míg az aszfalt szilárdulásának termoplasztikus
folyamata a felmelegítését követően ismételten létrejön (lásd még: 3.4. fejezet).
2.1. Burkolati anyagok alapanyagai és jellemző tulajdonságai
2.1.1. Aszfalt típusok és jellemző tulajdonságaik
Az aszfaltokat közös tulajdonságaik és legfontosabb megkülönböztető jegyeik alapján
többféle módon lehet rendszerezni:
 A burkolati réteg funkciója, ill. helye alapján lehetnek: alap-, kötő- vagy
zárórétegek;
 Az adalékanyag összetételtől függően:
– Folytonos, vagy kihagyásos szemeloszlásúak (az előbbi tömör, az utóbbi forgalom
alatt utántömörödő burkolatot eredményez).
– Különböző maximális szemcseméretűek, melynek értéke szoros kapcsolatban van
a burkolati réteg vastagsági méretével.
 Az aszfalt készítési módja alapján lehetnek: keveréses (hengerelt), és permetezéses
(szórásos) eljárással készült burkolatok.
 Az aszfalt készítésnél alkalmazott hőmérsékletnek megfelelően:
– Hideg eljárással készülő felületi bevonatoknál az elterített kővázra bitumenemulziót (esetleg hígított bitument) permeteznek.
– Félmeleg eljárással felületi bevonatok és alaprétegek készíthetők, 80 - 120 oC permetezési hőmérsékleten, bitumenemulzió, vagy hígított bitumen használatával.
– Meleg eljárással, 160 - 210 oC hőmérsékleten gyártják a hengerelt aszfaltokat. Kötőanyaguk: bitumen vagy modifikált bitumen.
– A forró eljárással (180 - 240 oC) gyártott öntöttaszfaltokra jellemző, hogy a szokásosnál nagyobb bitumen tartalommal (7-9 tömeg%) készül, ezért önterülő, így kis
vastagságú (2-4 cm), szabálytalan felületek (pl.: járdák) kialakítására is alkalmas.
A bitumen a folyékonytól a szilárdig terjedő halmazállapotú, termoplasztikus tulajdonságú, nagymolekulájú szénhidrogének halmaza. A természetben is előfordul, de aszfalt készítésére a kőolaj feldolgozásából nyert mesterséges bitument használják. Az útépítésben és
a felújítási munkákhoz alkalmazott bitumen fajták a következők:
 Az útépítési bitumen szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú, elsősorban kevert
aszfaltokhoz, a meleg- és forró eljárásos technológiáknál használják.
 A modifikált bitumen a normál útépítési bitumentől annyiban különbözik, hogy különböző adalékszerekkel (polimerek; gumiadalékok; stb.) megváltoztatják annak jel Balpataki, Bohács, Keisz, Kulcsár, Rácz, BME
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lemzőit (lágyuláspont; kohéziós és tapadási tulajdonságok; stb.).
 A hígított bitument is útépítési bitumenből állítják elő, oldószer (gázolaj; petróleum; stb.) hozzákeverésével. A vele készített aszfalt csak az oldószer elpárolgása után
kezd megszilárdulni. Hideg, vagy félmeleg eljárásokhoz, és javítási munkákhoz
használható, de tűzveszélyessége miatt ritkán alkalmazzák.
– A bitumenemulzió szobahőmérsékleten folyékony diszperz rendszer, amely kolloidmalomban cseppekre oszlatott bitumenből és vízből áll. Az emulzió „megtörik” (a
bitumen és a víz szétválik), ha az ásványi anyaggal érintkezik.
2.1.2. Útépítési betonok összetétele, és jellemző tulajdonságai
A beton összetétel tervezésekor a szilárdsági előírások mellett, a tartóssági követelményeket is figyelembe kell venni [2, 3]. A szabvány a környezeti igénybevételekhez tartozóan
adja meg a beton összetételére és a szilárdsági osztályára (pl.: C40/50*) vonatkozó követelményeket. Az útburkolati betonok tervezett élettartama általában 50 év. A környezeti
igénybevételekkel szembeni tulajdonságai közül a legfontosabbak:
 A kopásállóság elsősorban a beton összetételétől és az adalékanyag kőzetfizikai tulajdonságaitól függ, de a kopásálló beton készítésekor fokozott figyelmet kell fordítani a beton tömörítésére, felületképzésére és utókezelésére is.
 A fagyállóság (azaz időjárás változásával együtt járó fagyás-olvadás okozta igénybevétellel szembeni ellenállás) függ az adalékanyag minőségétől, és a megszilárdult
betonban lévő légpórusok alakjától és méretétől. Nedves környezetben a kapilláris
pórusok – hajszálcsövességük miatt – telítődnek vízzel, és ha az megfagy, a bekövetkező ≈ 10 % térfogat-növekedés a beton pórusait szétfeszíti. Légpórusképző adalékszerek alkalmazásával a betonban lévő levegő 50 - 300 m átmérőjű, gömb alakú
légbuborékká (2.1. ábra) alakul, melyek a hajszálcsöveket megszakíthatják, és teret
adnak a kapillárisokban megfagyó víz kiterjedésének.
o

víz

T>0 C

o

jég

T<0 C

2.1. ábra. Légpórusok szerepe
a beton fagyállóságban
légbuborék

légbuborék

A beton szilárdsága szempontjából kiemelt szerepe van a víz- és a cementtartalom arányát
kifejező víz/cement-tényezőnek. Ez a tényező csak egy arányszám, a betonhoz szükséges
víz és cement tényleges mennyiségét az adalékanyag cementpép igénye határozza meg. Ez
függ az adalékanyag és a cement szemcsék összfelületének „benedvesítéséhez” szükséges
vízmennyiségtől és a betonkeverék előírt konzisztenciájától.
A beton konzisztenciának a bedolgozhatóság szempontjából van fontos szerepe, de a szállítási módjára is kihat A konzisztencia függ a víztartalomtól, és az alkalmazott adalékszerektől. A vegyszerek közül kiemelt szerepe van a képlékenyítő és folyósító szereknek, melyekkel elérhető, hogy a beton alacsony v/c tényező esetén is bedolgozhatóvá váljon.
_________________________________________________________________________
* A beton jelölésében a C utáni első szám a hengeres, a „/” jel utáni a kocka alakú próbatesteken
vizsgált nyomószilárdság minősítési értéke, MPa-ban. A minősítési érték vizsgálati módszerével
– mintapélda bemutatásával – a tantárgy gyakorlati órái keretében foglalkozunk.
www.tankonyvtar.hu
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Az útépítésnél használt betonok sajátos típusa a helyszínen (jele: Ckh), vagy keverőtelepen
(jele: Ckt) előállított „soványbeton” útalap. Ennek összetételére és szilárdsági jellemzőire
vonatkozó követelményeket nem a „beton szabvány”, hanem Útügyi Műszaki Előírások
tartalmazzák.
A „soványbeton” alapréteg előnye a többi alapréteg típushoz képest:
 nagyobb teherbírás, és egyenletesebb terheléselosztás;
 nem hajlamos utántömörödésre;
– készítése és beépítése jól gépesíthető, ezért egyenletesebb minőségben gyártható.
Legnagyobb hátránya, hogy a beton kötési folyamata alatti zsugorodás, a forgalom okozta
terhelés, valamint a hőmérsékletváltozás hatására kialakuló repedések a ráhelyezett aszfaltburkolaton áttükröződhetnek. Ezeknek, az úgynevezett „reflexiós” repedéseknek a kialakulását alapvetően kétféle módszerrel lehet korlátozni:
 Az alapréteg hézagolása, amely során a frissen elterített alaprétegben 2,5 - 3 m-ként
kb. 5 mm széles, a későbbi repedések helyét kijelölő kereszthézagokat alakítanak ki.
 A mikrorepesztéses módszernél a merevvé vált, de még meg nem szilárdult alaprétegen nagy tömegű vibrációs hengert járatnak, melynek hatására a betonlemez széttöredezik (2.2. ábra). Ezek a mikro-méretű hálós repedések nem nyílnak szét, hanem
az egyes betondarabok egymásba ékelődésével egy rugalmasabb, függőleges irányú
mozgást nem végző, ún. „félmerev” alapot (1) eredményeznek. Az alap hálós repedései – megfelelő vastagságú burkolati réteg (2) elterítése után – nem tükröződnek át
a burkolat felületére.
2

1

2.2. ábra. A cementtel stabilizált
útalapban keletkező repedések

2.1.3. Adalékanyagokkal szembeni követelmények
A beton és az aszfalt burkolatok kővázát képező adalékanyag többnyire természetes eredetű ásványi anyag, amely lehet természetes aprózódású (folyami-, vagy bánya-homok és kavics), vagy mesterségesen aprított (zúzottkő), de egyes ipari melléktermékek is felhasználhatók.
Az építési kőanyagok minőségi követelményeivel foglalkozó szabványok az adalékanyag
jellemző tulajdonságait két nagy csoportba sorolják:
 Kőzetfizikai tulajdonságok közé tartoznak azok a jellemzők, amelyek elsősorban a
felhasznált kőzet minőségével függenek össze.
– A halmaz és szemszerkezeti jellemzők közé azon tulajdonságok tartoznak, melyek a
kitermelés és feldolgozás során alakulnak ki.
A kőanyagok építési célra való alkalmazhatóságát elsősorban a kőzetfizikai tulajdonságaik (ütő- és kopószilárdság; só- és fagyállóság; polírozódási hajlam; stb.) határozzák meg.
Ezek egységes jellemzése érdekében a kőzeteket 4 féle minőségi csoportba sorolják. A készítendő útpálya forgalmi terhelése, a burkolat típusa, és a pályaszerkezeti réteg helye szab-
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ja meg, hogy az adott burkolati réteghez – a kőzetfizikai tulajdonságok alapján – milyen
minőségi csoportba sorolt anyagok használhatók.
Az adalékanyagok legfontosabb halmaz és szemszerkezeti jellemzői:



–

szemeloszlás;
maximális szemcseméret;
szemcsék alakja és felületének minősége;
tisztasága.

A szemeloszlásra, azaz a méret szerinti összetételre vonatkozó követelményeket az indokolja, hogy a minél tömörebb burkolat készítése
érdekében a nagy méretű szemek közti teret kisebbekkel kell kitölteni (2.3. ábra). Ezáltal lecsökken a keverék levegő- és légpórustartalma,
és kisebb lesz a kötőanyag igénye. Ez utóbbi
ugyanis függ az anyaghalmaz szemcséinek méret szerinti eloszlásától.

2.3. ábra. Útburkolat szemeloszlása

A szemeloszlás vizsgálatakor a halmazból kivett mintát szabványos méretsorú szitasoron átrostálják, majd lemérik az egyes szitaszöveteken fennmaradó szemcsék tömegét. A mérés eredményeit
megjelenítő szemeloszlási (vagy szemszerkezeti) görbén a szemcse méretének (logaritmikus skálán) függvényében, tömeg%-ban ábrázolják a szitákon áthulló mennyiségeket (2.4/a. ábra).
A homokos kavics szemeloszlása és a beton cementigénye közti kapcsolatot bemutató 2.4/b. ábra
az ún.. „receptbetonok” összetétele alapján készült. Az ezekre vonatkozó előírás [4] megadja,
hogy különböző maximális szemcseméretű és szemeloszlású (A, B, C) homokos-kavics esetén, 1
m3 tömör beton gyártásához milyen keverési arányok alkalmazása javasolt.
500
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C
60

B
40

A
20

Szilárdsági jel: C20/25
Kissé képlékeny

b.

3

a.
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100

"C" szemeloszlás
400

"B" szemeloszlás

300

"A" szemeloszlás
200

0,063

0,125

0,25

0,5

1

2

4

8

Szemcseméret, mm (log lépték)

16

32

63

8

12

16

24

32

Maximális szemcseméret, mm

2.4. ábra. A szemeloszlás (a.) és a cementigény közti kapcsolat (b.)
Az útépítési zúzott kőanyagokra vonatkozó előírás három termékosztályt (KZ – különleges
zúzalék; NZ – nemes zúzalék és Z – zúzalék), és azokon belül több szemcsecsoportot
(frakciót) különböztet meg, előírva az egyes termékosztályok, ill. frakciók szemeloszlási
követelményeit.
Az adalékanyag maximális szemcsemérete elsősorban a keverék felhasználási területétől
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függ. A szemcseméretet úgy kell megválasztani, hogy az ne haladja meg a szerkezet legkisebb méretének 1/3-át.
A szemcsealakra vonatkozó előírások a lemezes és hosszúkás szemek mennyiségét korlátozzák, mivel ezek mind a bedolgozás, mind a tömörség szempontjából kedvezőtlenek A
szemalak vizsgálatakor megmérik a ≥ 5 mm szemcsék három, egymásra merőleges irányú
méretét, és ha a legnagyobb (h) és a legkisebb (v) aránya h / v < 3, akkor megfelelő a szemalak, míg ha a feltétel nem teljesül a szemcse „hibásnak” minősül.
A szemcsék felületi minősége a friss, és a megszilárdult beton tulajdonságait befolyásolja azáltal, hogy egyrészt a zúzott szemek között nagyobb a súrlódás, ezért nehezebben dolgozhatók be, másrészt a szemcsék és a cementpép közti tapadás is nagyobb,
ami javítja a beton – viszonylag alacsony – hajlító- és nyírószilárdságát. Ezért az útépítési irányelvek előírják, hogy az útpálya típusától függően milyen minőségű adalékanyagot kell használni, így pl. autópályák és főutak esetén a 4 mm feletti anyagnak z úzottkőnek kell lennie.
A tisztasági követelményeket tartalmazó szabványok előírják, hogy szerves szennyezőanyagokat nem tartalmazhat, és megadják a maximális klorid- és szulfáttartalmat is. Emellett külön előírások vonatkoznak a homok megengedhető agyag-iszap tartalmára is.
2.2. Burkolati anyagok gyártása, keverőtelepek és gépeik
A beton és az aszfalt előállítása – a munkaműveletek szempontjából (lásd: 2.0. táblázat) –
nagyon sok hasonlóságot mutat, ezért a gyártásukban használatos gépek jelentős része
mindkét anyag előállításában megtalálható. Ugyanakkor – a meleg eljárás miatt – az aszfaltkeverő telepek néhány sajátos technológiai berendezéssel is rendelkeznek.
A keverőtelepeket többféle szempont szerint szokás csoportosítani:
 teljesítőképességük alapján: kis (60 - 80 t/óra), közepes (80 - 160 t/óra) és nagy teljesítőképességű (>160 t/óra) telepek;
 üzemmódjuk szerint: szakaszos és folyamatos üzemű telepek;
 szállíthatóság szerint: mobil, áttelepíthető és telepített üzemek;
 elrendezésük alapján: vízszintes, függőleges és vegyes felépítésűek.
A szállíthatóság és a telep elrendezése elsősorban az üzem teljesítőképességéhez igazodik,
így a kis- és közepes keverőtelepek mobil, vagy áttelepíthető kivitelben készülnek, míg a
nagy teljesítőképességűek többnyire helyhezkötött üzemek. Telepítésükkor a szállítási távolságot is figyelembe kell venni, mivel mindkét burkolati anyagot a keverést követően a
lehető legrövidebb időn belül be kell dolgozni.
2.2.1. Betonkeverő telepek, betongyárak
A mobil és az áttelepíthető keverőtelepek többnyire vízszintes elrendezésűek, a legnagyobb eltérés köztük az egy szerkezeti egységként szállítható alapegységek számában, és a
telep alapozási igényében van. A 2.5. ábrán látható áttelepíthető keverőtelepnél az adalékanyag frakciókat szabadtéri depóniákban tárolják, ahonnan rakodógéppel töltik fel a rekeszes tárolókat (1). Ezekből a receptnek megfelelő részmennyiségeket adagolókkal (2) jut-
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tatják a mérlegelő szállítószalagra (3), ami – az összmennyiség lemérése után – a gyűjtőtartályba (4) juttatja, majd azt egy ferde pályán (5) csörlővel (7) vontatják a keverőgép (11)
szintjére. A különböző minőségű cementeket pneumatikus szállítással adják fel a cementsilókba (8), ahonnan szállítócsigákkal (9) továbbítják a mérlegbe (10), ami közvetlenül a
keverőgépbe (11) tölti azt.
1. tároló rekeszek

6. kötél

11. keverőgép

2. adagolók

7. csörlő

12. kezelőfülke.

3. mérlegelő szalag

8. cementsiló

4. gyűjtőtartály

9. szállítócsiga

5. felvonópálya

10. cementmérleg

2

8
10
7

1

9

3
11
6
12

4

5

2.5. ábra. Áttelepíthető betonkeverő telep
A függőleges elrendezésű torony-rendszerű betongyáraknál a keverőtorony felső szintjén helyezik el a sugárirányú válaszfalakkal rekeszekre osztott adalékanyag tárolósilót. A
gépkocsikkal beérkező anyagot szállítószalag, vagy serleges elevátor viszi fel a torony tetejére, ahol egy forgó surrantóval töltik be az adott frakció tároló rekeszébe. A siló alatt elhelyezett elektronikus összegző mérleg tartályába frakciónként adagolják a betonrecept
szerinti részmennyiségeket, majd azt a keverőgépbe ürítik.
A beton előállítás egyik legkritikusabb pontja a vízadagolás, mivel az adalékanyag (különösen a homok) igen változó mennyiségű vizet tartalmazhat. A víztartalom és a beton szilárdsága közti kapcsolat miatt, nemcsak a keverékhez hozzáadott vizet kell pontosan mérlegelni, hanem folyamatosan vizsgálni kell az adalékanyag víztartalmát, majd a mért érték
ismeretében csak a hiányzó vízmennyiséget kell a keverékhez hozzáadni.
2.2.2. Aszfaltkeverő telepek
A szakaszos üzemű keverőtelepeknél (2.6. ábra) a zúzalék frakciók a soradagoló tárolórekeszeiből (1) – az előírt összetételnek megfelelő arányban mérlegelve (2) – szárítódobba
(4) kerülnek. Itt a kőváz 170 - 200 oC-ra felmelegítve elveszti nedvességtartalmát. A dobból kihulló anyagot a melegelevátor (6) a keverőszint felett elhelyezett osztályozógépre (7)
továbbítja. A rosta alatti meleg-bunkerekből (10) az aktuális receptnek megfelelő mennyiségeket elektronikus mérlegen (11) lemérik, majd a keverőgépbe (14) juttatják. A töltőanyagot porsilóban (8) tárolják, ahonnan szállítócsigával, vagy pneumatikus szállítással
adagolják a poranyag mérlegbe (13). A bitumentároló rendszerint több, hőszigetelt köpennyel védett tartályból (9) áll, melyekben villamos fűtésű hőcserélős berendezés tartja a
bitument a keveréshez szükséges hőmérsékleten (≈ 170 oC). Innen szivattyúval jut el a bitumen mérlegbe(12), majd a keverőteknőbe (14). A késztermék hőszigetelő burkolattal ellátott készanyag tárolóba (16) kerül, ahonnan billenőplatós gépkocsikkal szállítják ki.
www.tankonyvtar.hu
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A szárítódobhoz csatlakozó porelszívó és porleválasztó (17) rendszer feladata a környezetvédelmi előírásokban megengedett porkibocsátás szintjének betartása, valamint a szárítási
folyamathoz szükséges légfelesleg biztosítása. A leválasztott port szállítócsiga (18) gyűjti
össze, majd azt pneumatikus szállító berendezés a sajátpor silóba (19) juttatja.
9

17

19

8
18
7

(15)

10

16
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13
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2.6. ábra. Szakaszos üzemű aszfaltkeverő telep
1. adagoló bunker; 2. szalagmérleg; 3. hidegelevátor; 4. szárítódob, 5. égőfej; 6. melegelevátor; 7. melegrosta; 8. mészkőliszt siló; 9. bitumen tartály; 10. meleganyag bunker; 11. zúzaléklékmérleg; 12 bitumen mérleg; 13. mészkőliszt mérleg; 14. keverőgép; 15. kihordó kocsi;
16. készanyag tároló; 17. porleválasztó; 18. porcsiga; 19. sajátpor tárolósiló

A folyamatos üzemű aszfaltkeverő telepek (2.7. ábra) a szárítást és a keverést ugyanazzal
a berendezéssel végzik, ezért nincs szükség melegelevátorra, melegrostára és a frakciók újra-mérlegelésére. A folyamatos üzem hátránya, hogy az összetétel megváltoztatása hoszszabb átállást igényel, ezért csak akkor alkalmazható gazdaságosan, ha hosszú ideig azonos
minőségű aszfalt előállítására van igény. A szárító-keverődobba (5) folyamatosan adják fel
mind az ásványi anyagot (4), mind a töltőanyagot és a bitument is. A kőváz a dob teljes
hosszán végighalad, míg a mészkőlisztet és a bitument csak a közvetlen hőhatástól védett
keverőzónába juttatják be. Mivel a készanyag tároló (18) feltöltésére szolgáló felvonó puttonyt (7) ciklikusan működik, a dobból folyamatosan kihulló aszfalt átmeneti tárolásáról a
dob kiömlő nyílása alatti előtároló tartály (6) szolgál.
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2.7. ábra. Folyamatos üzemű aszfaltkeverő telep
1. előadagoló; 2. gyűjtő-szalag; 3. 14. szalagmérleg; 4. feladó szalag; 5. szárító-keverődob; 6. előtároló; 7. felvonó puttony; 8. kőliszt siló; 9. szállítócsiga; 10. bitumentároló; 11. adogolószivattyú;
12. porleválasztó; 13. bontott aszfalt bunker; 15. felvonó pálya; 16. vontatókötél; 17. készanyag
tároló; 18. hulladék tároló; 19. vezérlő fülke
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A korszerű keverőtelepekre jellemző, hogy azok nemcsak elsődleges nyersanyagok feldolgozására, hanem bontott aszfalt újrahasznosítására (lásd még: 3.4.1. fejezet) is alkalmasak, mely feladatra alapvetően 3 féle módszer alakult ki:
 A hagyományos aszfaltkeverő telepeknél 10 - 25% keverési arányban közvetlenül a
keverőgépbe juttatják a hideg aszfalt zúzalékot. Ennél az eljárásnál az elsődleges
adalékanyagot a szokásosnál magasabb hőfokra (220 - 270 oC) kell felmelegíteni.
 Párhuzamos (két-dobos) szárító rendszernél egy külön szárítódobban 120 - 140 oCra melegítik fel a bontott aszfaltot, majd azt – a melegrostát megkerülve – adagolják
a keverőgépbe a 220 - 240 oC-ra felmelegített elsődleges ásványi anyagokhoz. A hőmérséklet-viszonyokból következik, hogy e változatnál az adagolási arány magasabb
(60 - 70%) lehet. Hátránya, hogy minél nagyobb a bontott aszfalt aránya, annál nagyobb mértékben függ a keverék minősége a bontott aszfalt eredeti összetételétől.
– A folyamatos üzemű keverőtelepeken (2.7. ábra) a bontott aszfalt töretet a tárolóbunkerekből (14), mérlegelve (15) juttatják be a szárító-keverődob (5) palástján kialakított feladógaratba.
A beton-, és aszfaltkeverő telepeket rendszerint egy kabinba telepített központi vezérlőből,
számítógéppel irányítják A különböző minőségű burkolati anyagok összetételét („receptet”) a számítógép tárolja, de általában van lehetőség kézi beállításra is. A keverék megrendelésekor a minőség mellett, az összmennyiséget is meg kell adni, így annak ismeretében a
számítógép határozza meg az adagszámot, majd folyamatosan ellenőrzi a kiadott mennyiségeket, melyekről a szállítólevelet is kiállítja.
2.2.3. Keverőgépek jellemző típusai
A beton és az aszfalt összetevőinek homogenizálására használatos keverőgépek működési
elvük alapján lehetnek:
 Gravitációs (más néven: szabadon ejtő vagy ejtődobos) rendszerűek, melyekben a
keveredés azáltal jön létre, hogy a dob forgása közben a belső palástjára erősített lapátok az anyag egy részét felemelik, majd visszaejtik a dob alján lévő keverékbe.
 Kényszerrendszerű gépekben függőleges, vagy vízszintes tengely körül forgó lapátok – a térfogat-kiszorítás elvén – kényszerítik keveredésre az edénybe beadagolt
összetevőket.
A kétféle rendszert összehasonlítva a gravitációs keverők előnye az egyszerűbb szerkezet
és hajtási mód, a kisebb fajlagos energiaigény, továbbá az, hogy a keveréssel egyidejűleg
más technológiai műveletek (pl. szárítás) is elvégezhetők velük. Hátrányuk, hogy keverési
hatékonyságuk rosszabb, ezért a nagyüzemi beton- és aszfaltgyártásban többnyire (a szárító-keverődobok kivételével) kényszer-keverőket használnak.
A gravitációs keverőgépek jellegzetes típusa a betonkeverő-szállító gépkocsi (mixerkocsi)
melyet többnyire nem keverésre, hanem (a keverék szétosztályozódásának megakadályozása érdekében) szállításra használnak. A gépjármű alvázra (2.8. ábrán: 1) szerelt 4 - 12 m3
űrtartalmú keverődob (2) belsejében csavarvonal mentén elhelyezett lapátozás (3) – a forgásiránynak megfelelően – vagy a dob belsejébe (töltés, keverés), vagy az ürítőnyílás felé
(ürítés) tereli az anyagot. A dobot változtatható fordulatszámú hidromotor (4) forgatja fogaskerék-áttételen (5) keresztül.
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1. gépjármű alváz
2. keverődob
3. keverőlapát
4. hidromotor
5. hajtómű
6. támasztó görgő
7. vezetőgyűrű
8. adagoló tölcsér
9. surrantó

8
9
6

1

10. víztartály

2.8. ábra. Betonkeverő-szállító gépkocsi (mixerkocsi)
A mixerkocsikkal szemben követelmény, hogy a közúti forgalomban közlekedjenek, ezért
a dobok geometriai méreteit, valamint a gépjármű alváz típusát a közúti közlekedés előírásainak figyelembevételével (megengedett űrszelvény, tengelyterhelés) határozzák meg.
Ezért az űrtartalom növelésével nem a dob átmérője, hanem annak hossza, ill. a gépjármű
alváz tengelyeinek száma növekszik (2.9. ábra).
a.

c.

b.

V h = 4 - 6 m3

V h = 6 - 8 m3

V h = 8 - 10 m 3

2.9. ábra. Mixerkocsikhoz alkalmazott alváz típusok
A betonkeverék eltarthatósága szempontjából a beton kötési, ill. szilárdulási folyamatának
a kezdete a mértékadó. A szállítás megengedett időtartama függ a beton összetételétől, a
környezeti hőmérséklettől, de a szállítás módja is befolyásolja értékét (2.1. táblázat).
2.2. táblázat: A beton eltarthatósága a szállító járműtől függően
Jármű
Betonkeverő-szállító gépkocsi
(mixerkocsi)
Teknős, vagy billenőplatós
gépkocsi

Időtartam [óra]

Hőmérséklet
[oC]

Szállítás

Bedolgozás

 eltarthatóság

30 - 20
19 - 10
9- 5
30 - 20
19 - 10
9- 5

1,00
1,50
1,50
0,50
0,75
0,75

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

1,50
2,00
2,00
1,00
1,25
1,25

A kényszerrendszerű keverőgépek a tengely elrendezésük alapján függőleges, vagy vízszintes tengelyűek lehetnek. A függőleges tengelyű gépeket (2.10. ábra) főként beton előállítására használják, míg a vízszintes tengelyűek mind beton, mind aszfalt keverésére egyaránt alkalmasak.
A függőleges tengelyű, rotoros keverőgépeknél (2.10/a. ábra) a körgyűrű alakú keverőtérben
(4) a különböző sugáron elhelyezett lapátok (6) körpályán mozognak. A keverék sugárirányú
áramlása érdekében a lapátok hajlásszögét úgy választják meg, hogy azok felváltva kifelé, ill.
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befelé tereljék az anyagot. A gép töltését a fedélen lévő nyílásokon keresztül (8, 9) végzik, a
víz bevezetésére furatokkal ellátott csővezeték (10) szolgál. A gép ürítését az edény alján lévő, munkahengerrel mozgatott ürítőajtón (11) keresztül végzik.
A bolygólapátozású keverőgépeknél (2.10/b. ábra) a lapátok egy része (14) két különböző
tengely körül forog. A hajtómű (11) n1 fordulatszámmal forgatja a keverőművet, melyhez
rögzített keverő- és faltisztító lapátok (6, 7) körpályán mozognak. A keverőmű belsejében
elhelyezett fogaskerék-sor (13) első eleme a központi tengelyhez rögzített, álló fogaskoszorún (12) gördül le, az utolsó pedig n2 fordulatszámmal forgatja a kihajtó tengelyén elhelyezett lapátokat (14). Az így kialakuló összetett mozgáspálya (ciklois görbe) miatt hatékonyabban kevernek, mint a rotoros keverőgépek. A bemutatott gép egyenáramú (a két
forgásirány azonos), de készítenek ellentétes forgásiránnyú, ellenáramú keverőgépeket is.
a.
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2.10. ábra. Függőleges tengelyű kényszerkeverők
a./ rotoros keverőgép, b./ bolygólapátozású betonkeverő gép
1. motor; 2. ékszíj; 3. fogaskerék áttétel; 4. keverőedény; 5. ürítőajtó; 6. keverőlapát; 7. faltisztító lapát; 8. adalékanyag töltőnyílás; 9. cement töltőnyílás; 10. víz bevezető cső; 11. hajtómű;
12. álló fogaskoszorú; 13. legördülő fogaskerekek; 14. bolygómozgású lapátok

A vízszintes tengelyű keverőgépek egy- vagy kéttengelyes kivitelben, ill. szakaszos vagy
folyamatos üzemre készülhetnek. A kéttengelyes gépeknél (2.11. ábra) a tengelyek azonos
fordulatszámmal, de ellentétes irányban forognak. A keverék tengelyirányú áramlását a forgásirányhoz képest ferde síkú lapátozás biztosítja. A gép az edény alján lévő ajtó elfordításával üríthető ki.

