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1. BEVEZETÉS 

1.1 CÉLKITŰZÉS  

Olyan bortechnológus szakembereket szeretnénk képezni, akik a borászati üzemekben, családi 

vállalkozásokban, kisebb üzemekben az ott alkalmazott gépekkel és berendezésekkel a technológia 

által megkövetelt beavatkozásokra képesek, önállóan el tudják végezni a szőlőfeldolgozást, 

mustkezelést, erjesztést és a bor kezelését. Képesek részt venni a borok palackozásában a higiéniai és 

esztétikai szempontok figyelembevételével. 

A tananyag ugyan szétválasztható két félévre (kurzusra), de tartalmát tekintve egységes. 

Így a célkitűzés, a kurzus tartalma, a kompetenciák és követelmények, tanulási tanácsok és 

tudnivalók mindkét félévben azonosak. 

1.2  KURZUS TARTALMA 

−  a gép technológiai rendeltetése, 

− felépítése, működése,  

− szabályozási lehetőségek,  

− munkabiztonsági megoldások  

1.3 KURZUS TÖMÖR KIFEJTÉSE 

− I. félév: a szüret, a szőlőfeldolgozás, az erjesztés,  

− II. félév: a bortisztítás, stabilizálás, palackozás gépei 

1.4 KOMPETENCIÁK ÉS KÖVETELMÉNYEK  

Ismernie kell a borászati műveleteket, az ezekhez kapcsolódó berendezések működési elvét, a 

teljesítményüket befolyásoló tényezőket, működésük feltételeit, egyéb jellemzőit és főleg a bor 

minőségére gyakorolt hatásukat. 

Alakuljon ki a képzés résztvevőiben megfelelő higiéniai szemlélet, fizikai állóképesség, esztétikai 

érzék, humánus és környezetorientált szemléletmód, a pontos és gazdaságos munkavégzés igénye. 

1.5 TANULÁSI TANÁCSOK, TUDNIVALÓK  

A folyamatos tanulás a célravezető. A tanulásának alapja és a vizsgaanyag ez a jegyzet. Az 

előadásokon és a gyakorlatokon szerzett ismereteire és saját jegyzeteire támaszkodva tud használható 

ismeretekhez jutni. Igyekezzen idejét úgy beosztani, hogy egy-egy tanulási egységet megszakítás 

nélkül tudjon elsajátítani. Ezután az ellenőrző kérdések segítségével, illetve a feladatok megoldásával 

mérje fel tudását! 

Ne csak a vizsgakövetelményekre koncentráljon! Az egész tananyag minden részlete fontos. Csak 

úgy tud majd helytállni a munkájában, a borászati üzemben, ha ismeri a használatos gépek, 

berendezések felépítését, működését, szabályozási lehetőségeit, és a kapcsolódó munkabiztonsági 

előírásokat. Ezeken túlmenően csak úgy tud munkaterületén az élvonalban maradni, ha folyamatosan 

képezi magát, olvassa a szakmai folyóiratokat, tanulmányozza a szakmai irodalmat, figyelemmel 

kíséri a gépgyártók ajánlatait. 

1.6 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Egy tananyag megszületése sohasem a szerző vagy szerzők egyedüli érdeme. Így van ez 

esetünkben is, akik vállalkoztunk arra, hogy elkészítjük legjobb tudásunk szerint a jelenlegi korszerű 

ismereteket tartalmazó, a „Borászati technológiák eszközei” hatalmas témakörét felölelő tananyagot. 

Eközben természetesen többször igénybe vettük a szűkebb és tágabb környezetünkben élő és 

munkálkodó szakemberek, pincészetek, szakkereskedések segítségét.  



 

Köszönetet mondunk az Egri Korona Borház tulajdonosának, Rácz Józsefnek, aki folyamatosan 

lehetővé tette pincészetének látogatását, valamint pincemesterének, Szabó Istvánnak, aki szakszerű 

gyakorlati észrevételeivel és tanácsaival segítette munkánkat. 

Köszönetünket fejezzük ki a Thummerer Pincészet tulajdonosának, Thummerer Vilmosnak és a 

pincészet borászának Lamport Józsefnek, akik pótolhatatlan szakmai segítséget nyújtottak 

hallgatóinknak és nekünk is pincelátogatásaink alkalmával.  

Az Interker-Wein Borászati Szakkereskedés és Szerviz árukészletével, írásos anyagaival jelentős 

szakmai segítséget nyújtott, ugyanakkor Albert György ügyvezető igazgató és Rutka Zoltán 

kereskedelmi vezető szakmai konzultációink alkalmával a legújabb gépészeti berendezésekre és 

technológiákra hívták fel figyelmünket. Köszönet érte! 

Hallgatóinkkal többször szakmai tanulmányúton vettünk részt, ahol szakmai újdonságokkal  

ismerkedhettünk meg gépészeti és technológiai szinten egyaránt. Ilyen szempontból úti célunk volt a 

Pannonhalmi Apátsági Pincészet, a Törley Pezsgőpincészet Kft, a Tokaj-Oremus Pincészet, a Royal 

Tokaji Borászati Kft Mád, a Patrícius Borház, a Tokaj Hétszőlő Szőlőbirtok és a Hiltop Neszmélyi 

Borászat. Ezúton mondunk köszönetet a szakszerű szakmai kíséretért. 

Külföldi tanulmányi útjainkon betekintést kaptunk Európa borászati technikájába.  

Hálával tartozunk családjainknak, akik türelmükkel, támogatásukkal és a munka feltételeinek 

biztosításával járultak hozzá e tananyag létrejöttéhez. 



 

2. A BORÁSZATI GÉPÉSZETBEN HASZNÁLATOS VÁZLATOK OLVASÁSA, 

ÉRTELMEZÉSE, KÉSZÍTÉSE 

A borászati folyamatok sokfélesége újabb és újabb gépsor összeállítást követel meg. Több 

szempontból  szükséges ezen gépkapcsolások rajzban történő rögzítése: 

1. A technológiai folyamatok irányítója rajzjelekkel egyszerűen, világosan áttekinthetően tudja 

gondolatait közölni munkatársaival. 

2. Azoknak, akik borászati gépekkel kapcsolatos tanulmányokat folytatnak, a vázlatok segítséget 

jelentenek. Ezeken a technológiai és technikai megoldások, ezen belül a gépegységek közötti 

kapcsolat és a folyamat iránya egyértelmű, szemléletes és érthető.  

 

 Műszakilag igényesebb kivitelt jelent, ha szabványos rajzjeleket alkalmazunk (elvi rajz; 

kapcsolási rajz). Azonban bonyolultabb gépkapcsolatok kirajzolása esetenként felesleges. Javítja az 

áttekinthetőséget, ha a vázlaton az egységeket egyszerű síkidomokkal ábrázoljuk, amelyekbe a 

megnevezéseket egyszerűen beleírjuk. Az egységeket a folyamatnak megfelelően vonalakkal kötjük 

össze, és az irányt nyíllal jelöljük. Az így elkészült elvi rajz a blokkvázlat. Jellemzője, hogy a 

méretarány betartása nem kötelező. 

A tanulmányok végén elvárás, hogy az egyes technológiai folyamatokban alkalmazott gépek 

kapcsolatát blokkvázlat segítségével be tudja mutatni. 

 

1. kép Kapcsolási rajz  

Kamrás kovaföldszűrő 

 

2. kép Blokkvázlat 

Cross-Flow szűrés működési elve 



 

3. TISZTÍTÓ ÉS FERTŐTLENÍTŐ BERENDEZÉSEK 

Az élelmiszeripar minden ágában – így a borászatban is – a higiénia kulcsfontosságú. 

A tisztító és fertőtlenítő berendezések elsőrendű feladata az üzemi higiénia megteremtése és 

fenntartása. Ez vonatkozik valamennyi gépre, berendezésre, amelyek részt vesznek a bor készítésében 

és kezelésében. 

Tisztítás: fizikai és kémiai szennyeződés eltávolítása. 

Fertőtlenítés: a szennyező mikrobák elpusztítása, ill. számuknak jelentős csökkentése. 

Sterilizálás: minden csíra elpusztítása. 

Az üzemi tisztítóberendezés lehet: 

− a./ az alkalmazott nyomás szerint: 

– kisnyomású (2 – 10 bar), 

– közepes nyomású (20 – 30 bar), 

– magasnyomású (50 – 100 bar). 

− b./ a mosófolyadék hőmérséklete szerint: 

– hideg folyadéksugaras (≈ 15˚C) 

– meleg folyadéksugaras (60 - 95˚C) 

Fő részei: 

o folyadékszállító berendezés, 

o mosószerkezet. 

 

Folyadékszállító berendezés 

− Folyadéktartály: tömény tisztító, ill. fertőtlenítő folyadék tárolására, anyaga műanyag vagy 

saválló acél, térfogata 20-40 liter, szabályozható adagolószeleppel. 

− Nyomásfokozó szivattyú: excenter tárcsás vagy búvárdugattyús, térfogatárama ill. nyomása 

fokozatmentesen szabályozható. 

− Hevítőberendezés: mosóoldat melegítésére, olajégő (30-40 literes gázolaj tartállyal). 

− Szerelvények: nyomásmérők, adagolószelepek, hőmérők. 

 

Mosószerkezet 

A tisztítandó felületre juttatja a mosófolyadékot. 

Fajtái: 

− szórócső (mosópisztoly), 

– mosórózsa, 

– forgósugaras mosófej. 

− Szórócső: kézi eszköz, végén szórófej (1-4 mm átmérőjű furattal), 

 a folyadékszállító berendezéshez flexibilis csővel csatlakozik. 

− Mosórózsa: anyaga saválló acél, alakja üreges gömb kör-, ovális- vagy hosszlyukakkal. 

Kisebb űrtartalmú (V<50m³) hengeres tartályokban rögzített mosószerkezetek. 

− Forgósugaras mosófej: anyaga saválló acél, kettő  vagy  több működés  közben forgó fúvókákkal, 

működtetéséhez 3-30 bar nyomású folyadék kell.    

Kivitel szerint lehet: 

– a tartályba befüggesztett, vagy   

– a tartály alján lábakon álló.   

Kibocsátott folyadéksugara: 7-9 m. 

A hidegvizes és a melegvizes üzemű mobil mosóberendezések széles választékát kínálják a 

szakkereskedések. Sokoldalú felhasználhatóságukból néhány kiragadott példa: hordók, kisebb 

tartályok külső és belső tisztítása, fertőtlenítése, gépek, berendezések, járművek külső tisztítása, 

fertőtlenítése, pincék és egyéb helységek falainak, padozatainak tisztítása, fertőtlenítése stb. 

Praktikus és gazdaságos a változtatható szórásszögű fúvókák alkalmazása és a fokozatmentes 

nyomás és térfogatáram szabályozásának lehetősége. Vízellátásuk hálózatról történik. 



 

(A vezetékes víz keménységét kalcium és magnézium ionok okozzák, amelyek a tisztítószerekkel 

reakcióba tudnak lépni és ezáltal megnehezítik a tisztítást. Ezért a tisztításnál használt vizet lágyítani 

kell.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. kép Magasnyomású mosópisztoly 

 

4. kép Mosórózsa felfelé mosó 

 

5. kép Mosórózsa lefelé mosó 
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6. kép Forgó mosófej 

3.1 KÖRFEJTÉSES BERENDEZÉSEK 

A körfejtéses tisztítást az ún. CIP-módszer szerint lehet végrehajtani. A módszer kiterjeszthető 

egyedi gépekre, berendezésekre és olyan gépkapcsolásokra, melyek egy technológiai folyamat 

végrehajtása közben együttműködnek. A módszer alkalmazása közben a berendezések úgy 

tisztíthatók, hogy tisztítás közben is üzemszerű állapotban maradnak. 

A CIP előnye: 

− a gépeket nem kell szétszerelni, 

− nem kell manuálisan kezelni, az egyes lépések programozhatók, 

− zárt a rendszer, kisebb a visszafertőződés veszélye, 

− a tisztítószert lehet cirkuláltatni (ha van még a szernek tisztító hatása). 

A tisztítás víz és különböző vegyszerek cirkulációjával megy végbe. Ott áramoltatják ezeket az 

anyagokat, ahol normális üzemelés közben a bor áramlik. Ahol lehet, a folyadékáramot 

szórószerkezeteken vezetik keresztül, így a mechanikai hatás is érvényesül. 

A CIP-módszer általános sémája a következő: 

− előöblítés vízzel, 

− vegyszeres mosás (pl. 1%-os lúgos oldattal), 

− közbenső vizes öblítés, 

− sterilizálás (15%-os nátrium-hipoklorit oldattal), 

− végső öblítés vízzel. 

A tisztítás történhet nyílt, ill. zárt rendszerben. 

3.1.1 Nyílt rendszerű tisztítás 

Nagy térfogatú tartályok tisztítása nyílt rendszerben történik. Ez azt jelenti, hogy a 

mosószerkezetek által kijuttatott folyadékot a tartály aljáról visszaáramoltatjuk a kiinduló tartályba. A 

szivattyú szűrőn és mágnesszelepen keresztül nyomja a folyadékot a mosószerkezetekbe (a tartály 

méretétől, alakjától, szennyezettségétől függ az alkalmazott fúvóka szerkezete, elrendezése, helyzete), 

majd a tartály aljáról egy másik szivattyú (visszakeringető szivattyú) juttatja az eredeti tartályba. A 

berendezés programvezérléssel működik. 

Ezzel a módszerrel csak csíraszegény állapot érhető el. 



 

 

 

7. kép Nyílt rendszerű tisztítóberendezés kapcsolási vázlata 

3.1.2 Zárt rendszerű tisztítás 

A zárt rendszerben való tisztítást csak viszonylag kis térfogatú berendezéseknél alkalmazhatjuk 

(hőkezelő berendezések, töltőgépek stb.).  

A folyamat lényege: 

− a berendezést feltöltjük a soron következő folyadékkal, 

− megvárjuk, amíg a hatásidő letelik, 

− szivattyús körfejtést alkalmazunk. 

Ezt ismételjük a mosó és a fertőtlenítőszerek váltásával. 

Mivel a berendezés zárt, steril állapot is biztosítható. 

Minden gépkapcsoláshoz külön megtervezik a CIP-berendezést, és egyedi tisztítási és fertőtlenítési 

tervet készítenek. 

A rendszer tervezésekor arra kell többek között ügyelni, hogy a rendszeren belül a folyadék 

áramlása turbulens legyen (mechanikai hatás is fellép). 

Tisztíthatóság szempontjából kritikus pontok a kötőelemek, a csőidomok és a holtterek  (ahol nincs 

állandó áramlás). 



 

 

8. kép Zárt rendszerű tisztítóberendezés kapcsolási vázlata 

3.2 EGY KIS VEGYSZERISMERET A TISZTÍTÓ ÉS FERTŐTLENÍTŐ BERENDEZÉSEKHEZ  

A szakszerű szőlőfeldolgozás és a borkészítés során különös figyelmet kell fordítani a használatos 

eszközök, gépek, berendezések tisztán tartására, fertőtlenítésére, és ezekkel párhuzamosan a 

környezetvédelmi szempontokra. A világon mindenütt, ahol komoly borokat készítettek és készítenek, 

alapvető a higiénia, mert a minőség nem véletlen műve. 

Milyen anyagok használatosak tisztításra, fertőtlenítésre? 

A különböző gyártóktól rengeteg szer van forgalomban. Csak a hatóanyagra koncentrálva (reklám 

nélkül): 

Lúg: NaOH (nátrium-hidroxid, marónátron, marószóda). Vízben jól oldódik, elsősorban felületek 

tisztítására, áztatásra, borkőoldásra (0,5-5 %). Hozzáadott anyagokkal pl. ADL-30 

(additív→hozzáadott, hozzáadandó) felületi feszültsége csökken, így az alumínium fólia maradványok 

és a címkék leáztatását gyorsítja. 

Sav: H2SO3 (kénessav), vízben oldott SO2, 2 %-os töménységben sterilizáló, hatásidő legalább 1 

perc. 

Hidrogén-peroxid: H2O2 magában és összetételekben (perecetsav, Chemisept SIL stb.) is 

alkalmazható, vízzel korlátlanul hígítható. Mindaddig változatlanul az oldatban marad, amíg szerves 

anyaggal nem érintkezik. Ekkor naszcensz oxigén szabadul fel, és a szerves anyagot oxidálja (elégeti). 