2.11. ábra. Az anyagáramlás iránya kéttengelyes keverőgépnél
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A folyamatos üzemű betonkeverőgépek szerkezeti kialakítása és hajtása hasonló a kéttengelyes keverőgépekéhez, de a berendezés lapátozást úgy alakítják ki, hogy az anyagáramlás
tengelyirányban olyan mértékű legyen, hogy a dob elején beadagolt összetevők az edény
végére jutva – ahol az ürítés történik – megfelelő minőségben elkeveredjenek.
2.2.4. Aszfaltgyártás sajátos berendezései
A szárítódobok feladata, hogy az adalékanyag hőmérsékletét a gyártandó aszfalt minőségétől függően 170 - 220 oC-ra melegítsék fel, ill. a por- és nedvességtartalmát a lehető legkisebb értékre csökkentsék le.
A szárítódobok (2.12. ábra) hőszigetelő anyaggal burkolt, görgőkre támaszkodó, fogaskerék- vagy dörzshajtással (4, 6) forgatott acélhengerek (1). A hőtágulás biztosítása érdekében a támasztógyűrűk (5) laprugókkal (7) kapcsolódnak a dobtesthez. Az anyag előrehaladását a belső lapátozás, és a szárítódob 3 - 7 o-os lejtése biztosítja. A lapátok a szállítás
irányában (9, 10, 11) egyre zártabbá válnak. Az égőfej (12) közelében lévő lapátokról lehulló szemcsék mozgáspályája nem keresztezi annak lángterét, így azok védve vannak a
közvetlen hőhatástól.
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2.12. ábra. Szárítódob (szakaszos üzemű keverőtelephez)
1. dobtest; 2. feladószalag; 3. porelszívó csatlakozás; 4. hajtógörgő; 5. támasztógyűrű; 6. hajtómű; 7. laprugó; 8. behordó lapátok; 9. I. lapát; 10, II. lapát; 11. III. lapát; 12. égőfej; 13. surrantó

A folyamatos üzemű telepeknél használt szárító-keverődobok (2.7. ábra) szerkezetileg az
előzőekhez hasonlóak, de a dob belső tere két részre van felosztva, a szárító- és a keverőzónára. A hosszított kialakítású égőfej csak szárítózónába nyúlik be, ezáltal védik meg a
keverőzónában befecskendezett bitument az égőfej lángterének magas hőmérsékletétől.
A szakaszos üzemű keverőtelepek jellegzetes berendezése a melegrosta, melyre azért van szükség, hogy akár adagonként eltérő minőségű aszfaltot lehessen előállítani. Ez azonban – a szárítódob keverő hatása miatt – csak úgy teljesíthető, ha a meleg kővázat újraosztályozzák, majd ezekből a frakciókból mérik ki az aktuális receptnek megfelelő mennyiségeket.
Az osztályozás alapelve, hogy egy nyílásokkal ellátott felületre kerülő anyaghalmazból a
résnyílásnál kisebb szemcsék (2.13. ábrán: Qr) áthullanak, míg a nagyobbak (Qsz) fennmaradnak. Ez utóbbiak – a szerkezet periodikus mozgatása révén – „mikrodobásos”* áramlással haladnak végig a rostasíkon.
_________________________________________________________________________
* A mikrodobásos áramlás elméleti összefüggéseivel a tantárgy gyakorlati óráján foglalkozunk.
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Q = Q r+

Q sz

2.13. ábra. Mechanikus osztályozás
elve
Q sz

Qr

A szerkezet mozgását egy, vagy két párhuzamos tengely körül forgó excentrikus tömeg
centrifugális ereje hozza létre. Az egytengelyes gerjesztőmű körgerjesztést, míg a kéttengelyes egyenesvonalú, irányított gerjesztést (2.14. ábra) szolgáltat.
a.
2

1



b.
9

3
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Fg 1
7



Fg

m

Fg 1



6

8

5

1. rostaszekrény

4. gerjesztőmű

7. rostakerülõ váltólap

2. rostalemezek

5. támasztó rugók

8. surrantó lemezek

3. excenterek

6. burkolat

9. porelszívó csatlakozó

2.14. ábra. Egyenesvonalú, irányított gerjesztésű melegrosta
A két gerjesztési mód közül gyakrabban alkalmazzák az egyenesvonalú gerjesztést, mivel
ennél gerjesztőegység (4) a rostaszekrény (1) felett is elhelyezhető, ezért lényegesen kisebb
a csapágyak hőterhelése, mint a körgerjesztésnél, ahol a gerjesztőtengelyt a rostaszekrény
tömegközéppontjában, az oldallemezekben csapágyazva célszerű beépíteni.
A 2.14/a. ábrán látható melegrosta acél csavarrugókra (4) támaszkodó rostaszekrényébe (1)
6 különböző résnyílású rostasíkot (2) helyeztek el, így a berendezés 7 féle frakcióra bontja
szét az anyaghalmazt. A száraz anyag „vibrálása” nagy porképződéssel jár, ezért a gépet
burkolattal (6) látják el, és a légterét becsatlakoztatják (9) a keverőtelep porelszívó rendszerébe. A feladógaratnál lévő rostakerülő váltólap (7) feladata, hogy osztályozás nélkül is eljuttatható legyen az anyag a keverőgépbe. Ez utóbbi üzemmód akkor használható ki, ha
hosszú ideig változatlan minőségű aszfaltot kell gyártani, így a kőváz összetétele az előadagolókkal is beállítható.
Az egyenesvonalú, irányított gerjesztés feltétele, hogy az excenteres tömegek azonos nagyságúak, a fordulatszámuk azonos, de ellentétes irányú (2.14/b. ábra) legyen. Ezt vagy
szinkronizáló fogaskerékpárral összekapcsolt kéttengelyes gerjesztőegységgel, vagy két darab, egymással szembeforgatott elektromos vibromotorral hozzák létre.
A vibromotorok (2.15/a. ábra) olyan megerősített tengelyű (1) és csapágyazású aszinkron
motorok, melyek mindkét tengelyvégén excentrikus tömegeket helyeznek el. Az excenterek
www.tankonyvtar.hu
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rendszerint több részből (5, 6) készülnek, így azok egymáshoz viszonyított helyzetének ()
megváltoztatásával gerjesztőerejük módosítható (2.15/b. ábra).
b.

a.

1. tengely

5

2. forgórész

6

3. állórész

7

Fg f

6



5
4

3

2

1

Fg r

4

Fg

4. csapágy
5. rögzített excenter
6. forgatható excenter
7. burkolat

2.15. ábra. Elektromos vibromotor
Az aszfaltkeverő telepek szerves részét képezik a porleválasztó rendszerek, melyekbe
minden olyan gép légtere be van kötve, ahonnan ásványi por kerülhet a levegőbe. A porleválasztás áramkészülékekkel (porkamra, ciklon), szűrő típusú, vagy nedves üzemű készülékekkel valósítható meg, melyek közül a keverőtelepeken az elsődleges leválasztásra porkamrát, a kisebb porszemcsékhez zsákos szövetszűrőket alkalmaznak.
A porkamra működésének alapelve, hogy a poros levegő áramlási sebessége – a nagy keresztmetszetű kamrába bevezetve – lecsökken, és emiatt a nagyobb méretű porszemcsék
(>100 m-ig) a kamra alján leülepednek, ahonnan a leválasztott ásványi porszemcséket
szállítócsiga hordja ki.
A zsákos porleválasztókban (2.16. ábra) a tisztítandó levegő zsák alakú, különleges textilből készült szűrőkön keresztül áramlik, miközben a porszemek a zsákok falán lerakódnak.
A por eltávolítására többnyire sűrített levegős befúvatást alkalmaznak, melynek lényege,
egy sínpályán (5) ütemesen mozgó befúvatókocsi (4) segítségével a zsáknyílásokba sűrített
levegőt nyomnak be. A befúvott levegő hatására a zsák anyaga deformálódik, így a felületén lerakódott porszemcsék lehullanak a tartály alján kialakított gyűjtőcsatornába, ahonnan
azt szállítócsiga (3) hordja ki.
poros levegõ
porszemcsék

1

tisztított levegõ
öblítõ levegõ
1. szűrőzsák
2. porkamra
3. porcsiga kimenet

4

2
3

5

4. befúvatókocsi
5. sínpálya

2.16. ábra. Zsákos porleválasztó
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3. Útburkolatok építése és gépei
3.1. Talajstabilizáció és berendezései
Az útpálya tervezésekor a burkolat minőségét és az egyes rétegek vastagságát a várható forgalomtól függően választják meg. Természetesen alapkövetelmény, hogy az útpálya alépítményének teherbírása is feleljen meg a forgalomból származó terhelésnek. Ha a helyszínen
lévő talaj minősége nem elégíti ki e feltételt, az altalaj teljes cseréjével, vagy talajstabilizációval lehet annak teherbíróképességét az előírt szintre növelni.
A talajstabilizáció alapvetően kétféle eljárással készülhet: kötőanyag felhasználással, vagy
anélkül (mechanikai stabilizáció). Kötőanyagként vagy hidraulikus kötőanyagok (cement,
pernye, mésztej, gipszes homok), vagy alacsony hőmérsékleten is kötőképes bitumenek
használhatók. A mechanikai stabilizációt olyan esetekben alkalmazzák, amikor az altalaj
minősége nagyrészben megfelelő, de a kellő tömörség biztosításához hiányoznak belőle
vagy a nagy-, vagy a kisméretű szemcsék, így azok hozzáadásával végzik el a stabilizációt.
1

2

4

3

5

6

7

3.1. ábra. Cementes stabilizáció munkafázisai
1. talaj fellazítása; 2. talaj marása; 3. cement elterítése; 4. vízadagolás; 5. keverés marótárcsával; 6. tömörítés vibrolappal; 7. tömörítés hengerrel

A talajstabilizáció során a következő munkaműveleteket kell elvégezni (lásd. 3.1. ábra):
 a talaj fellazítása bontófoggal (1), majd talajmaróval (2),
 a fellazított talajra a hiányzó durva, vagy finom szemszerkezetű adalékanyag (3) elterítése, valamint a víz (4), ill. a kötőanyagok kiadagolása,
 kiszórt anyagok és az eredeti talaj összekeverése marótárcsával (6),
 végül felületi vibrátorral (6) és önjáró tömörítőhengerrel (7) állítják elő a megfelelő
tömörségű réteget.
A talajstabilizációs géplánc különálló gépegységekből is állhat, de készítenek olyan célgépeket is, amelyek egyszerre több munkaműveletet is elvégeznek. Ilyen a 3.2. ábrán bemutatott berendezés, amely nemcsak talajstabilizációs munkákra, hanem a régi burkolati réteg
(2) felmarására, és abból egy új burkolati alapréteg (9) kialakítására is alkalmas.
7

6

5

4

1. régi útalap
2. régi burkolat

8

3. kötőanyag (cement)
4. maróhenger

9

1

2

3

5. víz szórófej
6. keverőgép
7. döngölőpalló
8. vibrációs gerenda
9. új alapréteg

3.2. ábra. Talajstabilizációs és burkolatfelújító célgép
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A többfunkciós célgép az útpálya nyomvonalán végighaladva, a gép elején elhelyezett maróhengerrel (4) felbontja és felaprítja a talajt (1) és a régi burkolatot (2), és egyúttal előkeveri a felületre kiszórt kötőanyaggal (3). Ezután a fellazított és előkevert anyag egy vízszintes tengelyű keverőegységbe (6) kerül, ahol bepermetezik (5) a vizet. Keverés után az
új alapréteg (9) visszakerül az útalapra, ahol döngölőpallóval (7) és vibrációs gerendával
(8) tömörítik.
3.2. Terítőgépek (finiserek)
A beton- és az aszfaltburkolat terítésére szolgáló berendezések szerkezeti kialakítása és
munkaműveletei nagyrészt hasonlóak, de a kétféle burkolati anyag közti eltérések, a terítőgépek (más néven: finiserek) szerkezeti kialakításában és technológiai paramétereikben is
jelentkeznek, így:
 Az aszfaltburkolatot rendszerint több rétegben terítik le, és az egyes rétegek vastagsága rendszerint kisebb (30 – 180 mm), mint a betonburkolatoknál (200 – 600 mm),
amelyet többnyire egy menetben dolgoznak be.
 Az aszfaltfiniserek csak az elterített anyag előtömörítését végzik el, a burkolat végleges tömörségét a terítést követő – több menetben elvégzett – hengerlés biztosítja.
Ezzel szemben a betonfiniser elhaladása után az elterített burkolati anyagnak már a
végleges tömörséggel kell rendelkeznie.
– A betont mindig formasínek közé kell bedolgozni. A formasíneket vagy előzetesen
lefektetik (majd azt a beton szilárdulása után felszedik), vagy a zsaluzat a betonfiniser szerkezeti részeként a géppel együtt mozog (csúszózsalus betonfiniser).
Az elkészített burkolat minősége nemcsak az alapanyagoktól és a beépítési technológiától
függ, hanem az építési folyamat szervezettségétől is. A burkolati anyag szállításával kapcsolatos szervezési intézkedések és elvégzendő feladatok a következők:
 A keverék megrendelésekor – a mennyiségi és minőségi követelmények mellett – a
szerződésben rögzíteni kell a beépítés helyszínét, a szállítás útvonalát és annak ütemezését, napi, ill. óránkénti bontásban.
 A burkolat elkészítéskor biztosítani kell az építéshely és a gyártóüzem közti folyamatos hírközlési kapcsolatot, hogy a beépítésben fellépő változások esetén (időjárás
változás, gépkiesés stb.) azonnal lehessen dönteni a szállítások leállításáról, ill. újrakezdéséről.
 Az építés folyamatossága érdekében a bedolgozógép haladási sebességét egyeztetni
kell az anyag szállítás ütemezésével (aszfaltnál a tömörítő hengerek kapacitásával
is).
– Az aszfalt átvételekor annak hőmérsékletét gyors reakcióidejű hőmérővel, és vizuálisan is ellenőrizni kell, és ha az nem megfelelő (pl. az aszfalt barnás színű, felszíne
kérgesedik, vagy nincs tapadása stb.), a keveréket nem szabad beépíteni.
Mindkét burkolati anyag szállításával kapcsolatban követelmény, hogy az előállítást követően a keveréket a lehető legrövidebb időn belül be kell dolgozni:
 A friss betonkeverék eltarthatósága szempontjából a beton kötési, ill. szilárdulási folyamatának a kezdete a mértékadó. Ennek időtartama függ a beton összetételétől, a
környezeti hőmérséklettől, de a szállítás módja is befolyásolja értékét (2.2. táblázat).
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 Aszfaltnál a bedolgozhatósági időt a lehűlés korlátozza. A beépíthetőség hőmérsékletének alsó határa ≈ 115 oC,
ezért a szállítást és a bedolgozást úgy
kell ütemezni, hogy a hőfoka a tömörítéskor a megadott határértéket még
meghaladja. A lehűlési idő (3.3. ábra)
függ a terítés rétegvastagságától, a burkolati anyag és a környezet hőmérsékletétől (az ábra 10 oC környezeti hőmérsékletre vonatkozik), és a szállítási
módtól (szállítóeszköz takarása, hőszigetelése) is.
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3.3. ábra. A hőmérséklet, a rétegvastagság (h) és a lehűlési idő kapcsolata

3.2.1. Aszfaltfiniserek
Az aszfaltfiniserek (3.4. ábra) mozgatható oldalfalú fogadótartálya (2) rendszerint sokkal
kisebb űrtartalmú a szállító járművekénél (1), ezért az finiser anyagellátása a két gép
együttmozgásával, vagy önjáró behordó gépegység segítségével történik. Ez utóbbi alkalmazása esetén a szállító jármű nem kerül közvetlen kapcsolatba a terítőgéppel, így azt nem
terheli a jármű ürítésekor fellépő dinamikus hatás. A kis teljesítményű finisereknél a keverék a fogadótartályból közvetlenül kerül az alépítményre, míg a nagyobb teljesítményű berendezéseknél kaparószalag (3) továbbítja az aszfaltkeveréket a beépítés helyére, ahol azt
egy elosztócsiga (5) egyenletesen elteríti.
1. szállító jármű

5. elosztócsiga

2. tartály

6. döngolőpalló

3. kaparószalag

7. vibrációs tömörítő-egység

4. szintezőlap

8. tömörítő-egység tartókerete

1

8
4

7

6

5

3

2

3.4. ábra. Kaparószalagos aszfaltfiniser
Az ábrán bemutatott változatnál az aszfalt előtömörítését egy excenteres hajtású döngölőpalló (6), és egy vibrációs tömörítőlap (7) végzi. A rétegvastagságot a tömörítő-egység tartókeretének (8) helyzetével lehet változtatni. A nagy teljesítményű, korszerű aszfaltfinisereknél a terítési szélesség is változtatható, a terítőcsiga valamint a bedolgozóegység oldalirányú kitolásával.
A korszerű aszfaltfiniserek automatikus szintvezérlésűek. Ezeknél mechanikus tapogatókar, vagy elektronikus érzékelő (pl. fotocella) érzékeli az e célra lefektetett vezetősínen
(vagy az újabb gépeknél lézersugárral) beállított szintet és annak megfelelően szabályozza
a bedolgozó gépegység mindenkori helyzetét.
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3.2.2. Betonfiniserek
A 3.5. ábrán bemutatott csúszózsalus betonfiniser nagy rétegvastagságú betonburkolatok
egy menetben való elkészítésére alkalmas. A betonkeverő teleptől billenőplatós gépjárművekkel szállított burkolati anyagot a gépkocsi közvetlenül a finiser elé, a csúzsózsaluzat (2)
közé üríti. A viszonylag száraz (földnedves) betont egy betonelosztó csiga egyenletesen elteríti, majd először a betonba bemerülő rúdvibrátorokkal (4), majd felületi vibrátor (5) tömörítik, végül a felső réteget lengőmozgású simítólapok (6) alakítják ki.

1

3

5

4

1. haladómű
2. csúszózsaluzat
3. betonelosztó csiga
4. rúdvibrátor-sor
5. felületi vibrátor
6. lengő simítólap

6

2

3.5. ábra. Csúszózsalus
betonfiniser
A kétféle burkolat típus összehasonlításakor (2. fejezet) már említésre került, hogy a merev
pályaszerkezetű betonutakat mind hossz-, mind keresztirányban többnyire tágulási hézagokkal készítik. Ezekre a dilatációs hézagokra vezethető vissza a betontáblák szintbeli elmozdulása, amit – mint jellegzetes meghibásodás – a betonburkolatok hátrányaként szokás
megjelölni. Az ilyen jellegű hibák megelőzése érdekében alkalmazzák az ún. „hézagbetéteket”. Ezek olyan, a külső felületén tapadásgátló anyaggal bevont acélrudak (mérete kb.: 
20 x 500 mm), melyeket a később kialakításra kerülő tágulási hézagoknak megfelelő távolságokban már a burkolat terítésekor (lásd: 3.6. ábra) elhelyeznek a betonban.
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3.6. ábra. Hézagbetét adagolós betonfiniser
1. haladómű; 2. magassági állítás; 3. terítőcsiga; 4. csúszózsalu; 5. rúdvibrátor-sor; 6. lehúzó
zsaluzat; 7. hézagbetét; 8. hézagbetét vibrátor; 9. hézagbetét adagoló; 10. hézagbetét tároló;
11. lengő simító (keresztirányú); 12. lengő simító (hosszirányú); 13. vezetőhuzal.

A betonfiniserek elhaladása után, azzal azonos nyomvonalon mozognak a burkolati felszín
végleges kialakítását (felszín érdesítése vagy rovátkolása, dilatációs hézagok elkészítése),
valamint a burkolat utókezelését elvégző gépegységek.
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3.3. Tömörítés és gépi berendezései
3.3.1. A tömörítés technológiai alapfogalmai
Az útburkolati anyagok és általában a földművek kizárólag megfelelő tömörségi állapotban
képesek a tervezett mechanikai tulajdonságokat és élettartamot teljesíteni. A tömörítőgépek
feladata létrehozni, illetve a lehető legjobban megközelíteni az adott építési anyag tervezett
sűrűségi állapotát – a tömöríteni kívánt rétegben minél egyenletesebben.
Az útburkolati anyagok jellemzőivel részletesen foglalkoztunk a 2.1. fejezetben. További
fontos építőanyag azonban a kötőanyaggal nem kevert, különböző ásványi anyagokból felépülő keverék, a talaj.
A megfelelő tömörségnek a talajoknál a földmű vízzáró és –tartó képességének, teherbíró
képességének és a dinamikus hatásokkal szembeni ellenálló képességének megtartása érdekében van jelentősége.
A kötőanyaggal kevert építési anyagok tömörségi igényének meghatározása lényegesen
összetettebb feladat, általában elmondható azonban, hogy a tömörség növelésével javulnak
az útburkolati anyagok jellemzői is.
A talaj összetétele és tömöríthetősége
A talaj egyik legfontosabb mechanikai jellemzője a teherbíró képessége, amely a terhelés
hatására bekövetkező deformáció mértékét jelenti. A teherbíró képesség – adott összetételű
talajnál – közvetlenül összefüggésben áll a talaj tömörségével. A talaj pontos összetételét
ismerni kell tehát ahhoz, hogy tervezhető legyen az adott talaj terhelhetősége és funkciója.
Az összetételt egyrészt a talajt alkotó fázisok arányával, másrészt a szilárd alkotók szemszerkezeti összetételével szokás jellemezni. A talajt általában három fázis alkotja: szilárd
szemcsék, levegő és víz. Az egyes fázisok talajkeverékben lévő részarányát azok térfogatával vagy tömegével fejezzük ki. A 3.7. ábra mutatja a három fázist és a térfogatrészek
megnevezését.

Vö – össztérfogat
Vh – hézagtérfogat
Vl – levegő térfogata
Vv – víz térfogata
Vsz – szilárd szemcsék térfogata

3.7. ábra. A talaj fázisos összetétele
Az alkotórészek térfogati- és tömegarányaiból a következő mutatószámok képezhetők,
amelyek segítségével a fázisos összetétel számszerűsíthető.
Víztartalom:

w %  

m n  m sz

 100 %

m sz

mn – a minta nedves tömege
msz – a minta száraz tömege
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Telítettség:

S r %  

Vh

Hézagtényező:

H %  

Vh

Tömörségi index:

I D %  

 100 %

Vv

 100 %

V sz
H max  H
H max  H min

 100 %

Hmax – a leglazább állapot hézagtényezője
Hmin – a legtömörebb állapot hézagtényezője

A talajok térfogatsűrűségét nedves és száraz állapotra is értelmezzük:
m
 g 
 n  100 %
3 
Vö
 cm 

Nedves térfogatsűrűség:

n 

Száraz térfogatsűrűség:

 sz 

m
 g 
 sz  100 %
3 
Vö
 cm 

A két sűrűségérték a víztartalom ismeretében származtatható egymásból:  sz 

1
1 w

 n

A szilárd fázis számos, különböző méretű és alakú szemcsék halmazából tevődik össze; a
szemcsefázis tehát általában egy heterogén keverék. A talajfajták összehasonlíthatósága és
minősítése érdekében alkalmazzák a szemcsék osztályozási módszerét, amely nagyban hasonlít a 2.1.3. alfejezetben ismertetett, adalékanyagok szemeloszlásának meghatározási
módjára.
Az eljárás lényege, hogy egy meghatározott mennyiségű, kiszárított talajmintát egy szabványos lyukméretű szitasoron átrostálnak, ezzel a szilárd részecskéket méretük szerint osztályozzák. A 3.8. ábra mutatja a szitasor és az osztályozási folyamat eredményeként adódó
tömegrészeket és azok jelölését. A szitasor lyukmérete lefelé csökken.

mö – a talajminta összes tömege
mi – egy rostalemezen áthullott tömegrész
dszi – a rostalemezek lyukmérete

3.8. ábra. Osztályozó szitasor
Az egyes rostasíkokon áthullott talajmennyiség tömegét lemérve annyi tömegrész adódik,
ahány rostalemez alkotja a szitasort. A lemért tömegrészek segítségével számítható az áthullott tömegarány (Sj).
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S

j

%  

m
i 1

i

 100 %

j = 1..n (n: a rostalemezek száma)

mö

A rostalemezek lyukátmérőjének (dszi) függvényében felrajzolva a kapott Sj értékeket, a
vizsgált talajminta szemeloszlási görbéjéhez jutunk. A 3.9. ábra különböző szemszerkezetű
talajok szemeloszlási görbéit ábrázolja. A görbe alakja és elhelyezkedése szemléletesen jellemzi a szilárd alkotófázis összetételét. Elhelyezkedése arra ad utalást, hogy a szilárd fázist
jellemzően milyen méretű szemcsék alkotják, illetve a szemcsék milyen széles mérettartományban fordulnak elő. A görbe alakja a keverékben jelen lévő szemcsék eloszlásának
egyenletességét fejezi ki.

3.9. ábra. Különböző talajok szemeloszlási görbéi
Egyenletes eloszlásúnak tekintünk egy talajtípust, ha sokféle méretű szemcse alkotja, és
nagyjából azonos mennyiségű szemcse található minden méretből. Az egyenletesség a
szemeloszlási görbe ismeretében számszerűen is kifejezhető az egyenlőtlenségi mutató értékével.
Egyenlőtlenségi mutató:

Cu 

d 60
d 10

d60 – a 60%-hoz tartozó szemcseátmérő
d10 – a 10%-hoz tartozó szemcseátmérő

A talajok mechanikai viselkedését tehát a fázisok aránya és a szilárd részecskék méret szerinti eloszlása együttesen határozza meg. Az összetétel mellett azonban fontos szerepe van
a szemcsék alakjának is, hiszen a részecskék egymáson való elmozdulása lekerekített, sima
felület mentén könnyebben történik, mint éles sarkok mentén. Egy adott talaj összetételének ismerete ezért önmagában nem elegendő a várható mechanikai viselkedés megismeréséhez, ezért kidolgoztak olyan minősítési eljárásokat, amelyek pontosan megismételhetőek,
így eredményük különböző talajoknál összehasonlítható.
Egyik legáltalánosabban és legrégebben használt vizsgálati módszer az úgynevezett
Proctor-féle tömöríthetőségi vizsgálat. Célja, hogy meghatározzuk azt a legnagyobb talajtömörséget, ami az adott (vizsgált) talajnál elérhető.
www.tankonyvtar.hu
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Azt, hogy egy adott szemösszetétellel rendelkező talaj milyen legnagyobb száraz halmazsűrűséget képes felvenni külső tömörítő hatásra, egyrészt a szilárd fázis összetétele (szemcseméret, -eloszlás és –alak), másrészt az alkotó fázisok aránya (szilárd, levegő és víz) határozza meg, ezen utóbbiak közül elsősorban a víz jelenléte meghatározó a keverékben.
Az eredmények összevethetősége érdekében a tömöríthetőségi vizsgálatot szabványos méretű és pontosan meghatározott működésű eszközzel végzik. Az eljárás során egy edénybe
talajt töltenek, majd meghatározott számú ütést mérnek a talajminta felszínére egy
ejtősúllyal. Az edény térfogatát a tömörített talajnak teljesen ki kell töltenie, így a vizsgált
minta sűrűsége könnyen számítható az edény térfogatának és a minta tömegének ismeretében.
A tömörítési vizsgálatot több, különböző víztartalmú mintával végzik el, mivel a víztartalom hatása rendkívül fontos az elérhető legnagyobb tömörség értékére. Egy adott talajminta
különböző víztartalmú állapotban eltérő mértékben tömöríthető, ha a tömörítési hatás azonos minden egyes mintán. Létezik egy víztartalom érték minden talajnál, amely optimálisnak tekinthető az elérhető tömörség szempontjából.

T é rfo g a ts ű rű s é g   

A Proctor-vizsgálat eredménye az úgynevezett Proctor-görbe (3.10. ábra), amely egy alkalmas koordináta rendszerben tűnteti fel a talajminta víztartalmát és a hozzá tartozó,
szabványos eljárással végzett tömörítés eredményét, a sűrűségét. A függőleges tengelyen a
talaj száraz halomsűrűségét kell megjeleníteni.
T e líte tts é g i vo n a l

 max

w opt
N e d ve s s é g ta rta lo m ( w )

3.10. ábra. A Proctor-görbe felépítése, jellemző értékei
A Proctor-görbéről leolvasható az optimális víztartalom (wopt) és a hozzá tartozó, úgynevezett viszonyítási térfogatsűrűség (ρsz_max), amelyek szemszerkezettől és szemalaktól függő
értékek, ezért talajtípusonként eltérőek. Az egyes görbék alakja szintén különböző minden
talajtípusnál.
A talajok tömörségét a tömörségi fok értékével szokás jellemezni, amely az adott talaj
Proctor-görbéjének ismeretében határozható meg.
Tömörségi fok: T r  %  

 sz
 sz max

A talajok sajátos jellemzője, hogy csak egy bizonyos víztartalmú tartományban bírnak alaktartó képességgel, vagyis a szemcsék közti kohézió túl alacsony és túl magas víztartalom
mellett is olyan alacsonnyá válik, hogy a szemcsék elválnak egymástól saját súlyuk hatására. Konzisztencia határoknak nevezzük a talajok azon nevezetes víztartalmi értékeit,
amelyeknél alaktartó képességük megváltozik. A két legfontosabb konzisztencia határ a
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sodrási és a folyási határ. Az a legalacsonyabb víztartalom, amelynél egy talajdarab kézzel
formázva megtartja alakját, a sodrási határ. A legnagyobb víztartalom, amelynél még nem
folyik meg a talajminta, a folyási határ.
A talajok szilárd fázisának méret szerinti összetétele, a szemcsék alakja és a víztartalom
együttesen határozzák meg a keverék belső kohéziójának mértékét. A belső kohézió összefügg a talaj alakíthatóságával és a szemcsék rendeződési hajlamával, másként fogalmazva a
tömöríthetőséggel. A nagy belső kohézióval jellemezhető talajfajtákat kötött talajoknak nevezzük, ezek jól gyúrhatók, sodrási- és folyáshatáruk különbsége nagy, folyási határuk magas. Kis belső kohézióval bírnak az úgynevezett szemcsés talajok, amelyek sodrási- és folyáshatár értéke közti különbség viszonylag kicsi. Nagyon gyenge alaktartó képességgel
bírnak, vagy egyáltalán nincs belső kohéziójuk. Az említett két típus közt a gyakorlatban
végtelen sok átmenet létezik.
Az aszfalt összetétele, tömöríthetősége
Az aszfaltot – csakúgy, mint a talajt – három fázis alkotja: szilárd szemcsék (adalékanyag
és töltőanyag), levegő és bitumen. A 3.11. ábra mutatja az aszfalt fázisos összetételét, illetve az egyes alkotórészek térfogati- és tömegarányának megnevezéseit.

Vö – össztérfogat
Vh – befogadó hézag a kővázban
Vl – levegő térfogata (szabad hézagtérfogat)
Vb – bitumen térfogata
Vsz – szilárd részecskék térfogata

3.11. ábra. Az aszfalt fázisos összetétele
A fázisok térfogati és tömegarányainak ismeretében számítható a kész aszfalt minőségének
jellemzésében fontos szerepet játszó számérték, a hézagmentes testsűrűség. A fázisos öszszetétel meghatározásához a bitument vagy valamilyen vegyi úton, vagy égetéssel különítik
el a szilárd szemcséktől.
Hézagmentes testsűrűség:

 a0 

100
SZ

a

 a _ sz



B

b

SZa – az aszfalt szilárd részecskéinek tömegaránya
ρa_sz – a szilárd fázis sűrűsége
B – a bitumen tömegaránya
ρb – a bitumen sűrűsége

Az elkészült aszfalt minősége annál kedvezőbb, minél jobban megközelíti a tervezett tömörségi állapotot. Tömöríteni csak az úgynevezett keveréses eljárással készült aszfaltburkolatot kell. A talajokkal szemben, nem a lehető legnagyobb tömörség – jelen esetben nem
a legkisebb szabad hézagtérfogat – elérése a cél, mivel a kész aszfaltban szükséges 1-2 térfogat% hézag megléte az aszfalt terhelés alatti rugalmas alakváltozása miatt.
A kész aszfalt tömöríthetőségét szabványos vizsgálati módszer eredményével összehasonlítva jellemzik. Készítenek a felhasználni kívánt keverékből egy aszfalt próbatestet (úgyne-
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vezett Marshall-próbatestet), amely egy meghatározott méretű edényben, rögzített paraméterek mellett betömörített aszfaltminta. Az elkészült próbatest tömegét megmérve számítható annak testsűrűsége (ρaM). Az etalon próbatest – amely tartalmaz levegő fázist is – testsűrűségét a helyszínen vett minta testsűrűségével (ρa0) összevetve számítható az elkészült
aszfalt egyik legfontosabb minőségi jellemzője, a Marshall-tömörségi fok.
Marshall-tömörségi fok:

T rM %  

 a0
 aM

 100 %

A tömörség helyszíni mérésének módszerei
A tömörítési munkák eredményét kötőanyag nélküli és kötőanyaggal kevert anyagok esetén
is szükséges ellenőrizni, minősíteni. A talajok esetében a tömörség mérése mellett a teherbírást is vizsgálják, aszfalt esetében általában a tömörségi fokot határozzák meg.
A talajok tömörségmérésének általában a Proctor-vizsgálat eredményeként adódó ρdmax érték szolgáltatja a viszonyítási alapértékét. A tömörségi fok (Trρ) meghatározásához szükség
van a helyszínen mért halmazsűrűség értékére. Számos módszer adódik a betömörített talaj
sűrűségének mérésére, ezek egy része roncsolásos vizsgálat, amelynek során egy mintát leválasztanak a minősítésre váró rétegből. A leválasztást egy pontos, ismert térfogatú mérőedénnyel végzik, a minta tömegét lemérve számítható a nedves térfogatsűrűség, abból pedig a szárítást és újabb tömegmérést követően származtatható a száraz térfogatsűrűség.
A korszerűbb tömörségvizsgálatok izotópos készülék segítségével a helyszínen ki is számítják a tömörségi fok értékét. Az ilyen berendezések gyenge radioaktív sugarakat bocsátanak a talajba és a rétegen áthaladó sugármennyiségből következtetnek a nedves térfogatsűrűségre és a víztartalomra. A tömörségi fokot a vonatkoztatási sűrűség megadása után
számítja a készülék.
Az elkészült aszfaltrétegek tömörségének minősítésére a Marshall-tömörségi fok értékét
használják. A talajokon végzett vizsgálatokhoz hasonlóan a helyszínen mérhető térfogatsűrűség értékét kell meghatározni. Roncsolásos (mintavételes) eljárást vagy izotópos készülékkel való mérést alkalmaznak.
A mintavétel során kifúrnak, majd kiemelnek egy darabot az aszfaltrétegből, majd laboratóriumban mérik a minta pontos térfogatsűrűségét. A kapott sűrűség értékét viszonyítva a
Marshall-próbatest sűrűségéhez, adódik a tömörségi fok.
Az izotópos berendezések radioaktív sugarak kibocsátásával és az aszfaltrétegen áthaladt
sugarak mennyiségének mérésével számítják a térfogatsűrűséget.
3.3.2. Tömörítőgépek
A tömörítőgépek olyan önjáró vagy vontatott gépek, melyek vagy csak a saját súlyuk által,
vagy beépített mechanizmus segítségével, járulékos dinamikus hatással tömörítik a kötőanyaggal kevert vagy kötőanyag nélküli alapanyagokat a beépítés helyén. A gépek tömörítő
hatás szerinti csoportosítását mutatja a 3.12. ábra.
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3.12. ábra. Tömörítőgépek működés szerinti csoportosítása
A döngölő hatással tömörítő gépek jellegzetessége, hogy ismétlődő ütésekkel adnak át impulzusokat a tömörítendő anyag felszínére. A kialakult feszültséghullámok tovább terjednek a réteg belseje felé, az impulzusok deformációt okoznak a tömörített anyagban.
A sík lap mentén átadott vibráció időben gyorsabban ismétlődő, periodikusan változó
nyomó terhelésként jelentkezik az anyag felszínén. A gép saját súlya és a gerjesztő mechanizmus hatása együttesen fejt ki a terhelést a tömörített rétegre.
A hengerpalásttal történő tömörítés egyik módja a tisztán statikus terhelésátadás. Ilyenkor
csak a gép saját súlyán keresztül fejt ki nyomást az alapanyagra. Általában hatékonyabb
tömörítést eredményez a vibrációs henger, amely egy gerjesztőmű segítségével a saját súlya mellett periodikusan változó felületi nyomást is közöl a tömörített anyaggal.
Döngölőgépek
A döngölő hatással tömörítő gépek egy úgynevezett döngölőtalpon keresztül adnak át impulzusokat a talajnak, az impulzusok ismétlési gyakorisága (frekvenciája) jellemzően 1030 Hz (600-1800 1/perc) közötti. A 3.13. ábra mutatja egy motoros döngölőgép felépítését,
főbb szerkezeti elemeit.
A hajtómotor lehet belsőégésű benzin vagy dízel üzemű, illetve villanymotor. A motor egy
forgattyús mechanizmuson keresztül, rugók közbeiktatásával alternáló mozgásra kényszeríti a döngölőtalpat. A gép működése közben egy „lebegő” állapot jön létre, a gép váza kissé
eltávolodik a tömörített felülettől, a talp pedig ütéseket mér az anyag felszínére.
A döngölőgépek kézi vezetésű eszközök, üzemi tömegük 40-150 kg közötti. Alkalmazásuk
olyan helyeken indokolt, ahol más gépek nem férnek el, ilyen például egy szűk közműárok.
Mozgatásuk könnyű, kis helyigényűek, viszont kis teljesítőképességűek, azaz időegység
alatt kis területet képesek tömöríteni. Kizárólag talajokat tömörítenek döngölőgépekkel,
azonban nem minden típusú talaj tömöríthető ezzel a géptípussal. A gép talajtól való elugwww.tankonyvtar.hu
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rása szükséges a haladó mozgáshoz, ehhez viszont a tömörített réteg bizonyos mértékű rugalmassága szükséges. Szemcsés és gyengén kötött talajok megfelelő víztartalom mellett
jól tömöríthetők döngöléssel, erősen kötött, magas víztartalmú talajoknál a gép nem képes
elugrani a felszínről.

3.13. ábra. Motoros döngölőgép felépítése
Felületi vibrátorok
Sík lap mentén adnak át vibrációt a felületi vibrátorok. Saját súlyterhelésük mellett 50-80
Hz (3000-4800 1/perc) frekvenciájú nyomáshullámokat keltenek a tömörített réteg felületén. A gyors, periodikus ütemű nyomáshullámok az anyag szemcséinek rezgését idézik elő,
ezáltal az anyagrészecskék rendeződnek, a kisebb méretű darabok a nagyobbak közé ékelődnek. Az anyag struktúrája tömörebb formát vesz fel.
A felületi vibrátorokon a periodikus nyomáshullámokat a gerjesztőmű hozza létre, amely
egy olyan hajtómű, amelyben egy vagy több, excentrikus tömegközéppontú tengely, más
néven excenter forog. A 2.2.4. alfejezetben már ismertetésre került a kör- és irányított gerjesztés elve, a felületi vibrátorokon is ezt a két gerjesztési módot alkalmazzák. A
gerjesztőmű a tömörítőlapra mereven van rögzítve, így a gerjesztőerőt a lapon keresztül átadja a tömörített anyag felszínére.
A felületi vibrátorok egy része önjáró, másik részük vontatott, vagy munkagépre szerelt.
Az önjáró felületi vibrátorok másik megnevezése vibrációs tömörítőlap, általános felépítésüket a 3.14. ábra mutatja. Általában a hajtómotor tengelykapcsolón keresztül, ékszíjhajtással forgatja a gerjesztőművet. A hajtómotor lehet benzin vagy dízel üzemű, de léteznek
villanymotorral szerelt tömörítőlapok is.
A kisebb üzemi tömegű, 50-150 kg közötti vibrációs tömörítőlapok körgerjesztésűek, míg
a nagyobb üzemi tömegű, 150-800 kg közötti gépek irányított gerjesztéssel működnek.
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3.14. ábra. Vibrációs tömörítőlap felépítése
A gépeket a gerjesztőerő készteti haladásra. Körgerjesztésnél úgy helyezik el a gerjesztőművet, hogy a gép vázára átadott erő kis mértékű billegést hozzon létre a gépen, ezért a
tömörítőlap rövid időközökre elválik a tömörített anyagrétegtől. Irányított gerjesztésnél a
gerjesztőműben keltett erők eredője periodikus ütemben kissé megemeli és a haladás irányába kimozdítja a gépet. Mozgásukban ez állandó, egyenes vonalú haladásban nyilvánul
meg. Körgerjesztésnél ez a haladó mozgás csak egy irányba (előre) történhet, irányított gerjesztésnél a gépek egy részénél biztosítják a két irányba való haladás lehetőségét. A
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1. motor
2. ékszíjhajtás
3. tömörítőlap
4. gerjesztőmű
5. gumirugó
6. irányítókar

3.15. ábra a körgerjesztésű és az irányított gerjesztésű gépek haladási módja közti különbséget szemlélteti.
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1. motor
2. ékszíjhajtás
3. tömörítőlap
4. gerjesztőmű
5. gumirugó
6. irányítókar

3.15. ábra. Haladó mozgás kör- (a) és irányított (b) gerjesztésnél
Az önjáró vibrációs tömörítőlapok egy része kézi vezetésű, másik részük távvezérelt. Teljesítőképességük széles határt fog át, általában kis és közepes méretű munkáknál alkalmazzák, mint például közműárok visszatemetése vagy járdaalapok tömörítése.
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Kötőanyag nélküli és kötőanyaggal kevert anyagok tömörítésére is használják a vibrációs
tömörítőlapokat, az adott gép műszaki paraméterei határozzák meg az alkalmazhatóság
korlátait. A tömörítés hatékonysága, a tömörítés mélysége és egyenletessége talajok és kötőanyaggal kevert anyagok esetében is függ az anyag fázisos összetételétől és a szilárd fázis
szemösszetételétől, a szemcsék alakjától. A szemcsés és gyengén kötött talajok tömöríthetők hatékonyan, erősen kötött talajoknál a vibrációs tömörítőlap nem használható eredményesen.
A vontatott és a munkagépre szerelt felületi vibrátorok haladását a vontató gép határozza meg, vagy a munkagép (például kotrógép) a gémszerkezetre csatlakoztatott vibrátort
adott helyen működteti és tartja. Működésüket tekintve lehetnek kör- vagy irányított gerjesztésűek. Két legjellegzetesebb típusuk az aszfalt- és betonfiniserek terítőlapjára szerelt
tömörítő palló, illetve a kotrógép kanálszárára rögzíthető tömörítő adapter (3.16. ábra).

3.16. ábra. Munkagépre szerelt vibrációs tömörítőlap
A finiserekre és a munkagépekre szerelt felületi vibrátorok gerjesztőművét szinte minden
esetben hidraulikus hajtással látják el, mivel az alapgépek napjainkban szinte kizárólag hidrosztatikus hajtással készülnek, így kézenfekvő a hibraulikus rendszerhez csatlakoztatni a
gerjesztőegységet is.
Tömörítő hengerek
A tömörítő hengerek talajjal érintkező, tömörítést végző munkaeszköze egy vagy több hengerpalást. A tömörítő gépek között a legszélesebb körben használt géptípust képviselik,
emellett a tömörítő hengerek a legváltozatosabb felépítménnyel és méretválasztékban gyártott gépek. Működési módjukat tekintve két csoportra oszthatók: statikus és vibrációs
hengerekre.
A statikus hengerek össztömegét az adott feladatnak megfelelően lehet változtatni a gépre
szerelhető pótsúlyokkal vagy a géptest ballasztanyaggal való feltöltésével. Össztömegük
alapján a legnagyobb gépek közé tartoznak (10000-35000 kg), napjainkban szinte kizárólag
önjáró kivitelben készülnek.
A statikus hengerek egy része acél paláston (3.17. ábra) támaszkodik meg a tömörítendő
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rétegen. A statikus hengereket általában aszfaltfelületek finomhengerlésére használják, a
tömörített réteget viszonylag kis mélységben tömöríti, viszont egyenletes, sima felületet
eredményez. A statikus hengereken általában lehetőség nyílik a gép össztömegének növelésére a hengerek feltöltése révén is. A feltöltésre valamilyen ásványi anyagot (szemcsés talajt) vagy vizet használnak.
Gumihengereknek nevezzük azokat a statikus hengereket, amelyek több, tengelyenként 3, 4
vagy 5 gumiabroncs segítségével végzik a tömörítést (3.18. ábra). Talaj és aszfalt tömörítésére egyaránt alkalmas géptípus. A gumiabroncsok rugalmas viselkedése révén kedvezőbb
a hengerek alatti feszültségeloszlás a tömörített rétegben, ennek következtében kedvezőbb
a tömörítési hatékonysága; az acélhengernél nagyobb tömörítési mélység érhető el általában a gumihengerekkel.

3.17. ábra. Önjáró statikus tömörítő henger

3.18. ábra. Önjáró tömörítő gumihenger

A gumi palástú tömörítő hengerek fontos sajátossága, hogy üzem közben változtatható az
abroncsokba töltött levegő nyomása. A gép össztömegének változtatása és az abroncsok
töltési nyomásának variálása együttesen különösen sokoldalúvá teszik a gumihengereket.
Kissé és erősen kötött talajok tömörítésére is alkalmasak, mivel a rugalmas gumihengerek
és a talaj kapcsolata kedvez a szemcsék rendeződési folyamatának.
A vibrációs tömörítő hengerek a tömörítő hatásukat részben saját súlyuk révén fejtik ki,
azonban nagy hatékonyságuk a gerjesztőmű által keltett rezgéshullámokban rejlik. A gerjesztés jellege azonos a korábban tárgyalt, tömörítőlapoknál alkalmazottakkal, így használnak kör- és irányított gerjesztést is a tömörítő hengereken.
A vibrációs tömörítőhengerek kizárólag acél hengerpalásttal készülnek. Rendkívül széles
üzemi tömeg tartományt ölelnek fel (500 kg – 35000 kg). Megkülönböztetünk önjáró és
vontatott vibrációs hengereket.
Az önjáró vibrációs hengerek egy része kézi vezetésű (3.19. ábra), de léteznek távvezérelt
tömörítő hengerek is. A kisebb üzemi tömegű gépkategóriában (2000 kg alatt) megtalálhatók az egy- és a kétpalástos hengerek is. Körülbelül 2000 kg-os üzemi tömeg alatt általában
a gépek kézi vezetésűek, vagy távvezéreltek. Egy részükön a gerjesztőmű a gép merev vázán kap helyet, míg másik részükön a gerjesztőtengely vagy tengelyek a hengerpalást belsejében találhatók.
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3.19. ábra. Kézi vezetésű egy palástú tömörítő henger
A legnagyobb teljesítőképességű és hatékonyságú tömörítőgépek a nagyobb, 5000-35000
kg közötti üzemi tömegű kéttengelyes vibrációs hengerek. Nagy teljesítőképességük miatt
szükséges, hogy a gépek üzemi paramétereit mindig az adott tömörítési feladathoz lehessen
illeszteni, ennek érdekében a korszerű vibrációs hengerek gerjesztésének amplitúdója és
frekvenciája is változtatható üzem közben. A gerjesztőmű a nagyobb üzemi tömegű gépeken mindig a hengerpalást belsejében helyezkedik el.
Szerkezeti kialakításuk többféle lehet a gép haladó tengelyein elhelyezett tömörítő hengerpalástok típusától függően. Legfontosabb változatok az úgynevezett tandem hengerek (dupla acélpalást, 3.20.a ábra), az egy palástú hengerek (egy acélpalást, a hátsó tengelyen járókerekek, 3.20.b ábra) valamint a kombi hengerek (egy acélpalást, egy tengelyen tömörítő
gumiabroncsok, 3.20.c ábra).
a)

b)

c)

3.20. ábra. Önjáró vibrációs tömörítő hengerek
a-tandem, b-egy palástú, c-kombi henger
Aszfalt tömörítésére általában a tandem vagy a kombi hengereket használják, míg a kötőanyag nélküli rétegek tömörítésénél a terepi viszonyok közt is kiváló tapadó képességű járókerékkel szerelt tömörítő hengereket alkalmazzák.
A vontatott vibrációs hengerek (3.21. ábra) valamilyen haladó főmozgású munkagép (például földtoló-gép) után köthetők, működésüket tekintve nem különböznek az önjáró változatoktól. Saját belsőégésű erőforrással rendelkeznek a gerjesztőmű hajtásához. Üzemi tömegük 10000 kg körüli, acél hengerpalásttal készülnek.
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3.21. ábra. Vontatott vibrációs tömörítő henger
Egyes talajok tömörítésénél szükség lehet rendkívül nagy felületi nyomások kifejtésére,
amelyek a tömörített rétegben nagy mélységben fejtik ki hatásukat. Erre a célra alkalmasak
a bütykös palástú hengerek (3.22. ábra). A bütykök mérete és alakja rendkívül változatos; a
csonka kúp és a csonka gúla a leggyakoribb alakzatok, de létezik vágóélekkel szerelt hengerpalást is. A bütykös hengerpalást megtalálható az önjáró és a vontatott tömörítő hengerek között is.
Vibrációs tömörítő hengerekkel a legtöbb talajtípus tömöríthető; kavicsos és gyengén kötött talaj sima acélpalásttal hatékonyan tömöríthető, a bütykös hengert pedig erősen kötött,
agyagos talajok tömörítésére használják. A vibrációs hengerek teljesítőképessége a legnagyobb a tömörítőgépek között, mivel a gép nagy saját tömeggel bír, emellett az anyaggal
közölt vibráció is nagy rétegvastagságban fejti ki hatását.

3.22. ábra. Bütykös palástú vibrációs tömörítő henger
3.4. Burkolatok bontása és újrahasznosítása
Az útépítés környezetszennyezés tényezői közül kiemelt jelentőségű az ún. „technológiai
szennyezés”, ami alatt a különböző hulladék anyagoknak és bontási törmelékeknek a természeti környezetben való lerakása értendő. Az útépítési hulladékokra általában jellemző,
hogy az nagyrészt újrahasznosítható, tehát nem minősíthető „szemétnek”. Ezen anyagok
szakszerű kezelését, és másodlagos felhasználását nemcsak a környezetvédelmi hanem
gazdasági szempontok is szükségessé teszik, mivel:
 Telítődnek a lerakásra szolgáló területek, és az új telephelyek igénybevétele egyre
költségesebbé válik.
 Az építési nyersanyagforrások korlátozottak, ezért a velük való takarékosság is az
újrahasznosításukat indokolja.
 A bontott építőanyagok jelentős energiamennyiséget hordoznak magukban, ezért újrafeldolgozásuk energia-megtakarítással jár.
 Az építési hulladékokból kialakított lerakóhelyek és depóniák tájvédelmi szempont-
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ból nem illeszkednek a természeti környezetbe.
Az újrahasznosítás szempontjából a legfontosabb tényező: az anyag minőség szerinti öszszetétele, ami nagyrészt a hulladék származási helyétől függ. Ilyen szempontból az építési
hulladékok közül az útpálya bontásából származó anyagok a legegyenletesebb összetételűek, mivel azok többségükben vagy csak aszfaltot, vagy csak betont tartalmaznak. Az aszfalt- és a betonburkolatok újrahasznosításában lényeges eltérés, hogy az utóbbi csak adalékanyagként használható, új burkolati anyag készítéséhez kötőanyagot (cementet + vizet)
kell hozzáadni.
3.4.1. Bontott aszfalt újrahasznosítása
Az építési hulladékok ipari feldolgozása területén legkorábban a bontott aszfalt újrahasznosítása kezdődött el, és ez napjainkra már olyan szintet ért el, hogy az e célra kialakított
burkolatfelújítási technológiákkal egyes fejlett országokban már a bontott aszfalt 90 – 95
%-át újrahasznosítják.
Az aszfalt kötőanyaga a felmelegítés után nagyrészt regenerálódik, de az elvégzett anyagvizsgálatok szerint az újrahasznosítás után nem nyeri vissza teljes mértékben eredeti tulajdonságait („öregszik”), ezért másodlagos hasznosítására a következő módszereket alkalmazzák:
 Tetszőleges minőségi követelményű burkolatok készítése a bontott anyagnak az elsődleges építőanyagokhoz való megfelelő arányú hozzákeverésével.
 Az eredetihez képest kisebb terhelésű burkolatok készítése a bontott aszfalt felmelegítésével és átkeverésével.
 Szórt útalapok készítése, a bontott termék aprításával kapott törmelékre kipermetezett bitumenemulzióval.
A bontott aszfalt újrahasznosításának kétféle módszere ismert, a keverőtelepen való feldolgozás (lásd: 2.2.2. fejezet) és a helyszíni burkolatfelújítás. Ez utóbbi előnye, hogy elmarad
a felbontott, majd az újrakevert aszfalt szállítása, míg hátránya, hogy speciális gépeket igényel, és az új burkolat minősége függ az eredeti aszfalt összetételétől.
A bontott aszfalt feldolgozásához szükséges előkészítési műveleteket a bontási technológia határozza meg:
 Bontókalapács alkalmazása esetén a törmelék 100 - 300 mm-es darabokból áll, ami
sem a helyszíni, sem a keverőtelepi feldolgozásra nem alkalmas, azt az újrahasznosítás előtt aprítani kell. A darabos aszfalt aprítására (hőérzékenysége, szívóssága és
lemezes alakja miatt) az ütéssel, és a nyíró igénybevétellel aprító berendezések alkalmasak.
 Aszfaltmarók használatakor a felmart apró szemcsés aszfalt általában minden további feldolgozás nélkül juttatható be a keverőtelepi folyamatba, vagy – helyszíni burkolatfelújító célgép alkalmazása esetén – átkeverés és „feljavítás″ után visszaépíthető a burkolatba.
Az aszfaltmarók önjáró gépként (3.23. ábra) kerülnek kialakításra, de készítenek rakodó-,
vagy kotrógép munkaeszköze helyére szerelhető marófejeket is. A munkaeszköz egy forgómozgású henger (1), palástján csavarvonal mentén elhelyezett nagy szilárdságú bontófo-
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gakkal. A marófogak kialakítása a bontásra kerülő burkolati anyag minőségétől (aszfalt, beton, vagy útalap), és a felbontható réteg vastagságától függ. A felmart aszfalt szemcsék egy
kihordó szalag (2) és egy mozgatható módon kialakított szállítószalag (3) közvetítésével
szállítójárműre kerülnek. A marási mélység a lánctalpak (5) helyzetének szabályozásával
(6) állítható.
4
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3.23. ábra. Önjáró aszfaltmaró berendezés
1. maróhenger; 2. kihordó szállítószalag; 3. feladó szalag; 4. motor, hajtómű; 5. lánctalpas haladómű; 6, 7. hidraulikus munkahengerek; 8. forgatómű; 9. ellensúly

Az aszfaltburkolatok helyszíni felújításánál az eredeti burkolati anyagot vagy közvetlenül, vagy „feljavítás” után az útburkolatba építik vissza. A helyszíni felújítás alapvetően
kétféle technológiával készülhet:
 A meleg eljárásoknál a burkolat felületét infrasugárzókkal felmelegítik, a felső burkolati réteget (max. 10 cm rétegvastagságban) fellazítják, majd azt új anyag hozzáadásával (vagy anélkül) átkeverik, visszaterítik, és végül betömörítik.
 A hideg eljárás a hagyományos talajstabilizációs géplánc technológiai folyamatához
hasonló módszer. Egyaránt alkalmas új pálya alaprétegének építésére, vagy régi pályaszerkezet felújítására. Az új burkolati réteget alacsony hőfokon is kötőképes kötőanyag és a felmart régi burkolat helyszíni összekeverésével állítják elő.
A meleg eljárásnál (3.24. ábra) a felújítandó kopóréteget gáztüzelésű infrasugárzókkal melegítik fel. Ezek olyan önjáró berendezések (1), melyek vázszerkezetére munkahengerrel
mozgatható, 20 – 120 db égőfejet tartalmazó fűtőkeretek (5) vannak felfüggesztve. A tüzelőanyagot (propángáz) az alapgépre szerelt tartályokból (6) adagolják az égőfejekhez.
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3.24. ábra. „Meleg remix” géplánc, az egyes rétegekre jellemző hőmérsékletekkel
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1. mobil inframelegítő; 2. szállítójármű; 3. burkolatfelújító gép; 4. henger; 5. infrasugárzók; 6. üzemanyag tartály; 7. maróhenger; 8. elosztócsiga; 9. szállítóalagút; 10. vibrációs tömörítőgerenda

Amennyiben csak a legfelső réteg áthengerlésére van szükség, a mobil inframelegítő után a
felújítandó burkolaton csak egy úthenger halad végig, míg a burkolat teljes felújításakor a
3.24. ábrán látható teljes gépsorra szükség van. A burkolatfelújító gépen (3) további infrasugárzó egységek találhatók, melyek a felső réteget 140 - 170 oC-ra melegítik fel. A felmelegített anyagot a maróhenger (7) felmarja, átkeveri, majd elosztócsigával (8) elteríti. A
záróréteghez, ill. az eredeti pályaszint kialakításához szükséges előkevert aszfaltot a szállítójármű (2) a fogadótartályba üríti, ahonnan a gép hosszában végigmenő fűtött szállítóalagúton (9) keresztül jut el a gép végébe. Itt egy elosztócsigából és egy vibrációs tömörítőgerendából (10) álló egység a felmart és az új aszfalt réteget egyszerre dolgozza be.
Végül a burkolatot hengerekkel (4) tömörítik.
A hideg eljárású burkolatfelújítást olyan esetekben alkalmazzák, amikor nemcsak a burkolat felső rétegét kell felújítani, hanem a teljes pályaszerkezet, vagy annak jelentős része
(a géptípustól függően 15 - 30 cm mélységig) átépítésre kerül. A felmart anyagból kötőanyag (cement + víz, bitumenemulzió, habosított bitumen*) hozzáadásával egy új homogén
útburkolati alapréteget állítanak elő, melyre – a forgalmi igényeknek megfelelően – felületi
bevonatot vagy hengerelt aszfalt réteget terítenek.
A hideg remix eljárásnál alkalmazott gépláncok legfontosabb egységei:
 a bitumenemulzió és egyéb kötőanyagok (cement-, vagy mésztej) szállítását és adagolását biztosító tartálykocsi;
 a burkolat felmarására, keverésére és elterítésére szolgáló célgép, melynek egyes típusai egy menetben készítik el az alapréteget, és terítik rá a keverőtelepen előállított
új burkolati réteget (3.25. ábra);
– a burkolat végleges tömörségét biztosító tömörítőhengerek.
1. maróhenger

5
7

2. keverőegység

4

5

4

3

2

1

6

3. szórófej
4. terítőcsiga
5. döngölő palló
6. szállítópálya (kevert
aszfalthoz)
7. vibrációs gerenda

3.25. ábra. Hideg eljárással dolgozó burkolatfelújító berendezés
A felújított burkolat minősége szempontjából nagyon fontos, hogy a keverőtérbe beadagolt
kötőanyag mennyisége állandó értékű legyen. Ezért a burkolatfelújító gépeknél olyan számítógépes szabályozó rendszert alkalmaznak, amely biztosítja – a gép haladási sebességének, és az időegység alatt átkevert mennyiségnek megfelelő – pontos kötőanyag adagolást.
3.4.2. Bontott beton újrahasznosítása
_________________________________________________________________________
* A habosított bitumen kötési-, és előállítási folyamata hasonló a bitumenemulzióéval, de azt a
helyszínen készítik el, a burkolatfelújító berendezésen elhelyezett habosító egység keverőterébe
porlasztott forró bitumenből, víz és levegő felhasználásával.
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A burkolatmarók ismertetésénél már említésre került, hogy azok egyes típusai beton marására is alkalmasak, de ezek (a beton nagyobb keménysége, a nagyobb bontási mélység, és a
beton marásával együttjáró nagy porképződés miatt) elsősorban csak kisebb felületek bontására alkalmazhatók. Ezért a betonburkolat felújításakor a teljes keresztmetszet felbontására önjáró, dinamikus hatással üzemelő burkolattörő célgépeket használnak. Ezek alkalmazása 0,2 – 0,7 m2 felületű darabokat eredményez, melyeket az újrahasznosításuknak
megfelelő méretre tovább kell aprítani.
A bontott beton megfelelő előkészítés után a természetes adalékanyag helyett, vagy ahhoz
hozzákeverve friss beton készítésére is alkalmas, a következő megszorításokkal:
 A zúzott beton (különösen az apró szemcséké) porozitása rendszerint nagyobb, mint
az elsődleges adalékanyagoké. Ezért:
– a víz-cementtényező meghatározásakor figyelembe kell venni az adalékanyag nagyobb vízfelvételi képességét is,
– a nagyobb porozitás szilárdság csökkenéssel járhat, de ez elkerülhető a finom frakció (d < 4 mm) leválasztásával, majd természetes homokkal való helyettesítésével.
 A betonzúzalékból és természetes homokból készített betonok kifáradási és fagyállósági jellemzőik nagymértékben függenek az alapanyagok összetételétől, ezért
ezen jellemzőket ellenőrizni kell.
– A betonburkolat bontásakor keletkező hulladékban gyakran előforduló kismértékű
aszfaltszennyezés (< 20 tömeg%) nincs káros hatással az új burkolati anyag minőségére, sőt annak nyíró-, és hajlítószilárdságát (az elsődleges adalékanyaggal készült
betonhoz képest) 5 – 15%-kal meg is növeli.
A bontott beton aprítására többnyire az elsődleges adalékanyagok feldolgozásánál használatos hagyományos törőgépeket alkalmazzák. Ezek működési elve és szerkezeti kialakítása alapján sokféle lehet. A leggyakrabban alkalmazott típusokat a 3.26. ábra mutatja.
A pofás törőgép (3.26/a. ábra) a gépvázhoz rögzített állópofa (6), és a mozgó törőpofa (2)
közé kerülő anyagot az alsó résnyílásnak megfelelő méretre aprítja. A pofát excenteres tengely (1) mozgatja, közvetlenül a pofa felfüggesztésénél. A mozgópofa egyes pontjai – a
felső hajtás, és az alsó megtámasztás (3) miatt – bonyolult mozgáspályát írnak le, ezért az
aprításkor nemcsak nyomó-, hanem nyíró igénybevétel is fellép, emiatt a töretben sokkal
kevesebb a hosszúkás, vagy lemezes szemcse, mint a csak nyomással aprító gépeknél. A
töret maximális mérete a mozgópofát megtámasztó nyomólapnál (3) elhelyezett betétlemezekkel (4) változtatható.
a.