A borászat minden területén használható (tartályok, csővezetékek, szűrők, hőcserélők, töltőgépek, 

palackok stb.). Pl. hidrogén-peroxid tartalmú szer: Chemisept SIL (1%-os oldat pH-ja 5,5). 

Alkalmazás: 

− csövek, tartályok: 50ppm, 

− palackozógép: 0,1 %, 

− palack-fertőtlenítés: 2-3 %, 

− palack végső öblítés: 20 ppm. 

Ózon: O3, használata környezetvédelmi szempontból előnyös, az egyik legerősebb fertőtlenítő szer. 

3000-szer hatékonyabb, mint a klór. Földi körülmények között UV-sugárzás hatására keletkezik. 



 

Rendkívül bomlékony, ha oxidálható anyaggal kerül kapcsolatba, akkor bomlása robbanásszerű. 

Amikor kapcsolatba kerül bármely mikroorganizmussal (baktérium, gomba stb.), 

oxidálja→megsemmisíti. Nem tudnak immunitást felépíteni ellene. Pl. palackok fertőtlenítésére 0,5-1 

ppm ózonfürdőt használnak. 



 

4. A SZŐLŐBETAKARÍTÁS ÉS ÁTVÉTEL GÉPEI, BERENDEZÉSEI 

4.1 SZÜRETI ESZKÖZÖK, EDÉNYEK 

Szüret előtt elengedhetetlen teendő a szüreti eszközök, edények előkészítése. 

Ez kések, ollók esetében élezésből, edények esetében alapos tisztításból áll. 

Az edények anyaga lehet: 

− fa, 

− műanyag, 

− fém. 

Manapság még sokan használnak faedényeket szüretkor. Ezeket, ha használjuk, minden nap mosni 

és szárítani kell (a szennyezett felület ecetesedik, az ecetes must beszivárog a fába). 

Praktikus szüretkor a műanyag ládák, vödrök, tartályok használata. Ezek korrózióállók, könnyen 

tisztíthatók és kis sűrűségük miatt könnyen mozgathatók. 

Korszerűek a fémből (acélból) készült edények, tartályok. Ha nem ötvözött acélból készülnek, 

rozsdásodhatnak. Azért, hogy a szőlő és a must ne érintkezzen a fémmel, rozsdátlanítani és festeni 

kell. Ilyen szempontból legmegbízhatóbbak a rozsdamentes acélból (Cr 14% ; Ni  2%), 

de leginkább a saválló acélból ( Cr 20% ; Ni 10%; Mo 2%) készült edények, tartályok. 

4.2 SZÜRETELŐGÉPEK 

A szőlő betakarítása korszerűen gépi úton oldható meg.  

A gépi betakarítás alapvető jellemzői:  

− előnyei: 

– nagymértékben csökkenti a betakarítás időszükségletét, 

– jelentős munkabér-megtakarítás érhető el, 

− hátrányai:  

– beszerzési költsége magas, 

– kifejezetten nagyüzemi gép. 

Teljesítménye típustól és a körülményektől függően: 0,4-0,7 ha/óra (kb. 80 fő szedőmunkást 

helyettesít). 

Mivel a gépnek a szedéshez nem kell „látnia” a fürtöket, egy adott szőlőfajtára és támrendszerre 

beállítva éjjel-nappal azonos hatásfokú és minőségű betakarítás végezhető vele. 

A hazai kb. 70000 ha területű szőlőültetvénynek mintegy fele alkalmas gépi betekarításra, ennek 

ellenére a géppel szüretelt terület részaránya csak néhány százalékot tesz ki. 

Készülnek önjáró és vontatott kivitelben. 

A különböző gyártmányú szüretelőgépek azonos működési elvűek, csak szerkezeti kialakításban 

vannak különbségek. 

 

9. kép Vontatott szüretelőgép  



 

 

10. kép Önjáró szüretelőgép 

 

11. kép Önjáró szüretelőgép munkában 

A szüretelőgépek feladata: a szőlőtermés leválasztása és gyűjtőtartályba vagy szállítóeszközbe 

juttatása.  

Fő részei: 

− meghajtóegység,  

− vázszerkezet, 

− termésleválasztó szerkezet, 

− gyűjtő- és szállítóberendezések, 

− tisztítóventilátorok. 

Meghajtóegység: 40-60 kW teljesítményű dízel motor. 

Haladási sebesség üzem közben 1,4-4 km/h. 

Valamennyi mozgó szerkezeti rész hidraulikus hajtású (termésleválasztó szerkezet, 

szállítószalagok, ventilátorok, járókerekek). A hidraulikus rendszer vezérlőblokkja a kezelőpulton van, 

így menet közben is van mód a beállított értékek módosítására. 



 

Vázszerkezet: az önjáró szüretelőgépeknél 4 keréken nyugvó hidas szerkezet. Alejtős területeken 

való üzemelést vízszinttartó hidraulikus szabályzórendszer biztosítja (hosszirányban 30 %-os, 

keresztirányban 25 %-os lejtőn üzemel  biztonságosan). 

Termésleválasztó szerkezet: a korábbi merev termésleválasztó rudak helyett hajlított rugalmas 

elemek.Ezek kíméletesebben választják le a bogyókat, frekvenciájuk szabályozható (0-9,2 1/s). 

 

12. kép Hajlított verőelemek 

Gyűjtő - és szállítóberendezések: a leválasztott termés az egymáshoz pikkelyszerűen csatlakozó 

felfogótálcákra hullik. Innen szállítószalagok viszik a gyűjtőhelyre (vagy saját gyűjtőtartály, vagy 

folyamatos ürítés a szomszéd sorban haladó szállítójárműre). 

Tisztítóventilátorok: a leválasztott termést tisztítják meg a könnyebb szennyeződésektől.  Lehet 

szívó- vagy nyomóüzemű. 

Működése: a vázszerkezet hidas kialakításának köszönhetően beközöli a szőlősort úgy, hogy a 

növényzet a két oldalon elhelyezkedő hajlított verőelemek közé kerüljön. A leválasztott termés a 

gyűjtőtálcákra, majd a szállítószalagok segítségével a gyűjtőhelyre jut.  

Állítási lehetőségek: 

− haladási sebesség, 

− verőelemek egymástól való távolsága, 

− verőelemek frekvenciája, 

− ventilátorok fordulatszáma, 

− szállítószalagok sebessége, helyzete. 

Betakarítási veszteség, munkaminőség:  

 Betakarítási veszteséget a tőkén maradt fürtök és az elfolyó lé jelenti. Ez kedvezőtlen 

körülmények között 10-15 % is lehet. 

Az alacsony veszteség és a jó minőség érdekében a következőket kell figyelembe venni: 

− kíméletes gépi betakarítás érett és egészséges szőlőben lehetséges, a verőelemek frekvenciáját a 

haladási sebességgel összhangban kell beállítani, 

− rothadt  termést  nem  szabad  géppel  betakarítani,  mert  nagy  lesz  a  veszteség  és a 

minőségromlás, 

− naponta  alaposan le kell  mosni  a  gépet, hogy megakadályozzuk az ecetbaktériumok 

elszaporodását, 



 

− a nagy haladási sebesség csökkenti ugyan a bérköltségeket, de nagyobb rázófrekvencia 

szükséges, így nagyobb lesz a tőkék és a támrendszer sérülése. 

( A frekvencia és a haladási sebesség viszonya optimális esetben: 6,0-6,3 1/s, ekkor 1,8-2,2 km/h 

párosul, míg nagyobb haladási sebességhez nagyobb frekvencia kell 2,5-4,0 km/h, ehhez 7,5-9,1 1/s 

párosul ). 

Korszerű megoldások: 

A gép soron tartásának és vízszintben tartásának automatizálása. 

Klimatizált vezetőfülke és légrugózású vezetőülés. 

Szüretelőgép és bogyózógép egybeépítése. 

A szüretelőegység leszerelésével a hidas alapgép adapterekkel más célra is felhasználható: 

− 4 soros permetezőként, 

− soraljművelőként, 

− előmetszőként, 

− háromsoros lombvágóként. 

 

Videó: Önjáró és vontatott szüretelőgép (gregoire machine a vendanger.mp4) 

4.3 A SZŐLŐSZÜRET ÉS SZŐLŐSZÁLLÍTÁS ÖSSZHANGJÁNAK MEGTEREMTÉSE ÉS 

FOLYAMATOS ELLENŐRZÉSE 

A szőlőszüret és a szőlőfeldolgozó üzembe való szőlőszállítás összhangjának megteremtését és az 

összhang folyamatos ellenőrzését biztosítja az erre a projektre készített Gantt diagram. 

Mi a Gantt-diagram? (más néven: vonalas idődiagram) 

− a projekttervezés során alkalmazott eszköz, 

− a folyamatok egymáshoz való kapcsolódását, időbeli elrendezését mutatja. 

Előnyös: 

− a projektek ütemezése, 

− az időtartamok szemléltetése, 

− a határidők betartásának ellenőrzése, 

− az időbeli előrehaladás nyomon követése szempontjából. 

Szerkezete: 

− a diagram vízszintes tengelye egy megfelelő léptékű időskála, 

− a függőleges tengelyen soronként a tevékenységek sorakoznak. 

Mi a projekt ? 

− Eredeti jelentés: valaminek az előre vetítése, tervezése. 

− Mai jelentés: a tervet és a végrehajtást is magába foglalja. 

A projekt jellemzői: 

− időszaki 

– van kezdete és vége, 

− egyedi 

– nem rendszeres, nem állandóan ismétlődő tevékenységek esetén használják, ezért 

kockázattal jár. 

– Biztonságot jelent: kockázatelemzés → korrekció. 

– fokozatos kidolgozás: a kezdeti vázlatos terveket részletesen, lépésekben, a kockázati 

tényezők figyelembevételével dolgozzák ki. 

Projektmenedzsment: a projekt végrehajtásának megszervezésével és irányításával foglalkozó 

csapat. 

Program: több projekt együtt, vagy alprojektek együtt. 

A projekt létrehozását a szinergikus hatás is indokolja → a projektcsapat nagyobb teljesítményre 

képes, mint a résztvevők egyéni teljesítményének összessége. 



 

A feladat projekt alapú megközelítésével ellentétes a merev, hierarchikus  tekintélyelvű 

megközelítés. Ez kevésbé vagy egyáltalán nem eredményes. 

A Gantt-diagram erősségei és gyengéi: 

− Erősségek: 

– szemléletes, könnyen áttekinthető, 

– figyelembe vehető az összes tevékenység, 

– meghatározhatók a prioritások, függőségek, párhuzamosságok. 

− Gyengeségek: 

– túl sok tevékenység, vagy hosszú idő esetén bonyolult, 

– nem mindig képes ábrázolni a megfelelő összefüggéseket. 

A Gantt-diagram összeállításának menete: 

− meghatározzuk a projekt résztevékenységeit, 

− meghatározzuk a résztevékenységek időszükségletét, 

− feltárjuk a résztevékenységek logikai összefüggéseit, 

− az egyes résztevékenységeket a fentieket figyelembe véve vízszintes  

− vonallal jelöljük. 

 

Példamegoldás 

Szőlő betakarítása kombájnokkal és a szőlő feldolgozóba szállítása szőlőszállító konténerekkel. 

Hány db 0,4 ha/h teljesítményű szőlőkombájnt kell alkalmazni egy 300 ha termőszőlővel 

rendelkező gazdaságban, ha a termés becsült tömege 10 t/ha,  és a szüret 300 órára tervezett ? 

Napi munkaidő 10 óra. 

Munkakezdés reggel 7 óra. 

 

Hány db. szőlőszállító konténer szükséges, ha 

 msz= az egyszerre szállított szőlő tömege      msz=19 t 

    s= a szállítás távolsága                                   s =10 km, 

   v1= a szállítás sebessége teherrel                    v1= 25 km/h, 

   v2= a szállítás sebessége üresen                      v2= 50 km/h, 

   qm= a szállítás ürítési tömegárama                  qm=60 t/h, 

 - valamennyi kombájn egy időben ugyanazt a konténert rakja. 

 

Készítsd el a projekt Gantt-diagramját is ! 

 

Megoldás 

P =  0,4 ha/h 

A = 300 ha 

m = 10 t/ha  

t = 300 óra 

 

Kombájn darabszámának (n1) meghatározása: 

1 kombájn az egész területet leszedné: 

tk1=A/P          tk1=300/0,4=750óra 

 

300 óra áll rendelkezésre:  

n1=tk1/t        n1=750/300=2,5db≈3 db 

Tehát 3db kombájn kell! 

 

Konténer darabszámának (n2) meghatározása: 

 

P1= 1 kombájn teljesítménye 

P3= 3 kombájn teljesítménye 

 tx=3 kombájn időszükséglete 19t szőlő leszedéséhez=1 konténer rakodási ideje 



 

 t1 = szállítás időszükséglete teherrel 

 t2 = szállítás időszükséglete üresen 

 t3 = ürítés időszükséglete 

 tf = 1 forduló időszükséglete 

 

1 kombájn 1 óra alatt leszed: 

P1=m  ּ P          P1=10  ּ 0,4 = 4 t szőlőt 

3 kombájn 1 óra alatt leszed: 

P3=3  ּ P1          P3=3  ּ 4 =12 t szőlőt 

A 3 db kombájn 19 t szőlőt  

tx=msz/P3       tx=19/12 ≈ 1,6 óra alatt szed le 

 

1 konténer rakodási ideje: 1,6 óra 

tr = 1,6 óra 

 

Szállítás időszükséglete teherrel: 

 t1 = s/v1            t1 = 10/25 = 0,4 óra. 

Szállítás időszükséglete üresen: 

 t2 = s/v2            t2 = 10/50 = 0,2 óra. 

Ürítés időszükséglete: 

t3=qm/msz           t3 = 60/19 ≈ 0,3 óra                                   

Szállítás + ürítés azaz 1 forduló időszükséglete: 

t1 + t2 + t3 = tf 

tf = 0,4 + 0,2 + 0,3 ≈ 1 óra 

tf = 1 óra 

 

Az első konténer rakottan elmegy, a második konténert a 3 db kombájn 1,6 óra alatt megrakja. Ez 

alatt az idő alatt az első konténer üresen visszaérkezik (1 forduló időszükséglete 1 óra),     és kb. 0,6 

órát várakozik. Így 2 db konténer kell ! 

 



 

 

13. kép Az előbbi projekt Gantt-diagramja 

 

 

4.4 SZŐLŐSZÁLLÍTÓ BERENDEZÉSEK 

A leszedett szőlő szállítása a szürettel egy időben és folyamatosan történik a termőhelyről a 

feldolgozóba. 

Jó minőségű bort csak jó minőségű, ép szőlőből lehet készíteni.  

Ezért fontos: 

− minél kevesebb legyen az átrakások száma, 

− minél rövidebb legyen a szállítási távolság, 

− a szállított szőlő magassága ne haladja meg lehetőleg a 0,6 m-t, 

− gazdaságossági szempontokat is figyelembe kell venni. 

 

A szőlő szállítása történhet: 

− rekeszekben, 

− kisebb térfogatú tartályokban (V ≈ 1 m³), 

− közepes űrtartalmú szüretelő kocsikkal (V ≈ 2,5-5,0 m³), 

− nagy térfogatú konténerekben (V ≈ 20-25 m³). 

 

Korszerű megoldás, ha a szállítóeszközök rendelkeznek: 

− a közúti közlekedés feltételeivel, 

− rozsdamentes tartállyal, 

− könnyű és kíméletes ürítési lehetőséggel. 

 



 

 

14. kép Rekeszgyűjtő és szállító kocsi 

 

15. kép Konténerszállító kocsi 

 

 

 

16. kép Szüretelőkocsi fix kivitelben 

 

17. kép Szüretelőkocsi hidraulikus emelésű kivitelben 



 

 

18. kép Kéttengelyes 3 oldalra billenthető pótkocsi 

 

Videó: Szőlőkombájn ürítése szállítóeszközre (Machine à vendanger en action.mp4) 

 

Videó: Szőlőfeldolgozóba szállítás (Vendanges 2009 Vignoble Raymond Bossis.mp4) 

 

Videó: Szőlőszállító konténer ürítése (Criveller - Enoveneta Complete Crush Pad in Operation_1.avi) 

4.5 MÉRLEGEK 

A szőlő átvétele méréssel történik. 

Mérlegekkel mérünk, a mérlegek tömeget mérnek (SI mértékegységek: kg, t). 

 

Hídmérleg: bruttó tömeget mér. 

Részei: 

− hídszerkezet (egyenszilárdságú lap), 

− mérőcella, 

− mérő- és kijelzőszerkezet, 

− adatrögzítő berendezés (mázsajegy). 