1

5

b.
1. excenter-tengely

10

2. mozgópofa

r

3. nyomólap
4. betétlemezek
5. ékszíjtárcsa

e
6

4

8. rotor

11

9. törőelemek
10. ütközőlapok

7
6
7

2

3

6. vázszerkezet
7. kopóbetétek

11. billenő felsőváz
8

9

3.26. ábra. Pofás (a.) és rotoros törőgép (b.) szerkezeti kialakítása
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A rotoros (vagy röpítő-) törőgépek (3.26/b. ábra) vízszintes tengely körül forgó rotoron (8)
elhelyezett törőelemek (9) és ütközőlapok (10) ütése révén dinamikus hatással aprítanak. A
törőtérben nagy sebességgel mozgó szemcsék a röppályájukon találkozva a beadagolt kőzetdarabokkal tovább aprítódnak. A kihulló töret méretét a törőelemek külső sugara és az
alsó ütközőlap közti távolság (e) határozza meg. A csuklós felfüggesztésű ütközőlemezek
(10) rugókon (vagy munkahengereken) keresztül kapcsolódnak a gép vázszerkezetéhez.
Ezek feladata egyrészt a résnyílás állíthatósága, másrészt túlterhelés elleni biztonsági
elemként is szolgál.
Az útépítési betonok bontásakor keletkező hulladék összetétele viszonylag homogén, de
kis mennyiségben tartalmazhat fémes (pl.: hézagbetét), és egyéb szennyezőanyagnak minősíthető anyagokat (pl.: talaj maradványok, szerves anyagok). A fémes szennyezők a kihordó szállítószalag (3.27. ábrán: 6) felett elhelyezett mágnesszalaggal (7), míg a betonnál
kisebb sűrűségű szennyezőanyagok (fa, papír, műanyagok, stb.) leválasztására víz-, vagy
légárammal üzemelő berendezéseket használnak.
1. feladógarat
2. előosztályozó
3. pofás törőgép

5

1

4. gémrendszer
5. bontókalapács
6. szállítószalag

4
3

7. mágneses leválasztószalag
8. járómű
9. kihordószalag
10. vázszerkezet

7

2

6

10
9

8

3.27. ábra. Mobil törő-osztályozó berendezés
A betonburkolat feldolgozásakor alkalmazott mobil törő-osztályozó berendezéseket (3.27.
ábra) lánctalpas alvázra (8) telepítik, így azok együtt haladhatnak a bontási munkákkal.
Legfontosabb gépegységeik:
 előosztályozóval (2) ellátott anyagfeladó garat (1), melybe általában rakodó-kotrógéppel adják fel az anyagot;
 a törőgép, amely többnyire vagy nyomással üzemelő pofás (3), vagy ütéssel aprító
rotoros kivitelű;
 szállítószalagok (6, 9), a töret és az előosztályozóval leválasztott anyag kihordására;
– mágneses leválasztószalag (7), a fémes anyagok leválasztására.
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4. Anyagmozgatásra szolgáló berendezések
4.1.

Daruk

4.1.1.

A daruk feladata, alkalmazási területe

Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat fogalom-meghatározása szerint a daru olyan szakaszos működésű emelőgép, amely a teherfelvevő eszközével rögzített teher térbeli mozgatására alkalmas. A futómacska a teherfelvevő eszközével rögzített teher mozgatását végzi.
A darukat meg kell különböztetni a gépi hajtású emelő-berendezésektől (pl. emelőcsörlők,
gépi hajtású targoncák emelőművei, felrakógépek, villamos emelődobok, stb.), jóllehet az
emelő-berendezésekre és az emelőszerkezetekre vonatkozó előírások több esetben közösek, vagy hasonlóak a darukra vonatkozó előírásokhoz.
A daruk a terhet viszonylag rövid távolságra (kb. 1 és 1000 m között) mozgatják zárt, vagy
szabadtéri munkahelyen. A teher nem mozog kényszerpályán, hanem szabadon lenghet. A
mozgatott teher lehet darabáru, vagy ömlesztett anyag. A daruk teherbírása 0,2 és 1500 t
között változik.
A daruk feladata a termelési rendszerekben:
 emberi erőt meghaladó terhek mozgatása,
 a termelő munka hatékonyságának növelése,
 a balesetveszélyes kézi anyagmozgatás csökkentése.
Darukat többnyire a következő esetekben alkalmaznak:
 a teher feladási és leadási pontja között nagy a szintkülönbség,
 a munkatér bármely pontját ki kell szolgálni,
 olyan terhet kell áthelyezni (pl. nagy tömegűt, vagy különleges alakút), amelyet más
módon nem lehet mozgatni.
Ebben a fejezetben foglalkozunk a teherfelvevő eszközökkel is, amelyek egyes esetekben a
daru részét képezik, más esetekben attól elválaszthatóak.
4.1.2.

A daruk fajtái

A daruk csoportosítását korábban az MSZ 6701-8 szabvány írta le, amelyet időközben
visszavontak. A továbbiakban csak a főbb csoportokat, ill. azok jellegzetes tagjait mutatjuk
be, mivel a daruknak igen sokféle típusa fejlődött ki az idők során.
A darukat többféle szempont alapján lehet csoportosítani.
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4.1. táblázat: Daruk csoportosítása szerkezetük szerint
Híddaruk
Futódaruk

Forgódaruk

Bakdaruk

Portáldaruk

egyfőtartós

konzol nélküli

kétfőtartós

konzolos

billenőgémmel

függő

felhajtható konzolos

futómacskás gémmel

Konténerdaruk

Toronydaruk

Autó- és mobildaruk

Kábeldaruk

A híddaruk derékszögű koordinátarendszerrel leírható, téglatest alakú térben végzik a teher
mozgatását. A forgódaruk henger-koordinátarendszerben mozgatják a terhet. A futódaruk
pályája a magasban, a futómacska mozgásának síkja közelében helyezkedik el, míg a bakdaruknak (és a forgódaruk többségének) a pályája talajszinten található, emiatt a vázszerkezetük kapuhoz hasonló kialakítású.
A táblázatban felsorolt daru-változatok néhány jellegzetes típusát az alábbi ábrasorozatban
szemléltetjük.

4.1. ábra. Kétfőtartós híddaru
1 – daruhíd; 2 – fejgerenda; 3 – daruhíd bekötés; 4 – haladómű; 5 – futómacska teheremelőművel;
6 – úszókábel; 7 – fügőkapcsoló; 8 – villamos szekrény;
9 – futómacska ütköző;10 – elektromos átkötések
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4.2. ábra. Konzolos bakdaru
1 – daruhíd; 2 – fixláb; 3 – ingaláb; 4 – futómacska; 5 – emelődob; 6 – horogszerkezet;
7 – haladómű; 8 – macska futómű; 9 – kezelőfülke; 10 – úszókábel;
11 – létra; 12 – pódium; 13 – kábeldob

4.3. ábra. Kábeldaru
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4.4. ábra. Kikötői portáldaru

4.5. ábra. Autó- és mobildaru
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4.6. ábra. Építési toronydaru futómacskás gémmel
A daruk elfordulási lehetőségük szerint lehetnek: nem forgó daruk, nem teljes fordulatú
(pl. falhoz rögzített tengelyű) és teljes fordulatú daruk.
A daruk hajtási módja villamos, hidraulikus, pneumatikus, vagy belsőégésű motoros lehet. A legtöbb daru villamos hajtású, de az autódaruknál a dízel-hidraulikus hajtás a jellemző.
A szokványos kialakítású, teherbírású és méretű darukat újabban típuselemek alkalmazásával készítik (emelőmű, haladómű, daruhíd, stb.). Az egyik legfontosabb típuselem a villamos emelődob, amely önállóan, vagy valamely daru emelőműveként is tud üzemelni.
4.1.3.

A daruk felépítése

A daruk azonos funkciójú szerkezeti egységekből épülnek fel:






gépészeti egységek (mozgatóművek),
acélszerkezet,
elektromos berendezés,
teherfelvevő eszközök és
darupálya.
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Mozgatóművek és elemeik

Kinematikai lánc
A teher mozgatása szabad, bonyolult térbeli pályán történik. A mozgáspálya több, egyszerű
mozgáselem kombinációjából alakul ki, amelyet a darukezelő valósít meg. Ezeket az egyszerű elemeket főmozgásoknak nevezzük. Minden főmozgást külön gépészeti egység, ún.
mozgatómű hoz létre.
A mozgatóművek kinematikai lánca a részegységek kapcsolatát jelenti, amelyet vázlat formájában szokás megjeleníteni. A kinematikai vázlaton a részegységeket a valóságos elhelyezkedésüknek megfelelően ábrázolják.

4.7. ábra. Mozgatóművek kinematikai vázlatai
A mozgatóművek alapelemeit, amelyek szinte minden darunál előfordulnak, a továbbiakban részletesen bemutatjuk.
Motorok
A darukon a mozgatóművek túlnyomó többségét váltakozó áramú, háromfázisú aszinkron
villamos motorok hajtják. Az aszinkron motorok két változatát, a rövidrezárt forgórészű és
a csúszógyűrűs darumotorokat a különböző főmozgások megvalósításánál azok jellege és
teljesítmény igénye szerint választják meg.
A tengelynyomaték és a fordulatszám közötti összefüggést a motor jelleggörbéje szemlélteti (4.8. ábra).

4.8. ábra. Motorkarakterisztika
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Lényeges különbség a két motor típus között az, hogy míg a rövidrezárt forgórészű motorok indítási folyamatát nem lehet befolyásolni, addig a csúszógyűrűs motorok indítása fokozatosan történhet, ami csökkenti a dinamikus terheléseket. A korszerű daruhajtásoknál
frekvencia szabályozású motorokat használnak, amelyek tetszés szerinti lágy indítást tesznek lehetővé. A motort szakaszos üzemre kell kiválasztani az emelési teljesítmény alapján,
amelyet a névleges teher tömegének, az emelés sebességének és az energiaátadás hatásfokának ismeretében számíthatunk ki.
A haladóművek teljesítménye a daru tömegének, a gördülési ellenállásnak, a haladási sebességnek és az esetleges szélerőnek ismeretében határozható meg.
A motorok megválasztásakor – a teljesítményszükségleten kívül – figyelembe kell venni a
relatív bekapcsolási időt is (működési idő / ciklusidő), melynek értéke általában 25 - 40%.
Darukba csak darumotorokat szabad beépíteni, mert ezeknek elegendően nagy az indítónyomatékuk ahhoz, hogy emeléskor a függő terhet is el tudják indítani.
A motorokat minden esetben villamos túlterhelés-védelemmel (motorvédő kapcsolóval)
kell ellátni. A robbanásveszélyes környezetben dolgozó daru villamos motorjának
robbanásbiztos kivitelűnek kell lennie. Szabad téren igen fontos a motorok védelme a csapadék behatolása ellen.
Ha nem áll rendelkezésre külső hálózat, a villamos energiát a daru saját (esetleg más célra
is szolgáló) dízelmotoros generátora szolgáltatja. Ilyen megoldás található az úszódarukban, a hajódarukban, továbbá a vasúti daruk és a nagy teherbírású autódaruk némelyikében.
Mivel az energiát váltakozó áramú generátor szolgáltatja, ezért az emelőmotor is csak váltakozó áramú motor lehet. A közvetlen mechanikus erőátvitelelű darumechanizmusok elavultak, ma már nem használatosak.
Autódaruknál szinte kizárólag, de néhány egyéb alkalmazásnál is gyakran találkozni lehet
hidrosztatikus hajtással. Az energiaforrás ebben az esetben is általában belsőégésű motor,
amely szivattyút hajt. Az olajnyomással hidraulikus forgómotorokat, vagy hidraulikus
munkahengereket mozgatnak.
Robbanásveszélyes környezetben, kis teherbírás esetén alkalmazható pneumatikus motor,
vagy pneumatikus munkahenger.
Fékszerkezetek
A fékeket funkciójuk szerint az alábbi módon szokás csoportosítani:
 rögzítő fék: alapvető feladata a teher biztonságos megtartása még áramkimaradás
esetén is;
 lassító fék: főként a daru vagy a futómacska megfelelő lassulásának vagy kifutási
úthosszának a megvalósítása, illetve álló helyzetben való rögzítése;
 szabályozó fék: daruknál ritkán alkalmazzák, a teher egyenletes sebességű süllyesztésére alkalmas.
A csoportosítás másik szempontja a szerkezeti kialakítás. Ennek megfelelően az alábbi változatok terjedtek el:
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külső vagy belső pofás (dob-) fékek;
szalagfékek;
kúpos és tárcsás fékek;
tárcsafékek.

4.9. ábra. Külső kétpofás fék

Egyszerű szalagfék

Differenciál szalagfék

Összegező szalagfék

4.10. ábra. Szalagfék típusok

Kúpos fék

Tárcsás fék

Lamellás fék

4.11. ábra. Tengelyirányú erővel nyomó fékek
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4.12. ábra. Tárcsafék
Az emelőmű féknek kellő biztonsággal kell rögzítenie a terhet és zárt féknek kell lennie. A
zárt fék azt jelenti, hogy a teher rögzítéséhez nem kell külső energia: nyomórugó zárja a
féket. A nyitást elektrohidraulikus féklazító, esetleg féklazító mágnes végzi, amely akkor
kap áramot, amikor a hajtómotor. A zárt fék áramkimaradás esetén is rögzíti a terhet.
Haladómű és forgatómű esetében alkalmazható nyitott fék is, amely a gépkocsi fékhez hasonlóan külső beavatkozás (a fékpedál lenyomása) hatására fékez. Ezek a fékek többnyire
lassító fékek. A szabadban működő daruknál rögzítő fékre is szükség van, hogy az üzem
közben fellépő (megengedett) szélerő ne mozdítsa el a darut. Üzemen kívüli állapotban
(viharos erejű szél ellen) sínfogót kell használni.
A daruk fékszerkezete súrlódásos fék. A fékező nyomatékot a féktárcsa és a fékpofa között
kétoldalt ébredő nyomóerő, a súrlódási tényező és a fékdob átmérőjének ismeretében számíthatjuk.
A daru üzemeltetése során ez a fékezőnyomaték lecsökkenhet a következők miatt:
 Csökken a súrlódási tényező: szennyezett, tükrösödött, beégett felület esetén, vagy
ha elkopik a fékbetét. Ez ellen úgy védekezhetünk, hogy a féket tisztán tartjuk és a
fékbetétet időben, vagy szükség esetén cseréljük (a kenőanyaggal szennyezett fékbetét nem tisztítható).
 Csökken a fékpofák nyomóereje: ha a fékbetét kopásakor nem végzik el időben az
utánállítási műveleteket. Ekkor a féklazító dugattyúja alsó helyzetben ütközhet, illetve a fékrugó túlzottan kitágul és csökkent fékerőt fejt ki.
A fék nyitását végző elektrohidraulikus féklazító szerkezet (4.13. ábra) motorjának forgása
esetén a tengelyére ékelt szivattyúkerék olajat nyom a dugattyú alá, amely megemelkedik
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és nyitja a féket. A motor leállításakor a dugattyú alatti térben megszűnik a nyomás, az olaj
a lapátkeréken keresztül a dugattyú fölé áramlik. Ezt segíti az elektrohidraulikus féklazítóba, vagy mellé szerelt, összenyomott rugó. A féket tehát a rugó zárja.

4.13. ábra. Elektrohidraulikus féklazító
A fék helye a daruk mozgatóműveiben általában a hajtómű gyorstengelyén van. Ennek oka,
hogy itt kisebb a kifejtendő nyomaték, mintha a féket a dob tengelyén helyeznék el. Egyszerű esetben a fék ilyen elhelyezés mellett is elegendő biztonságot nyújt, mivel a hajtómű
törésével nem kell számolnunk. Veszélyes teher szállítása esetén a féket kettőzik: az egyik
fék – az üzemi fék – található a szokásos helyen, a második – biztonsági – fék pedig a dob
tengelyére, vagy palástjára hat. Ez utóbbi csak a motor megállása után kezdi a teher rögzítését, így kopásával nem kell számolni. A második fék nagyméretű, és újabban gyakran alkalmaznak erre a célra tárcsaféket.
Energiaátadó és mozgásjellemzőket átalakító elemek
Tengelykapcsoló
A motor és a fordulatszámot csökkentő hajtómű között adja át a forgató nyomatékot. Szilárdságilag megfelelőnek kell lennie, ugyanakkor a tengelyek középvonalának kismértékű
párhuzamossági, vagy szöghibája esetén is – rugalmassága révén – megakadályozza a tengelyek befeszülését. Gyakran alkalmaznak erre a célra gumidugós, vagy gumitömlős tengelykapcsolót.
Hajtómű
Homlokkerekes, csigahajtóműves, esetleg bolygóműves kialakítású. Felerősítése lehet talpas vagy tengelyre fűzött.
Ha a hajtómű talpas kivitelű, a hajtómű és az emelődob között hajlékony tengelykapcsoló
viszi át a nyomatékot. Ennek az a célja, hogy megakadályozzuk a hajtómű és a kötéldob
egytengelyűsgi hibájából származó hajlítást és törést.
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A kötéldob vagy a futókerék tengelyére fűzött (csőtengelyes) hajtómű esetén ilyen probléma nem lép fel. Ebben az esetben a hajtóműházat egy vonórúddal a kerékszekrényhez kapcsolják, hogy ne tudjon körbe forogni.
4.1.5.

Gépészeti egységek

Teheremelőmű
A teher emelését-süllyesztését végzi, fékszerkezete a felemelt terhet biztonságosan rögzíti.
A kötélerő csökkentése érdekében a teher mozgatását kötélcsigasor közbeiktatásával hajtja
végre. A kötélszerkezeteket és a kötélzettel kapcsolatos egyéb elemeket a későbbiekben
részletesen ismertetjük. A teheremelőművet csörlőnek is szokás nevezni.
A teheremelőművet híd- és bakdaruk esetében a futómacskára építik, míg toronydaruk esetén a teheremelőmű a daru forgórészén, a gémtő közelében nyer elhelyezést. Emelőművet
talajszinten elhelyezett csörlőként is alkalmaznak.
Egy általános kialakítású teheremelőmű kinematikai vázlatát szemlélteti a 4.14. ábra.

4.14. ábra. A teheremelőmű felépítése
1 – villamos motor; 2 – fékszerkezet; 3 – hajtómű; 4 – kötéldob; 5 – csigasor; 6 – emelt teher

Általánosságban megállapítható, hogy míg az emelőművek kinematikai láncában bármely
elem törése a teher lezuhanását eredményezi, addig a többi mozgatóműben csak bizonyos
elemek (futókerék tengely, billentő fogasléc, stb.) törése okozhat balesetet, vagy súlyosabb
káresetet.
A teheremelőmű egy sajátos kialakítású változata a villamos emelődob. Ez az egység kompakt módon foglalja magába a motort, a féket, a hajtóművet és a kötéldobot (4.15. ábra).

www.tankonyvtar.hu

 Balpataki, Bohács, Keisz, Kulcsár, Rácz, BME

4. ANYAGMOZGATÁSRA SZOLGÁLÓ BERENDEZÉSEK

97

4.15. ábra. Villamos emelődob
Haladó- és futómacska mozgatómű
A daru, vagy a futómacska mozgatására szolgál, és sínpályán vagy idomacél tartószerkezet
esetén arra felfüggesztve mozog. A villamos emelődob gyakran szolgál futómacskaként,
melynek haladóműve eltér a szokásostól.

4.16. ábra. A haladómű felépítése
A futókerék kettős peremes kivitele terjedt el legjobban. Egyes darukon hengeres futókerekeket használnak oldalvezető görgőkkel. Mindkét megoldás célja annak megakadályozása,
hogy a daru letérjen a sínről. Az I tartón alulfutó macska futókereke is peremes, de csak az
egyik oldalon.
A darukat többnyire a futókerekein keresztül hajtják. Híddaruk esetén a két oldal együttfutásának biztosítása fontos feladat, mert a daru széles és rövid jármű. Kisebb fesztávolságok
esetén ma is alkalmazott megoldás a transzmissziós tengely. Kb. 20 m fesztávolságig gyakran alkalmazzák a kétoldali, egyedi hajtást. A daru két oldalának együtthaladását ekkor a
két motor közel azonos szlipje, valamint a kerékperemek és a sín között fellépő erőhatások
biztosítják. Nagyobb fesztávolságnál a két villamos motort ún. villamos tengellyel kötik
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össze, vagy szabályozástechnikai megoldást alkalmaznak. Ha az együttfutás biztosítása
nem megfelelő, a daru leugorhat a pályáról. Ennek leggyakoribb oka azonban a szakszerűtlen kezelés, vagy valamilyen meghibásodás lehet.

4.17. ábra. Hajtott darukerék és kerékszekrény sínfogóval
Az építőipari toronydaruk gémjén – a megfelelő teherállás beállítása érdekében – a macskát kötéllel mozgatják. A súlyos gépészeti berendezéseket a torony tövébe lehet telepíteni,
ezáltal a daru acélszerkezete kisebb terhelést kap, önsúlya csökkenthető.
Forgatómű
Feladata a daru forgórész helyzetének beállítása, biztonságos rögzítése. A forgástengely
csapágyazása a következő módokon lehetséges: talpcsapágy-támgörgő kombináció, vagy
golyóskoszorú. A golyóskoszorúval csapágyazott daruk alkotják a jelenlegi forgódaruk
többségét. A golyóskoszorú egy nagyméretű, kb. 1 – 4 m átmérőjű talpcsapágy, amely vízszintes és függőleges irányú erőkkel, valamint billentő nyomatékokkal is terhelhető.

Állóoszlopos

Golyóskoszorús

4.18. ábra. Forgótám állóoszloppal és golyóskoszorúval
Mindkét esetben a forgatást a forgóvázon elhelyezett hajtómű kihajtó fogaskereke az álló
alvázon, vagy oszlopszerkezeten lévő fogaskoszorún legördülve végzi.
A forgatómű fékje a haladóműhöz hasonlóan lassítófék, általában nyitott fék. Üzemen kí-
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vüli állapotban a forgatómű fékjét nyitott helyzetben kell rögzíteni, hogy a daru szélirányba
beállhasson.
Gémbillentőmű
Feladata a szükséges gémhelyzet (teherkinyúlás) beállítása, a gém biztonságos rögzítése.
Az alkalmazott megoldások: kötélcsigasor (elavult), hidraulikus munkahenger, hajtókar,
fogasléc, fogasív, illetve csavarorsó. Üzemen kívüli állapotban a féket általában csavarorsóval össze lehet zárni. A fogasléc mozgását biztonsági okokból ütközőkkel kell határolni a
véghelyzetekben.
Gémkitolómű
Autó- és mobildaruk teleszkópgém-tagjainak kitolására szolgáló hidraulikus henger, amelyeknek lökethossza megközelíti az alapgém hosszát.
4.1.6.

Darukötelek és kötélvezetési rendszerek

Kötélszerkezetek
Az emelőgépekben alkalmazott futó kötelek kivétel nélkül acélsodrony kötelek. Egyéb
anyagból (kender, poliamid, stb.) köteleket és hevedereket csak kötözésre használnak.
A kötelek elemi szálakból sodrott pászmákból – kétszeri sodrással készülnek. Az elemi
szálak szénacélból, sorozatos hidegalakítással (húzás) és különleges hőkezeléssel készülnek, aminek következtében a szakító szilárdságuk jelentősen: 1570, 1770, vagy
1970 N/mm2 értékűre nő meg.
A kötél elemi szálakból sodrott pászmákból egy újabb sodrás révén jön létre (kétszer sodrott kötél).

4.19. ábra. Kétszer sodrott normál kötél
A köteleket alapvetően jellemzi a pászmákban lévő elemi szálak és az egész kötélben a
pászmák sodrási irányának egymáshoz való viszonya. Ennek alapján beszélünk hosszvagy keresztsodrású kötelekről. Ezen belül a sodrásirányok is kétfélék lehetnek (bal-, illetve jobbsodrásúak). A sodrás irányokat betű jellel azonosítják: a jobb sodrás Z, a balsodrás
S jelet kap. A kétszer sodrott köteleknél két betűből álló jelzés szerepel, ahol az első
(nagybetű) a pászma, a második (kisbetű) a pászmán belüli elemi szálak sodrásirányát ad Balpataki, Bohács, Keisz, Kulcsár, Rácz, BME
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ják meg. Ily módon négy változat jöhet létre: Zz, Zs, Sz, Ss (4.20. ábra).

4.20. ábra. Sodrásirányok
A hosszsodrású köteleknél a pászmákban az elemi szálak, valamint a kötélben a pászmák
sodrási iránya megegyező, keresztsodrású köteleknél ellenkező. Az előbbiek hajlékonyak
ugyan, de terhelés hatására az elemi szálak igyekeznek kiegyenesedni, ennek következtében a kötélvég forgásba jön. A keresztsodrású kötelek kipörgési hajlama sokkal kisebb,
ezért darukon való felhasználásra alkalmasak. A kenderbetét feladata – a bele itatott kenőanyag révén – a kötél belső kenésének és korrózió elleni védelmének biztosítása. Ha a kötelet magas hőmérsékleten (100 C felett) használják, a kötél közepét acél pászmából kell
képezni, ekkor az elemi szálakat horganyozzák.
A pászmák kialakítása többféle lehet. Leggyakoribb változatait a 4.21. ábra szemlélteti. A
hagyományos (normál) szerkezetű kötél pászmáiban a huzalok átmérője egyforma, ezért a
pászma két rétegében a huzalok menetemelkedési szöge nem azonos. A huzalok egymással
pontszerűen érintkeznek, aminek eredménye hajlítás, kötélkorongon való áthaladás közben
az erős kopás lenne. A darukon ezért vonalérintkezésű kötelet használnak, amelynél a rétegek azonos menetemelkedési szögét a huzalok eltérő átmérője segítségével biztosítják. A
vonalérintkezésű pászmák két jellegzetes típusa a Seale- és a Warrington-szerkezet.

Normál

Seale

Warrington

4.21. ábra. Pászma változatok
Kötélvég rögzítések
Kötélvég rögzítésekre azért van szükség, mert a köteleket közvetlenül nem lehet más daruszerkezetekhez kapcsolni. A gyakorlatban számos megoldást alkalmaznak. A kialakítások
egy részénél a szabad kötélágat ún. kötélszíven hajlítják át, majd az eredeti (felfutó) kötélághoz rögzítik. Ennek módja lehet visszafonás, szorítókengyelekkel történő összefogás,
vagy könnyűfém hüvelyes sajtolás.
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4.22. ábra. Kötélvég kialakítások
A szorítókengyelekkel szerelt kötélvég kialakítás csak ideiglenes megoldásként használható. További megoldás a kötélékes rögzítés. A kötéléknek és fészkének két szemközti oldala
az önzárás határszögénél kisebb szöget zár be egymással, így összeszerelés és terhelés után
nem lazul ki, viszont terheletlenül, pl. kötélcsere alkalmával könnyen oldható. Tartókötelek
végét kúpos hüvely és alacsony olvadáspontú kiöntőfém alkalmazásával alakítják ki. A
sodronykötélvég-hüvely nem oldható kötés. A felsorolt kialakításokat a 4.22. ábra szemlélteti.
Kötéldobok, kötélkorongok, csigasorok és horogszerkezetek
A hajlékony vonóelemeket (kötél, lánc) kötél- vagy láncdobokra csévélik és terelőkorongokkal vezetik meg. A kötélkorong hornyának profilját, minimális átmérőjét szabvány rögzíti. A kötélkorongok kettős gördülő csapágyazásúak.

4.23. ábra. Kötélkorong és kötéldob
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4.24. ábra. Kötéldob horony és kötéldob karima

4.25. ábra. Kötélvég rögzítés dobon
A kötéldob palástján a kötél kímélése érdekében a kötél keresztmetszetéhez igazodó (szabványos) profilú, csavarmenet szerű hornyolást alakítanak ki, melyre a kötelet egy rétegben
csévélik fel. Bizonyos daruknál szükséges hogy a kötelet több rétegben, kötélsorolóval irányítva csévéljék a dobra.
A kötéldobon a kötélvéget csavarozott szorítóelemekkel rögzítik. A szorítóelemekből legalább 6 db-ot kell beépíteni. Ennek ellenére ez a súrlódó kapcsolat nem nyújt elegendő biztonságot a kötélvég kicsúszásával szemben, ezért a kötélből két tartalékmenettel többet kell
a dobra csévélni, melyek alsó horogállásnál sem tekeredhetnek le.
A kötélnek a kötéldobon való meglazulása esetén sem szabad a dobról lecsúsznia, mert a
tengelyhez becsípődő kötél a dob forgásakor elszakadhat. Ez ellen véd a kötéldob-karima.
A kötélnek a dob hornyából való kiugrását, utólag is beépíthető kötélkiugrás-gátló nyomógörgőkkel akadályozhatjuk meg.
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4.26. ábra. Horogszerkezet
A daruhorog a terhet általában több-kötélágas csigasor segítségével emeli. A horog és a
csigasor mozgó kötélkorongjait összefogó egységet horogszerkezetnek nevezzük (4.26. ábra). Fő elemei: a daruhorog, a horoganya, a talpcsapágy, a horoghíd és a burkolattal ellátott
kötélkorongok. A horog elforgathatósága érdekében a horoganyát nem szabad meghúzni,
mert akkor a talpcsapágy befeszül. A horoganya lecsavarodását a horogszárról, mindkettőn
keresztbe mart horonyba rögzített laposacéllal akadályozzák meg. A kötélkorong burkolatának feladata a korong és a kötél védelme sérülésektől, ezen kívül megakadályozza a kötélnek a korong hornyából való kiugrását is. Szabadban működő darunál a burkolat alját a
csapadék elvezetése érdekében át kell fúrni.
Szemeslánc hajtások
Emelőművekben – kisebb teherbírás esetén – szemeslánc vonóelemet és lánckerékkel való
hajtást is alkalmaznak. A szemeslánc előnye az olcsó, gépesíthető előállítás, a környezettel
szembeni viszonylagos érzéketlenség, a könnyű szerelhetőség, hajlékonyság, a minimális
karbantartási igény. Hátránya viszont a kötélnél nagyobb folyómétersúly és a kopásra való
érzékenység (a szemek pontszerű érintkezése miatt).
4.1.7.

Acélszerkezet

Rendeltetése: az emelt teher és a szerkezeti egységek súlyának, a dinamikus terheléseknek
és a külső erőhatásoknak az átadása a darupályára, a daru gépészeti és villamos berendezéseinek alátámasztása, a kezelés és karbantartás lehetővé tétele.
A darun közlekedő utakat, feljárókat, pódiumokat kell létesíteni a karbantartási helyek
megközelíthetősége érdekében (általános előírásoknak megfelelő kialakításban). Méretezésüket szabvány szerint kell végezni. A kezelőfülkének ergonómiailag megfelelő kialakításúnak kell lennie. Fontos a tisztíthatóság biztosítása is (főleg az ablakoké).
Az acélszerkezet különböző részegységekből (daruhíd, gémszerkezet, oszlopszerkezet, al Balpataki, Bohács, Keisz, Kulcsár, Rácz, BME
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váz stb.) és alkatrészekből (függesztő és kötőelemekből, merevítő és burkolati elemekből
stb.) tevődik össze. Ezek egy része egymáshoz képest üzemszerű elmozdulásokat végez
(forog, billen stb.). Az ilyen elemeket érintésvédelmi okokból külön áramvezető elemekkel
össze kell kapcsolni és be kell kötni a daru földelési rendszerébe.
A fő szerkezeti egységek konstrukciós kialakítása igen változatos lehet. Jellemzőek a rácsos tartók, a szekrény szerkezetek, valamint a hengerelt, vagy hegesztett I szelvények. A
rácselemek kör- vagy négyszög szelvényű csövek, esetleg nyitott ( I, U, és L ) szelvényű
rudak. Az acélszerkezetet úgy kell megkonstruálni, hogy ne jöhessenek létre csapadékvíz
gyűjtő helyek és egyéb, korrózió kialakulását elősegítő környezetek (pl. korrózió védelemmel nehezen elérhető helyek). Gyártás közben I. osztályú minőségű hegesztési varratokat
kell készíteni, amelyek megkövetelik a varratminőség korszerű módszerekkel történő ellenőrzését. Így lehet megakadályozni a cső keresztmetszetű elemek, és a szekrény-tartók belső korróziójának lehetőségét.
4.1.8.

Energiaellátó és irányító rendszerek

Villamos berendezések
A külső hálózatból nyert villamos energiát el kell juttatni a daru energiafogyasztóihoz. Nehézséget okoz, hogy a daru nagy kiterjedésű, alapvetően elektromosan vezető anyagokból
készült szerkezet, amelyen a géprészek egymáshoz képest elmozdulnak.
Az egymáshoz képest haladó mozgást végző géprészek között a villamos energiát csupasz
vezeték és áramszedő kapcsolattal (4.27. ábra), vagy hajlékony kábellel (4.28. ábra) lehet
átvinni. Csupaszvezeték esetén a véletlen érintést meg kell akadályozni, ugyanakkor biztosítani kell a karbantartás lehetőségét. A vezeték számára megfelelő hely a daruhíd főtartó
oldala. Hasonló megoldással alakítják ki a daruhíd és a darupálya közötti áram hozzávezetést is.

4.27. ábra. Csupaszvezetékes áram-hozzávezetés
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4.28. ábra. Hajlékony kábeles áram hozzávezetés
1 úszókábel; 2 futómacska; 3 daruhíd; 4 elektromos bekötés; 5 kábel bekötés a futómacskán

Bakdaruknál az áram hozzávezetést a pálya mentén (4.29. ábra) gumi szigetelésű kábellel
kell megoldani. A pillanatnyilag felesleges kábelhossz tárolása kábelkocsival vagy kábeldobbal lehetséges.

4.29. ábra. Pályamenti áram hozzávezetés kábeldobos tárolással.
1 – kábeldob; 2 – daru lábszerkezet; 3 – kábelcsatlakozás; 4 – kábel terelő tárcsa;
5 – kábelfordító pipa; 6 – kábel

A hajlékony kábel szigetelésének anyaga gumi, mert az a mechanikai sérülésekre nem túlzottan érzékeny. A kábel becsípődését meg kell akadályozni. A kábelnek kellő hosszúságúnak kell lennie, hogy a futómacska szélső helyzetében se feszüljön meg.
Egymáshoz képest forgó mozgást végző elemek között a villamos energia átadására csú-
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szógyűrű és kefe alkalmas. Ugyanezen feladatra a szögelfordulást végző alkatrészek között
használatos a hajlékony kábel is. A csupasz vezeték szakadásának hatása ellen úgy lehet
védekezni, hogy azt a talajtól legalább 6 m magasan kell vezetni és 3 m-enként rögzíteni
kell. Ha nem lehet a vezetéket ilyen magasra helyezni, alulról burkolni kell.
Talajszinten működő daru esetén a csupasz vezeték aknába is telepíthető, az aknán a daru
által nyitható burkolatot helyeznek el.
A darupálya mentén főkapcsolót kell elhelyezni, amelyet veszély esetén bárki lekapcsolhat.
A daruk főáramkörű villamos rendszerét galvanikusan el kell különíteni a vezérlőáramköri
rendszertől. Ez utóbbi ugyanis csak törpefeszültséggel működhet. A teljesítmény áramkör
kapcsolói tehát kizárólag relék lehetnek. Ettől függetlenül biztosítani kell a vezérlő rendszer megbízható (előírásszerű) éritésvédelmét is.
Hidraulikus és pneumatikus rendszerek
A hidraulikus, vagy pneumatikus energia vezetése csövekkel, tömlőkkel lehetséges. Elmozduló alkatrészek esetében a tömlőt is lehet tömlődobról le-, ill. felcsévélni, vagy lazán
(belógatva) vezetni. Fontos feladat a tömítettség és az áramló közeg tisztaságának biztosítása.
4.1.9.

Teherfelvevő szerkezetek

A teherfelvevő eszközök a teher rögzítésének módja szerint lehetnek alakzárók, vagy erőzárók (utóbbiak súrlódó erő, mágneses erő, vagy vákuum segítségével fogják meg a terhet).
Biztonságtechnikai követelmény, hogy a teher a megfogásból ne csússzon ki, ne billenjen
le a daruval való mozgatás közben. A teherfelvevő eszköz jellemzői: teherbírás, a teher
egyéb adatai (méret, alak). Lehet a daru szerves része, vagy cserélhető tartozéka.
Kötözőkötél
Acélsodrony, növényi rost, vagy műszál kötélből, esetleg műszál hevederből készül. A zárt
hurok többféleképpen használható a teher felkötésére. Kerülni kell az olyan megoldásokat,
amelyeknél a kötél éles sarkon, vagy kis sugáron törik meg, mert az ilyen módon sérült kötelet nem szabad a továbbiakban felhasználni. Ezért célszerű élvédők használata.
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4.30. ábra. Kötöző kötelek alkalmazása
Függesztékek
Készülhetnek acélsodrony kötélből, vagy szemesláncból. (Ez utóbbiakat melegüzemben
kötelező alkalmazni.)
A következőkben a sodronykötél függesztékekkel foglalkozunk, de egyes követelmények –
értelemszerűen – a szemeslánc függesztékekre is vonatkoznak.
Kialakításuk szabványos. Készülnek egy-, két-, három- és négyágú kivitelben. Teherbírásuk általában áganként értendő, de ma már a gyártók többsége az egész függesztékre vonatkozóan adja meg a teherbírást, a terpesztési szög függvényében. A függesztékeket végszemekkel, ill. horgokkal látják el. A függesztékek alakzáróak.
Alkalmazásuknál lényeges szempont, hogy a kötélágak mekkora szöget zárnak be egymással. Ha például a bezárt szög 120°-os, a kötélágban az emelt teher teljes súlyának megfelelő
kötélerő ébred. Ennél nagyobb terpesztési szög nem megengedett. Célszerű 90°-os terpesztést alkalmazni. A függeszték ágainak hosszát az emelendő tárgyon lévő bekötési pontok
távolságától függően kell megválasztani.
A függesztékekkel szemben támasztott követelmények megegyeznek az emelőkötelekével.
Jelöléssel kell ellátni, amely tartalmazza a teherbírást és az azonosító számát, amely a
függeszték nyilvántartó lapján van feltüntetve. A meghibásodott függesztéket az eltávolításig zárt helyen kell tárolni.

4.31. ábra. Kötél függesztékek
Emelőgerendák
Nagy kiterjedésű terhek emeléséhez, vagy két daruval végzett közös emeléshez használják.
Célszerű úgy elkészíteni, hogy a teherfelfüggesztés távolsága állítható legyen (). Előnyük,
hogy megóvják az emelt tárgyakat a nemkívánatos igénybevételektől, illetve lehetővé teszik az aszimmetrikus tömegeloszlású terhek megfelelő pozíciójának megtartását.
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4.32. ábra. Állítható távolságú emelőgerenda
Fogók
Azonos, vagy közel azonos terhekhez egy fogót használnak. A fogók erőzárók, súrlódási
erővel működnek. A lemezfogó az álló helyzetben lévő lemezt fogja meg egy excentrikus
lengőpofa és az álló pofa között. Egyszerre kettőt kell használni, mert egyébként a lemez
kifordulhat a fogóból, ha nem súlypontja fölött rögzítik. A karos fogókat téglatest, hengeres
test megfogásához lehet alkalmazni. Megfelelő geometriai kialakítás esetén a fogók önzáróak.

4.33. ábra. Ollókaros fogó és excenteres lemezfogó
Emelőmágnesek
Ferromágneses anyagokhoz használhatók. A teherbírásuk függ a teher alakjától: ha a lemezből felemelt mennyiséget 100%-nak tekintjük, gömb alakú tárgyakból 30%-nyit, acélforgácsból 3%-nyit tud felemelni.
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4.34. ábra. Kör alakú és szögletes emelőmágnes
A mágnesről a daru haladása közben acéldarabok eshetnek le, ezért a daruzott térben személyek és értékes berendezések nem lehetnek. Célszerű a daru munkaterét elkeríteni. Az
elektromágnesek emelési biztonsága (áramszünet esetére) növelhető tartalék akkumulátortelep használatával is.
Konténermegfogó keretek
Sok változatuk használatos a kézi működtetésűtől az automatizáltig. Van teleszkópos kivitelű, melyet változó hosszúságú konténerek esetén lehet használni és felszerelhetnek tömegközéppont kiegyenlítőt a konténermegfogó keretre. A konténer megfogása a 4 sarokelemnél történik, ovális lyukon keresztül behelyezett, majd derékszögben elfordított
kulcsokkal. A távműködtetésű konténermegfogót érzékelőkkel szerelik fel: ha nem mind a
4 kulcs rögzít, az emelés nem indítható el.
4.1.10.

Ömlesztett anyagokat felvevő szerkezetek:

Fenékürítésű edény
A tölcsérszerűen összeszűkülő edény kifolyásnyílását egy kúp zárja le. Amíg a vonórúd a
daruhorgon függ, az edény zárva marad. Az edény tartalma akkor ürül ki, ha támaszra ültetjük, és a kúpot tovább süllyesztjük (4.35. ábra). A dolgozókat az ürítés helyétől távol kell
tartani (elkerítéssel, táblával).
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4.35. ábra. Fenékürítésű edény
Billenő teknő
Működtetésének lényege, hogy a megtöltött edény súlypontja előbbre van, mint a billenési
forgástengely. Ezért emelés előtt a teknőt rögzíteni kell. Az ürítés helyén, a rögzítést kioldva a tartály kibillen, és az anyag kiömlik. A teknő az ürítést követően magától visszabillen,
mert üresen a súlypontja a billenési tengely függőlegesébe esik.

4.36. ábra. Billenő teknő
Markoló
A markolókat ciklikusan működtetik. A ciklus fázisai: (1) a nyitott kanál ráengedése az
anyaghalmazra, (2) a kanál töltése zárás közben, (3) a telített kanál mozgatása az ürítés helye fölé, (4) a kanál nyitása és ürítése (4.37. ábra). A kétköteles markolóknál a nyitást és zárást, valamint az emelést és süllyesztést speciális, két-kötéldobos emelőmű végzi. A hidraulikus markoló munkaciklusa ugyanilyen, de a markoló nyitását és zárását hidraulikus
munkahengerek végzik. Ha a hidraulikus tápegység a darun van, hosszú, tömlődobról lecsévélt tömlővel juttatják el az olajat a markoló munkahengeréhez. A markolók edényének
alakja, a markoló által kifejtett záróerő nagysága függ a mozgatott anyagtól. Ezért mindig a
szállított anyagnak megfelelő markolót kell a darura felszerelni. A markolóból a daru mozgása közben az anyag szóródhat, ezért a markoló (mint minden más függő teher) alatt tartózkodni tilos.
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4.37. ábra. Kétköteles markoló munkaciklusa
4.1.11.

Darupálya és a hozzá kapcsolódó biztonsági berendezések

A darupálya feladata
Feladata a daru alátámasztása, a darura álló helyzetben, vagy mozgás közben ható erők átadása az épület teherviselő elemeire, vagy a talajra. Szilárdsági méretezésének módját, a
megengedett pályahibákat és a lehajlásokat az MSZ 15030 tartalmazza.
4.1.12. A darupálya részei
Darusín a leerősítésével
A sín lefogásának olyannak kell lennie, hogy a sín magassági és oldalirányú beállítását lehetővé tegye (4.38. ábra). A sín alátámasztása lehetőleg ne adjon át rezgést az épületre.

4.38. ábra. A darusín leerősítési módja
Ütközőbak és pályavég ütköző
A daru a pályát nem hagyhatja el (lezuhanás, felborulás veszélye miatt). Az ütközőbak a
darupálya tartószerkezetére rögzített merev acélszerkezet. Erre, vagy a darura (esetleg
mindkettőre) szerelik az ütköző elemeket, amelyeknek rugalmasan fel kell emészteniük az
ütközési energia egy részét. Ezért leggyakrabban gumiból készülnek. Az energiát teljesen
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felemésztő ütközők hidraulikus rendszerűek.
A sínpályás darun (futómacskán), a kézi hajtású daru kivételével, legyenek rugalmas ütközők (gumi, rugós vagy hidraulikus). A daruhídon levő futómacska esetében a rugalmas
ütköző lehet a pályavégi ütközőbakon vagy az ütközőn is.
A darukon legyen biztonsági keréktámasz a futókerekek vagy a futómű tengelyének törésekor bekövetkező elbillenés megelőzésére. A biztonsági keréktámasz a daru szerkezeti
eleme is lehet.
A futómacska futóművének szerkezeti kialakítása zárja ki, hogy rendeltetésszerű használatkor a futókerekek a sínről lefuthassanak vagy a futómacska leeshessen pályájáról.
Talajszinti darupálya esetében (a vasúti darut kivéve) a daru kerekei előtt legyen védősaru,
ha a futómű szerkezeti kialakítása más módon nem akadályozza meg, hogy a pályára esett
idegen tárgy a daru kereke alá kerüljön.
Véghelyzet kapcsoló
Magas építésű daruknál, a végütköző előtt olyan távolságra helyezik el, hogy a daru az ütközőnek ne fusson neki még hátszélben sem, vagy csökkent sebességgel ütközzön neki.
Mivel ezeknek a daruknak a felborulása fokozottan veszélyes, erre a célra gyakran két, sorosan bekötött kapcsolót építenek be.
Sínfogó
Nem a pályára, hanem a darura szerelik (mindkét oldalon, vagy a 4 lábon). Feladata, hogy a
darura üzemen kívüli állapotban ható (esetleg viharos erejű) szélben a darut a sínhez rögzítse. A sínt oldalról szoríthatjuk meg a segítségével, tetszőleges nagyságú erővel (erős
szélben sínfogó nélkül még a befékezett kerekek is elcsúszhatnak a sínen). A sínfogó lehet
egyenként, kézi erővel zárható, vagy központilag, a kezelőfülkéből motorosan működtethető.
4.2.

Autó-, mobil- és autó-rakodódaruk

4.2.1. Meghatározások
Autódaruk: megerősített, vagy speciálisan kialakított gépjármű alvázra szerelt gémes forgódaruk, amelyek belsőégésű motorral hajtott, kormányozható futóművük segítségével a
közúti közlekedésben a tehergépkocsikra engedélyezett maximális sebességgel haladni képesek. Ekkor azonban sem méreteik, sem tengelyterhelésük nem haladhatja meg a KRESZ
által, ezen gépjármű nemre engedélyezett értékeket.
Mobildaruk: speciális, pályához nem kötött, önjáró, kormányozható darualvázra szerelt
gémes forgódaruk, amelyek önerővel korlátozások mellett (pl. lassújárműként, különleges
gépjárműként, útvonalengedéllyel, stb.), vagy csak más gépjármű rakfelületén szállítva vehetnek részt a közúti közlekedésben.
Autó-rakodódaruk: tehergépkocsira szerelt rakodási segédberendezések, amelyek a for-
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gódarukhoz hasonlóan, a teher szabad térbeli pályán történő mozgatását teszik lehetővé.
A felsorolt darufajták szinte kizárólag álló helyzetben, és az állékonyságot kellő mértékben
biztosító letalpaló berendezés alkalmazása mellett végezhetnek teheremelési feladatokat.
Ebbe a kategóriába sorolhatók azok a személyemelő berendezések is, amelyek autódaruk
szerelékeként, vagy kifejezetten szerelőkosár mozgatására szolgáló szerelékként, gépjármű
alvázra telepítve üzemeltethetők.
Az autó- és mobildaruk jellemző tulajdonságai
Az autó- és mobildarukat különböző szempontok szerint csoportosíthatjuk.
Hajtási rendszerük szerint:
 dízel-mechanikus;
 dízel-elektromos;
 dízel-hidrosztatikus hajtásúak.
Járóművük szerint:
 gumikerekes;
 lánctalpas.
Gémrendszerük szerint:
 rácsos szerkezetű, fix gémhosszúságúak;
 szekrény-szerkezetű, változtatható gémhosszúságúak (teleszkópgémesek).
A csoportosításból nem tűnik ki, hogy mely tulajdonságok lehetnek közösek és melyek tartozhatnak csak az egyik, vagy csak a másik darufajtához. Ezeket az eltéréseket a későbbiekben, a két daru-változat részletes tárgyalásakor említjük meg. Megállapíthatjuk viszont,
hogy a dízelmotoros erőforrás csaknem kivétel nélkül mindkettőre jellemző, ezért elöljáróban a dízelmotorok legfőbb jellegzetességeit foglaljuk össze.
A dízelmotorok sajátosságai
A legalapvetőbb tulajdonságaik a következők:
 vezérlési elvük az energia (üzemanyag) mennyiség adagolásának szabályozásán alapul;
 energia felvételi lehetőségük korlátozott;
 forgásirányuk állandó;
 Indítási nyomatékuk zérus.
Keverékképzésük az úgynevezett minőségszabályozás elvén működik, azaz a beszívott levegő mennyisége azonos, csak a befecskendezett tüzelőanyag mennyisége változik. Ezzel
szabályozható a fordulatszám. Ellentétben a benzinmotorral, amely az úgynevezett mennyiségszabályozás elvén működik, azaz ott viszonylag állandó arányú a hengertérbe kerülő
benzin-levegő keveréke.
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4.2.2. Indikátor diagram
Az indikátor-diagram a motor hengerterében keletkező nyomás változását mutatja a dugattyú elmozdulásának függvényében, egy teljes körfolyamat során (4.39. ábra).

4.39. ábra. Dízelmotor indikátor diagramja
A görbe alatti terület (előjelesen figyelembe véve) a ciklus alatt kifejtett munkával arányos.
Ha ezt elosztjuk a dugattyú lökethosszával, megkapjuk az úgynevezett indikált középnyomást. Ez határozza meg a motor nyomatékát. Alacsony fordulatszám tartományban a roszszabb keverékképzés miatt az égés minősége rosszabb, ezért az indikált középnyomás, így
a nyomaték is kisebb. Szintén csökken a nyomaték nagy fordulatszámon, ugyanis megnőnek az áramlási veszteségek és romlik a feltöltés is.
4.2.3. Nyomaték- és teljesítmény-jelleggörbék
A motorok nyomatékát fékpadon mérik, hiszen ez a teljesítménymérés alapjául szolgál. A
nyomatékot és a teljesítményt a motor működési tartományán belül a fordulatszám függvényében ábrázolják (4.40. ábra). A diagramok között szerepel a fajlagos tüzelőanyag fogyasztás is, amelyről a későbbiekben részletesebben lesz szó.
A nyomatéki jelleggörbe felvételénél a görbe pontjait általában állandó tüzelőanyag töltet
és a terhelés változtatásának következtében változó motorfordulatszámokon mérik. Ez tehát egy olyan görbesereget eredményez, amelynek paramétere a befecskendező szivattyú
fogaslécének állása, azaz a beadagolt tüzelőanyag mennyisége.
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4.40. ábra. Egy belsőégésű motor jelleggörbéi
A belsőégésű motorok járműben történő felhasználhatóságának fontos jellemzője a nyomatékrugalmasság, amelynek értéke egy viszonyszám: a maximális nyomaték és a maximális
teljesítményhez tartozó nyomaték hányadosa. A dízelmotorok nyomatékrugalmassága viszonylag kicsi, ezért közel áll a nyomatéktartó tulajdonsághoz.
A dízelmotoroknál automatikus fordulatszám szabályozást alkalmaznak az alapjárat fenntartására, valamint a maximális (vég-) fordulatszám korlátozására.
A dízelmotor, az ismertetett sajátosságok miatt közvetlen daruhajtásra nem, csak a felsorolt
hajtásrendszerek valamelyikének erőforrásaként használható.
4.2.4. Kagylódiagram
A belsőégésű motorok egyik fontos energetikai jellemzője a fajlagos üzemanyag fogyasztás. Ennek definíciója: az üzemanyag mennyiség, amelyet a motor egységnyi idő alatt egységnyi teljesítmény kifejtésére felhasznál.
Jelölése és mértékegysége:

b

 gr

 kW h







Ha meggondoljuk, a tört számlálója az elégetett üzemanyag hőenergia tartalmával arányos,
míg nevezője a kifejtett mechanikai munka. A kapott mennyiség tehát egyfajta hatásfok reciprokjának felel meg, amely mennél kisebb érték, annál jobb energia „hasznosulást” fejez
ki. A motorok fajlagos fogyasztása függ a fordulatszámtól és a hozzá tartozó nyomatéktól.
Ez egy kétváltozós függvény, amely a háromdimenziós térben egy felületnek felel meg. A
nyomatéki karakterisztikával együtt csak úgy ábrázolható, hogy belerajzoljuk az ábrába az
azonos fajlagos fogyasztáshoz tartozó „izovonalakat”. Tekintve, hogy a b(M , ω) felület
egy felülről homorú paraboloidhoz hasonlít, melynek pozitív minimuma van, az azonos
fajlagos fogyasztáshoz tartozó vonalak zárt görbéket alkotnak. Ennek alakzatáról kapta a
kagylódiagram elnevezést. Az elmondottakat a 4.41. ábra szemlélteti.
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4.41. ábra. A kagylódiagram származtatása
4.2.5.

Hajtási rendszerek

A hajtási rendszerek szerinti csoportosításban felsoroltaknak megfelelően röviden ismertetjük felépítésüket és működésük jellegzetességeit.
4.2.6. Dízel-mechanikus hajtás
A 4.42. ábra egy dízel-mechanikus hajtásrendszerű daru kinematikai vázlatát szemlélteti.
Az ábrából kitűnik, hogy
 az indítási nyomatékot súrlódó tengelykapcsolóval,
 a kedvező munkapont beállíthatóságát többfokozatú sebességváltóval,
 a megfelelő forgásirányt irányváltóművek alkalmazásával valósíthatjuk meg.

4.42. ábra. Dízel-mechanikus hajtás
1 – dízelmotor; 2 – fő tengelykapcsoló, 3 – sebességváltómű; 4 – elosztó hajtómű;
5 – irányváltómű; 6 – hajtómű; 7 – kihajtóelem; 8 – fékszerkezet
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A daru valamennyi mozgató mechanizmusához mechanikus fékberendezés is tartozik,
amely az adott munkaműveletnek megfelelően lehet nyitott-, vagy zárt-, lassító-, vagy rögzítő fék. (Egy konkrét fékberendezés a vezérlési rendszertől függően különböző funkciókat
is betölthet.)
A dízel-mechanikus hajtások vezérlése történhet (ritkán) közvetlenül mechanikus úton,
vagy (legtöbbször) elektromechanikus elektrohidraulikus, illetve elektropneumatikus
szervórendszerekkel.
4.2.7. Dízel-elektromos hajtás
Ezeknél a megoldásoknál a dízelmotor egy háromfázisú, váltakozóáramú generátort hajt,
amely az egyedi daruhajtások villamos motorjainak hálózatához biztosítja a megfelelő teljesítményű tápfeszültséget. A hajtási rendszer felépítése és vezérlési lehetőségei a továbbiakban megegyeznek a tisztán villamos daruhajtásokéval.
Ezek a daruk alkalmasak arra is, hogy kiépített háromfázisú, váltakozóáramú hálózatról,
közvetlen villamos csatlakoztatással üzemeljenek.
4.2.8. Hidrosztatikus hajtás
Jelenleg ezek a legelterjedtebb, mondhatni kizárólag alkalmazott rendszerek. Részletesebben az alábbi főfejezetben kerülnek tárgyalásra, azzal a megjegyzéssel, hogy a hidrosztatikus hajtási rendszerek szinte teljesen azonosak az autó- és mobildaruknál. (Ez a hasonlóság
kiterjed a hidraulikus kotrógépekre is, ezért ebben a tantárgyban a hidraulikus elemek és
azok rendszereinek részletezésére és működésük ismertetésére nem kerül sor.)
4.2.9.

Autódaruk

Az autódaruk közül csak a hidrosztatikus hajtásúakat ismertetjük részletesen, mert a korábbi hajtásrendszerűek mára már elvesztették jelentőségüket.
A ma alkalmazott autódaruk hatalmas terhelési és geometriai paraméter tartományt fognak
át. Szerkezeti kialakításaik is rendkívül széles skálát ölelnek fel. Sok közülük általános
rendeltetésű, de számos speciális felhasználásra kifejlesztett változat is létezik. Rendszerezésük és felsorolásuk szinte lehetetlen. A világon létező gyártók száma sem elhanyagolható, és mindegyikük termékei között találhatók egyedi kialakítású és célú konstrukciók.
Egy középnehéz autódaru vázlatát szemlélteti a 4.43. ábra a főbb szerkezeti és hajtóegységek megjelölésével.
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4.43. ábra. Autódaru vázlati képe

4.44. ábra. Nehéz kivitelű autódaru
Az autó- és mobildaruk egyik jellegzetessége, hogy a daruk hagyományos főmozgásain kívül rendelkeznek a gém hosszúságának változtatására szolgáló teleszkópozó mozgatóművel is. A gémszerkezet tehát egy alapgémtagból és ebből – teleszkópszerűen – kitolható további gémtagokból áll (4.45. ábra). A gémtagok zárt szekrény keresztmetszetűek.
A gémtagokat a gémkitoló munkahenger, vagy hengerek egyszerre, vagy egymástól függetlenül variálható módon tudják mozgatni az emelt teherrel együtt. Így a teher emelése és
adott helyre történő elhelyezhetősége igen nagymértékű szabadságot élvez.
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4.45. ábra. Teleszkópgém

4.46. ábra. A hidraulikus rendszer blokkvázlata
A rendszer blokkvázlata a 4.46. ábraán látható. Ezt összevetve a daru jellegrajzával elmondható, hogy a dízelmotor, a haladómű, a mechanikus erőátviteli berendezés és a hidrosztatikus tápegység a daru alvázán helyezkedik el. Ugyanitt található az autódaru vezetőfülkéje is, amelyből kizárólag utazási üzemben történik az irányítás.
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Daruzáshoz való átálláskor a darut a szintén az alvázzal egybeépített letalpaló gerendákon
lévő hidraulikus hengerek segítségével stabilan megtámasztják (letalpalják). Ezt a műveletet általában az alvázon, de a vezetőfülkén kívül elhelyezett kezelőszervekkel hajtják végre.
A letalpalásnál nagyon fontos, hogy a talp felülete megfeleljen a talaj teherbírásának. ha a
daru saját talpfelületei túl kicsik, alátét szerkezetekkel meg kell növelni a felületeket. Számos darunak tartozéka az ilyen alátét.
Letalpaláskor igen fontos, hogy a daru vízszintes pozícióba kerüljön, és a futómű teljesen
tehermentesüljön. Ezért daruzás előtt mind a négy letalpaló szerkezetet használni kell. Ennek elmulasztása már számos balesetet okozott.
A daruzáshoz a vezérlést egy kapcsoló segítségével át kell adni a forgóvázon lévő darukezelő fülkébe. Az alváz és a forgóváz közötti hidrosztatikus kapcsolatot az úgynevezett forgócsatlakozó biztosítja. Természetesen van külön forgócsatlakozója a villamos vezérlőrendszernek is.
Számos autódaru esetében a daruzás teljes hajtásrendszere a forgóvázra van telepítve. A
külön motor csak a daruzó üzemmód energiaigényét szolgálja. Ebben az esetben nincs
szükség az említett forgócsatlakozókra sem. Energetikai oldalról nézve is előnyös az ilyen
megoldás, mert a daruzás energia igénye a főmotor teljesítményéhez képest csekély, tehát a
főmotor igen rossz hatásfokkal és feleslegesen nagy üzemanyag fogyasztással üzemel.
A már említett teleszkópgém egy lehetséges kialakítású változatának működését szemlélteti
a 4.47. ábra. Az egy álló és három mozgó gémtagból állórendszert egyetlen hidraulikus
henger működteti két-két mozgócsigát tartalmazó kötélmechanizmus felhasználásával.
A mozgatás kényszer-rendszerű, vagyis mindhárom mozgótag egyidejűleg, arányosan
mozdul el. A jelentős súrlódási ellenállások leküzdéséhez a gém behúzásához is szükség
van kötélrendszerre. Egyes esetekben az acélsodrony kötelek helyett csapos hevederláncokat is alkalmaznak. Az erők átadása és a súrlódások felvétele érdekében különleges teflonbetéteket alkalmaznak.

4.47. ábra. Háromtagú teleszkópgém mozgatása
1 – teleszkópozó henger; 2 – visszahúzó kötél I; 3 kihúzó kötél I;
4 – visszahúzó kötél II; 5 – kihúzó kötél II

A 4.48. ábra ábrán egy hidrosztatikus teheremelőmű vázlata látható a vezérlőkörrel együtt.
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Ebből kitűnik, hogy az adott esetben a vezérlési rendszer maga is elektrohidraulikus. Ez
azonban csak nagyteljesítményű, bonyolult gépeknél fordul elő.

Szívóág
Nyomóág
Munkanyomás (magas)
Munkanyomás (alacsony)
Vezérlő nyomás
Beállító nyomás
Résolaj

1 – állítható szivattyú I; 2 – állítható szivattyú II; 3 – fogaskerék-szivattyú a vezérlő nyomáshoz;
4 – állandó nyelésű hidromotor; 5 – mesterkapcsoló; 6 – útváltó (elekrohidraulikus mozgatással);
7 – visszafolyó ági szűrő; 8 – folyadéktartály; 9 – emelődob

4.48. ábra. Hidrosztatikus emelőmű vázlata
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Mobildaruk

A mobildaruk alapvető szerkezeti jellegzetessége a haladóművel ellátott speciális alváz. A
4.49. ábrán látható vázlat jól szemlélteti, hogy egy fülkéből történik a daru kezelése és vezetése, s ez a forgóvázon helyezkedik el.
A mobildaruk közé soroljuk azokat a gépeket is, amelyek tulajdonképpen daruzó szerelékkel ellátott kotrógépek. Ezek között található a lánctalpas mobildaruk túlnyomó többsége.