Ha analóg a mérőcella, akkor a kijelzőszerkezet a mérési jeleket digitális jelekké alakítja. 

A mérőcella működése közben rugalmas alakváltozást szenved, a változásokat elektromos jelekké 

alakítja (túlterhelés = maradandó alakváltozás!) 



 

 

19. kép Hídmérleg 

 

20. kép Digitális mérőcella 

 

21. kép Mérőcella elhelyezése 

http://www.metripond-m93.hu/files/cpd.jpg
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22. kép Mérőműszer 

4.5.1 Tengelymérlegek 

A mezőgazdasági szállítójárművek mérésére egyre nagyobb körben alkalmaznak hídmérleg helyett 

hely- és költségtakarékosabb tengelymérlegeket. 

Kb. 50-70 cm hosszúságú helyet igényelnek. 

A jármű össztömegét a készülék a tengelyenként mért értékekből összesíti. 

Lehet: 

− statikus, 

− dinamikus. 

A statikus mérlegnél az áthaladás nem folyamatos, tengelyenként meg kell állni a mérőfelületen. A 

dinamikus mérlegnél pedig 2-5 km/h szigorúan egyenletes sebességgel kell áthaladni a mérőpadon. 

Felépítése: 

− mérőlap 1 db 

− mérőcella acélburkolatban 4 db, 

− központi egység 1 db. 

Mérési pontossága az össztömeghez viszonyítva: 0,1 %. 

 

23. kép Tengelymérleg  

 

4.5.2 Tartálymérleg: 

Nettó tömeget mér. 

Részei: 

− mérőtartály (saválló, 2-20 m³), 

− mérőcella (a tartályon kívül, az alatt helyezkednek el) 4 db 

http://www.metripond-m93.hu/files/d410n.jpg
http://www.metripond-m93.hu/files/d410n.jpg


 

− mérő- és kijelzőszerkezet, 

− adatrögzítő berendezés, 

− ürítőszerkezet. 

4.6 VÁLOGATÓASZTAL 

A minőségi borkészítés feltételei közé tartozik a kézi szedés (közben válogatás) és a 

válogatóasztalon történő válogatás. Itt kiszelektálják a sérült, beteg szőlőszemeket, az éretlen 

másodtermésű fürtöket (az aszúborok készítésénél elengedhetetlen művelet az aszúsodott bogyók 

válogatása). 

A jelenleg elterjedt válogatóasztal felépítése. 

− garat, 

− szállítószalag, 

− frekvenciaváltós meghajtás, 

− lábazat. 

Teljesítménye: 5-10 t/h. 

(A frekvenciaváltó újszerű megoldás, forradalmasítja a munkagépek fordulatszám-szabályozását. 

Alkalmazása kiküszöböli a különböző, de többnyire egyfokozatú hajtóműveket. De feleslegessé teszi a 

különböző variátorokat is. Egyszerű, gyors fokozat nélküli fordulatszám-változtatást tesz lehetővé.) 

Kiállításokon már megjelent a közeljövő válogatószerkezete. Ennek lényege, hogy egy lézerkamera 

felismeri a különböző érettségű, ill. színű szőlőszemeket, és ezeket sűrített levegővel kifújja. 

A válogatóasztal lehet garattal ellátott vagy garat nélküli. Ez utóbbira rázóasztal adagolja a szőlőt.  

 

24. kép Válogatóasztal garattal 



 

 

25. kép Válogatóasztal garat nélkül 

Videó: Szőlőválogatás (Delta_Linge_de_tri_2008_1.avi) 

 

26. kép Rázóasztal 

Videó: Rázóasztal működés közben (Criveller - Enoveneta Complete Crush Pad in Operation_2.avi) 

 

4.7 MINTAVEVŐK (SZONDÁK) 

A szőlőszállítmány átlagmintájának elkészítésére alkalmas. 

Részei: 

− mintázócső, 

− sajtolószerkezet, 

− tisztítószerkezet. 



 

 

27. kép Mintavevő szonda 

A kipréselt must cukorfoka refraktométerrel meghatározható. 

A mintavevőhöz automata refraktométer csatlakoztatható. 

 

Refraktométerek 

Többféle feladatuk lehet. A borászatban a must cukorfokának és a bor alkoholtartalmának 

meghatározása. 

A must vagy bor törésmutatóját méri. 

Ideális mérési hőmérséklet: 25˚C, de a kézi refraktométerbe automatikus hőmérsékletkiegyenlítő 

van beépítve. 

A kézi refraktométer helyszíni vizsgálatot tesz lehetővé. 

 

 

28. kép Kézi refraktométer 

 

29. kép Automata refraktométer 



 

A refraktométerek segítségével mérhető a fény törésmutatója különböző oldatokban. A műszerben 

van egy beépített prizma és egy matt tető, amely a fényt 180°-ban szórja. A méréshez a prizma 

felületére kell pár csepp oldatot felvinni és a matt tetővel leszorítani. A beépített optikai távcső 

segítségével, fényforrás felé nézve megfigyelhetjük a számokkal ellátott skálán a sötét és világos 

határfelület elhelyezkedését, amelyből leolvasható a számbeli mért érték. Tehát a mérés egyszerű, 

könnyen kivitelezhető, akár a szőlőtáblán is elvégezhető, ami a gyakorlatban nagyon hasznossá teszi a 

kézi refraktométert. 

4.8 ÜRÍTŐ BERENDEZÉSEK 

Az ömlesztett szőlőt a szállítóberendezésekből hidraulikusan működő gépi berendezésekkel ürítjük 

a fogadógaratba. 

Lehetséges megoldások: 

− a pótkocsi platója billen, 

− az egész pótkocsi billen. 

Ha csak a plató billen, akkor a szállítójármű motorja működteti a hidraulikus billentő berendezést. 

Ha az egész pótkocsi billen, akkor a pótkocsit befékezve rögzítjük a hidraulikus billentőlapon, és 

oldalra billentve ürítjük a szőlőt a fogadógaratba. 

Ládás szüretkor a ládák ürítése a fogadógaratba kézi erővel vagy ládaürítő szerkezettel történik.  

4.9 FOGADÓTARTÁLYOK 

Feladata: az ömlesztve szállított szőlő fogadása. 

Részei: 

− medence, 

− szállítócsiga. 

A medence: 

− anyaga saválló acéllemez, 

− térfogata 10-30 m³, 

− keresztmetszete ék alak, felül nyitott, alul szállító-, ürítőcsiga és ürítőnyílás (igényes esetben 

tolózárral). 

A szállítócsiga szállítja a szőlőt az ürítőnyílás felé. 

Szállítási teljesítménye függ: 

− a csigalevél átmérőjétől és menetemelkedésétől, 

− a csiga fordulatszámától és töltési hatásfoktól, 

− a szőlő sűrűségétől (530 – 720 kg/m³). 

A szőlőszállító csiga méretkorlátai: 

− átmérője minimum 400 mm, 

− fordulatszáma maximum 30 ford/perc, 

− a csiga és a vályú közti hézag 3-5 mm, (más esetben a szőlő minőségromlását okozzák). 

A korszerű csigás fogadógaratok: 

− mérési funkciót is ellátnak (mérőtartályok), 

− automata refraktométerrel vannak ellátva. 

Használat után alapos vizes mosást kell alkalmazni. 



 

 

30. kép Hidraulikusan billenő fogadógarat 



 

5. SZIVATTYÚK 

A szivattyúk olyan gépi berendezések, amelyek mechanikai munka befektetésével zárt 

csővezetékben szállítják a folyadékot, illetve megnövelik a folyadék helyzeti-, mozgási- vagy nyomási 

energiáját. 

Feladatuk a borászatban sokrétű: 

− zúzatlan szőlő szállítása, 

− cefre szállítása, 

− must és bor szállítása, 

− egyéb folyékony anyagok szállítása. 

A szivattyúk zárt rendszeren belül nyomáskülönbséget hoznak létre. Az áramlás mindig a nagyobb 

nyomású hely felől a kisebb nyomású hely felé történik. 

A nagyobb viszkozitású folyadékokat alacsonyabb fordulatszámon kell szállítani. 

Osztályzásuk: 

− folyamatos – szakaszos működésű, 

− szelepes – szelep nélküli kivitelűek, 

− térfogat kiszorításos – örvényszivattyúk. 

5.1 TÉRFOGAT KISZORÍTÁSOS SZIVATTYÚK 

Lehetnek: 

− folyamatos vagy szakaszos működésűek, 

− szelepesek vagy szelep nélküliek, 

Típusai: 

− dugattyús szivattyú, 

− membrán szivattyú, 

− csigaszivattyú, 

− csavarszivattyú, 

− gumilapátos szivattyú, 

− fogaskerék szivattyú, 

− forgódugattyús szivattyú, 

− csúszólapátos szivattyú, 

− axiáldugattyús szivattyú, 

− perisztaltikus szivattyú. 

5.1.1 Dugattyús szivattyú 

Szelepes kialakítású, a dugattyú alternáló mozgást végez. 

Fő részei: 

− henger, 

− dugattyú, 

− szelepek, 

− légüst, 

− hajtómű. 

Henger: 

− saválló anyagból készül, 

− többnyire fekvő elrendezésű, 

− a szivattyú lehet egy vagy több hengeres. 

Dugattyú: 



 

− anyaga saválló acél vagy bronz, 

− alakja tárcsa, hengeres vagy búvárdugattyú, 

− a henger fala és a dugattyú között tömítés van. 

Szelepek: 

− alakja tányér vagy golyó, rugóval vagy anélkül, 

− feladat szerint szívó vagy nyomó lehet. 

Légüst: 

− hengeres vagy gömb alakú nyomásálló edény, a lüktető folyadékáramlást teszi egyenletesebbé. 

Hajtómű: 

− a hajtó villamosmotor forgómozgását alakítja alternáló mozgássá, a hajtómű lehet forgattyús 

vagy kulisszás. 

A borászatban alkalmazott dugattyús szivattyúk: 

− lassú járásúak vagy 

− közepes járásúak (löketszám: 80-160 löket/perc) 

− kettős működésűek, 

− egy vagy két hengeresek. 

Jellemzői: 

− normál folyadékot és szuszpenziót egyaránt szállít, 

– levegőt is szállít (fejtésnél a nyomóvezeték „kihajtására” is alkalmas), 

– önfelszívó, 

– folyadékszállítása egyenetlen, 

– térfogatárama befolyásolható: 

−   - löketszám befolyásolása elektromos úton, 

– szívóoldali fojtással, 

– szívószelep zárásának megakadályozásával, 

– kerülő vezetékkel, 

– nagy tömegű, sok alkatrészt tartalmaz. 

A borászatban cefreszállításra és fejtőgépként, valamint adagolószivattyúként használjuk. 

 

31. kép Dugattyús szivattyú 



 

 

32. kép Kettős működésű dugattyús szivattyú 

5.1.2 Membránszivattyú 

Szelepes felépítésűek, a membrán pulzáló mozgást végez. 

Fő részei: 

− membrán, 

− ház, 

− szelepek, 

− légüst, 

− hajtómű. 

A meghajtás lehet: 

− mechanikus, 

− hidraulikus. 

Jellemzői: 

− szárazon futási képesség, 

− önfelszívó, 

− szivárgásmentes, 

− folyadékok, szuszpenziók szállítására, 

− mechanikus térfogatáram szabályozás. 

Alkalmazás: adagoló szivattyúként. 



 

 

33. kép Hidraulikus meghajtású membránszivattyú 

5.1.3 Csigaszivattyú 

Folytonos működésű, szelep nélküli térfogatkiszorításos szivattyú. 

Az állórészben a csigadugattyú kettős mozgást végez: forog a súlyponti tengelye körül, miközben 

az állórész belső falán legördül. A csigadugattyú és az állórész között zárt kamrák jönnek létre, 

melyek működés közben csigavonalban előre haladnak a szívócsonktól a nyomócsonk felé.  

Fő részei: 

− forgórész (csigadugattyú, rotor), 

− állórész (sztátor), 

− hajtómű. 

Forgórész: 

− anyaga saválló acél, 

− egybekezdésű zsinórmenetes, 

− kör keresztmetszetű, 

− forgó mozgást végez. 

Állórész: 

− anyaga rugalmas műanyag 

− kétbekezdésű, kettős menetemelkedésű, 

− benne helyezik el a forgórész tömítését (tömszelence). 

Hajtómű: 

− átviszi a forgómozgást a hajtómotorról, 

− lehetővé teszi a forgórész bolygó mozgását. 

A forgórész bolygó mozgása miatt a hajtás lehet: 

− kardántengelyes vagy 

− billenőtengelyes. 

Fordulatszám szempontjából a hajtás lehet:  

− állandó fordulatszámú vagy 

− variátoros. 

Üzemi jellemzői: 

− folyadékok és szuszpenziók szállítására is alkalmasak, 

− folyamatosan szállít (kíméletes lamináris áramlással), 

− önfelszívó, 

− kevés alkatrészből áll, 

− az állórész a legjobban igénybe vett alkatrésze (cseréje olcsó), 

− szárazon nem üzemeltethető (ürescső jelző készülék), 

− kevés alkatrész, kis szerkezeti tömeg, 



 

− térfogatáram szabályozása: 

– kerülő vezetékkel vagy 

– variátoros hajtóművel. 

A borászatban must, bor és cefre szállítására használjuk. 

 

34. kép Csigaszivattyú (fejtőgép) 

 

35. kép Csigaszivattyú (cefreszivattyú) 

 

36. kép Csigaszivattyú metszeti rajza 

5.1.4 Gumilapátos szivattyú 

Folytonos működésű, szelep nélküli térfogatkiszorításos szivattyú. 

Fő részei: 

− ház,  

− lapátkerék, 

− fedél, 

− tömítés, 



 

− hajtómű. 

A gumilapát forgómozgást végez a kör alaktól kissé eltérő alakú házban. Az ebből adódó 

excentricitás miatt szívó – nyomó hatás alakul ki a házon belül. Forgás közben a lapátkerék 

deformálódik. 

A lapát anyaga élelmiszeripari gumi vagy rugalmas műanyag. A többi alkatrész saválló acélból 

készül. 

A hajtómű lassító áttételű ékszíjas vagy fogaskerekes. 

Üzemi jellemzői:  

− önfelszívó, 

− forgásiránya változtatható, 

− a fedél könnyen leszerelhető (tisztítás), 

− szárazon nem üzemeltethető. 

A borászatban cefre, must, bor szállítására alkalmas. 

  

37. kép Gumilapátos szivattyú 

 

38. kép Gumilapát 

5.1.5 Forgódugattyús szivattyú 

Folyamatos működésű, szelep nélküli térfogat-kiszorításos szivattyú. 

Felépítés: 

− ház a szívó- és nyomócsonkokkal, 

− forgó elemek 

Mivel a folyadék szállítása egyenletes, nem kell légüst. 

Készülnek függőleges vagy vízszintes kialakításban. 



 

Működése: 

A forgó elemek a ház fala mentén szállítják a folyadékot. 

 

39. kép Forgódugattyús szivattyú forgórész kialakítások 

A borászatban cefre, must, bor szállítására alkalmas. A forgóelemek a szállított anyagot 

kíméletesen továbbítják. 

Célszerű ráfolyással üzemeltetni. 

A szállított folyadék nyomása max. 12 bar. 

 

40. kép Forgódugattyús szivattyú 

Újdonságok 

A borászatban a különböző anyagok szállítása az egyik legnagyobb volumenű feladat. Ebből 

adódóan gazdaságilag az egyik legexponáltabb terület. Oda kell figyelni minden újdonságra, amely 

változást hozhat pl. az egyszerűbb kezelhetőség, a sokoldalú alkalmazhatóság, a gazdaságosabb 

üzemelés. 

Ezeket figyelembe véve ismerjük meg a forgódugattyús szivattyúk legújabb változatát! 

http://www.axflow.com/ImageVault/Images/id_2486/width_1024/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
http://www.axflow.com/ImageVault/Images/id_2486/width_1024/scope_0/ImageVaultHandler.aspx


 

 

41. kép Forgódugattyús szivattyú 

Forgódugattyúja kettős kialakítású, és tengely körüli változó kerületi sebességgel forgó mozgást 

végez. 

A dugattyú amellett, hogy kettős kialakítású, még kettős funkciót is lát el. Nevezetesen: egyrészt 

szállítja az aktuális folyadékot, másrészt szelepként is szerepel. 

 

42. kép A forgódugattyú működése 

Mivel nincsenek meg a hagyományos értelemben vett szelepei, kíméletes szállítást biztosít. 