4.49. ábra. Mobildaru vázlatrajza a főbb részek megjelölésével

4.50. ábra Mobildaru üzemi helyzetben
4.2.11.

Autó-rakodódaruk

A tehergépkocsit, a rászerelt rakodódaruval a 4.51. szemlélteti. A daru egyik lehetséges
megoldását mutatja be a 4.52. A szerelék gémszerkezete egy letalpaló gerendára szerelt
forgatható oszlopcsonkhoz kapcsolódik. A gerendát a tehergépkocsi alvázához rögzítik.
Haladáskor tehát az alváz csak a terheletlen daruszerelék önsúlyát viseli, míg daruzáskor, a
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kitalpalás révén a gépkocsi alváz tehermentesül. A daruzó szerelék elhelyezhető a vezetőfülke és a rakfelület között, vagy a rakfelület végénél.
A horogkinyúlás a csuklósan egymáshoz kapcsolt gémtagok billentésével, és/vagy a teleszkópozó gémtag ki-betolásával változtatható. A darunak tehát nincs emelőműve és kötélzete.
A szerelék mozgatását hidraulikus hengerek végzik, beleértve a forgatást is. A forgatást általában
egy speciális, kettős működésű munkahenger, fogasléc közbeiktatásával oldja meg. A 4.52. azt is
bemutatja, milyen kinyúlási tartomány, úgynevezett trajektória daruzható be a szerelékkel.

4.51. ábra. Tehergépkocsi rakodódaruval

A daru vázlata

Trajektória

4.52. ábra. Autó-rakodódaru és trajektóriája
4.2.12.

Biztonsági berendezések

Az autó- és mobildaruk biztonságos üzemét a kifejezetten erre a célra alkalmazandó segéd-
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berendezéseken kívül számos egyéb tényező is szolgálja. Ezek javarészt már a tervezés, a
konstrukciós kialakítás során előtérbe kerülnek mind a szerkezeti kialakítás, a fő geometriai- és tömegparaméterek összehangolásánál, mind pedig a vezérlési rendszer logikai és valóságos fizikai felépítésének meghatározásánál.
A daruk egyik legfontosabb jellemzője a terhelhetőség. Nagy teherbírású, bonyolultabb autódaruk esetén ez már nem fejezhető ki egyetlen egyváltozós függvény, az úgynevezett teherbírási diagram segítségével. Itt ugyanis a megengedhető maximális emelt teher nagysága
már olyan sok paramétertől függ egyidejűleg és folytonosan, hogy azok közül csak néhány
jellegzetes határesetre érvényes görbét érdemes megjeleníteni, vagy táblázatosan megadni.
Mielőtt e kérdéskörben elmélyednénk, érdemes megfogalmazni a választ arra a kérdésre,
hogy mit értünk megengedett teherbíráson? A válasz egyértelmű: amit a túlterhelésgátló
rendszer megenged. Ebből következik, hogy a lehetséges szélsőséges szituációk nagymértékben függenek az alkalmazott túlterhelésgátló rendszer alapvető sajátosságaitól, az adott
esetben tanúsított dinamikai viselkedésétől, mind mechanikai, mind szabályozástechnikai
értelmében egyaránt. A túlterhelés gátlók ugyanis nem csupán veszélyt jelző berendezések,
hanem egyben beavatkozó szervek is, ezért működésbe lépésüknek jól érzékelhető következményei lehetnek.
A túlterhelés gátlónak önmagában is biztonságosnak kell lennie, azaz működése nem idézhet elő nagyobb veszélyt, mint amit az általa észlelt veszély előidézhetett volna. Ezért alaposan meg kell gondolni, hogy a mozgásműveletek korlátozásában, megakadályozásában,
vagy letiltásában milyen prioritásokat érvényesíthetünk a túlterhelésgátló részére. Ehhez
azonban nem csak a túlterhelésgátló, hanem az egész daruüzem statikai és dinamikai sajátosságainak kellő mélységű ismerete is szükséges.
A korszerű autódaruk teherbírási tartományát mechanikai modelleken előállított matematikai függvényterek definiálják, amelyek mikroprocesszorok memóriájába hardveresen be
vannak építve. A változó paramétereket a darura felszerelt elektronikus érzékelők sokasága
szolgáltatja. Ilyenek például:







az emelt teher tömegével arányos kötélerőt,
a gém állásszögét,
a gémtagok kitolásának mértékét,
a gém irányszögét (vízszintes síkban),
a daru dőlésszögét,
a szél irányát és erősségét stb.

érzékelő jeladók. Ezek a paraméterek bejutnak abba a processzorba, sőt fedélzeti komputerbe, amely felügyeli a daru biztonsági-, mondhatni egész vezérlési rendszerét. Ott kerül
meghatározásra az adott körülmények között érvényes megengedhető maximális terhelhetőség, amelyet összehasonlítva a ténylegesen emelt teherrel, kiadódik a döntést megalapozó
logikai jel: az emelt teher kisebb-e, vagy nagyobb a megengedettnél. Ennek megfelelően
jön létre vagy sem beavatkozás.
Az emelt teher nagysága mindaddig megengedhető, ameddig valamilyen határesetet jelentő
peremfeltétel nem teljesül. Háromféle ilyen feltétel lehetséges:
 a daru a vonatkozó szabványok által meghatározott terhelési esetekben állékony
(stabil);
www.tankonyvtar.hu
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 a daru valamely, szilárdságilag kritikus szerkezeti egységének mértékadó keresztmetszete a vonatkozó tervezési szabvány által meghatározott terhelési esetben a
megengedettnél kisebb igénybevételt szenved;
 a működtető mechanizmusok nincsenek túlterhelve.
A felsorolt feltételek bármelyikének megszegése esetén határterhelést jelez a túlterhelés
jelző rendszer. A fentiekből következik, hogy, hogy a memóriában mindhárom feltétel szerinti határtartományokat leíró adatállományokat digitálisan, vagy analóg függvények útján
rögzíteni kell.
A 4.53. leegyszerűsítve szemléltetjük, miként függ a terhelhetőség határértéke pl. a teher
kinyúlásától az állékonyság, a gém szilárdsága, illetve a teheremelőmű teherbírása szempontjából. Látható, hogy az állékonysági feltétel alapján számított terhelhetőség gyorsabban csökken a teher kinyúlás függvényében, mint a szilárdsági feltétel alapján megengedett
terhelés. Ebből az következik, hogy nem lehet olyan darut tervezni, amely egyaránt maximálisan ki van használva mind állékonysági, mind szilárdsági szempontból.

4.53. ábra. Terhelési diagramok
Kielégítő kompromisszumot csak úgy érhetünk el, ha megosztjuk a teherbírási tartományt a
két feltétel között. Ekkor a daru az állékonysági határ-tartományon szilárdságilag relatíve
túlméretezett, a szilárdsági határ-tartományon viszont állékonyságilag kihasználatlan. Kisebb daruknál többnyire csak az állékonysági határfeltételt tekintik valódi korlátnak, így a
daruszerkezet legfeljebb csak a teherbírási tartomány egyetlen pontjában lehet szilárdságilag is teljesen kihasználva.
A túlterhelésgátló-rendszer általában letilt minden olyan mozgásműveletet, amelynek bekapcsolása, vagy továbbfolytatása veszélyezteti az állékonyságot (vagy szilárdságot). Ilyenek pl. a gém kifelé billentése, a teleszkópgém kitolása, avagy a teher emelése is, ha a teher
tömege nagyobb az adott viszonyok közt megengedettnél.
Abban az esetben, ha a teherbírás a gémiránynak is függvénye (pl. hátrafelé álló gémhelyzetben nagyobb a megengedett teher, mint oldalirányban), a túlterhelést fordulás közben
ugyan érzékeli a rendszer, de csak figyelmeztető jelzést ad. A forgatási művelet letiltása
ugyanis nem biztonságos, mert a tehernek a hírtelen lefékezett forgóvázhoz viszonyított kilendülése olyan helyzetet teremthet, amely nagyobb veszélyt jelent az állékonyságra, mint
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az állandó sebességű továbbfordulás.
4.3.

Kanalas rakodógépek

Az anyagmozgatógépeket általában három csoportba szokás sorolni, úgymint:
 emelőgépek,
 szállítógépek,
 rakodógépek.
E főcsoportok közül a rakodógépek – mint ahogy a nevükben is szerepel – anyagok, áruk
rakodására, elsősorban járművek (gépjárművek, vasúti vagonok, hajók, repülőgépek) valamint raktárak és más tároló helyek kiszolgálásával kapcsolatos rakodási műveletek elvégzésére szolgálnak.
Míg az emelőgépek elsősorban nagy terhek emelésére, nagy magasságok elérésére és korlátozott
mértékű továbbítására szolgálnak, a szállítógépek tömegáruk folyamatos, meghatározott vonalvezetésű pályán történő mozgatását végzik kisebb-nagyobb távolságokon, addig a rakodógépek
kombinált emelő-szállító anyagmozgatást végeznek viszonylag kis mozgástérben.
Természetesen szigorú megkülönböztetés nem indokolt, hiszen az emelőgépeket nagyon
gyakran használják rakodásra, vagy például a szállítógépek egyes változatait is használják
ilyen célra (lásd vagonok rakodására és ürítésére), másrészt a rakodógépek csoportjába sorolt emelővillás targonca gyakran jelentős távolságokat jár be az áruval raktárak és gyártócsarnokok között, illetve azokon belül.
Ezen túlmenően, míg az emelőgépekre a ciklikus üzemmód, a szállítógépekre a folyamatos
üzemmód jellemző, a rakodógépek családjában mindkét üzemmód képviselői megtalálhatók.
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4.54. ábra. Rakodó berendezések
A rakodógépek csoportosításának egy lehetőségét szemlélteti a 4.54. ábra, amelynek csak
egyik ága: az ömlesztett anyagok (áruk) rakodására szolgáló gépek osztályozása teljes. Ezzel utalunk arra, hogy a következőkben csak a ciklikus üzemű gépek, ezen belül a kanalas
rakodók és a targoncák, valamint a raktár kiszolgáló berendezések részletes ismertetésére
kerül sor. A csoportosítás azért nem kizárólagos, mert sok szempont átfedi egymást. a daruk ismertetésére már sor került, a targoncákat és a felrakógépeket a későbbiekben tárgyaljuk.
A kanalas rakodógépek szinte kizárólag ömlesztett anyagok rakodására szolgálnak, bár az
alapgéphez készülnek speciális célra szolgáló szerelékek is. Fontos megemlíteni, hogy a
rakodógépek nem alkalmasak kötött (termett) talaj kotrására, mert sem kialakításuk sem
terhelhetőségük nem teszi ezt lehetővé.
A kanalas rakodógépeknek két, alapvetően különböző kialakítású és üzemmódjában is különböző változata terjedt el, úgymint:
 homlokrakodók;
 forgórakodók.
Mindkét változat szerkezeti kialakítására jellemző a speciális alvázszerkezet, a meghajtó
dízelmotor és a hidraulikus munkaszerelék elhelyezésének és kivitelének hasonlósága, valamint a gumikerekes futómű. (Régebben léteztek lánctalpas változatok is, de bonyolultságuk és nehézkes kezelhetőségük, továbbá előnytelen mozgékonysági tulajdonságaik miatt
kiszorultak a fejlődés irányvonalából.)
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4.3.1. Homlokrakodók
Az 4.55. ábra egy tipikus homlokrakodó röntgen-vázlatát, valamint látványképét mutatja
be. A gép neve onnan ered, hogy munkaszereléke az alváz hossztengelyének irányában, a
kezelőfülke előtt helyezkedik el. A meghajtó dízelmotor viszont az alváz ellentétes végén
található, és így egyben ellensúlyként is fontos szerepet játszik. Az alváz elülső részén egy
jelentős szilárdságú acélszerkezet szolgál a munkaszerelék felfüggesztésére. Ezen vannak
kialakítva a szerelék főgémje, valamint a mozgató hidraulikus hengerek bekötési csuklópontjai.

4.55. ábra. Homlokrakodó
Az alváz kialakítása tekintetében kétféle megoldás terjedt el. Az egyik esetben az alváz teljes hosszában egy egységet képez (merev alváz). Ennél a kialakításnál a hátulsó tengelyen
lévő kerekek kormányozhatók. A másik változatnál az alváz két részből áll, amelyek egy
függőleges tengellyel csatlakoznak egymáshoz (csuklós alváz). A csukló közvetlenül a szerelék váza mögött helyezkedik el. Ennél a megoldásnál a kormányzás az alváz teljes elülső
szekciójának elfordításával történik hidraulikus hengerek segítségével (4.56. ábra).

4.56. ábra. Csuklós alváz kormányzása
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A szerelék megfelelő kinematikai kialakítása a kezelhetőség szempontjából igen fontos
szerepet játszik. Ez akkor válik világossá, ha elemezzük a gép üzemi ciklusának elemeit.
Ezek az elemek a következők:







az anyaghalmaz megközelítése (haladó mozgás);
a kanál megtöltése (a főgém emelése a kanál hátra billentésével egyidejűleg);
a főgém megemelése a kanállal együtt;
haladó mozgás hátra, majd előre, kormányzással, vagy anélkül;
kanál ürítés a kanál előre billentésével;
haladás az anyaghalmazhoz, közben gém süllyesztés és kanálbillentés hátra, amíg a
kanál alsó síkja vízszintes helyzetbe nem kerül.

Ha megfigyeljük, a ciklusból hiányzik az az elem, amikor a tele kanállal végzett gémemelés közben a kanalat vízszintes helyzetben kell tartani a billentő munkahenger segítségével.
A ciklus elemeinek felsorolásából az is kiderül, hogy a kezelőtől nagy gyakorlatot igényel
az egyidejűleg végrehajtandó főmozgások összehangolt elvégzése. (A ciklusidő rövidítésével növelhető a gép teljesítőképessége.) A ciklusból hiányzó elemet teszi szükségtelenné a
szerelék mozgató rendszer alkalmas kinematikai kialakítása, melynek révén a főgém emelése közben a kanál oldalélének pozíciója vízszintes marad a kanál billentő henger működtetése nélkül is. Ez nem csak a kezelő kényelmét szolgálja, hanem csökkenti az anyag leszóródásának mértékét is.
A szerelék mozgató mechanizmus sokféle képen alakítható ki úgy, hogy megfeleljen a fentebb említett követelménynek. Erre mutat be két példát a 4.57. ábra. Alapvetően két változat terjedt el: a kisebb gépeknél a paralelogramma elven működő, nagyobb gépeknél az
úgynevezett kereszthimbás kialakítás. Mindkét változatnál két bekötési pont található a kanálon. Az alsónál csatlakozik a kanál a főgémhez, a felsőnél van bekötve a kanálbillentő
munkahenger mozgását közvetítő rudazat egyik vége.
A főgém billetőhengerének egyik vége a főgémhez, másik vége a vázszerkezethez kapcsolódik. A kanálbillentő henger egyik vége szintén a vázszerkezetbe van bekötve, másik vége
viszont a kanál billentő rudazat valamely elemének csuklópontjához csatlakozik.

Kereszthimbás

Parallelogrammás

4.57. ábra. Rakodó szerelékek
Amint látható, a rudazat is meglehetősen bonyolult lehet, tehát valamennyi bekötési pont helyzete és a rudazat elemeinek hossza is döntően befolyásolja a rendszer kinematikai viselkedését.
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Meghatározásuk korábban csak szerkesztéssel végzett próbálkozások sorozatával volt lehetséges, ma már viszont olyan számítógépes algoritmusokat alkalmaznak, amelyek fokozatos közelítéssel adják ki az optimális megoldást, figyelembe véve a szilárdsági követelményeket is. Az
alapkoncepció felvétele azonban továbbra is tudatos mérnöki feladat marad.
A rakodókanál kialakítását a 4.58. ábra szemlélteti. A kanál alsó és oldalsó szélei
vágóélként vannak kiképezve, melynek anyaga igen kopásálló anyagból készül. Egyes gépeknél az elülső vágóél bontófogazattal is ki van egészítve.

4.58. ábra. Rakodókanál
A munkaciklus egy másik fontos eleme (amely gépkezelési kérdés) a kanál töltésének
megoldása. A 4.59. ábra két, alapvetően különböző változatot mutat be. Az elsőnél hosszú
előtolással, a gém mozgatása nélkül telítődik meg a kanál. A másik esetnél az előtolás viszonylag rövid, de ezt követi egy nyesés szerű mozgás, melynek során a további előtolás a
gém emelésével egyidejűleg történik.

4.59. ábra. Kanáltöltési módszerek
Szinte egyértelmű, hogy az első eset a kedvezőtlenebb, mivel ekkor az előtoláshoz szükséges
erő rohamosan nő, ami jelentős motorteljesítmény szükségletet igényel, továbbá felesleges
igénybevételnek teszi ki a szerelék valamennyi elememét. Az sem biztos, hogy ezzel a módszerrel csökkenthető a kanál töltési ideje. A második módszernek is van hátránya, hiszen ez a kezelőtől két főmozgás egyidejű, összehangolt végrehajtását igényli. Ezt a módszert a kezelők valószínűleg hamar el tudják sajátítani, különösképpen, ha képzésük erre is kiterjed.
Létezik a homlokrakodóknak néhány speciális változata is, egyrészt az anyagfelvétel, másrészt a kanálürítés szempontjából. Az elsőre példa az a különleges kanál kialakítás, amikor
a kanál osztott kivitelű, amely lehetővé teszi az anyag vagy tárgyak „összeharapását”. Ez
előnyös lehet például erdészeti munkák során farönkök rakodásához, vagy sajátos terepviszonyok között, laza talajok (meredek rézsűk) kitermelésekor.
További sajátos megoldás például a kanál homlokirányú töltése és oldalirányú ürítése, illetve az úgynevezett fejfeletti átemelésű ürítés. Ekkor a szerelék speciális kialakítása lehewww.tankonyvtar.hu
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tővé teszi, hogy a rakodó kanalat a gép átemelje maga felett és a mögötte álló járműre ürítse. Ezekre a megoldásokra ma már alig találunk példákat, mert a speciális szerelékek kialakítása többe kerül, mint a rakodási környezet megfelelő előkészítése.
Néhány ciklusszervezési megoldást mutat be az 4.60. ábra. Ezzel azt kívánjuk érzékeltetni,
hogy a ciklusidőt hogyan befolyásolhatja a rakodógép konstrukciós kialakítása, esetleg a
rakodógép és a szállítójármű összehangolt manőverezése.

4.60. ábra. Ciklusszervezési megoldások
a) – merevalvázas rakodógéppel; b) – csuklós alvázas rakodógéppel;
c) – merevalvázas rakodógép a tehergépkocsi manőverezésével; d) – oldalürítésű rakodógéppel

4.3.2. Forgórakodók
A forgórakodók a homlokrakodóktól abban különböznek, hogy a rakodó szerelék a gép alvázának elülső részén kialakított forgóvázra van szerelve (4.61. ábra).
Működési ciklusa a homlokrakodóhoz hasonlóan kezdődik:
 a szerelék a rakodó hossztengelyének irányába áll és a gép haladó mozgással tölti a
rakodó kanalat;
 a kanál emelésével és a teljes szerelék elfordításával az ürítés irányába áll;
 a kanál előre billentésével elvégzi az ürítést;
 a szerelék hosszirányba forgatásával visszatér az anyagfevétel helyére.
A különbség lényege a munkaciklus eltérésében rejlik: az ürítés helye felé forduláshoz
nincs szükség az egész gép haladó mozgására és kormányzására. Ez látszólag előnyösebbnek mutatkozik a homlokrakodóhoz képest, de a forgórakodók mérete és kapacitása meglehetősen korlátozott.
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4.61. ábra. Forgórakodó
Bizonyos méretek felett ugyanis már túl nagy motorteljesítmény hányadot kötne le a forgató
mozgás, valamint jelentősen megnövekedne a szerkezet dinamikai igénybevétele. További hátrány, hogy a forgórakodóknál az oldalirányú stabilitás problémája is jelentkezik, ami a homlokrakodóknál fel sem merül. A két géptipus összehasonlítása természetesen csak úgy lehetséges,
ha mindkét típusnál azonos rakodási teljesítő képességet tételezünk fel.
4.4. Emelővillás targoncák
4.4.1. Targoncák alkalmazása anyagmozgatási feladatokra
A targoncák az anyagmozgatás meghatározó mobil gépei. Az első targoncák 1920 körül jelentek meg. Már az első gépek változatos konstrukcióval rendelkeztek: a 4.62. ábra bal oldalán egy szállítótargonca, a jobb oldalon pedig egy homlokvillás emelőtargonca látható.

Szállítótargonca (1917) [16]

Homlokvillás emelőtargonca (1923) [17]

4.62. ábra. Az első targoncák
Elterjedésük a rakodólapos egységrakományokkal egyszerre történt, hiszen leggyakrabban
ilyen típusú áruk mozgatására, emelésére használják. Ezek a gépek mára az üzemi logisztiwww.tankonyvtar.hu
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kai folyamatok legfontosabb gépévé váltak, hiszen változatos felépítésükkel, rugalmas alkalmazhatóságukkal csaknem elengedhetetlenek az anyagmozgatási folyamatok megvalósításában. A targoncákkal megvalósítható anyagmozgatási funkciók az alábbi csoportokba
sorolhatók:
– Szállítás, melynek során a targonca az egységrakományt csak a szükséges magasságra emelve juttatja el az üzem egyik pontjából a másikba.
– Rakodás, mely az üzembe érkező, jellemzően vasúti vagy közúti szállítójárműre illetve járműről történő egységrakomány átrakást jelenti. Ennél a funkciónál a rövid
távú, ismétlődő mozgások, a nagy manőverező képesség iránti igény jellemző. Két
típusát különböztetjük meg: a targonca vagy kívülről vagy belülről végzi a rakodást.
– Raktározás, mely során a targoncának általában állványrendszerben, vagy tömbben
tárolt egységrakományokat kell kezelnie. Ennél a funkciónál a gép emelési magassága és szükséges munkafolyosó szélessége kiemelten fontos.
– Komissiózás (árukigyűjtés vevői igények alapján, az egységrakományok bontásával)
során szintén gyakran használnak különböző targoncákat. Alapvetően két különböző
jellegű targonca használható ideálisan komissiózásra a komissiózó rendszer függvényében: az alacsony emelésű komissiózó targonca (4.63. ábra balra), illetve az emelhető kezelőállású felrakótargonca (jobbra).
Árukigyűjtő eszköz

4.63. ábra. Komissiózó targoncák

4.4.2. Targoncák osztályozása
A fenti anyagmozgatási funkciók eltérő követelményeket támasztanak a targoncákkal
szemben. Ennek köszönhetően konstrukciójuk nagyon változatos lehet. Terjedelmi okokból
a 1.1. táblázatban foglaljuk össze a legjellemzőbb típusokat.
4.2. táblázat. Targoncák osztályozása
alacsony- és magasemelésű kézi targoncák

elektromos hajtású támasztókaros targoncák
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homlokvillás ellensúlyos emelőtargoncák

tolóoszlopos targoncák

oldalvillás targoncák

magasraktári felrakótargoncák

alacsony-/magasemelésű komissiózó targoncák

vontatótargoncák
szállítótargoncák

változtatható kinyúlású gépi hajtású targoncák

4.4.3. Targoncák általános konstrukciós jellemzői
A következő fejezetekben a targoncák közül csak a homlokvillás, ellensúlyos emelőtargoncák legalapvetőbb kérdéseivel foglalkozunk.
Targoncák stabilitása
Az anyagmozgató gépek közül a balesetek gyakorisága üzemórára vetítve a targoncák esetén messze a legmagasabb. Ennek konstrukciós, üzemeltetési és az áruval összefüggő okai
egyaránt vannak. Konstrukciós szempontból a targonca stabilitásának összetettségét érdemes megemlíteni: ez ugyanis jármű oldalról a targoncán lévő teher nagyságától és súlypontjának magasságától, a haladási sebességtől, a pillanatnyi gyorsulásvektor (tangenciális
+ centrifugális gyorsulás) nagyságától, a targonca saját súlypontjának helyzetétől és a kerekek elhelyezkedésétől függ. Mivel a szokásos munkafolyosó szélesség miatt a kerekek távolságát nem lehet növelni, a gyártók a stabilitást leginkább aktív hajtásszabályozásfelügyeleti funkciókkal tudják növelni. A 4.64. ábra vízszintes felületen, ívben haladó, fékező targonca stabilitásának feltételét szemlélteti.
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FLc

FTc
P2

FLy
FTx

P1

FTy

4.64. ábra. Ívben haladó targoncára ható erők
A jármű stabilitását hossz- és oldalirányban egyaránt vizsgálni kell. A stabilitási határhelyzetet a felborulást segítő erőkből és a stabilizáló erőkből számított nyomatéki egyensúlyból
lehet megítélni. A hosszirányú felborulás a P1 pont körül következhet be a tehetetlenségből
származó FLx és FTx, valamint a rakomány FLy súlyereje hatására, melyet a targonca saját
súlypontjában ébredő FTy súlyerő ellensúlyoz. Oldalirányban a stabilitást a rakomány és a
targonca saját súlypontjában számított centrifugális erők veszélyeztetik, melyek az ívben
kívül haladó kerék középpontjára számított nyomatékkal akarják felborítani a gépet. Ezt a
hatást a targonca és a teher súlyerejéből a P2 pontra számított ellenirányú nyomaték ellensúlyozza.
A fentiekből látható, hogy a stabilitásra az alábbi esetek kiemelten veszélyesek:
 Nagy sebességgel, kis ívben történő kanyarodás, fékezés, felemelt vagy magas súlypontú teher esetén.
 Olyan teher szállítása, melynek tömege a megengedett határon belül van, viszont a
tömegközéppont hosszirányban távolabb van, mint a megengedett határérték (általában 500 mm).
 Olyan teher szállítása, melynek tömegközéppontja felülnézetben nem esik egybe a
targonca középvonalával.
 Nem szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy a vízszintestől eltérő hajlásszögű terepen történő munkavégzés a targonca stabilitását tovább csökkenti.
4.4.4. Targoncák emelőoszlopának felépítése
Az emelőoszlop a targoncáknál mind biztonságtechnikai mind szilárdsági szempontból kritikus részegység. Ugyanazt a targoncát a gyártó különböző oszlopokkal is szállíthatja, az
adott üzem szempontjából optimális kivitel megtalálása igen fontos. A kiválasztás során
nemcsak a raktárszintek legfelső állványszintjének magasságára kell tekintettel lenni, hanem a belső átjárók magasságára, illetve a szabademelés funkció szükségességére is. Ez a
funkció egy további hidraulikus munkahenger beépítésével lehetővé teszi, hogy az emelővillák az oszlop építési magasságának eléréséig, az oszloptagok emelkedése nélkül mozogjanak. Szabademelés nélküli oszlopkivitel esetén ugyanis a konstrukcióból következően
(lásd a 4.65. ábra bal oldala) a villa ’H’ magassággal történő emelése esetén az oszlop
szerkezeti magassága is növekszik, mégpedig ’H/2’ értékkel. Ez alacsony belmagasságú
épületek valamint konténerek, vagonok rakodása esetén jelenthet gondot, ha a targoncának
ezeken belül kell emelnie.
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4.65. ábra. Targoncaoszlopok robbantott ábrája
A 4.65. ábra szabademelés nélküli és szabademeléses oszlopok működését szemlélteti. A
bal oldali szabademelés nélküli két tagból álló oszlop esetén a külső oszloptagon (1) lévő
hidraulikus munkahengerek a láncgörgővel (3) ellátott belső oszlopkeretet emelik. A targonca villakocsiját a villákkal együtt (4) láncok emelik. Ezeknek a másik vége a targoncához rögzített álló oszloptaghoz van rögzítve. Ha a munkahengerek „H” magasságra emelik
a belső oszloptagot, a láncgörgők és a villakocsi között lévő lánc szakasz „H”-val rövidül
(tehát a villa a belső oszloptaghoz képest is ennyivel emelkedik). Mivel közben a belső tagot a munkahenger „H”-val emelte, a villa összességében „2H”-val került magasabbra.
A 4.65. ábra jobb oldala három tagból álló, szabademeléses oszlop működését szemlélteti. Az
oszlopemelő munkahengerek (5) itt a középső tagot (6) emelik. Ezen láncgörgők vannak, a lánc
egyik vége a külső tagra, a másik a belső tagra (7) van rögzítve. A munkahengerek (6) kitolásakor a belső oszloptag tehát a dugattyúrúd elmozdulásának kétszeresével emelkedik. Az emelés
kezdetén először a szabademelő henger (8) tolódik ki. Dugattyúrúdjának végén egy láncgörgő
található. Az ezen futó lánc egyik vége a belső oszloptaghoz, másik vége a villakocsihoz (9) van
rögzítve. A szabademelő henger kitolásakor a villa tehát a belső oszloptag tetejéig emelkedik.
Az oszlophengerek geometriai viszonyai vagy a hidraulikus rendszer felépítése olyan, hogy először a szabademelő henger emelkedik véghelyzetig, az oszlop csak ezután kezd el emelkedni,
így az oszlop építési magassága az oszlopemelés kezdetéig állandó.
A két oszlopkivitel között jelentős árbeli különbség van, ezenkívül a szabademeléses oszlop átláthatósága is kedvezőtlenebb, ezért ezt csak olyan esetben célszerű alkalmazni, ahol
a korlátozott belmagasság ezt megköveteli. A targoncákat a fenti két elterjedt kivitelen kívül még több speciális oszloppal is el lehet látni.
4.4.5. Targoncák korszerű hajtásrendszerei és vezérlése
A korszerű targoncák esetében a haladó-, emelő- és a kormányfunkció hajtásvezérlése öszszetett problémaként jelentkezik. Vannak olyan gépek, melyeknek kormányvezérlése a haladásvezérlés adataira is támaszkodik, melyek alapján például a kormányt alacsonyabb sebesség esetén érzékennyé teszi, így ugyanarra a kormánymozdulatra a gép kis sebesség
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esetén nagyobb mértékben fordítja el a kormányzott kereket. Ez kíméli a kezelőt, és mind
alacsony mind magas sebességek esetén is könnyebbé teszi a vezetést. A haladásvezérlést
pedig az emelésvezérlés adatai befolyásolhatják azáltal, hogy az emelési magasság növekedésével a nagyobb stabilitás érdekében a vezérlés alacsonyabb értéken korlátozza a haladási sebességet. A különböző hajtásvezérlések összehangolására igen jó példa az automatikus
célpozíció eléréssel felszerelt magasraktári targoncák esete (4.66. ábra): ezek a gépek automatikus üzemmódban úgy közelítik meg a tárolóhelyet hogy a vízszintes és függőleges
mozgás egyszerre érje el a célt. Ez pedig csak a haladás- és emelésvezérlés magasszintű
összehangolásával érhető el.
A hajtások összehangolásának műszaki feltétele a targonca elektronikus egységeinek egy
rendszerbe integrálása. Ennek megvalósítását a korszerű targoncákban leggyakrabban
CAN-Bus rendszer kialakításával végzik. A CAN-Bus a járműtechnikában (személy- és tehergépkocsik, vasúti járművek, haszongépjárművek stb.) elterjedten alkalmazott, busrendszerű hálózatot jelent. Jellemzői a nagy működési sebesség, mely a hajtások összehangolásához rendkívül fontos, valamint a rugalmas bővíthetőség.
CAN-Bus

Kezelőállás
számítógép
(SAFE)

- kezelőelemek
- vészkikapcsoló
---

Motortér
Interface
- aktuális kormányszög
- rögzítőfék
---

Kezelőállás/villa
Interface
- világítás
- villa érzékelők
- emelési magasság
...