A következő rövid videón a kettős dugattyú működését szemlélhetjük. 

 

Videó: A kettős dugattyú működése (Francesca Pompe Enologiche Pistone Rotante.mp4) 

 

Légüstje olyan kialakítású, hogy el van látva gumimembránnal, amely biztosítja azt, hogy a 

szállított anyag nem érintkezik a légüstben lévő levegővel (reduktív feldolgozás). 

Önfelszívó! Szárazon 7,5 méterről, folyadékkal feltöltve max. 9,5 méterről szív. 

Kézi és automatikus beállítási lehetőségekkel rendelkezik. 

Inverterje (áramátalakító) – mely össze van kapcsolva két nyomásérzékelő kapcsolóval – lehetővé 

teszi az „alacsony indít – állj” üzemmódot (pl. barrique hordók töltése). 

Alkalmas a borászatban előforduló bármely folyadéktípus szállítására (must, bor, seprő, cefre, 

szikkasztott cefre). Különböző típusait a teljesítmények tág határa jellemzi (15 hl/h–600 hl/h). 

Újdonságot jelent a piacon az elliptikus szivattyú. 



 

 

43. kép Elliptikus szivattyú 

 

44. kép Elliptikus szivattyú forgórésze 

Forgórésze speciális kialakítású. A tág áramlási keresztmetszetek kíméletes szállítást biztosítanak.  

A borászatban előforduló folyadékok mellett teljes szőlőfürtök, bogyózott szőlő és seprő 

szállítására is alkalmas. 

Nyomása és szállítási távolsága korlátozott (pmax → 1 bar, smax → 35 m). 

 

5.1.6 Perisztaltikus (tömlős) szivattyú 

Folytonos működésű, szelep nélküli térfogatkiszorításos szivattyú. 

Felépítés: 

− ház a szívó- és nyomócsonkokkal, 

− tömlő, 

− forgórész a görgőkkel. 

Működési elve: egy rugalmas tömlő összenyomódásának, majd az eredeti alak visszanyerésének 

ismétlődése. 

A térfogatáram a tömlő belső átmérőjétől és a forgórész fordulatszámtól függ. 

Ez az egyszerű szivattyúzási elv sok előnyt nyújt: 

− önfelszívó, 



 

− szárazon futási lehetőség, 

− pontos szállítás, 

− az áramlási irány megfordítható, 

− nincs tengelytömítés, 

− nincs folyadékkal érintkező fémrész (nincs korrózió), 

− könnyű tisztíthatóság (rövid a tömlőcsere ideje), 

− egyszerű és alacsony költségű a karbantartás. 

Erősen viszkózus, koptató hatású, sérülékeny anyagok szállítására is alkalmas. 

A borászatban ömlesztett szőlő, cefre, must és bor szállítására használható. 

 

 

45. kép Perisztaltikus szivattyú működése 

 

46. kép Perisztaltikus szivattyú 

 

Videó: A perisztaltikus szivattyú működése (Pompa peristaltica Rotho Ragazzini_xvid_1.avi) 

 

 



 

5.2 ÖRVÉNYSZIVATTYÚK 

Típusai: 

− centrifugál szivattyú, 

− oldalcsatornás szivattyú. 

5.2.1 Centrifugál szivattyú 

Fő részei: 

− lapát (járókerék) 

− tengely a tömszelencével, 

− ház a szívó- és nyomócsonkokkal. 

Lapát: 

− anyaga saválló acél vagy bronz, 

− tárcsa alakú, belül kifelé bővülő csatornákkal (lapátozás), 

− kialakítása lehet: 

– zárt, 

– félig nyitott, 

– nyitott, 

− lapátok száma egy vagy több (több lapát esetén a szivattyú neve turbószivattyú), 

− fordulatszáma megegyezik a hajtómotor fordulatszámával (közvetlen hajtás). 

Ház: 

− anyaga saválló acél, 

− a házba csapágyazzák a tengelyt, 

− a házban a lapát nem központosan helyezkedik el. 

Működése: működésének feltétele, hogy a szivattyú háza és a szívócső tele legyen    folyadékkal 

(légteleníteni kell). A lapát forgása közben a lapátban lévő folyadékra centrifugális erő hat, a folyadék 

a kifelé bővülő csatornákban kifelé mozog, eközben nyomása növekszik. A házban is bővülő 

keresztmetszetben halad, ahol nyomása tovább emelkedik. 

Üzemi jellemzői: 

− nem önfelszívó, indításkor légteleníteni kell, vagy ráfolyásnak kell lenni, 

− szuszpenziót is szállít, 

− térfogatárama nyomóoldali fojtással szabályozható, 

− a szállított folyadékot habosítja, 

− levegő szállítására alkalmatlan, 

− kis szerkezeti tömegű, olcsó üzemű. 

Borászatban must, bor, szuszpenziók szállítására használjuk (fejtőgép). 



 

 

 

47. kép Centrifugál szivattyú működő elemei 

 

48. kép Centrifugál szivattyú metszete 

 

49. kép Centrifugál szivattyú 
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Önfelszívó centrifugál szivattyú 

Rendeltetése azonos a hagyományos centrifugál szivattyúéval. 

Felépítése: 

− ház szívó- és nyomócsonkokkal és a feltöltő nyílással, 

− lapát (zárt kivitelű), 

− szívócső a Venturi-csővel és a lábszeleppel, 

− nyomócső az elzárószerkezettel. 

Működése: 

Indítás előtt zárni kell a nyomóoldalt, és a házat fel kell tölteni folyadékkal. Indítás után a Venturi-

cső segítségével a szívócső légtelenedik, és megindul a folyadékszállítás. Ezzel egyidejűleg 

fokozatosan meg kell szüntetni a nyomóoldali fojtást. 

Az önfelszívó centrifugál szivattyú képes tiszta folyadékot és gáztartalmú folyadékot is szállítani. 

Kis teljesítményűek, hordozható és fix kivitelben készülnek. 

Szívómagassága: 8m, nyomása: 6 bar. 

A borászatban víz és bor szállítására használjuk. 

 

50. kép Önfelszívó centrifugál szivattyú 

5.2.2 Oldalcsatornás szivattyú 

Fő részei: 

− lamellák, 

− lapátkerék, 

− meghajtás. 

Lamellák:  anyaga saválló acél, alaphelyzetben 2 db, ezek fogják közre a lapátkereket. Belső 

felületén változó mélységű csatorna húzódik, plusz egy szívó- vagy nyomónyílás. 

Lapátkerék: 

− anyaga saválló acél vagy bronz,  

− lapátozása sugárirányú (a lapátok száma ≈ 20 db), 

− hézag a lapát és a lamellák között 0,2-0,5 mm, 

− közvetlen meghajtású. 

Működése:  a forgó lapátkerék a szivattyúházban lévő kis mennyiségű folyadékból a centrifugális 

erő segítségével a ház palástja mentén forgó folyadékgyűrűt képez. Ez választja el a szomszédos 

lapátfogak között lévő cellákat. Forgás közben a változó keresztmetszetű csatorna hatására először 

szívó hatás, majd nyomó hatás alakul ki. 

A szívó- és a nyomócsonk mindig a szivattyúház tetején található. 

http://images.wlap.hu/write/userimages/kepek/102/51/grundfos-jp-onfelszivo-szivattyu.6672.400x450.gif


 

Jellemzők: 

− csak tiszta folyadék szállítására alkalmas, 

− önfelszívó, 

− térfogatárama fojtással szabályozható, 

− nem kíméletes a folyadékszállítása (a turbulens áramlás habosodást,  emulgeálódást okoz),  

− levegő szállítására kevésbé alkalmas, 

− kis szerkezeti tömeg, 

− alkatrészcsere drága (főleg a lapátkerék). 

Borászatban egyes szűrők illetve töltőgépek ellátására használjuk.  

 

51. kép Oldalcsatornás szivattyú szerkezeti elemei 

 

52. kép Oldalcsatornás szivattyú (SIHI szivattyú) 



 

5.3 FOLYADÉKSZÁLLÍTÁS ZÁRT RENDSZERBEN 

A borászati gyakorlatban szinte valamennyi folyékony halmazállapotú anyagot zárt 

csővezetékrendszerben szállítunk. Ezért nem lényegtelen tényező sem  termelési, sem gazdaságossági 

szempontból a folyadékszállítás szakszerű megszervezése. 

A szivattyúval történő folyadékszállítást leginkább az alábbi tényezők befolyásolják: 

− a csővezeték, 

− a folyadék áramlási sebessége, 

− a veszteségtényezők. 

 

Csővezeték 

A folyadékszállítást:  

− a cső anyaga, 

− a cső belső felületének minősége és 

− a cső névleges átmérője (belső átmérője) befolyásolja. 

 

A borászatban használatos tartályok térfogata és a csatlakozó csővezetékek névleges átmérőjének 

optimális értékeit mutatja a következő táblázat: 

 

Tartálytérfogat m³ Csatlakozó csővezeték névleges átmérője NA [mm] 

10 40 

30 50 

50 65 

100 80 

500 100 

1000 125 

 

Áramlási sebesség 

A nagyobb áramlási sebesség ugyan növeli a folyadékszállítás térfogatáramát, de növeli a 

veszteségeket is. Ilyen értelemben az a helyes, ha nagyobb térfogatáramhoz kisebb sebesség párosul, 

azaz fordított arányosság áll fenn. 

Ezeket és technológiai szempontokat is figyelembe véve a borászati üzemekben az alábbi táblázat 

szerinti sebességértékek a szokásosak: 

 

A folyadék típusa Ajánlott áramlási sebesség [m/s] 

Csendes bor 1,5 – 2,0 

Újbor (2 g/l CO2) 0,8 – 1,5 

Gyöngyözőbor 0,5 – 1,2 

Pezsgő 0,5 – 1,0 

Mosóvíz 2,5 – 3,0 

Hevítő- vagy hűtőfolyadék <  3,0 

Gáz CO2 < 10,0 

Sűrített levegő < 20,0 

 

Az áramlási sebesség kiszámításához az alábbi összefüggést használhatjuk: 
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Ahol 

v → áramlási sebesség 

QV → a folyadék térfogatárama [m³/h], 

A  → a cső keresztmetszete [mm²]. 



 

Veszteségtényezők 

A folyadék áramlása még egyenes csőben is veszteséggel jár. Ezt a veszteséget az álló cső fala és 

az áramló folyadék között fellépő súrlódás okozza. Ezt a nyomásveszteséget veszteségmagassággal 

fejezzük ki: 
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Ahol 

h → veszteségmagasság [m], 

λ → csősúrlódási tényező (0,02 – 0,03), 

L → a csővezeték hossza [m], 

D→ a cső névleges átmérője [mm], 

v → az átlagos áramlási sebesség [m/s], 

g → nehézségi gyorsulás (9,81 m/s²). 

 

A térfogatáram, az áramlási sebesség, a névleges átmérő és a nyomáscsökkenés 100 m egyenes 

csőre vonatkoztatott összefüggését mutatja a következő fejtési nomogram: 

 

 

53. kép Fejtési nomogram 

A csővezetékbe szerelt csőidomok és csőelzáró szerkezetek tovább növelik a veszteségmagasságot. 

A gyakorlatban a csőidomok és csőelzáró szerkezetek okozta nyomásveszteséget azzal az egyenes 

csőhosszúsággal fejezik ki, amely a veszteség szempontjából egyenértékű. Ezt nevezzük egyenértékű 

csőhossznak. A következő nomogram jó közelítéssel adja a gyakorlatban alkalmazott csőidomok és 

csőelzáró szerkezetek egyenértékű csőhosszát: 



 

 

54. kép Nomogram csőidomok és csőelzáró szerkezetek egyenértékű csőhosszának 

meghatározásához 

Példa 

80 mm névleges átmérőjű 200 m hosszú csővezetéken 1,3 m/s áramlási sebességgel bort fejtünk. A 

csővezeték súrlódási tényezője 0,03. A csővezetékbe be van építve 2 db 90˚-os könyök és 1 db átmenő 

szelep. Mennyi a csőhálózat veszteségmagassága ? 

h = ? 

λ = 0,03, 

L = 200 m, 

D = 80 mm, 

 v = 1,3 m/s. 

1 db 90˚-os könyök egyenértékű csőhossza = ? 

1 db átmenő szelep egyenértékű csőhossza = ? 

Először meghatározom a csőidomok és csőelzáró szerkezetek egyenértékű csőhosszát nomogram 

segítségével. 

1 db 90˚-os könyök egyenértékű csőhossza 80 mm átmérő esetén = 4 m 



 

2 db 90˚-os könyök egyenértékű csőhossza 80 mm átmérő esetén = 8 m 

1 db átmenő szelep egyenértékű csőhossza 80 mm átmérő esetén = 10 m 

Egyenértékű csőhossz összesen: 8 m + 10 m = 18 m 

A módosult csőhossz = egyenes cső hossza + egyenértékű csőhossz 

L = 200 m + 18 m = 218 m 
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Tehát a csőhálózat veszteségmagassága = 7,04 m. 

 

A Reynolds – szám 

A csővezetékekben az áramlás jellege lamináris (réteges) vagy turbulens (gomolygó) lehet. A 

turbulens áramlás fenntartására nagyobb energia szükséges, mivel a részecskék az áramlás irányára 

merőleges mozgást is végeznek. Ugyanakkor egyes esetekben – pl. hőkezelésnél – előnyös a turbulens 

áramlás a jó hőátadás érdekében.  

Az áramlás milyenségének eldöntésére alkalmas a Reynolds-szám (dimenzió nélküli szám). 
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Ahol 

D → a csővezeték átmérője, 

 v → az áramlási sebesség, 

ρ → az áramló folyadék sűrűsége, 

η → az áramló folyadék dinamikai viszkozitása. 

 

A számítás eredménye egyértelműen meghatározza az áramlás milyenségét az alábbiak szerint: 

 

Re <    2 300   lamináris áramlás, 

2300  < Re  < 10 000   átmeneti áramlás, 

Re  > 10 000   turbulens áramlás. 

 

 

55. kép Lamináris (a) és turbulens (b) áramlás 

Az alábbi táblázat segítséget nyújt a Re-szám meghatározásához: 

A bor sűrűsége és dinamikai viszkozitása a hőmérséklete és az édessége függvényében: 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Laminar_and_turbulent_flows.svg


 

Hőmérs

éklet 

˚C 

Sűrűség [kg/m³] Dinamikai viszkozitás [Pa·s·10
-
³] 
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3,63 

2,99 

2,45 

2,03 

1,72 

1,51 

1,34 

1,23 

1,13 

1,03 

0,98 

0,93 

0,90 

0,88 

6,87 

5,43 

4,92 

3,43 

2,77 

2,35 

1,98 

1,72 

1,47 

1,31 

1,18 

1,08 

1,03 

1,03 

9,39 

7,36 

6,81 

4,71 

3,83 

3,13 

2,60 

2,28 

1,98 

1,76 

1,57 

1,44 

1,37 

1,34 

 

Példa 

Határozza meg az áramlás milyenségét, ha 20˚C-os száraz bor 40 mm átmérőjű csőben 1 m/s 

sebességgel áramlik (a számításnál SI mértékegységeket kell használni) ! 

D = 40 mm, 

 v =   1 m/s, 

 ρ = 993 kg/m³, 

 η = 1,51·10
-3 kg/m·s. 
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Tehát az áramlás átmeneti jellegű.  



 

6. A LÉNYERÉS GÉPEI, BERENDEZÉSEI 

A szőlő feldolgozásával már elkezdődik a bor élete, hiszen minden beavatkozás, vagy annak 

elhagyása, illetve jó vagy rossz elvégzése, kihat a bor alkotóinak keletkezésére, további alakulására. 

Elmulasztott vagy rosszul elvégzett műveletek visszafordíthatatlan károkat okoznak a borokban. 

A jó minőségű bor készítésének egyik feltétele, hogy a lényerés első lépése a bogyózás legyen, és 

azt kövesse a zúzás, majd a többi művelet (korábbi gyakorlat szerint a sorrend: zúzás – bogyózás). 

Ilyen módon a kocsányban lévő polifenol nem kerül bele a cefrébe. E módszer alkalmazása kék szőlő 

feldolgozásakor elengedhetetlen, de ezt célszerű alkalmazni olyan esetben is, ha a fehér szőlő 

feldolgozásakor áztatásra kerül sor. Penészes, rothadt termés feldolgozásánál a bogyózás hátrányos. 

A lényerés gépei, berendezései: 

− bogyózógépek, 

− zúzógépek, 

− cefreszivattyúk, 

− léelválasztók, 

− prések, 

− flotálók, 

− mustsűrítők. 

6.1 BOGYÓZÓGÉPEK 

Feladata: a szőlőszemek és a kocsány szétválasztása. 

Fő részei: 

− bogyózómotolla, 

− bogyózókosár, 

− cefretartály a cefretovábbító csigával, 

− hajtómű. 

Bogyózómotolla:  Tengelyre csigavonalban szerelt vékony lapátokból álló forgó szerkezet. A 

menet egy-  vagy kétbekezdésű, míg a lapátok egyszárnyúak vagy kétszárnyúak lehetnek. A motolla 

fordulatszáma ≈ 500 f/perc, tengelyhelyzete többnyire vízszintes. 

Igényes esetben: 

− a lapátok tengelyhez viszonyított hajlásszöge változtatható, 

− a motolla fordulatszáma szabályozható, 

− a lapátok anyaga gumi. 

Bogyózókosár: A bogyózómotollát veszi körül, hengeres, perforált szerkezet. Feladata a 

leválasztott bogyókat és a bogyózás közben keletkezett mustot átengedni,  a kocsányt pedig a 

kivetőnyílás felé vezetni. A vízszintes elrendezésű gépeknél az egész hengerpalást perforált, 

ugyanakkor bontható és bonthatatlan kivitelben is készülhet. Öntisztító kivitelnél a kosár a motollával 

szemben lassan forog (n ≈ 5 – 10 f/perc). 

Korszerű megoldás, ha: 

− a perforáció mérete választható, 

− a lyukak szélei kívül és belül le vannak kerekítve, 

− a motolla és a kosár alsó része közötti távolság állítható, 

− kocsányelszívót alkalmaznak. 

Cefretartály: Ék alakú lemeztartály, a bogyózókosarat veszi körül. Felfogja a perforáción átjutó 

bogyókat és mustot. Ezt a cefrét a cefretovábbító csiga a cefreszivattyúhoz juttatja. 

A bogyózógép működése: A bogyózógépek a szőlőbogyó és a kocsány szétválasztását végzik a 

fellépő centrifugális erő segítségével. A szőlőszemek és a közben keletkező must a bogyózókosár 

perforációján átjutva a cefretartályba kerül, ahonnan a cefretartályban működő cefrecsiga a 

cefreszivattyúba továbbítja. A kocsány a forgó motolla által kikényszerített spirális pályán halad a 



 

kocsánykidobó nyílás felé. Innen szállítószalag, esetleg kocsányelszívó szállítja el. Kipréselve ebből 

nyerik a kocsánymustot. 

Fontos szempont, hogy a bogyózógépbe juttatott szőlő tömege ne legyen nagyobb a motolla 

teljesítőképességénél, mert ez a munkaminőség rovására megy. 

A bogyózógép munkájának minőségi mutatói: 

− a bogyófoszlány nem lehet több, mint a bogyó tömegének 1 %-a, 

− a kocsánymust maximum 20 liter/100 kg kocsány lehet.   

 

56. kép Bogyózógép 

 

57. kép Bogyózógép kiszerelt tengellyel és hengerrel 

 

58. kép Gumilapátos bogyózótengely   



 

 

59. kép Kocsányelszívó 

 

60. kép Felhordószalag 

 

Kisüzemek számára készül a kézi meghajtású bogyózó. 

 

Videó: Kézi meghajtású bogyózó (Step 1 Crushing and destemming.flv) 

6.2 ZÚZÓGÉPEK 

Feladata: a szőlőbogyó héjának megrepesztése és ezzel a benne lévő lé feltárása úgy, hogy           

közben a magok ne sérüljenek 

Fő részei: 

− garat, 

− zúzószerkezet, 

− cefretovábbító, 

− meghajtás. 

Zúzószerkezet:  A zúzás egy, esetleg több hengerpárral történik. A zúzóhengerek anyaga 

rozsdamentes acél vagy acélra vulkanizált gumi. 

Kialakítása: recézett vagy szárnyas profilú (gumi). 

Átmérő: maximum 250 mm (nagyobb átmérő esetén minőségromlás). 

Működő hossz: 600-800 mm. 

Fordulatszám: 120-150 ford./perc. 

A zúzógép működése: a szőlőbogyók az egymással szemben forgó zúzóelemek közé 

kerülnek, a köztük lévő résen áthaladva a héj megreped, de a magok nem sérülnek. Az így keletkezett 

cefréből a színmust elválasztható, amiből jobb minőségű bor készíthető, mint a présmustból. 

A zúzóhengerek közti hézag 3,5-7,0 mm, és csavarorsós szerkezettel állítható. 

A cefre a cefretartályban gyűlik össze, ahonnan cefreszivattyú szállítja el. 

Zúzógépet magában csak a kis magángazdaságokban használnak, itt bogyózás nélkül zúzzák 

(darálják) a szőlőfürtöket. 



 

Nagyüzemek korábban olyan berendezéseket használtak, amelyekben a zúzó- és bogyózógépeket 

egybeépítették. Ezeknél a gépeknél előnyös, ha ki lehet iktatni a zúzógép munkáját. Ennek módjai: 

1. a zúzóhengereket kiszerelni, így a garatból a szőlőfürtök közvetlenül a bogyózógépbe 

kerülnek, 

2. korunk egyik technikai megoldása: „zúz – nem zúz” program alkalmazása. 

A mai igényeknek leginkább olyan gép felel meg, amely bogyózó-zúzó felépítésű és a zúzó rész 

kikapcsolható. 

Praktikus megoldás, ha önálló, nagy teljesítményű bogyózógéphez zúzó adapter csatlakoztatható. 

 

61. kép Zúzó hengerpárok 

 

62. kép Szárnyas profilú zúzó 



 

 

63. kép Zúzó-bogyózógép 

6.3 CEFRESZIVATTYÚK 

Feladatuk: a szőlőfeldolgozás során keletkező cefrét rendeltetési helyére szállítani. Fehérbor 

készítéskor a léelválasztóba vagy a présbe, vörösbor készítéskor az erjesztő tartályba. 

Fajtái: 

− dugattyús cefreszivattyú, 

− gumilapátos cefreszivattyú, 

− csigás cefreszivattyú, 

− centrifugál cefreszivattyú, 

− perisztaltikus cefreszivattyú. 

Szerkezetüket tekintve a folyadékok szállításánál alkalmazott szivattyúkkal azonosak, vagy kis 

eltéréssel azonosak. 

A cefre zárt csővezetékben nehezebben szállítható, dugulásképzésre hajlamos anyag. Ezért a 

választék közül a nagyobb méretű szivattyúkat célszerű alkalmazni. 

A cefreszivattyúk üzemeltetésénél célszerű betartani az alábbiakat: 

− minél kisebb szívómagasságot, illetve ráfolyást kell biztosítani, 

− minél rövidebb szívócsövet kell alkalmazni.  

6.3.1 Dugattyús cefreszivattyú 

Jellemzői: 

− nagy hengerátmérő, 

− alacsony fordulatszám (n ≈ 100 ford/perc), 

− nagyméretű csapószelepek, 

− egyszeres működés, 

− vertikális hengerhelyzet. 



 

 

64. kép Dugattyús cefreszivattyú 

6.3.2 Gumilapátos cefreszivattyú 

Jellemzői: 

− viszonylag nagyméretű, 

− csőcsonkok névleges átmérője 60-80mm, 

− önfelszívó, 

− változtatható forgásirány, 

− szárazon nem járatható, 

− alacsony fordulatszám (n ≈ 500 ford/perc). 

 

65. kép Gumilapátos cefreszivattyú  

 



 

6.3.3 Csigás cefreszivattyú 

Jellemzői: 

− lüktetésmentes áramlás, 

− zavarmentesen csak bogyózott cefrét szállít, 

− szárazon nem üzemeltethető, 

− többnyire garattal (benne anyagszint-érzékelő) és behordócsigával rendelkezik. 

 

66. kép Csigás cefreszivattyú (garatos csigaszivattyú) 

6.3.4 Centrifugál cefreszivattyú 

Jellemzői:  -  

− nyitott csigavonalú lapát, alakja követi a ház alakját (kevésbé hajlamos a dugulásra), 

− alacsony fordulatszám (n ≈ 1440 ford/perc), 

− nagy szállítóképesség, 

− ráfolyással üzemel. 

 

67. kép Centrifugál cefreszivattyú 

 



 

6.3.5 Perisztaltikus cefreszivattyú 

Jellemzői: 

− nagyméretűek, dupla 3 görgős rotorral és dupla gumicsővel, 

− önfelszívó, 

− kíméletes szállítás, 

− szárazon futási lehetőség, 

− megfelelő csőátmérő esetén még ömlesztett szőlő szállítására is alkalmas. 

 

68. kép Perisztaltikus cefreszivattyú 

6.4 LÉELVÁLASZTÓK 

A léelválasztók a fehér szőlő feldolgozása során keletkező cefre musttartalmának jelentős részét 

(kb. 70 %) különítik el a szikkadt cefrétől. A léelválasztásra elsősorban minőségi szempontok miatt 

van szükség, de energiagazdálkodási megfontolásból is (a léelválasztók alkalmazásával jelentősen 

tehermentesítjük a sajtókat). 

A must, majd később a bor, minősége szempontjából az a kedvezőbb, ha a léelválasztás minél 

kisebb nyomás hatására következik be. 

Fajtái: 

− statikus, 

− dinamikus, 

− pneumatikus.  

 

6.4.1 Statikus léelválasztó 

Fő részei: 

− tartály, 

− rácsozat, 

− szerelvények. 

Tartály: 

− anyaga saválló acél, vagy bevonatos szerkezeti acél (a bevonat lehet élelmiszeripari műgyanta 

vagy festék), 

− keresztmetszete többnyire kör, 

− térfogata 5-60 m³, 

− zárt vagy nyitott kivitelű. 

Rácsozat: 

− perforált saválló acéllemez, 

− alakja sík, hengeres, esetleg vályú vagy kúp alak, 

− a tartályt musttérre és cefretérre osztja, 



 

− a léelválasztás időtartama a térfogattól és a cefre minőségétől függően 1-3 óra. 

Szerelvények: 

− a léelválasztó üzemelését segítik (töltés, ürítés, léelvezetés, kíméletes keverés, CO2 bevezetés 

stb.). 

Működés 

a működtető nyomást (< 0,8 bar) a cefreoszlop hidrosztatikai nyomása biztosítja: 

p = h · ρ · g  

ahol: p → hidrosztatikai nyomás [Pa], 

  h → a cefreoszlop magassága [m], 

  ρ → a cefre sűrűsége [kg/m³], 

  g → a nehézségi gyorsulás [9,81 m/s²]. 

 

A statikus léelválasztók nemcsak léelválasztási feladatra alkalmasak. Használhatók például 

héjonerjesztő berendezésként is, vagy a szüreti időszak után tárolási, kezelési feladatok ellátására (pl. 

házasítás stb.). 

(Alapszabályként elfogadható, hogy az érlelésre szánt, testesebb, várhatóan nagyobb 

alkoholtartalmú borok szőlőjét inkább áztassuk, míg a könnyebb, frissebb bukéboroknál a gyors 

feldolgozás áztatás nélkül a megfelelő módszer.) 

 

Előnyei: 

− kedvező összetételű must (színmust), 

− a cefre áztatására, pufferolására is alkalmas.  

Hátrányai: 

− viszonylag nagy helyigény, 

− szakaszos működés, 

− hosszú műveleti idő. 

 

69. kép Statikus léelválasztó 



 

 

70. kép Statikus léelválasztó működése 

 

A léelválasztás hatásfoka növekszik, ha enyhe CO2 nyomás (0, 5 bar) alá helyezzük a  cefrét, vagy 

kíméletesen keverjük. 

 Ez utóbbit használja ki a ROTO típusú Vinimatik áztató- és léelválasztó tartály. 

A berendezés vízszintes helyzetű, hengeres, forgatható tartály. A forgatás fordulatszáma alacsony, 

kíméletes cefremozgatást eredményez (n ≈ 5 – 10 ford/perc). A cefre mozgatását segíti a tartályban 

lévő nagyméretű csigalevél. 

A forgatásra szükség van áztatáskor és a szikkadt cefre ürítésekor is. 

A must elvezetése után visszamaradt szikkadt cefrét célszerű közvetlenül a sajtóba tölteni. 

 

71. kép Vinimatic léelválasztó 



 

 

72. kép Töltés 

 

73. kép Keverés 

  

74. kép Lényerés 

 

75. kép Ürítés 

 

 

 



 

6.4.2 Dinamikus léelválasztó 

Fő részei: 

− garat, 

− szállítócsiga, 

− kiegészítő berendezések, 

− hajtómű. 

Garat: 

− anyaga saválló acél, 

− nagy befogadóképességű, az alja perforált, már itt megkezdődik a mustelválasztás. 

Szállítócsiga: 

− anyaga saválló acél, 

− nagy átmérőjű (600-1000 mm), hogy a szállítási teljesítménye megfelelő legyen, 

− fordulatszáma alacsony (5-12 ford/perc) a kíméletes szállítás érdekében, a korszerű gépeknél 

változtatható, 

− hossza minimum 3 m, így válik lehetővé az elfogadható mennyiségű léelválasztás, 

− menetemelkedése lehet állandó vagy változó (ha változó, akkor a hossza  

− mentén egyenletesen csökken → végig azonos mennyiségű az elválasztás), 

− vályúban forog, mely lehet nyitott vagy zárt, a vályúban perforált betét  van, 

− a vályún kívüli lemezborítás egyúttal a mustgyűjtő, alsó pontján van a mustelvezető csatlakozás, 

− dőlésszöge 15˚ - 30˚. 

Kiegészítő berendezések: 

− visszaáramlást gátló szerkezet: szárnyaskerék ill. bivalve (csak 

− zárt vályú esetén!), 

− torlasztószerkezet a szállítócsiga végén azzal a feladattal, hogy nyomást létesítsen a rendszerben 

(mechanikus vagy hidraulikus). 

Hajtómű: 

− villamosmotoros hajtás, lassító hajtóművel (kétfokozatú fogaskerék + ékszíj), 

− korszerű megoldás, ha variátoros ékszíjhajtással megvalósítják a fordulatszám módosításának 

lehetőségét. 

Működése: 

a garatból a cefrét a perforált betéttel rendelkező vályúban vagy hengerben forgó csiga szállítja 

előre, és közben a must egy része különválik. A must a vályú alsó pontján, míg a szikkadt cefre a 

torlasztószerkezetnél távozik. 

A léelválasztás hatásfokát sok tényező befolyásolja: 

− a szállítócsiga átmérője, hossza, menetemelkedése, fordulatszáma, lejtési szöge,  

− a cefre sűrűsége, 

− a töltési tényező, 

− az alkalmazott torlasztónyomás nagysága. 

Előnyei: 

− folyamatos lényerés, 

− a lényerés hatásfoka könnyen szabályozható, 

− kisebb helyigény. 

Hátrányai: 

− magas üledék,- és polifenol tartalmú a kinyert must, 

− a berendezés cefre áztatására, pufferolásra nem alkalmas. 

A dinamikus léelválasztók alkalmazhatók penészes, rothadt szőlő gyors feldolgozásakor, illetve 

folyamatos üzemű sajtókkal együtt. 



 

Korábban a dinamikus léelválasztók a nagyüzemi szőlőfeldolgozás jellemző gépei voltak. Ma 

hátrányai miatt többnyire kiszorultak a termelésből. 

 

76. kép Dinamikus léelválasztó   

 

77. kép Dinamikus léelválasztó működése 

6.4.3 Pneumatikus léelválasztó 

Fő részei: 

− tartály, 

− rugalmas tömlő, 

− billenthető rácsozat, 

− kihordócsiga, 

− szerelvények, 

− hajtómű, 

− sűrített levegő ellátó rendszer. 

Tartály: 

− anyaga saválló acél (az összes többi fém alkatrész is saválló acélból készül), 

− ovális alakú, benne helyezkedik el: alul a kihordó csiga a rácsozattal, felül a  

− rugalmas tömlő a tartórudazattal, 

− térfogata típustól függően 7-32 m³, 

Szerelvények: 

− cefrebevezető, 

− sűrített levegő bevezető, 

− légtelenítő szelep, 

− mustelvezető csap, 

− szikkadt cefre ürítőajtó, 



 

− búvónyílás. 