Kormányvezérlés
Kormány
motor

Emelésvezérlés
Hidraulika
motor

Indukciós
antennák
Haladásvezérlés

Haladómű motor

4.66. ábra. Targonca elektronikus egységeinek kapcsolata
A 4.66. ábra példaként egy magasraktári felrakótargonca vezérlőrendszerének blokkvázlatát mutatja be. A központi egység a kezelőállás számítógépe, mely biztonsági számítógépként mind saját mind az egész rendszer hibamentességét felügyeli. Az érzékelők egy része
közvetlenül a CAN-Bus-ra csatlakozik, gyakoribb azonban, hogy az egyes részegységek
be- és kimeneti jeleit egy-egy Interface gyűjti és küldi tovább. Így például a kormányvezérlés nincs közvetlen kapcsolatban sem a kormány kezelőelemmel sem a tényleges kormányszög érzékelővel.
A következőkben térjünk át a vezérlési kérdésekről az egyes funkcióknál alkalmazott hajtások típusaira.
Akkumulátoros energiaforrás esetén a haladóműre nem alkalmaznak hidraulikát, mivel a
korszerű váltóáramú hajtásokkal hasonlóan dinamikus menettulajdonságok érhetők el.
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Ezek az akkumulátor egyenáramát háromfázisú váltóárammá alakítják, ezzel táplálva a haladómű egy vagy több motorját. A vezérlés képes az áram frekvenciájának szabályozására,
így pontos sebességszabályozás valósítható meg. Ezen kívül fékezés esetén a motor generátoros üzembe vált, és visszatáplál az akkumulátorba. A motorra ellenáramot kapcsolva létrejövő fékhatás pedig a targonca fékrendszerének egyik fontos funkciója. Egyszerűbb felépítésű targoncákon még használják a korábbi impulzusvezéléses technikát is, melynél az
akkumulátor feszültségét tranzisztorokkal változó szélességű impulzusokká alakítják. Az
egyenáramú haladómű motorok teljesítményét ebben az esetben az áramimpulzus és az azt
követő szünet aránya határozza meg.
Belső égésű motoros targoncák esetén a haladómű hajtása hidrodinamikus vagy hidrosztatikus elven történhet. Hidrodinamikus hajtás esetén a motor hidrodinamikus nyomatékváltón keresztül kapcsolódik a differenciálműre. Ennek a hajtásnak egyik jellegzetessége a
szivattyú- és turbinakerék közti mechanikus kapcsolat hiányának köszönhető, igen lágy
működés, mely a teher óvatos kezelését segíti.
A hidrosztatikus hajtás az előzőnél jelentősen költségesebb megoldást jelent, mely azonban
precízebb mozgást és nagyobb menetdinamikát tesz lehetővé. Ennél a rendszernél a belső
égésű motor egy változtatható térfogatáramú axiáldugattyús szivattyút hajt meg. A szivatytyú térfogatáramát a gázpedál állása mellett a motor maximális teljesítménye is befolyásolja, így nagy terhelés esetén a szivattyú térfogatárama csökken, de a motor nem fullad le. A
szivattyú zárt hidraulikus körben a két első kerékre szerelt állandó (vagy változtatható)
nyelőtérfogatú hidromotort hajt meg.
A targoncák emelő funkciójának megvalósítása hidraulikus munkahengerekkel történik,
egy jellegzetes hidraulikus rendszer vázlatát a 4.67. ábra tartalmazza. A munkahengerekhez
szükséges olajáramot a tápszivattyú állítja elő. Ezután az olaj, ha a kormányzás is hidraulikus egy prioritás szelepen áramlik át. Ez az oszlop hidraulika számára csak akkor juttat
olajat, ha a kormányzás számára elegendő mennyiség áll rendelkezésre. A teherkezelő
funkciók egy szeleptömb jellemzően arányos szelepeivel vezérelhetők. Az emelő munkahengerek zuhanásgátló funkcióval rendelkeznek, melyek a hidraulika tömlők hirtelen tönkremenetele esetén fékezik a teher zuhanását.
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4.67. ábra. Targonca oszlop hidraulika kapcsolási rajza
A targoncák kormányrendszerére csak a legegyszerűbb gépek esetén alkalmaznak közvetlen mechanikus kormányzást, mivel a nagy erőigény a szűk helyen történő manőverezésnél
a kezelő gyors fáradását okozza. Akkumulátoros gépek esetén a legelterjedtebb az elektronikus kormányzás. Ebben az esetben a kormánykeréken csak egy szögjeladó található,
melynek jele a kormányvezérlésbe jut. Ez a beállított paraméterei alapján egy villamos motort működtet, mely hajtóművön keresztül végzi a kormányzott kerék megfelelő irányba
fordítását.
Főként belső égésű motoros targoncák esetén alkalmazzák a hidraulikus - orbitrollal történő – kormányzást. Ebben egy szivattyú olajárama egy forgó tolattyúval ellátott orbitrol szelepbe jut, mely az olajat adagoló szivattyúként egy kétoldali dugattyúrúd kivezetésű munkahenger megfelelő oldalára juttatja. A munkahenger dugattyúrúdjának elmozdulása hozza
létre a kormányzott tengely megfelelő elmozdulását. Ennek a rendszernek igen fontos előnye az elektronikus kormányzással szemben, hogy a kormányzás a targonca energiaellátásának megszűnése esetén is megmarad, ekkor az orbitrol kézi szivattyúként működik.
4.4.6. Targoncák rendszertechnikai alkalmazása
A targoncák konstrukciós jellemzőinek tárgyalása során meg kell említenünk azt a fontos
szempontot is, hogy ezeknek a gépeknek egyre több esetben magasan automatizált logisztikai rendszerben kell megállniuk a helyüket (4.68. ábra). Fontos részegységeik tehát azok a
rádiós adatátviteli eszközök is, melyekkel az anyagmozgatás irányítórendszerétől közvetlenül kapják az utasításokat. Ezek végrehajtását pedig a korszerű technikai megoldások teszik nagy hatékonyságúvá (vízszintes és függőleges automatikus pozícionáló rendszerek,
automatikus azonosítástechnika, korszerű hajtásszabályozási módszerek, kilátást segítő
kamerák, navigációs rendszerek alkalmazása). Az targoncák munkáját az irányítórendszer
nemcsak gépenként hanem flotta szinten is felügyeli. Gyakori a korszerű flotta management illetve nyomon követő rendszerek alkalmazása is, mellyel az egyes gépek munkáját a
teljes anyagmozgató rendszer működésének optimalizálásával lehet meghatározni.
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4.68. ábra. Targoncák rendszertechnikai alkalmazása
4.5. Vezetőnélküli targoncák
Napjainkban az anyagmozgatás területén, a vezető nélküli targonca rendszerek képviselik a
legérdekesebb és legdinamikusabb szakterületet. A vezetőnélküli targonca padlóhoz kötött,
önálló hajtású, automatikus irányítású és érintkezés nélkül vezetett anyagmozgató berendezés. Az angol nyelvű szakirodalmakban Automated Guided Vehicle (AGV), a német nyelvűekben pedig Fahrerlose Transport Fahrzeuge (FTF) megnevezésük terjedt el. Az első vezetőnélküli targoncát 1953/54 –ben az Amerikai Egyesült Államokban fejlesztették ki. Az
amerikai Barrett cég (Barrett Vehicle System) egy olyan vontatót állított elő, amely önállóan követett egy padlóra erősített fehér csíkot. A kormánykerékre egy kiegészítő kormányzó
motort helyeztek, amelyet egy fehér csík által a vontatón elhelyezett optikai szenzornak
szolgáltatott jel vezérelt. A vontatót, a hozzá kapcsolt kocsikkal, nagy gyűjtő anyagmozgató rendszerekben használták. Ugyanezen az elven épült fel Angliában az EMI cég által kifejlesztett jármű, amely 1956-ban került a piacra. Németországban, 1963-ban kezdődött el
a vezetőnélküli targoncák fejlesztése. Ezen anyagmozgató berendezések gyártói a 80-as
évek elejéig a Jungheinrich (Hamburg) és a Wagner (Reutlingen) cégek voltak, akik eredeti
automatizált és kézi kiszolgálású, emelővillás- és platós berendezéseket állítottak elő
fotoelektronikus, majd később indukciós nyomkövetéssel. 1978-ban a Toyota keretében a
BT cég is kifejlesztette a vezetőnélküli targonca típusát.
A felhasználók, az ipar, az iparágak és a szolgáltató vállalatok követelései újabb fejlesztéseket eredményeztek. Az elektronika, a félvezető technika, a számítástechnika, az informatika és a szenzorika területén bekövetkezett műszaki és technológiai fejlesztések egyre
komplexebb vezérlést és rendszereket hoztak létre. Kedvezően hatottak a vezetőnélküli
targoncák és rendszereinek fejlesztésére az anyagáramlás-technika, a raktártechnika, a gépipari gyártási technológiai módszerek és a szereléstechnika területén bekövetkezett változások is. Ennek következtében kialakultak a vezetőnélküli targoncás anyagmozagató rendszerek (FTS Fahrerlose Transportsysteme), amelyek üzemen belüli padlóhoz kötött
anyagmozagató rendszerek, automatikus irányítású járművekkel (targoncákkal), amelnek
az elsődleges feladata az anygmozgatás. A rövid távú anyagmozgatás igénye az ipar minden
szegmensében megjelent, alkalmazási területük igen széles:
– papírgyárakban a több tonnás papírtekercsek mozgatására,
– járműipar különböző területei, karosszéria présüzemben alapanyag és félkész termék
szállítására,
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élelmiszeripar raktári kiszolgálása,
gyógyszeriparban a hermetikus üzemek ellátása,
különböző gyártási területek kiszolgálására,
konténer terminálok kiszolgálása.
A vezetőnélküli targoncák típusai és felépítése

Az ipari gyártásban és a hozzá kapcsolódó anyagellátásban bekövetkezett világméretű változások a vezetőnélküli targoncák széleskörű alkalmazási területeit és típusait hozták létre.
A kifejlesztett és gyártott berendezések az alábbi típusok szerint csoportosíthatók:
–
–
–
–
–
–

vontatótargonca,
emelőkocsi (kis emelésekre alkalmas emelővillával),
targonca emelőasztallal és görgősorral,
targonca integrált technológiai berendezéssel,
targonca emelőoszloppal és villával,
egyéb targonca típusok speciális feladatra.

A vezetőnélküli targoncák funkcionális vonalas rajzát az 4.69. ábra mutatja. Az ipari alkalmazások közül legelterjedtebb és legszélesebb körben alkalmazott, az ún. EU raklapok
szállítására szolgáló automatizált villás targonca.

4.69. ábra. Vezetőnélküli targoncák alaptípusai
Az emelőasztallal ellátott vezetőnélküli targonca rajzát 4.70. ábra mutatja. Főbb szerkezeti
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egységei:
–
–
–
–
–

villamos táprendszer (akkumulátor),
hajtó és kormányzó egység,
teherhordó és mozgató emelőasztal,
irányító berendezés,
ütköző kengyel.
Irányító elektronika

Teherhordó szerkezet
Villamos táprendszer

Irányító kapcsolók

Ütközõ kengyel

Ütközõ kengyel

Hajtó és kormányzott kerék

4.70. ábra. Emelőasztallal ellátott vezetőnélküli targonca
Emelőasztallal rendelkező vezetőnélküli targoncák technológiai rendszerben való alkalmazását mutatja a 4.71. ábra. Egy nagyméterű konténer szállítására alkalmas platformmal rendelkező vezetőnélküli targoncát a 4.72. ábra szemléltet.

4.71. ábra. Emelőasztall rendelkező targoncák üzem közben
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4.72. ábra. Nagy konténer szállítására alkalmas targonca
A 4.73. ábra egy emelőoszlopos oldaltelesztópos vezetőnélküli targoncát mutat. Felépítése
az emelőoszlop és az oldalteleszkópban és működtetésében különbözik az előző ábrán bemutatott berendezéstől.

Villamos táprendszer

Vezérlõ egység
Emelõoszlop
Hajtó és kormányzó
egység
Ütközõkengyel

Oldalteleszkóp

4.73. ábra. Emelőoszlopos oldaltelesztópos targonca
A villamos táprendszer akkumulátor, amely maximális rugalmasságot és mobilitást biztosít. A régebben használt ólom akkumulátorok helyett ma már zselés akkumulátorokat és
NiCd telepeket használnak. Az akkumulátorok kiválasztásánál figyelembe kell venni:
– a rendelkezésre állást,
– a bekerülési költséget,
– a fenntartási költséget.
A vezetőnélküli targonca irányítórendszere egy fedélzeti számítógép. Ebben kerülnek feldolgozásra az un. gépi szintű irányításhoz a targonca működési állapotát jellemző adatai:
–
–
–
–

teherérzékelő,
tolató optoérzékelő,
akkumulátor töltöttség visszajelző,
targonca üzemi kezelését szolgáló tasztatúra jelei,
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– kormánymű és villamagasság végállás jelzései,
– pozíció-érzékelő szenzor jelek,
– vészgombok jelzései.
A hajtó és kormányzó rendszer feladata a vezetőnélküli targonca helyváltoztatásának és az
anyagkezelés manipulációjának realizálása. A főbb hajtások:
– helyváltoztatást biztosító mozgás: automata üzemmódban egy szabályozó algoritmussal történik a gyorsulás, lassulás, valamint az előírt sebesség meghatározása. A
visszacsatolást a hajtott kerékbe szerelt útadó jeleiből számolja az irányítórendszer.
– kormánymű mozgás: feladata a targonca vezetővonalon való haladásának biztosítása.
Az irányváltást itt is szabályozó algoritmus biztosítja. A kormánymű helyzetét pedig
egy inkrementális szögadó biztosítja.
– anyagkezelés manipulációja: feladata a szállítandó rakománynak az anyagmozgatási
útvonal fel- és leadó pontjain, pozícióba helyezés és a helyváltoztatás közbeni megfelelő szállítási magasság biztosítása. A mozgás pontos pozícionálása itt is szabályozó
algoritmussal történik.
Az ütköző kengyel, a targonca útvonalán lévő tárgyak és személyek ütközés elleni biztonsági védelmét szolgálja.
4.5.2.

Nyomvezetés technikák

A nyomvezetés technika helyett helytelenül sok helyen a navigáció kifejezést használják.
Ha egy vezetőnélküli targonca (jármű) automatikusan üzemel, a navigáció egyike a legfontosabb feladatoknak, amit a fedélzeti számítógép, szoftver és megfelelő szenzorok együttesének kell megoldani. A navigáció az alábbiakat foglalja magába;
– a targonca helyzetének meghatározás (hol vagyok?),
– útvonal meghatározás az alábbiak szerint:
– az aktuális helyzettől (pozíciótól) és az elérendő céltól függően az útvonal és a targonca sebesség meghatározása,
– a tényleges útvonal és a targonca sebesség rögzítése.
A nyomvezetés technika egy kijelölt útvonal megengedett hibával való követése. A vezetőnélküli targoncák érintkezés nélküli vezetéséhez különböző nyomvezetés technikák terjedtek el. A továbbiakban ezek néhány módszerét foglaljuk össze. A nyomvezetés technikákat
összefoglalva a 4.74. ábra mutatja.
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Nyomvezetés technikák

Virtuális vezetõvonal

Folyamatos
referencia
képzés a
mozgástartományban

Ultrahang, lézer
vezetés

Optikai tájékozódás

Passzív vezetõvonal

Diszkrét
referencia
képzés megadott
tájékozódási pontokon

Fémes vezetõsín
(System Mobil)

Optikai vezetõsín

Aktív vezetõvonal

Ferrit vagy más
mágnesezhetõ
szalag

Indukciós vezetõvonal

Mûholdas
helmeghatározás
(GPS)

4.74. ábra. Nyomvezetési technikák rendszerezése
Passzív vezetővonal
A legrégebbi nyomvezetés technika, amit az első vezetőnélküli targoncánál alkalmaztak. A
megnevezésben szereplő passzív kifejezés arra utal, hogy a vezetővonal kizárólag a targonca útvonalának kijelölésére szolgál. Több változata ismert:
– a padlóra festett vagy ragasztott, általában fehér fényvisszaverő fólia (4.75. ábra),
– a padlóra ragasztott ferromágneses fémfólia (4.76. ábra).
A nyomkövetés elvét a 4.77. ábra mutatja. A targoncán lévő optikai- vagy mágneses szenzor, nyomkövetés esetén a vezető fólia fölött halad. A vezetőfóliáról visszaverődő fénysugár, ez esetben mindkét fotószenzorban ugyanazon nagyságú áramot hoz létre, amelyet egy
differenciál erősítőbe vezetve, a kimeneten nulla nagyságú jel jelenik meg. Amennyiben a
targonca letér a kijelölt útvonalról, a differenciál erősítő kimenetén megjelenő jel a vezérlőberendezés segítségével működteti a kormányzó motort, amely a targoncát a kijelölt
nyomvonal fölé kormányozza vissza. A vezetővonaltól való ellenkező irányú eltérést a
kormánymű hasonló elv alapján korrigálja. Mágneses vezetővonal esetén a más természetű
szenzort kell alkalmazni.

Festett vagy ragasztott
fényvisszaverõ fólia

Padlószint

4.75. ábra. Festett, vagy ragasztott fényvisszaverő fólia
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Ferromágneses fémfólia

Padlószint

4.76. ábra. Ferromágneses fémfólia

Kormánymotor

Kormánymû

Fólia megvilágítás
+
-

Vezetõfólia

Erõsítõ

Fotoszenzor

4.77. ábra. A nyomkövetés irányitástechnikai vázlata
Aktív vezetővonal
Ebbe a csoportba tartozik az indukciós nyomvezetés. Az útvonalat ez esetben, a padlóban
elhelyezett vezetőhuzal jelöli ki, amelynek gerjesztésével a vezetőhuzal körül mágneses tér
alakul ki (4.78. ábra). A nyomvezetés hátránya, hogy az anyagmozgatási útvonal megváltozása esetén a padlót újra fel kell bontani. Nyomvonalrendszerek kialakítása esetén azonban
ez a probléma nem jelenik meg. Az aktív megnevezés arra utal, hogy az indukciós vezeték
az útvonal kijelölésen kívül alkalmas a vezetőnélküli targoncákra a mozgással kapcsolatos
egyéb információk továbbítására is. A kormányzás elve a 4.79. ábra alapján követhető végig. Amikor a targonca az indukciós vezeték fölött halad, az antenna az indukciós vezeték
mágneses terére szimmetrikusan helyezkedik el. Ennek következtében az antenna tekercseiben egyforma feszültség indukálódik. A két tekercs feszültséget egy differenciál erősítőbe
vezetve kimenő jelként itt is nulla értéket kapunk. Abban az esetben, ha a targonca letér az
indukciós vezeték által kijelölt útvonalról, megváltozik az antenna mágneses térhez viszonyított szimmetriája, ezáltal az antenna egyik tekercsében nagyobb feszültség indukálódik,
mint a másikban. A differenciálerősítő a különbségi jelével a kormányzó motor vezérlőberendezése működésbe hozza a kormányművet, amely a targoncát a kijelölt útvonal felé irá-
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nyítja. A vezetővonaltól másik irányba történő eltérést, a rendszer az előzőekben leírtak
szerint korrigálja.

Mûgyantával kiöntve

Padlószint

35 mm

Indukciós vezeték

Mágneses tér

4.78. ábra. Mágneses tér a padlóban elhelyezett vezetőhuzal körül

Kormánymotor

Kormánymû

Kormány vezérlõ

Indukciós vezeték
Különbségképzõ erõsítõ

Antenna
Mágneses tér

4.79. ábra. Indukciós elven működő kormányzás
Virtuális vezetővonal
Az informatika és a méréstechnikai elvek és eszközök fejlődésével a gyakorlatban is alkalmazhatóvá vált a virtuális nyomvezetés technika. A virtuális nyomvonal nem más, mint
az üzemhez vagy a targonca által bejárt térhez kapcsolt koordináta rendszerben a targonca
útjának analitikus leírása, amely a fedélzeti számítógép memóriájába kerül. A targonca
mozgása közben – a körülötte lévő tereptárgyak különböző természetű jelekkel történő
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pásztázásával és a visszavert jelek feldolgozásával – mindig meghatározza a tényleges
helyzetét. A mennyiben a tényleges helyzet eltér a virtuális vezetővonalban definiált koordinátáktól a megfelelő kormányzási korrekciót, a tényleges és a virtuális pozíció eltérés
alapján kell végrehajtani. A tényleges pozíció meghatározására több módszer ismeretes:
–
–
–
–

ultrahangos távolságmérés diszkrét jelképzéssel, meghatározott felületeken,
ultrahangos távolságmérés folytonos jelképzéssel, folytonos felületeken,
lézeres távolságmérés,
műholdas követés (GPS).

Az utóbbival kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a polgári életben használható műholdak
pontossága nem teszi lehetővé az üzemszerű alkalmazást.
Az ultrahangos távolságmérés diszkrét jelképzéssel való navigációjának elvét a 4.80. ábra,
folyamatos jelképzéssel pedig a 4.81. ábra szemlélteti.

Tájékozódási kontúr elemek
x

Ultrahang forrás
és nyelõ

Tájékozódási
kontúr elemek

Nyomtávolság



Keréktávolság

y

Virtuális vezetõvonal y = f(x)

4.80. ábra. Navigáció diszkrét ultrahangos távolságméréssel

x
Ultrahang forrás
és nyelõ

Visszaverõ felület
folyamatos tájékozódáshoz

Nyomtávolság



Keréktávolság
y
Virtuális vezetõvonal y = f(x)

4.81. ábra. Navigáció folyamatos jelképzéses távolságméréssel
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A lézeres útvonal követés elvét a 4.82. ábra mutatja, ahol P1, P2, P3 … Pn a tájékozódási pontok helyzete, az y = f (x) a virtuális vezetővonal analitikus függvénye, d1, d2, d3 a lézeres
távolságmérő által mért távolságok. A vezetőnélküli targoncán elhelyezett lézeres távolságmérő (lézer-navigációs egység) sugár forrása, körbeforogva, az útvonal mentén elhelyezett visszaverő felületekre másodpercenként 40000 – a nem látható fény tartományába eső
– impulzust bocsát ki. Az útvonal mentén elhelyezett fix pontokon rögzített tükrökről (prizmákról) visszavert sugár alapján határozza meg a visszaverő felület és a sugárforrás közötti távolságot. A visszaverő felületek elhelyezési magassága kb. 2 m. Az egymás mellett lévő
visszaverő felületek egyformasága okozta bizonytalanság kiküszöbölése érdekében az
egyes visszaverő felületek különböző szélességben készülnek és kódolásuk is eltérő. A
visszaverő felületek koordinátáit, szögét és kódolását a fedélzeti számítógép tárolja. Egy
helyzetpont meghatározásához a tér legalább három pontjának távolsága szükséges. Itt is a
meghatározott pozíció és a virtuális nyomvonal közötti eltérés alapján kell a kormányzást
végrehajtani.
Prizmák
P1
P2
d1 = a tájékozódási ponttól
mért távolság

z

Tájékozódási pontok

z2
y

d2

z1

P3

y2
y3
y1

d3
z3
Vezetõnélk üli targonca
lézer távolságmérõje
(Lézerforrás)

y

z0

Q

Vezetõnélk üli targonca
Virtuális vezetõvonal y = f(x)
x1
x2

x
x3
x

4.82. ábra. A lézeres útvonal követés elve
A virtuális vezetővonalak is csak az útvonal kijelölésére szolgálnak. A targoncákkal való
kommunikációt, más módszerekkel kell megoldani. A navigációs rendszerek kialakításánál
mindig körültekintő vizsgálatot igényel a működési megbízhatóság, a technológiai rendszerbe illesztés és a költségek oldaláról.
4.5.3.

Kormányzási elvek

A nyomkövető (navigációs) rendszerek biztosítják a azokat az információkat (jeleket),
amelyek alapján a kormányművek megvalósítják a targoncák vezető nyomvonalon való
mozgását. A vezetőnélküli targoncáknak két kormányzási elve terjedt el:
– egy forgózsámollyal való kormányzás,
– két forgózsámollyal való kormányzás,
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– sebességkülönbséggel történő kormányzás (ún. tankhajtás).
4.5.4.

Vezetőnélküli targoncás rendszerek felépítése

A vezetőnélküli targoncás rendszerek általában bonyolult automatizált vagy részben automatizált technológiai rendszereket szolgálnak ki. A rendszerek összetett útvonal hálózattal
rendelkeznek, amelyet a fizikailag létező vagy virtuális vezetővonalak valósítanak meg. Az
útvonal hálózaton:
–
–
–
–
–

útvonal elágazások,
kitérők,
kereszteződések,
anyag feladási és leadási állomások,
azonosítási, kommunikációs pontok

találhatók, amelyek előtt a vezetőnélküli targoncának identifikálni kell magát, hogy további
feladatai végzéséhez megfelelő információkkal rendelkezzen. Rendszertechnikailag az indukciós nyomvezetés technikára épülő rendszerek a legkönnyebben áttekinthetők, ezért a
rendszer felépítést ezen mutatjuk be. Az útvonal hálózatok kialakításánál majd látható,
hogy egynyomú és zárt körvonalú (hurok) hálózatok léteznek. Itt csak a hurok hálózatra
épülő rendszereket tekintjük át.
Az indukciós nyomvezetés útvonal hálózatai között megkülönböztethetők:
 egyhurkos egyfrekvenciás,
 többhurkos egyfrekvenciás,
 többhurkos többfrekvenciás
hálózatok.
A többhurkos többfrekvenciás rendszert a 4.83. ábra szemlélteti. Az útvonalhurkok gerjesztő frekvenciája 5 – 50 kHz tartományba esik. Az ábrából látható, hogy a hurok elágazásoknál indukciós hurkok helyezkednek el, amelyek segítségével a targonca identifikációja
megtörténik és a feladatvégzéséhez további információkat vesz fel. Az útvonal mentén
máshol is elhelyezhető kommunikációs hurok.
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Antenna áthangolást jelzõ
szenzor (Indukciós hurok )

Vezetõhuzal
(Indukciós nyomvonal)

Vezetõhuzal
(Indukciós nyomvonal)

F1

1 Hurok

F2

2 Hurok

Antenna áthangolást jelzõ

Frekvenciagenerátor F2

szenzor (Indukciós hurok )

Antenna áthangolást jelzõ
szenzor (Indukciós hurok )

Frekvenciagenerátor F1

Vezetõhuzal
(Indukciós nyomvonal)
Antenna áthangolást jelzõ
3 Hurok

F3

szenzor (Indukciós hurok )
Frekvenciagenerátor F3

4.83. ábra. Többhurkos többfrekvenciás rendszer
Az identifikációra egy módszert a 4.84. ábra mutat. A vezetőnélküli targonca azonosítja
magát a vezető nyomvonal mentén elhelyezett kommunikációs huroknál. Az azonosításra
rendelkező jelet kap a pl. az útvonal meghatározásra, ami azt jelenti, hogy a nyomkövető
antennáját hangolja át egy újabb frekvenciára, – ha eddig az 1 jelű frekvenciára hangolt
volt, akkor pl. a 3 jelűre – ez azt jelenti, hogy az azonosítási pont után nem a balra forduló
nyomot, hanem a jobbra forduló nyomot követi. A fent leírtakon túl információt is kaphat,
hogy pl. álljon meg, és amennyiben anyagot szállított azt adja le, mert elérte a cél állomást
stb.
Adatátviteli egység

A kommunikáció információ tartalma
Irányító rendszer

Nr. targonca

Vezetõ nyomvonal

Útvonal meghatározás
(Frekvencia áthangolás,
megállás, indulás stb.)
Információ

Vezetõnélk üli targonca

Kommunik ációs hurok

Frekvencia 1

Frekvencia 2

Frekvencia 3

4.84. ábra. A targonca identifikációjának egy lehetséges módszere
A vezetőnélküli targoncás rendszerekben a nyomvezetés jellegétől függően, más természetű identifikációs pontok is alkalmazhatók.
A vezetőnélküli targoncával való adatkommunikáció több formája használatos. Az informatika és a kommunikációs technológiák rohamos fejlődésével e területen jelentős változások következtek be. A gyakorlati alkalmazásban együtt vannak még a régi és az új rendszerek. A leggyakrabban alkalmazott kommunikációs eljárások:
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 a vezetővonal mellet elhelyezett indukciós hurokkal,
 az indukciós vezetővonalon keresztül,
 IR adatátvitellel,
 szélessávú (WLAN) adatátvitellel.
Az indukciós hurokkal való adatátvitel esetén a targonca, a vezetővonal mellett elhelyezett
indukciós hurok és a kommunikációs hálózat közötti kapcsolatot a 4.85. ábra mutatja.