Működése:  a tartály töltésekor a mustelvezető csap és a szikkadt cefre ürítőajtó zárva, a légtelenítő 

nyitva. Töltés után mustelválasztás, mustelvezető csap nyitva, programvezérléssel indul a sűrített 

levegő bevezetés maximum 0,4 bar túlnyomás értékkel, de ez is négy fokozatban. Erre az időre a 

védőrácsozatot a kihordó csiga fölé kell billenteni. Mustelválasztás után  szikkadt cefre eltávolítás, 

mustelvezető zárva. A csiga a szikkadt cefrét a sajtóba továbbítja. 

Jellemzői: 

− a teljes mustmennyiség 75-80 %-át elválasztja, 

− az így elválasztott must nagyon jó minőségű színmust (a cefre szűrőhatása miatt), 

− a léelválasztás teljes időszükséglete 1,5 óra (töltés + léelválasztás + ürítés), 

− alkalmas héjonáztatásra is. 

 

78. kép Pneumatikus léelválasztó 

6.5 PRÉSEK 

A préselés lényege, hogy zárt rendszerben nyomást gyakorlunk a többnyire szikkadt cefrére, a must 

a nyomás irányával egyezően vagy arra merőlegesen távozik, eközben érvényesül a cefre szűrőhatása. 

Ilyen módon szétválasztjuk a szikkadt cefre még meglévő musttartalmát a törkölytől. Így nyerjük a 

présmustot, melynek utolsó fázisa – az összes mustnyeredék 3-8 %- át jelentő – ún. utóprésmust, mely 

polifenol vegyületekben gazdag. Az utóprésmust külön kezelése javítja a főfrakcióként nyert must 

minőségét. 

A feldolgozási módszereken belül, függően a préselés módjától, szakaszos és folyamatos rendszerű 

feldolgozást különböztetünk meg. A szakaszos üzemű sajtók mechanikus, hidraulikus és pneumatikus 

berendezések lehetnek. A folyamatos üzemű sajtók képviselője a csigaprés. Az ilyen berendezéssel 

nyert must a mechanikai hatások következtében magas szediment tartalmú, és a polifenol tartalom is 

emelkedett. Ezeket a berendezéseket ma már kevésbé alkalmazzák. A korszerű technológia a 

szakaszos rendszerű, pneumatikus tankprésekre épül.  

A préseléssel szembeni követelmény: a legjobb minőségben elválasztani a mustot, rövid időn belül, 

optimális mennyiségben (75%). 

A közép- és nagyüzemekben alkalmazott sajtók horizontális elrendezésűek. 

A prések osztályozása:   szakaszos-folyamatos működésűek. 

A szakaszos működésű lehet: 

− mechanikus, 

− hidraulikus, 

− pneumatikus. 



 

6.5.1 Horizontális mechanikus sajtók 

Fő részei: 

− sajtókosár, 

− nyomószerkezet, 

− hajtómű, 

− kiegészítő berendezések. 

 

Sajtókosár: 

  - forgatható, 

− anyaga saválló acél vagy üvegszálas poliészter, 

− alakja perforált henger, nyomásállóságot (kb. 2 MPa) biztosító gyűrűkkel és  

− bordákkal, vezetősínekkel a nyomólapok megvezetésére, két végén széles  

− acélgyűrű a csapágyazáshoz és a fogaskoszorú felfogásához, belül törkölylazító berendezés, a 

hengerpaláston 1 vagy 2 kézi mozgatású kosárajtó (töltés, ürítés), 

− térfogata 1-12 m³. 

Nyomószerkezet fő részei: 

− csavarorsó, 

− nyomólap, 

− kiegészítők. 

 

Csavarorsó:  

− anyaga saválló acél, 

− alakja trapézmenetes orsó, 

− jobbos (1 nyomólapos), vagy jobbos és balos (2 nyomólapos), 

− lehet a kosáron belül, vagy kívül, 

− működés közben álló, vagy forgó. 

 

Nyomólap: 

− anyaga öntött acél, a cefreoldali rész sík, középen a besajtolt bronz anya, peremén bemarások a 

vezetősínek számára. 

 

Kiegészítők: 

− zsírzóberendezés a csavarorsó és anya kapcsolathoz. 

Hajtómű: 3 fázisú aszinkron motorok (1-6 db) , erőátvitel: szíj- lánc-, fogaskerékhajtás, általában a 

sajtókosár mindkét irányban 2-2 fokozattal forgatható ( lassú 0,5 f/p, gyors 5 f/p). 

 

Kiegészítők: 

− mustgyűjtő edény: vályú alakú saválló acélból, 100-500 literes, a mustelvezető csonk irányába 

lejt, 

− törkölyfelfogó szállítócsigával, 

− szimulátor a nyomólap helyzetének ellenőrzésére, 

− mustelosztó a különböző mustfrakciók összegyűjtésére. 

Működése:  

A működés fázisai: 

− töltés, 

− sajtolás, 

− utánsajtolás, 

− lazítás, 



 

− ürítés. 

A működtetés lépései: 

− a sajtókosarat megtöltjük cefrével,  

− az ajtókat zárjuk, működésbe hozzuk a nyomószerkezetet (a nyomás maximális értéke 8 bar), 

− a cefre tömörödik, a must sugárirányban áramolva – a cefre szilárd részecskéi között,  

− azok szűrőhatása mellett –  a  perforáción   keresztül  elhagyja  a  szűrőkosarat  (a tömörödő cefre 

átmérője mindig állandó marad → ez az ún. vastag rétegű sajtolás),   

− amikor a lényeredék csökken (< 10liter/perc), utánnyomást alkalmazunk (musttartalomtól 

függően 2-3-szor), 

− ezek után lazítás: a sajtókosár ellentétes irányban forog, a láncos lazítószerkezet lazít, 

− az előző munkafolyamatokat addig ismételjük (4-6-szor), amíg a kitűzött célt el nem érjük (pl. 75 

liter must/100kg cefre) 

− utolsó  fázis  az  ürítés:  sajtókosár  ajtói  nyitva,  törkölykihordó csiga bekapcsolva, sajtókosár 

forog → ürítés. 

 

79. kép Kétnyomólapos mechanikus sajtó felépítése 

 

80. kép Mechanikus 2m³-es prés 

A mechanikus prések továbbfejlesztett változata a Vaslin gyártmányú CEP gépcsalád. A sajtó két 

nyomólapos, szakaszos működésű. A gépcsalád újdonságát az jelenti, hogy a  működésében 

egyesítették a léelválasztást és a sajtolást (szín- és présmustsajtó). Ezt úgy oldották meg, hogy a 

sajtókosár három, egymástól függetlenül forgatható részből áll.   A két szélső részen helyezkedik el a 

töltő, illetve az ürítőnyílás. A sajtókosár az ürítőnyílással rendelkező szélső kosárrész irányába lejt.  



 

Töltés közben a két szélső kosárrész nyílásaikkal felfelé áll, a nyomólapok szélső helyzetben 

vannak, és a középső kosárrész forog. A kosár fokozatosan megtelik cefrével, közben színmust 

elválasztás megy végbe. A mustelválasztást a gravitációs erő és a centrifugális erő együttesen 

eredményezi. A távozó must beépített szűrőn halad keresztül.  

Sajtoláskor a középső kosárrész továbbra is forog. 

Utánnyomás, lazítás a szokásos módon. 

Ürítéskor az ürítőnyílással rendelkező kosárrészt alsó állásba kell forgatni, a középső kosárrész 

forog a kosár lejtése biztosítja a teljes kiürülést. 

Ürítés után a beépített mosószerkezettel mosás. 

A berendezés programvezérléssel működik nyomásmenetrendek alapján.  

Jellemzők: 

− a színmust mennyisége elérheti a 75 %-ot, 

− a sajtolási idő csökkenthető. 

 

81. kép  Vaslin CEP típusú sajtó töltése 

 

82. kép Vaslin CEP 1000 mechanikus sajtó 

 

 

 

 

 

 



 

A sajtó feldolgozóképességét befolyásoló tényezők 

 

1./ Fajlagos lényerő felület (φ) 

 

c
V

A
   [1/m]  

ahol: φ → a fajlagos lényerő felület [1/m], 

 A → a sajtókosár perforált felülete [m²], 

 Vc→ a sajtóba töltött cefre térfogata [m³]. 

Azonos kosár-űrtartalom mellett hosszabb kosaraknál nagyobb a φ értéke → gyorsabb a 

musteltávozás → de több a szediment. 

 

2./ Fajlagos kosárnyomás (pk) 

 

A

F
p

k
   [Pa] 

Ahol:   pk → a fajlagos kosárnyomás [Pa], 

 F  → az összes nyomóerő [N], 

 A  → a sajtókosár keresztmetszete [m²]. 

 

A fajlagos kosárnyomás növelése növeli a mustnyeredéket. De a minőségi borkészítés egyik 

alappillére, hogy minél alacsonyabb legyen a sajtolásnál a fajlagos kosárnyomás értéke. A különböző 

elven működő sajtóknál a szokásos nyomásérték: 2-4 bar. Borászati szempontból a kosárnyomás 

maximális értéke 1,2 bar lehet. A csavarorsós nyomószerkezetekkel maximum 8 bar nyomás fejthető 

ki.  

Az alkalmazott nyomás a cefrében nem terjed egyenletesen. A nyomólapok közelében, annak 

középső részénél a legnagyobb, a perforált rész felé közeledve egyre kisebb, de csökken a 

nyomólaptól távolodva a cefre belsejében is. 

A nyomásmenetrend a cefrére ható nyomás időbeni változása.  A sajtolás technikai szempontból 

akkor helyes, ha a nyomás nagysága alacsony értékről úgy növekszik, hogy a  nyomólap haladási 

sebessége nem haladja meg a musteltávozás sebességét. Ellenkező esetben a távozó must szilárd 

cefrerészeket visz magával, és előbb-utóbb egy nagyobb ellenállású réteg jön létre. 

Az optimális lényeredék elérése csak úgy lehetséges, ha a nyomási ciklus végén (amikor a 

lényeredék lecsökken) 2-3 utánnyomást végzünk, majd lazítunk (összesen 4-6 lazítás). 

Korszerű gépeken a sajtolás – utánnyomás – lazítás programvezérlés segítségével működik. 

6.5.2 Hidraulikus horizontális sajtó 

Pascal törvénye alapján működnek: a folyadék a nyomást zárt térben minden irányban 

gyengítetlenül továbbítják. 

Általában egynyomólapos berendezések. 

Fő részei: 

− sajtókosár, 

− nyomólap, 

− törkölylazító, 

− hidraulikus berendezés, 

− mustgyűjtő, 

− törkölykihordó csiga. 

Sajtókosár: 

− anyaga saválló acél, 

− alakja: egyik végén nyitott henger, perforált palástú, merevítésekkel, kezelőajtóval, benne 

nyomólap és törkölylazító, lazításkor és ürítéskor négy db. görgőn lassan forog. 



 

Nyomólap: a hidraulikus rendszer dugattyúrúdjához csatlakozik. Soha nem forog. 

Törkölylazító: műanyag kötelek gyűrűkkel. 

Hidraulikus rendszer: 

− a hidraulika szivattyúja által szállított nagynyomású olaj a vezérlőszelepen átáramolva mozgatja 

a hidraulikus rendszer dugattyúját, az pedig a dugattyúrúd közvetítésével a nyomólapot a préselés 

és a lazítás fázisában. A vezérlőszelepek mozgatása történhet kézzel, vagy programvezérléssel. 

A munkahengerben a nyomás kb. 200 bar, míg a kosárban maximum 12 bar. 

 

83. kép Hidraulikus rendszer vázlata 

A hidraulikus sajtók működhetnek tömlős nyomószerkezettel is. Működése nagyban hasonlít a 

pneumatikus sajtóhoz, de a működtető közeg itt a víz. 

Kisüzemek számára készült: függőleges tengelyű, tömlős nyomószerkezetű, maximum 3 bar 

nyomású vízzel működő, 1 hl. térfogatú prés. 

 

84. kép Kisüzemi hidraulikus sajtó 
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6.5.3 Pneumatikus sajtó 

A minőségi must- és borkészítés meghatározó munkaművelete a kíméletes és szabályzott préselés. 

Erre a célra a membrános pneumatikus prések a legalkalmasabbak, amelyek folyamatos, egységes, 

mag- és héjkímélő préselést tesznek lehetővé. A présmembrán mozgatásáról sűrített levegő 

gondoskodik. Vezérlését többnyelvű PLC egység végzi, amellyel szabályozható a préselés valamennyi 

ciklusa és jellemzői (PLC → programozható vezérlő berendezés. A programok kézzel vezérelt, ún. 

mestersajtolások időfelvételei alapján készülnek). A nagyobb kivitelűek alkalmasak erjesztésre is. 

Szerkezete szerint lehet: 

− tömlős sajtó 

− tanksajtó. 

A tömlős sajtó gyártása jó kezdeményezés volt, bevezette a pneumatikus nyomószerkezet 

alkalmazását. Hibái (főleg a kis kosártérfogat: max. 2m³) kiküszöbölését jelentette a tanksajtó 

megjelenése. 

 

Tanksajtó 

Fő részei: 

− sajtolóhenger, 

− nyomószerkezet, 

− hajtómű, 

− levegőellátó rendszer. 

Sajtolóhenger: 

− anyaga saválló acél, 

− alakja zárt henger, 1 vagy 2 kezelőajtóval, görgős alátámasztás→ forgatható, 

− nyomásállósága 5 bar, 

− térfogata 2,5-25 m³, 

− mustelvezető csatornák a hengerpalást belső felületén (6 db.), ék alakú fedőlemezzel. 

 

Nyomószerkezet: fő része a membrán, a hengerpalást belső felületére van rögzítve, rugalmas, a 

mustelvezető csatornákkal szemben helyezkedik el. A nyomókamrában (a membrán és a hengerpalást 

között) a maximális légnyomás 2 bar. 

Egy, kettő vagy három kamrás lehet. 

 

85. kép Pneumatikus prés belső mustcsatornái 

Hajtómű:  3 fázisú aszinkron motor – biztonsági tengelykapcsoló – ékszíjhajtás – csigahajtás - 

lánchajtás. A tank fordulatszáma: 3 ford/perc. 



 

Levegő ellátó rendszer:  kompresszor – nyomásszabályzó – szűrő – hangtompító – vákuum –

szivattyú. 

Működése: az alábbi ábrán kísérhetjük figyelemmel: 

 

86. kép Tanksajtó működése 

 

1. töltés:  a cefre az ajtókon keresztül a hengerbe áramlik. Közben jelentős mennyiségű színmust 

különül el. Az ajtókat lezárjuk, nyomásmentesen megforgatjuk → újabb jelentős mennyiségű 

színmust keletkezik.  

2. sajtolás:  fokozatosan sűrített levegőt juttatunk a nyomókamrába. A membrán a mustelvezető 

irányába tömöríti a cefrét. A must is ebbe az irányba távozik. Préselés közben a törkölyréteg 

egyre vékonyodik, a mustnak egyre rövidebb utat kell megtenni, így alacsony fajlagos nyomás 

mellett is növekedhet a must mennyisége.(vékony rétegű préselés). 

3. lazítás:   lefúvatjuk a levegőt a kamrából, a hengert forgatjuk, a törköly lazulását a 

mustelvezető csatornák védőlemezei is segítik. 

4. ürítés:  lefúvatjuk a levegőt, lazítjuk a törkölyt, az ajtókat kinyitjuk és a hengert tovább 

forgatva a törköly távozik a sajtóból. 



 

 

87. kép Pneumatikus prés 

  

88. kép Sajtolási menetrend 

A pneumatikus sajtók továbbfejlesztésének egyik iránya a folyamatos működésű változat 

kifejlesztése volt. Ez a rövidebb feldolgozási időt célozta meg. A gép ugyan elkészült, de nem terjedt 

el. 

A fejlesztés másik irányát az ún. nyitott présrendszer jelenti. Ennek a lényege, hogy a préskosár 

fele nagyon finom kifelé bővülő kúpos résekkel van ellátva. A rések ilyen formája szavatolja a must jó 

minőségét, és megakadályozza a rések eltömődését. Ennek a rendszernek legnagyobb előnye, hogy a 

nagy léelválasztó felület miatt lerövidül a préselési idő.  



 

 

89. kép Pneumatikus prés külső mustcsatornákkal 

Az inert gáz alatti préselés 100% biztonsággal reduktív mustnyerést eredményez. 

Minden korábbi présrendszernél a szőlő, és préselés közben a must, kapcsolatba kerül a levegővel. 