Hálózati csatlakozó
Frekvencia generátor

Anyaghordozó
rak odólap

F1

Anyagmozgatórendszer
irányító hálózat

Kommunik ációs
információk
Indukciós vezetõvonal
Rakodólap átadó
oldalteleszkóp

Indukciós hurok

Vezetõnélk üli targonca

4.85. ábra. Az indukciós hurok és a kommunikációs hálózat közötti kapcsolat
Az indukciós vezetővonalon való kommunikáció a gerjesztő frekvenciára, mint vivőfrekvenciára modulált jelek segítségével történik, ma már kevéssé alkalmazott eljárás. Az IR
adatátvitel távolsága korlátozott és az adó-vevő láthatósága szükséges ma már ez is ritkán
használt rendszer.
Jelenleg a szélessávú kommunikációs rendszerek a legelterjedtebbek (WLAN az IEEE
802.11 szabvány szerint; 2,4 – 6 GHz). A kommunikáció elvét a 4.86. ábra mutatja. Jellemzői:
 nagy sávszélesség és nagy átviteli sebesség,
 kis hatótávolság,
 nincs foglalt sávszélesség, zavarok lehetnek,
 kedvező árfekvésű, tovább bővíthető.
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Hálózati csatlakozó

Anyagmozgatórendszer
irányító hálózat
Kommunik ációs
információk WLAN
Frekvencia generátor
F1

Targonca azonosító szenzor
1
Anyaghordozó
rak odólap
2
Indukciós vezetõvonal

Rakodólap átadó
oldalteleszkóp
n

Vezetõnélk üli targonca

4.86. ábra. Szélessávú kommunikációs rendszer elvi vázlata
A virtuális vezetővonal esetén is, mint az utóbbi három ábrán is látható volt, a targonca elméleti nyomvonalának mentén azonosító szenzorokat kell elhelyezni, amely alapján a targonca azonosítja önmagát és az anyagmozgatási úton elfoglalt helyzetét (4.87. ábra).
Hálózati csatlak ozó

Anyagmozgatórendszer
irányító hálózat
Kommunik ációs
információk WLAN

Targonca azonosító szenzor
1

Anyaghordozó
rak odólap

2
Virtuális vezetõvonal

Rakodólap átadó
oldalteleszk óp
n

Vezetõnélk üli targonca
Útvonal elágazás

4.87. ábra. Virtuális vezetővonal azonosító szenzorokkal
4.6. Raktári felrakógépek
Az 50-es évektől kezdve az Amerikai Egyesült Államokban, a 60-as évektől pedig Európában egymás után létesültek kötöttpályás gépekkel kiszolgált – a hagyományos raktárnál
sokkal jobb térkihasználást lehetővé tevő – állványos magasraktárak. E magasraktárak lényege, hogy a kötöttpályás kiszolgáló gép és a tárolóállvány szoros egységet alkot. A jelenlegi magasraktárak rövid idő alatt jelentős fejlődésen mentek át. A gépesített raktározás
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alapja az egységrakományok kialakítása, és ennek lehetőségét megteremtő rakodólapok elterjedése volt.
A magasraktárak speciális kiszolgáló berendezései egyrészt a kötöttpályás darukból, másrészt sínpályához nem kötött emelőtargoncákból fejlődtek ki. Az első megoldások az egységrakományokat már a jelenlegivel megegyező módon mozgatták. Ezek a berendezések
még daruk voltak, és a futómacskájukra szerelt oszlopon fel-le mozgó emelővillát alkalmaztak. Az oszlop függőleges tengely körül elfordítható volt. Az így kialakított raktári gép
alkalmas volt a különböző egységrakományok állványba raktározására. Szerkezeti elemei
megegyeztek a daruknál használatos gépelemekkel. Általában külön darupályán futottak, a
daruhíd helyigénye miatt a légtér nem volt teljesen kihasználható. Ma már általában rúdanyagok mozgatására alkalmazzák.
4.6.1. A raktári felrakógépek szerkezeti kialakítása és hajtása
A külön darupálya megszüntetése és a gazdaságosság fokozására való törekvés vezetett az
oszlopos gépek kialakulásához. Ezeknek két típusa terjedt el:
– alsópályás felrakógépek,
– függesztett gépek.
Az alsópályás gép vázlatos rajzát az állványszerkezettel és az áram-hozzávezetéssel együtt
a 4.88. ábra mutatja. A gép háromirányú mozgás megvalósítására alkalmas, ezzel lehetővé
teszi az állványrendszer teljes kiszolgálását. Az x és y tengely irányú mozgások rekeszek
megkeresését szolgálják, a z irányú pedig a ki- és betárolást. Szerkezeti felépítését a 4.89.
ábra szemlélteti, fő szerkezeti egységei:
–
–
–
–
–
–

oszlop,
kerékszekrény a futókerekekkel és a hajtórendszerrel,
emelővilla az oldalteleszkóppal,
fejtartó,
emelővillát mozgató kötélrendszer,
emelővilla mozgatás hajtórendszere.

www.tankonyvtar.hu

 Balpataki, Bohács, Keisz, Kulcsár, Rácz, BME

4. ANYAGMOZGATÁSRA SZOLGÁLÓ BERENDEZÉSEK

155

4.88. ábra. Alsópályás felrakógép vázlata
A felrakógép funkcionális működését és a működés közben fellépő erőhatásokat a 4.90. ábra vonalas vázlatán értelmezhetjük.
Fejtartó
Emelõkötél
q

L a2
2

R a2
J

2

U

a2

Emelõvilla
Oldalteleszkóp
Kötéldob
q

3

Emelõmotor M

2
q

Oszlop

2

q

2

l

Kerékszekrény
y

0

L a1
R a1
q
J

1

U a1

1

Haladó motor M

1
q

Rq

1

q

1

1

4.89. ábra. Alsópályás felrakógép szerkezeti felépítése és főegységei

 Balpataki, Bohács, Keisz, Kulcsár, Rácz, BME

www.tankonyvtar.hu

156

JÁRMŰVEK ÉS MOBIL GÉPEK II.
Fejtartó

Emelõk ötél

 z1 N
Emelõvilla
N
N
G

h

 z1 N

v

l

d
Q
c

Oszlop
Kerék szek rény

G

d

Kötéldob

Futók erék

K

1



Go
z K1

G

G
b/2

K
k


2

z K2

f
b/2

b

4.90. ábra. A felrakógépre ható erők
Az egyes mozgások realizálását villamos motoros hajtások végzik. A motorok és a hajtóművek elhelyezését a 4.91. ábra animációs képe mutatja. A hajtásokat a régi típusokon háromfázisú villamos motorok, illetve pólusváltós motorok segítségével valósították meg, ma
a felrakógépek mozgatására kizárólag szabályozott villamos hajtásokat alkalmaznak.
Emelőmotor a hajtóművel

Oszlop

Emelővilla
rakodólappal

Kötéldob

Villamos kapcsoló
szekrény

Haladó motor
és hajtómű

Sín

4.91. ábra. Motorok és hajtóművek elhelyezése
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A mozgatáshoz szükséges motor teljesítményeket a 4.90. ábra alapján határozhatjuk meg.
A haladó mozgást biztosító motor teljesítménye:
Phaladó 

1


 z K 1  K 2  v h ,

ahol μz a futókerék menetellenállás tényezője, K1 és K2 a keréknyomások, η pedig a hajtómű hatásfoka. Az emelőmozgáshoz szükséges teljesítmény pedig az alábbi,
Pemel ő 

1

  köt

( Q  G v  2  z1 N ) v e

összefüggéssel határozható meg, ahol μz1 az emelővilla vezetőgörgők menetellenállás tényezője, Q az emelendő egységrakomány súlya Gv az emelővilla súlya, N az emelővilla vezetőgörgőjének terhelése, η a hajtómű hatásfoka, ηköt pedig az emelőkötél kötélvezetésének
hatásfoka. A felrakógépek általános jellemzői:
–
–
–
–
–
–

emelési magasság:
emelendő teher max.:
haladási sebesség:
emelési sebesség:
haladási gyorsulás:
emelési gyorsulás:

40 m –ig, szükség esetén nagyobb is lehet,
1,25 t,
4,5 m/s,
4,0 m/s,
2,0 m/s2,
2,0 m/s2.

A 4.92. ábraán lévő egyoszlopos felrakógép x irányú mozgását 19, az y irányút pedig 13
motor biztosítja, amelyek egyidejűleg működtethetők és szabályozhatók. Az 5 jelű kabinszerkezeten 4 kitolósínek teszik lehetővé az egységrakományok z irányú mozgatását. A kitolósínek szerkezeti megoldása teleszkópos rendszerű. A felrakógép állványfolyosóban való vezetése a 2 kerékszekrényben lévő futókerekek nyomkarimáival és a 4.93. ábra
segítségével vázolt – vagy az állványzathoz, vagy pedig a födémhez rögzített sínt közrefogó – vezetőgörgőkkel történik.
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4.92. ábra. Egyoszlopos felrakógép szerkezeti rajza

4.93. ábra. Az oszlop felső megvezetése
Kétoszlopos felrakógépet mutat be a 4.94. ábra. Ezen géptípusokat nagy emelési magasság
és nagy terhelés esetén alkalmazzák. E kivitelnél az y irányú (függőleges) mozgás megvalósítása nem sokban tér el a 4.92. ábra egyoszlopos gépén megismerttől, ugyanis a teheremelő szerkezet vezetését 3 oszlop biztosítja. 7 jelű oszlop az oszlopszerkezet merevségét
növeli, csökkentve annak lengéseit.
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4.94. ábra. Kétoszlopos felrakógép
Az eddig vázolt felrakógép típusok nem alkalmasak folyosóváltásra. Kisebb forgalmú raktárakban a folyosóváltásra alkalmas típusok jobban kihasználhatók. Ezek a felrakógépek
függesztett kivitelűek, az állványok felső részén kialakított pályán mozognak. Felépítésének és működésének megismerését a 4.95. ábra teszi lehetővé. Az ugyancsak felsőpályán
mozgó folyosóváltó berendezés a felrakógépet a kívánt folyosóhoz állítja, ahonnan a
felrakógép önálló mozgást végezve keresi fel a megfelelő rekeszt.

4.95. ábra. Folyosóváltásra alkalmas felrakógép
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Mivel e berendezések beruházási költsége jelentős, célszerű a gép kinematikai jellemzőit
úgy megválasztani, hogy alkalmazása gazdaságos legyen.
A felrakógép menetelőírása a gyakorlatban eltér a 4.96. ábra által bemutatottaktól, mert
irányításuk általában automatikus és rekeszekre való pontos beállás több sebességfokozatot
igényel. Az x koordináta mentén a címre állás három fokozatban (4.97. ábra), az y koordináta mentén pedig két fokozatban történik (4.98. ábra).

4.96. ábra. Menetelőírás

4.97. ábra. Címre állás három fokozatban

4.98. ábra. Címre állás két fokozatban
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A gépek automatikus irányítását vagy a raktárirányító számítógép, vagy a felrakógépre telepített számítógép végzi. Természetesen az automatikus irányítás akkor gazdaságos, ha az
egész raktárrendszerre (gép, mozgás, ki- és betárolási folyamat, készletnyilvántartás stb.)
kiterjed.
A felrakógép szerkezeti kialakítása az energia takarékos üzemelés követelményeinek megfelelően történik, súlycsökkentett konstrukció és vékonyfalú szerkezetek alkalmazásával. A
vékonyfalú szerkezetek rugalmasságuk miatt, érzékenyek a felrakógép üzemének egyes –
főleg indulási és fékezési – instacionárius szakaszaiban lengések keletkezésére. Ekkor a
szerkezet már nem merevtest szerűen viselkedik, hanem a dinamikai tulajdonságai lesznek
a meghatározók. Az oszlopszerkezetet rugalmas elemként kell kezelni, és mozgásjelenségeit dinamikai modell segítségével lehet vizsgálni. A 4.99. ábra egy animációs képen mutatja az oszloplengést. Az oszloplengés befolyással van a felrakógép mozgásának pontosságára.

Rugalmas oszlop
lengése

Oszlop

Emelővilla
Oldalteleszkóp

4.99. ábra. Felrakógép oszlop lengései
4.6.2. Raktári felrakógépek automatizálása
A raktári felrakógépek a logisztikai rendszerek magasraktárainak jellegzetes gépei. Bár
ezeket a gépeket kezdetben főként kézi vezérléssel egész raklapos egységrakományok raktározásában alkalmazták, felépítésük (mind vízszintes mind függőleges irányban megvezetéssel működnek) és üzemeltetésük módja (a magasraktár jól lehatárolt részén működik)
viszonylag egyszerűen lehetővé tette magas fokú automatizálásukat. Az automatizálás
módja a későbbiekben egyre inkább rendszer integrációval is együtt járt, mivel ezek a nagy
anyagmozgatási teljesítménnyel rendelkező gépeket csak úgy lehet jól kihasználni, ha hasonlóan nagy kapacitású, lehetőleg automatizált anyagmozgató rendszerhez kapcsolódik. A
raktári felrakógép és az egységrakományok felrakógéphez szállítását illetve attól elszállítá Balpataki, Bohács, Keisz, Kulcsár, Rácz, BME
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sát végző (például görgőspályás) rendszer együtt képezi azt az raktármodult, mely egészként kapcsolódik a logisztikai irányításhoz. Ez a teljesen automatizált, integrált vezérlési
koncepció a különböző raktárakban nincs mindig teljesen kialakítva, a felrakógép külön is
kapcsolatban lehet a logisztikai irányítással (nem integrált vezérlési koncepció). Ezen kívül
természetesen megmaradtak az emberi beavatkozást igénylő gépek is.

kartondoboz

műanyag tárolóláda

EUR rakodólap

4.100. ábra. Különböző egységrakományok kezelése felrakógéppel
A gép konstrukciójára a modul rendszerű felépítés rányomja bélyegét. Ez azért különösen
jellemző, mert ebben az esetben egyedi tervezésű raktározási rendszerekhez illesztett egyedi gépről van szó, melynek felszereltsége szinte minden üzemeltetési helyen más és más. A
4.100. ábra azt szemlélteti, hogy a felrakógépek a nagyméretű raklapos egységrakományok
kezelésén túl komoly teret nyertek a kisméretű tárolóládák raktározásában is, melyek teherkezelési és nyilvántartási szempontból is más követelményeket támasztanak a géppel
szemben.
A 4.101. ábra egy teljesen automatizált felrakógép struktúráját mutatja be hajtás- és szabályozástechnikai szempontból. Ez a kialakítás csak példa, léteznek a fentitől nagymértékben
eltérő rendszerek is. Többgépes, vagy folyosóváltásra is alkalmas felrakógépes raktárak
esetén a gépen található a felrakógép vezérlés is, mely vezetéknélküli LAN hálózaton tartja
a kapcsolatot az irányítással.
Példánkban érdemes megfigyelni, hogy a rendszerelemek csatlakozására többféle kapcsolat
is ki van alakítva. Mivel a berendezés a raktárirányítástól nagyobb távolságra van és a csatlakozó például görgőspályás anyagmozgató rendszer központja is távol lehet, ezek a vállalati LAN hálózatra csatlakoznak. A Ebben az esetben tehát a gép a feladatokat a raktárirányítástól LAN hálózaton keresztül kapja.
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Telepített rész
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Mobil rész

Raktárirányítás

Teherátadás
vezérlés
Auto-ID

I/O M3

Optikai
adatátvitel

CAN

LAN

CAN

Csatlakozó
anyagmozgató
rendszer
irányítása

Felrakógép
vezérlés

CAN /
AS-i

Emelés
vezérlés

Optikai
adatátvitel

CAN /
AS-i

pozícionáló
érzékelő (y)

Haladás
vezérlés
pozícionáló
érzékelő (x)

M1

I/O

M2

I/O

4.101. ábra. Raktári felrakógép blokkvázlata
Mivel a felrakógép működése során az egyes rendszerelemek között valósidejű kapcsolatra
van szükség, ezért itt CAN-Bus (vagy Profibus) hálózatot alakítottak ki. A különböző
felrakógépes rendszerek változatos kialakításából következően sok olyan I/O egység lehet,
mely nem köthető a Bus-ra. Ezeket csatolóegység használatával lehet a CAN-Bus-ra kötni.
Ilyen például az ábrán látható CAN/AS-i átalakító, mely AS-i Bus-ra (Analog Sensor
Interface) csatlakozó érzékelők jelét továbbítja.
A felrakógép irányítórendszer két részből áll: egy telepített részből, melynek feladata a
raktározási feladatok fogadása, kapcsolattartás a felrakógép csatlakozó anyagmozgató
rendszerével (pl. kitárolt egységrakomány elszállíthatóságának jelzése, vagy betárolásra átadott egységrakomány adatainak továbbítása a felrakógép számára). A felrakógép vezérlés
feladata az egyes üzemmódok (teherfelvétel/-leadás, haladás a folyosón belül) közti váltás,
valamint az átadóállomás I/O egységeinek vezérlése is. Kivitelét tekintve ez az egység egy
biztonsági PC/PLC, mely a vezérlőprogram végrehajtásán kívül a Bus-rendszerre csatlakozó egységek hibamentes működését is felügyeli. A rendszerelemek úgy vannak megtervezve, hogy vészleállítás jel, illetve a felrakógép vezérlés jelének elvesztése esetén biztonságosan nyugalmi állapotba hozzák a berendezést.
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pozícionálás 2D vonalkóddal [9]

útmérő lézer [10]

4.102. ábra. Felrakógép útmérő érzékelői
A felrakógép vezérlés miután megállapította, hogy a gép az adott üzemmódra át tud váltani, kiadja a hozzá tartozó, a mobil gépen elhelyezkedő mozgásvezérlések számára a célpozíciót. Folyosóban haladás esetén a vízszintes és függőleges irányú mozgások egyszerre
kezdődnek, és általában egyszerre fejeződnek be. Ehhez a haladás- és emelésvezérlés koordinációja szükséges, mely Bus-on történik, de jellemző a két mozgásvezérlés egy egységként történő beépítése is. A mozgás parancs kiadása után a haladás- és emelésvezérlés a
mozgást önállóan hajtja végre, az aktuális pozíció érzékelői közvetlenül a vezérlésre vannak kötve, vagy Bus-on keresztül kapcsolódnak. A felrakógép pozíciójának érzékelése lézeres távolságmérővel, vagy optikai kódsínek alkalmazásával (lásd 4.102. ábra) történhet.
A 4.101. ábra felrakógépének tehermanipulációs egységén egy vagy több automatikus
azonosító eszköz is található. Ezek egyrészt a tárolóhely másrészt a rakomány ellenőrzését
is végzik. Ezek a pozíciómérés következtében leginkább biztonsági feladatot látnak el, segítségükkel ellenőrzi a rendszer, hogy az adott tárolóhelyen ténylegesen a megfelelő objektum van-e.
4.6.3. Raktári felrakógépek biztonságtechnikája
A raktári felrakógépek nagy sebességgel közlekedő nagy tömegű berendezések, melyek hibás működés esetén könnyen okozhatnak halálos baleseteket vagy nagy anyagi kárt. A biztonságtechnika szempontjából magát a gépet, a statikus környezetet és a veszélyzónába
esetleg bekerülő személyeket is védeni kell. Ennek központi eleme az előző fejezetben is
említett működést folyamatosan felügyelő biztonsági PC/PLC, mint központi vezérlőegység. Ezen kívül a felrakógép el van látva vízszintes és függőleges mozgások véghelyzetét,
és a véghelyzet közelében a sebességet felügyelő biztonsági kapcsolókkal. A hibamentes
működés érdekében fontos, hogy az egyes elektromos szabályozások/motorok ne melegedjenek túl, így ezek mindegyike hővédelemmel rendelkezik.
Az automatikus felrakógépes rendszerek a fontosabb helyeken vészkikapcsoló gombokkal
vannak ellátva. Bármelyik vészleállító működtetése esetén a gép mozgásfunkciói azonnal
vészfékezéssel leállnak.
Előfordulhat olyan eset is, amikor egy szerelőnek vagy egy, a feladatra kiképzett dolgozónak be kell mennie a folyosóban tartózkodó felrakógéphez. Erre akkor lehet szükség, ha
például hibás teherfelvétel esetén a manipulációt kézzel kell elvégezni, mivel a beépített
érzékelők hibás állapotot jeleznek. Ezt pedig a dolgozó a felrakógépnél tartózkodva tudja
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csak elvégezni. Biztonsági szempontból nagyon fontos, hogy a berendezés ekkor a hiba elhárítása után se indulhasson el, mivel ez a dolgozó elgázolását jelentené. Ennek érdekében
a felrakógép folyosó ajtajának kulcsa össze van kötve a vezérlőszekrény indító kulcsával.
Ha tehát kinyitják a folyosót, amíg azt a dolgozó el nem hagyja, nem lehetséges a berendezés automatikus üzemmódban történő indítása. Ha a rendszer zárt ajtókkal nem határolható
le a környezettől, akkor biztonsági fényfüggönyt alkalmazhatnak, mely áthaladás esetén
szintén leállítja a felrakógépet.
A magasraktár zavartalan működése szempontjából a betárolandó egységrakomány ellenőrzése szintén kiemelten fontos. Erre azért van szükség, mivel a magasraktárban alkalmazott szűk mérettűrések és a gép nagy sebessége miatt egy nem megfelelő méretű vagy instabil rakomány könnyen balesetet okozhat. A rakomány méretét általában haladás közben
kapuszerűen elhelyezett optikai érzékelők vizsgálják (lásd 4.103. ábra), ezen kívül megtörténik tömegének ellenőrzése is, hogy nem haladja-e meg a maximális értéket. Ha egy egységrakomány nem megfelelő nem áll le az egész rendszer, hanem a szabálytalan áru egy
külön pályára kerül, így a felrakógép további feladatokat tud végezni.

4.103. ábra. Betárolandó egységrakomány ellenőrzését végző kapu
4.6.4. Raktári felrakógép kapcsolata más anyagmozgató rendszerekkel
A raktári felrakógép csak akkor tud hatékonyan működni, ha a csatlakozó anyagmozgató
rendszer megfelelő pontossággal tudja részére az egységrakományt a megfelelő pozícióba
hozni. Ezen kívül fontos a két rendszer integrációja, különösen az egységrakományok követése. Az irányítórendszernek fel kell készülnie a legváratlanabb helyzetekre is, például a
felrakógép visszaadhat a görgőspálya rendszerre egy egységrakományt, mivel a betárolás
helyén már korábbi hiba miatt van egy másik rakomány. A csatlakozó anyagmozgató rendszer jellemzően targonca, vagy valamilyen szállítópálya rendszer lehet. A leggyakoribb
megoldásokat az 4.104. ábra [21] szemlélteti.
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közvetlen átadás targoncával

közvetett átadás targoncával

egyszintes görgőspályás átadó rendszer

többszintes g.p. átadórendszer

4.104. ábra. Felrakógép anyagátadási lehetőségei
Targoncás anyagellátás esetén a lehelyezett egységrakományt általában közvetett módon,
kontúrellenérzés után veszi fel a felrakógép. Közvetlen kapcsolat ritka, mivel itt a targoncakezelőre hárul a felelősség, hogy az egységrakományt a megfelelő pozícióba helyezze le.
Ez a megoldás a szállítópályákhoz képest abban előnyös, hogy nem foglal területet, viszont
a nem megfelelő egységrakományok visszaszállításáról is targoncával kell gondoskodni.
Szállítópályás anyagellátás esetén lehetőség van az egységrakományok automatikus torlasztására, vagy kisorolására is. Görgőspályák esetén előfordulhat a többszintes anyagellátó
rendszer is, így a felrakógép számára több lehetőség is van a be- és kitárolásra.
4.7. Függősínpályás anyagmozgató rendszerek
4.7.1. Rendszertechnikai felépítés
A gyártási vonalak kiszolgálására régóta használnak függősínpályás berendezéseket. Korábban függesztett pályákon kézi, vagy gépi szállítómozgású, rendszerint villamos emelődobos szerkezetek tartoztak e típusok közé. Az utóbbiak ma is széles körben alkalmazottak. Az automatizált gyártó rendszerek kialakítására irányuló törekvések azonban a
függősínpályás berendezések olyan, rendszerré való továbbfejlesztését követelték meg,
amely egy technológiai rendszer teljes anyagellátását (kiszolgálását) biztosítja, a technológiai rendszerrel együtt automatikusan irányítható, a berendezések mozgása kevéssé korlátozott, mozgásukba bizonyos szakaszosság vihető (az anyagátadás idejére megállíthatók).
Egy ilyen rendszert mutat be a 4.105. ábra.
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4.105. ábra. Technológiai rendszert kiszolgáló függősínpályás rendszer
A függősínpályás berendezés, sínhez kötött anyagmozgató berendezés, fő egysége a szállítóegység (kocsiszerkezet), – amelyből több is közlekedik a pályán – önálló hajtóegységgel
rendelkezik. A kívánt pályapozícióban megállítható, ahol az anyagfeladás vagy levétel elvégezhető. A függősínpályás berendezések kocsiszerkezete több feladatra, és új anyagmozgató rendszerek képzésére is használhatók, ennek összefoglalását szemlélteti a 4.106. ábra.
Az ábrán látható, hogy a függősínpályás megnevezés, csak az anyagok (egységrakományok) szállítására alkalmas 1 jelű berendezést illeti meg. Az ábrán lévő többi berendezés;
–
–
–
–

felsővontatású targonca,
Skooter,
Trans Mobil,
System Mobil csak hajtási elvében kapcsolható a függősínpályás berendezéshez.

 Balpataki, Bohács, Keisz, Kulcsár, Rácz, BME

www.tankonyvtar.hu

168

JÁRMŰVEK ÉS MOBIL GÉPEK II.

4.106. ábra. A függősínpályás berendezések kocsiszerkezetei
A felsővontatású targonca a függősínpálya kocsihoz egy teleszkópos vontatórúddal kapcsolt padlószinten mozgó alacsonyemelésű gyalogkíséretű targonca. Mozgáspályája követi
a felső vontatópálya nyomvonalát. Egy ilyen berendezés gyakorlati alkalmazásának képét
mutatja a 4.107. ábra.

4.107. ábra. Felsővontatású targoncák
A Skooter (magyar megnevezése nincs) a függősínpálya rendszerből, csak a felsőpályán elhelyezett áramsínt és a felsőpálya által meghatározott útvonalrendszert tartotta meg, hajtása
a padlószinten, a mozgó kocsiszerkezeten elhelyezett villamos motorral történik.
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A Trans Mobil egy alsópályán vezetett, önállóan mozgó függősínpálya kocsi, amelyet egységrakomány fogadására alakítottak ki.
A System Mobil (magyar megnevezése nincs, már nem is használatos berendezés) padlószinten közlekedő önálló hajtással rendelkező anyagmozgató berendezés. A hajtómotor
árammal való megtáplálása a padlóba süllyesztett áramsíneken keresztül történik. A pálya
nyomvonalát fém vezetőléc jelölte ki, a pálya nyomvonalkövetését egy kényszerkapcsolat
biztosította.
A függősínpálya rendszer alkalmazásának előnyei:
– jól alkalmazható az üzemi viszonyok között, tiszta, zajtalan, üzembiztos működésű,
– elrendezése változatos, a helyszíni kiépítése nem nehéz feladat,
– korlátlanul automatizálható.
4.7.2. Függősinpályás berendezések kocsiszerkezetei
A kocsiszerkezetet a 4.108. ábra mutatja. A kocsiszerkezet a mennyezetre vagy külön tartószerkezetre rögzített pályarendszeren halad. Mozgatását a villamos motor által meghajtott
tartókerék végzi. A mozgatáshoz szükséges villamos energia az áramsínen jut el a motorhoz.

4.108. ábra. Függősinpályás kocsiszerkezet
A kocsiszerkezet, a terheléstől és a szállítandó anyag méretétől függően, lehet egyrészes és
kétrészes. Az egyrészes kocsiszerkezetet csőszerű hegesztett pályaszerkezettel a 4.109. ábra, párhuzamos övű I tartó pályával, pedig a 4.110. ábra mutatja. A támasztó görgők a kocsinak a pályán való keresztirányú stabilitását biztosítják.
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Egyrészes k ocsi
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Támasztó görgõ

Tehertartó

4.109. ábra. Csőszerű hegesztett pályaszerkezet

Egyrészes k ocsi

Tartó k erék
Motor

Pálya
Hajtómû
Pálya tartó
Áram- és
k immunik ációs
sínek
Támasztó görgõ
Kocsi C tartó

Tehertartó

4.110. ábra. Párhuzamos övű I tartó pálya
A kétrészes kocsiszerkezet egy hajtórendszerrel ellátott egyrészes és egy szabadonfutó
kocsiszerkezet, összekötőrúddal való egymáshoz kapcsolásából jön létre (4.111. ábra). Az
összekötőrúdon helyezik el a teher szállítására szolgáló eszközöket, és a pályán való összeütközést csillapító ütközés gátló szerkezeteket. Az ívhajlatokon való áthaladás miatt, az
összekötőrúd a kocsi elemekhez nem merev, hanem elfordulást biztosító kapcsolattal csatlakozik.
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Kétrészes k ocsi

Vontató kocsi
Szabadonfutó k ocsi

Pálya

Áram- és
kommunik ációs
sínek
Támasztó görgõ

Ütk özõ

Távolság érzékelõ szenzor

Összek ötõ rúd

Tehertartó

4.111. ábra. Kétrészes kocsiszerkezet
4.7.3. Pálya elemek
A függősínpálya rendszerek típus pályaelemekből épülnek fel, a gyártó cégek az alábbi
elemeket ajánlják:
–
–
–
–
–
–
–
–

egyenes pályaszakasz,
íves pályaszakasz,
emelkedő és lejtő pályaszakaszok,
45º -os és 2x45º -os elágazást biztosító váltószerkezet,
párhuzamos pályák közötti átadás váltószerkezetei,
kocsik átsorolását biztosító kisoroló váltók,
fordítókorongok kereszteződések,
szintváltást biztosító liftek stb.

a.)

b.)

4.112. ábra. Pályaelemek keresztmetszeti kialakításai
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4.113. ábra. Rögzítő furatokkal ellátott gerinclemezes tartó
A pályaszakaszokat hegesztett és hengerelt, illetve különleges technológiákkal könnyűszerkezetű kivitelben készítik. Az egyenes pályaelemek keresztmetszeti kialakítását a
4.112. ábra mutatja, méreteiket a gyártó cégek a kocsiszerkezet típushoz és a terheléshez
adják meg. A sínpálya szakaszok gerinclemezén helyezik el a kocsik mozgásához szükséges áramsíneket. Tartószerkezetre való felfüggesztésük, a pálya gerinclemezén lévő furatokon keresztül (4.113. ábra), csavarkötések segítségével, – vagy, mint a 4.110. ábra mutatta,
speciális rögzítő és felfüggesztő elemekkel – történik.
Váltószerk ezet

Pályatest

Mozgó pályaszakasz tartó

Mozgó pálya

Pályatest

Elágazó pályatest

Váltószerk ezet pálya

4.114. ábra. Pályaelágazást biztosító váltószerkezet
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A rendszerek kialakításának egyik fő eleme a váltószerkezet, amelyek segítségével a pályaelágazások valósíthatók meg. Egy 45º -os pályaelágazást, biztosító váltószerkezetet mutat a
4.114. ábra. A váltószerkezet pályán lévő kocsi két mozgatható pályaelemet tartalmaz,
amelyekből az egyik a folyamatos áthaladást biztosítja. A kocsi mozgatását vagy villamos
motorral hajtott csavarorsós mozgás átalakító, vagy pneumatikus henger biztosítja. A mozgás véghelyzeteit helyzetkapcsolók jelölik ki.
Egy autógyári alkalmazás váltószerkezetét mutatja a 4.115. ábra. Az ábrán lévő 2 pálya a
váltószerkezet átállítása miatt megszakított, a folyamatos haladás az 1 pályán biztosított.

4.115. ábra. Váltószerkezet autógyári alkalmazása
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