Ez oxidációt okoz, ennek eredményeként az oxidáció mértékétől függően romlik a must minősége. 

Az inert gáz alatti préselési folyamat biztosítja, hogy a must oxidáció nélkül kerül kipréselésre. 

Jellemző, hogy a felhasznált gáz folyamatosan újrahasznosításra kerül. 

 

Videó: Inertgáz alatti présrendszer működése (inertgaz.avi)  

 

6.5.4 Csigás prés 

A folyamatos üzemű sajtók jellemzője a cefre folyamatos adagolása, és ezzel együtt a must és a 

törköly folyamatos szétválasztása. Ebből adódik a nagy teljesítmény (20-30 t/h), ugyanakkor a must 

magas szedimenttartalma (10-12%) és kémiai szempontból kedvezőtlen összetétele messze nem elégíti 

ki a minőségi borkészítés igényeit. 

Fő részei: 

− sajtókosár, 

− nyomószerkezet, 

− hajtómű, 

− kiegészítő berendezések. 

Sajtókosár: 

− anyaga saválló acél, 

− alakja hengeres perforált gyűrűk sora, az első gyűrűn a garat, az utolsó gyűrű a nyomókamra, 

végén a torlasztó szerkezettel. Átmérője: 0,6-1,0 m. 

Nyomószerkezet: 

a csiga  anyaga  saválló  acél vagy bronz, menetemelkedése állandó, vagy csökkenő. A 

torlasztóelem sík lap vagy kúp. A szükséges nyomást  mechanikusan vagy hidraulikusan tartják 

fenn. A végnyomás a nyomókamrában 6-7 bar. 

Hajtómű:  - biztosítja a kis csigafordulatot (n = 0,6-2 ford/perc), általában fogaskerekes. 

Kiegészítő berendezések: 

− mustgyűjtő, 

− szárnyaskerék, 

− bivalve, 

− törkölytépő. 



 

 

90. kép Csigás sajtó szerkezete 

Korábban (1970-es évek) a borászati nagyüzemek meghatározó gépei voltak a folyamatos 

léelválasztóval együtt. Ma elvétve található működésben, a közép- és nagyüzemeket a pneumatikus 

sajtók uralják. 

 

6.6 MUSTTISZTÍTÓ BERENDEZÉSEK 

Célja a szőlő feldolgozása során a mustba bejutó szilárd zavarosító anyagok eltávolítása. A 

musttisztításnak nagy jelentősége van a minőségi borkészítésben, hiszen kellően tisztított mustból 

könnyebben tisztuló és könnyebben stabilizálható bor készíthető. A must szedimenttartalma 30-50 

g/liter körül mozog, ha egészséges szőlőből nyertük, és a feldolgozó gépek a kor színvonalának 

megfelelőek voltak. Ezt az értéket kell 10 g/liter értékre csökkenteni. 

A musttisztítás történhet: 

− gravitációs ülepítéssel, 

− flotálással. 

6.6.1 Gravitációs ülepítés 

 A musttisztítás legegyszerűbb módja. Az ülepítés ülepítő tartályokban megy végbe (térfogatuk: 

200-500 hl), ahol a szedimenttartalom jelentős részének különválasztását a gravitációs erő végzi. A 

folyamat lassú (az ülepítés időtartama 10-12 óra), a részecske méretétől függően az ülepedési sebesség 

0,5-3,0 m/h. Ebből az következik, hogy a leglényegesebb tényező az ülepítendő must szintmagassága. 

Ezért az alacsonyabb folyadékszint magasságú ülepítő berendezések a hatékonyabbak. Követelmény 

még, hogy erjedésmentes környezetet kell biztosítani (pl. alacsony hőmérséklet). 



 

 

91. kép Ülepítő tartályok 

Az ülepítő tartályok ürítése két lépésben történik: színelés és aljürítés. 

Nagyüzemekben erre a célra alkalmazzák még a szeparálást is, ahol a centrifugális erőt használják 

ki az üledék különválasztására és eltávolítására. 

6.6.2 Flotációs musttisztítás 

A mustflotálás a musttisztítás legkorszerűbb gyors és hatékony módszere, ahol a szuszpenzióban 

lévő zavarosító részecskék (< 0,2-0,3 mm) gázbuborékokkal (pl. N2) szilárd–gáz komplexummá állnak 

össze, és a must felszínére emelkednek, ahonnan leszívhatók. A módszer eszközigénye igen nagy. A 

borászatban a fehérbort adó must tisztítására használják elterjedten. Előnyei főleg egészségtelen szőlő 

esetén vagy magas szüreti hőmérsékletkor mutatkoznak meg leginkább. 

A flotáció menetét az alábbi folyamatábrán tanulmányozhatjuk: 

 

92. kép Flotációs berendezés folyamatábrája 

 



 

A rendszer működése: 

− szűrőn keresztül jut a must a rendszerbe, 

− a must térfogatáramát a vezérlőpulton beállítják, 

− adalékanyagokat juttatnak a mustáramba (ezek segítik a pelyhesedést és a tapadást), 

− a telítőtartályba 5 bar nyomáson vezetik be a N2-t → apró buborékok, 

− a gázokkal telített must a flotáló tartályba kerül, ahol a szilárd zavarosító részecskék a 

gázbuborékokra tapadva a felszínre emelkednek → hab, szívóberendezés elszívja. 

6.6.3 Szakaszos flotációs berendezés 

Az Easy-float 300: szakaszos flotációs berendezést must tisztítására és stabilizálására fejlesztették 

ki. Működése alapvetően követi a klasszikus flotációs eljárást, azaz szuszpenzió formájában 

adalékanyagokat (pl.: zselatin, bentonit) adagolnak az előzetesen szűrt musthoz, majd levegő, vagy 

nitrogéngáz segítségével elérik azt, hogy a mustban lévő 0,2-0,3 mm-nél kisebb szemcsék 

hozzátapadnak a gázbuborékokhoz, pelyhet alkotnak, és mivel sűrűségük kisebb a must sűrűségénél a 

felszínre emelkednek, ott habot képeznek. 

A korábbi eljárásokhoz és berendezésekhez képest az újszerűséget az adja, hogy praktikusan  egy 

egységben, könnyen mozgatható kivitelben foglalták össze a mustot szállító szivattyút, az 

adalékanyagokat szállító szivattyúkat, csatlakozásaikat, a gázcsatlakozást és az elektromos 

vezérlőpanelt. Az adalékanyag szuszpenziót külön el kell készíteni. 

A berendezés felépítése, működése:  

 

93. kép Easy-float 300 szakaszos flotációs berendezés  

Az előzetesen durva szűrővel szűrt mustot egylépcsős centrifugális szivattyú szállítja, mely a 

meghajtó 3 fázisú aszinkronmotorral direkt módon van összekapcsolva és egybeépítve. Így 

fordulatszáma 3000 f/perc, szállítási teljesítménye: 300 hl/óra. Musttal érintkező részei saválló acélból 

készülnek. 

 

A szuszpenziót szabályozható térfogatáramú perisztaltikus szivattyú (szükség esetén maximum 

2db) szállítja, melynek szállítási teljesítménye 150 liter/óra. 

 

A gázadagolás levegő alkalmazása esetén úgy történik, hogy a szivattyú által szállított must 

Venturi-csövön halad keresztül, az itt fellépő szívóhatás biztosítja a levegőellátást. N2 gáz alkalmazása 

esetén a berendezés palackos gázt használ nyomáscsökkentő közreműködésével.  

 



 

Az elektromos vezérlőpanelen minden lényeges érték beállítható. Így a szállított must mennyisége, 

a szállított szuszpenzió mennyisége. Ezek mellett a gázellátás teljes lebonyolítását végzi. Lehetőség 

van arra, hogy a flokkulációt (pelyhek képződése) segítő szuszpenzió adagolása, és a flotációt előidéző 

gáz adagolása egyidejűleg, vagy egymást követően történjen. 

 

Flotációs tartály céljára alkalmas bármely olyan tartály, amelynek alul leeresztő csapja van.  

 

A rendszer működése: 

1. A tisztítandó mustot a pektinbontó enzimmel együtt a flotációs tartályba töltjük úgy, hogy 

felül kb. 20% üresen maradjon a habképződéshez. 

2. Egy-két óra alatt az enzim kifejti hatását. 

3. A derítőanyagok adagolása körfejtés közben, időtartam: 15-20 perc. 

4. Gázadagolás körfejtés közben, időtartam 40-50 perc. 

5. Megvárni, míg a hab felemelkedik, időtartam: 40-50 perc. 

6. Kifejteni a tartályból a tiszta mustot. 

A hab esetleg aljszűrővel tisztítható. 

6.7 MUSTSŰRÍTŐ BERENDEZÉSEK 

A sűrítés az a művelet, amely során valamilyen oldatból az oldószer egy részét eltávolítjuk. 

A must is oldat, vizes oldat (oldószer a víz), amelyben a víztartalom kb. 70-85%. 

A sűrítmény készítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a must alkotórészei hőre érzékenyek, 

túlhevítve károsodnak, sőt alkalmatlanná válhatnak a további felhasználásra. 

A sűrítmény készítése során a legfontosabb szempontok:  

− közvetett fűtést alkalmazzunk (nincs leégés), 

− a maximális hőmérséklet legfeljebb: fehér mustnál 55˚C, vörös mustnál 50˚C, 

− csak jó minőségű mustot használjunk alapanyagként, 

− a mustot csak rövid ideig tegyük ki hőhatásnak, 

− a lehető leggyorsabban távolítsuk el a must víztartalmát. 

A mustsűrítés módszerei: 

− fagyasztásos eljárás, 

− bepárlás, 

− fordított ozmózis. 

6.7.1 Fagyasztásos eljárás: 

− a mustot megfagyasztjuk, 

− a keletkezett jégkristályokat fizikai módszerekkel eltávolítjuk. 

Ideális eljárás, mert alacsony a hőmérséklet, ebből eredően aromamegőrző és káros folyamatok 

nincsenek. A jelenleg ismert egyik legkíméletesebb sűrítési mód, de költséges. 

Az eljárásnál fontos, hogy a keletkező jégkristályok nagyok és gömbölyűek, egyforma méretűek és 

kis fajlagos felületűek legyenek. Ilyen körülményekhez megfelelő hűtőközeg a folyékony nitrogén. 

A sűrítmény és a jégkristályok szétválasztásának módszerei, eszközei: 

− vákuum, 

− centrifuga, 

− szűrés. 

6.7.2 Bepárlás 

A víz minden hőfokon párolog kisebb-nagyobb mértékben. Normál körülmények között 

forráspontja 100˚C. Légköri nyomásnál kisebb nyomáson a forráspont csökken (pl. ha a nyomás 0,5 



 

bar, akkor a víz forráspontja 60˚C). Ha ilyen körülményeket teremtünk a bepárló berendezésben, akkor 

a károsodás mértéke is csökken, vagy nem is jelentkezik. 

A bepárló berendezések fűtése gőzzel történik. 

A must sűrítésére alkalmas bepárlók jellemzői: 

− vékony mustréteg, 

− alacsony hőmérséklet (vákuum !) 

− rövid tartózkodási idő. 

Jelenleg üzemi körülmények között az egyik legkorszerűbb és leggyakrabban használt mustbepárló 

berendezés a Centri–Therm gyorsbepárló (Afa–Laval gyártmány). 

Legfontosabb jellemzői: 

− a bepárlási hőmérséklet: 42-44˚C, 

− a folyadékréteg vastagsága: 0,1 mm, 

− a tartózkodási idő: kb. 1 másodperc, 

− teljesítménye: 800-1200 kg. nyers lé/óra, 

− sűrítés: 60-70 ref. %-ra, 

− jelzőszáma: 200. 

Felépítése: 

1. forgó kettősfalú kúpos tányérok, 

2. fűtőtér, 

3. forgó tengely – gőzbevezető, 

4. lébetápláló cső, 

5. sűrítmény hámozócső, 

6. páraelvezető (sűrítés közben felszabaduló), 

7. kondenzvíz elvezető. 

Működése: 

− a forgó üreges tengely bevezeti a fűtőgőzt a forgó tányérok dupla fala közé, 

− a lébetápláló csövön a must a forgó tányérok belső felületére jut a legkisebb átmérőnél, forgás 

közben a centrifugális erő a mustot kb. 0,1 mm vastagságú filmréteggé alakítja, miközben 

szétterül a tányér egész belső felületén, 

−  a sűrítményt a felső hámozócső vezeti ki a berendezésből. 

 



 

 

94. kép Centri-Therm bepárló 

6.7.3 Fordított ozmózisos eljárás 

Gyakorlatilag egyfajta szűrés, ahol a szűrőfelület egy membránréteg, és a folyamat hajtóereje  

a membrán két oldalán lévő nyomáskülönbség. 

Ozmózis: ha vizet és mustot félig áteresztő hártya választ el egymástól, akkor a víz diffundál át a 

mustba az egyensúly beálltáig. 

 

95. kép Ozmózis 

Fordított ozmózis: ha a must felett nyomást létesítünk, akkor a mustból áramlik víz a membrán 

másik oldalán lévő víz felé → töményedik a must. 



 

 

96. kép Fordított ozmózis 

Jellemzők:  

− az alkalmazott nyomás: 50-60 bar, 

− a membrán pórusmérete: 0,1-1,0 nm (1 nm = 1 milliárdod méter), 

− előfeltétel: derített és szűrt must + turbulens áramoltatás. 

Előny: a sűrítés normál hőfokon történik (20˚C), illat-, zamatkárosodás nincs. 

Hátrány: kétfokozatú berendezéssel is csak maximum 40 m/m % állítható elő. 

Összehasonlítás: a membrántechnika beruházási költsége nagyobb, mint a bepárlóé, de 

összességében a bepárlás költsége háromszorosa  a membránszűrős eljárásnak. 

Üzemi alkalmazásra kialakított berendezések keretes, illetve csöves kialakításúak (a csöves a 

gyakoribb). 

6.8 BORSŰRÍTÉS FORDÍTOTT OZMÓZISSAL 

A fordított ozmózison alapuló eljárás felhasználható alkoholszegény bor előállítására, illetve borkő 

stabilizálásra is. 

Alkoholszegény bor előállítása fordított ozmózissal azon alapszik, hogy a cellulózacetát membrán 

egyik fajtája (ún. sóvisszatartó membrán) az alkohol molekulákat ugyanúgy átengedi, mint a 

vízmolekulákat, de visszatartja a szervezet számára értékes anyagokat (pl. antocianinok, rezveratrol). 

Az így nyert sűrítményt visszahígítva csökkentett alkoholtartalmú (4 %), de értékes beltartalmú ital 

állítható elő. 

Borkőstabilitás fordított ozmózissal módszer feltétele: derített és szűrt borállapot. A folyamat 

lezajlása után a tiszta fázis alkoholból és vízből áll. A borkő szempontjából töményített fázist le kell 

hűteni, és kb. 48 órás várakozás után a kikristályosodott borkövet szeparálással vagy szűréssel ki lehet 

választani. Ezután a tiszta és a töményített fázist össze kell keverni. 



 

7. AZ ERJESZTÉS BERENDEZÉSEI  

A borkészítés, borkezelés és bortárolás alapvető eszközei a boroshordók és a bortartályok. A 

fahordókat a borász cégek csak érlelésre használják, ugyanakkor a hobbi borászatok pincéiben a 

fahordó szolgál erjesztésre, kezelésre és tárolásra is. 

A pórusmentes anyagból készült borászati edények közül a saválló anyagból előállított tartályok a 

legjobbak. Korábban (a nagyüzemi szőlőtermesztés és borászat beindulásakor) nagy mennyiségben 

létesítettek vasbeton bortartályokat. A vasbeton rossz hővezető, emiatt gyakori volt a cefre 

túlhevülése. Emellett ezek felületvédelme és karbantartása is olyan körülményes és költséges, hogy 

kiszorultak a borászatból. Ugyanígy jártak a műanyag tartályok is. 

 

Fahordók 

A borkészítés és bortárolás hagyományos eszközei. A klasszikus fahordók készítésénél nem 

alkalmazzák az égetést, de a barrique-ok égetéssel készülnek. 

A kisebb méretű (100-200 liter) fahordóknál a térfogat és a felület aránya igen kedvező a borérlelés 

szempontjából. Nem véletlenül tartoznak ebbe a mérettartományba a hagyományos tokaji hordók. 

Általános sajátosság, hogy a fahordók porózus szerkezete miatt a benne tárolt bor egyrészt 

állandóan párolog, másrészt folyamatosan oxidációs hatásnak van kitéve. Az elpárolgott bort 

rendszeres töltögetéssel pótolni kell (két hetente). 

A fahordók alkalmazásakor figyelembe kell venni a jelentős karbantartási igényt, valamint a 

korlátozott élettartamot.  

 

Fémtartályok 

A műszaki fejlődés eredményeként egyre nagyobb arányban használják a borászatok a 

korrózióálló, illetve a saválló anyagból készített tartályokat. Kellő karbantartás, a gumi/szilikon 

tömítések megfelelő kezelése esetén igen hosszú élettartamúak, több emberöltőt is kiszolgálhatnak.  

Előnyei: 

− szinte korlátlan élettartam, 

− könnyű tisztítási és fertőtlenítési lehetőség, 

− nem változtatják meg a bor összetevőit, ízét, illatát, 

− alak és méret szerinti változatosság, 

− ára nem haladja meg a fahordók literárait. 

7.1 FEHÉRMUST ERJESZTŐ TARTÁLYOK 

Ezeknél a tartályoknál a hőszabályozás, valamint a seprő könnyű elválasztása, eltávolítása a két 

legfontosabb követelmény. 

Hűtési megoldások: 

− külső hűtőköpenyek (hűtő  duplikatúra, a hűtőközeg hideg víz, vagy propilénglikol-víz keverék. 

Ezek a hűtőberendezésben lehűlnek, majd cirkulálnak), 

− felületi párologtató hűtés, 

− evaporációs hűtés, 

− a tartályba belógatott hűtőtáskák, 

− a tartálytól független hőcserélő használata. 

A must túlmelegedése kedvezőtlenül befolyásolja a minőséget: 

− alkoholveszteség, 

− titrálható sav csökkenés, 

− illatveszteség, 

− oxigénfelvétel megnő → színmélyülés + nemkívánatos illat- és zamatanyagok. 

Seprő eltávolítása: - kúpos fenékkiképzés (nagyobb tartályoknál kotró berendezés is). 



 

Minden tartály, így az erjesztőtartályok használhatóságát is alapvetően befolyásolja a 

szerelvényezettség. Ezek a következők: 

− leeresztő csap vagy szelep, 

− alsó kezelőnyílás, 

− színelőcsonk, 

− hőmérő a hőérzékelő szondával, 

− mintázócsap, 

− nívócső, 

− CO2 elvezető, 

− levegőztető szelep, 

− mosószerkezet. 

Valamennyi bortárolóedénynél lényeges a teljes feltölthetőség és a légmentes zárás biztosítása. 

A belső felületnél fontos követelmény a precízen lecsiszolt és polírozott varratkezelés és a 

tökéletesen sima belső felület. 

 

97. kép Fehérbor erjesztő és tároló tartály (10 hl.) 

7.2 VÖRÖSBOR KÉSZÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ESZKÖZEI 

Ezen a téren következett be a legnagyobb fejlődés az utóbbi időben a borkészítési technológiákon 

belül. Először a körfejtéses elven működő berendezéseket fejlesztették. Ezeknél a technológia alapja 

lényegében változatlan. Ami folyton változik, az a technikai kivitelezés. A héjonerjesztő tartályok 

széles választékát ma már szinte lehetetlen áttekinteni, hiszen kis túlzással, ahány termelő, annyiféle 

igény, és annyiféle apróbb-nagyobb konstrukciós eltérés. A vörösborkészítés technikai hátterének 

fejlődését jelenti az is, hogy a közelmúltban a törkölykalap lemerítésének mechanikai és hidraulikus 

módját is elkészítették. 

Vizsgálatok többször bebizonyították, hogy egy adott borvidéken jól bevált technológiai és a hozzá 

kapcsolódó technikai megoldás nem biztos, hogy eltérő feltételek mellett is kielégítő eredményt ad. 



 

Éppen ezért minden termelőegységnél testre kell szabni a technikai körülményeket  több évjárat 

tapasztalatai alapján. 

Külön figyelmet érdemel a szénsavatmoszférás eljárás (Flanzy-féle), amely ép szőlőfürtöket dolgoz 

fel. Az erjedési CO2 biztosítja a Ganimedes-féle és a Dobosi-féle vörösbor- erjesztőtartály működését. 

A vörösborkészítés alapvető megoldásainak csoportosítása: 

1. hidegen történő erjesztési módok, 

2. melegítéses eljárás. 

A hidegen történő erjesztési lehet:  

− statikus rendszerű (álló erjesztő tartály), 

− dinamikus rendszerű. 

A statikus rendszer megoldásai: 

− körfejtéses technológia, 

− törkölykalap lé alá nyomása, 

− felső áztatótartályos erjesztő, 

− törkölykalap megbontás pneumatikus úton, 

− szénsavatmoszférás eljárás (Flanzy-eljárás), 

− az erjedési CO2 felhasználása a cefre keveréséhez. 

7.2.1 Hidegen történő erjesztés  

7.2.1.1. Statikus rendszerű (héjon erjesztés) 

A törkölykalap megbontása és hatékony visszamerítése a folyadékfázisba minden héjonerjesztéses 

technológia alapvető követelménye. A tankokat a fehérbor erjesztő tartályokhoz hasonlóan ellátják a 

működéshez szükséges szerelvényekkel. 

A cefre tetejére felemelkedő és összeálló törkölykalap lazítására, az íz-, szín- és illatanyagok 

kioldására többféle megoldás kínálkozik: 

 

7.2.1.1.1. Körfejtéses technológia 

Az erjesztőtartályban lévő cefrelé tartalmát egy, a tartály oldalára telepített szivattyú szűrőn 

keresztül szívja, és nyomja a cefre tetején kialakult törkölykalapra. Fontos, hogy a lé a törkölykalap 

teljes felületét elárassza, ezért egy forgó lapátot, vagy más elosztószerkezetet   használnak. A 

szétterülő must áztatja, lazítja az összeállt törkölykalapot, mely végül belemerül a cefrébe.  

Az erjedés megindulása után naponta 3 - 5 óránként 3 - 5 percen át kell ezt a műveletet végezni a 

teljes erjedési idő leteltéig. 

Ha az erjedés befejeződött, a színbort a színelőcsokon át le kell fejteni, a kierjedt törkölyt az 

ürítőajtón keresztül kell eltávolítani. A törkölyt kézi erővel, vagy a tartály aljába épített kihordó 

lapátok segítségével távolítják el a négyszögletes ürítőajtón keresztül. Ideálisak erre a célra – 

különösen nagyobb erjesztőtartályoknál – a fogasléccel működtetett zsilipajtók, amelyek –először csak 

résnyire nyitva– lehetővé teszik a maradék lé kifolyását, majd teljesen kinyitva a törköly teljes 

eltávolítását. Végül a tartályt ki kell mosni. 

 

98. kép Forgó áztatófej törkölykalaphoz 

Videó: Törkölykalap áztatás forgó szórófejjel (SK Automatic Pump Over_Punch Down Tanks_1.avi) 



 

 

99. kép 30 hl-es erjesztőtartály áztató szivattyúval 

 

100. kép Áztató cefreszivattyú 



 

  

101. kép Fogasléc működtetésű tartályajtó 

7.2.1.1.1.1. Körfejtéses technika puffertartály közbeiktatásával 

Az előző megoldás kiegészítve annyival, hogy az erjesztőtartályban lévő lé kb. felét egy másik ún. 

puffertartályba szivattyúzzák át, közben a tartályba fixen beépített törőcsövek a lesüllyedő, majd a 

visszaszivattyúzás során újra felemelkedő törkölykalapot hatékonyan törik, lazítják. 

 

7.2.1.1.1.2. Törkölykalap lé alá nyomása 

A törkölykalapot mechanikus, pneumatikus vagy hidraulikus berendezés segítségével nyomják a 

cefre felszíne alá, mintegy utánozva a kézi „csömöszölő” eljárást. A törkölylenyomó rácsok kisebb 

tartályoknál pneumatikus, nagyobbaknál hidraulikus működtetésű rácsszerkezetek. 

 

102. kép Törkölylenyomó rács 

 

I.7.2.1.1.1.3. Felső áztatótartályos erjesztő 

A berendezés alsó és felső tartályból áll. Induláskor az alsó tartályba töltik a cefrét. Az erjedés 

beindulása után – amikor a törkölykalap már kialakult - egy szivattyú a felső tartályba fejti az 
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erjedésben lévő mustot. Megfelelő szint elérése után a felső tartály alján lévő ajtó nyílik, és a lé 

rázúdul az alatta lévő cefrére, illetve törkölykalapra. Ezután zárul az ajtó, és újraindul a ciklus. 

A berendezésnek van egy korszerű, teljesen zárt, nyomásálló változata. Itt a mustot az alsó 

tartályból a felsőbe az erjedési CO2 nyomja fel. 

Egy még újabb változat azzal egészül ki, hogy az alsó tartályban lehetőség van a túlnyomás hirtelen 

megszüntetésére. A hirtelen nyomásváltozás szétfeszíti a színanyag tasakokat. 

 

103. kép Felsőputtonyos áztatásos vörösbor erjesztő tartály (140hl) 

 

7.2.1.1.1.4. Törkölykalap megbontása pneumatikus úton 

Az eljárás lényege, hogy az erjesztőtartályba meghatározott nyomással és térfogatárammal gázt 

vezetnek be. A felfelé mozgó gázbuborékok hatására a törkölykalapon néhány perc alatt átszűrődik a 

must, és az egészet elborítja. Ez a módszer sokkal kíméletesebben bontja meg a törkölykalapot, mint 

pl. a körfejtéses módszer. Ennek megfelelően kevesebb lesz a szediment tartalom. 

A gáz bevezetésére injektor szolgál, melyet célszerű a tartály alsó részén elhelyezni. Általában a 

színelőcsapon keresztül lehet a tartályba juttatni. Lényegében egy perforált cső, 1 mm átmérőjű 

furatokkal. 

Tartozék egy nyomásmérő és egy áramlásmérő. A bevezető oldalán egy visszacsapó szelep 

található, amely csak akkor nyitja meg a gáz számára az utat, ha a gáz túlnyomása legalább 0,2 bar. 

Az alkalmazott gáz N2, CO2, levegő vagy erjedési CO2 lehet. Ha erjedési szén-dioxidot használunk, 

akkor nagy a beruházási költség. 

Ez az eljárás sokkal rövidebb üzemelési időt igényel, mint pl. a körfejtéses módszer  szivattyúzó 

munkája (mindössze 5-6 perc/nap). 

 

7.2.1.1.1.5. Szénsavatmoszférás eljárás (Flanzy-féle) 

Kézimunka igényes, nagy gondosságot igénylő eljárás, de különleges gyümölcskarakterű (meggyre 

és banánra emlékeztető) vörösbort eredményez. A folyamatok az ép szőlőbogyóban zajlanak, szigorú 

anaerob feltételek mellett. 

A folyamat fázisai: 

1. Ép szőlőfürtökkel tartályt töltenek fel, majd a tartályból a levegőt CO2-vel kiszorítják. 

2. A bogyókon  belül  beinduló  folyamatok  eredményeként  8-10 nap alatt, 28-30˚C-on a 

bogyók   elfolyósodnak,   elszíntelenednek,   ezzel   párhuzamosan némi alkohol, valamint 

jellemző illat- és zamatanyagok keletkeznek. 



 

3. A színlét leengedik, a cefrét kisajtolják. 

4. A mustot fajélesztővel beoltják és 18-20˚C-on kierjesztik. 

A Dél-európai pincészetek alkalmazzák elterjedten, hazánkban a jelentős kézimunkaerő igénye és 

nehézkes irányíthatósága miatt nem valószínű széleskörű elterjedése. 

 

7.2.1.1.1.6. Az erjedési CO2 felhasználása a cefre keveréséhez 

 

7.2.1.1.1.6. 1. A Ganimedes erjesztő rendszer speciális tartálya a képen látható. 

Az elválasztó tölcsér –mely alul és felül is nyitott– a tartályt két részre osztja. A felső és az alsó 

tartályrész között egy szelep található, amely képes az erjedési CO2-t átvezetni. 

Induláskor a tartályt úgy töltik meg cefrével, hogy a felső részben erjedési tér maradjon. A 

gázgyűjtő tér szabadon marad. Az erjedés beindulása után a keletkező erjedési CO2 jelentős része a 

gázgyűjtő térben halmozódik fel. Nyomása állandóan növekszik. A gáz kisebbik része a tölcséren 

keresztül felfelé áramlik, törkölyrészeket visz magával és mozgásban tartja a felső részben kialakult 

törkölykalapot. 

Ha a gázvezető szelepet megnyitják, akkor a felső részbe átzúdul a gázgyűjtő térből a 

nagynyomású CO2 gáz, és az itt lévő törkölykalap és cefre egy részét visszanyomja az alsó 

tartályrészbe, elősegítve ezzel a keveredést. 

Az elő- és utóerjedés alatt, amikor kevesebb az erjedési szén-dioxid, lehetőség van külső gáz 

bevezetésre a folyamat lefolyásának biztosítására. 

Az erjedés befejezése után: 

− színeléssel a folyékony fázis (bor) ürítése, 

− törköly ürítése. 



 

 

104. kép Ganimedes-tartály általános felépítése 

 

105. kép  
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7.2.1.1.1.6.2. Dobosi-féle erjesztő  

 Újszerű módon oldja meg a kék szőlő cefréjének áztatásos feldolgozását a magyar tulajdonos által 

tervezett, illetve elkészített és Magyarországon szabadalmaztatott héjon erjesztő berendezés, amely 

alkalmas tokaji aszú áztatásra is. A programozható berendezés jóvoltából emberi beavatkozást az 

erjesztési folyamat nem igényel. Működésének lényegét így lehet összefoglalni: kék szőlő héjon 

erjesztésére szolgáló tartály gáz- és mechanikus keveréssel.  

Kisebb tételek feldolgozására alkalmas. 

Fő részei: 

− tartály a szükséges szerelvényekkel, 

− csonka kúp. 

A csonka kúp tengelyre szerelt, kívül elhelyezett villamos motorral forgatható nagy áttételen 

keresztül, így fordulatszáma 5 ford./perc. A csonka kúp átmérője 100 mm-rel kisebb a tartály belső 

átmérőjénél. Az így forgatott csonka kúp nagyon kíméletesen mozgatja a cefrét, ennek eredménye az 

alacsony szedimenttartalom.  

Működésének fázisai:  

1./ Töltés:  a cefrét alulról vezetik a tartályba, a csonka kúp alapsíkjával függőlegesen áll. 

20 % erjedési űrt kell hagyni. Feltöltés után a kezelőkapcsoló üzemállásba helyezésével a kúp 

vízszintes helyzetbe kerül, nyílásával lefelé. A betöltött cefre kb. 1/3 része felette, 2/3 része alatta 

helyezkedik el.  

 

106. kép Töltés 

2./ Erjedés: A keletkező CO2 gáz a kúp feletti részből a szabadba távozik, törkölykalap alakul ki, a 

kúp alatt keletkező CO2 összegyűlik a kúpban az itt lévő bogyókkal együtt.  

 

107. kép Erjedés 



 

3./ Forgatás: egyik irányba 20 ˚-kal: A kúp alatt összegyűlt CO2 gáz kb. fele nagy erővel a felszínre 

tör, és a törkölykalap egyik felét fellazítja.  

A program a törkölykalap lazítására irányuló forgatást 6 óránként indítja. 

 

108. kép Forgatás egyik irányba 20˚-kal 

4./ Forgatás: másik irányba 20˚-kal: a kúp alatt maradt gáz a törkölykalap másik felét fellazítja.  

 

109. kép Forgatás másik irányba 20˚-kal 

5./ Keverés:  A 4. fázis után rögtön indul a keverés. Lassan forog a kúp 5 percig. Eközben a 

bogyókban rekedt szén-dioxid felszabadul, helyébe lé kerül. A keverés végére megszűnik a sűrűség 

különbség a bogyók és a lé között (a szén-dioxid felszabadul) →  a cefre homogén. 



 

 

110. kép Keverés 

A teljes folyamat ismétlődik a programnak megfelelően, a feldolgozásra kerülő szőlő 

sajátosságaihoz és a borász igényeihez igazodva.  

6./ Ürítés: A szőlőmag a többi résztől különválik, a tartály alján eltávolítható. A kierjedt és 

törkölyt is tartalmazó lé a továbbiakban feldolgozható.  

 

111. kép Ürítés 

A berendezés előnyei:  

− nem intenzív a cefre mozgatása → kevés szediment képződik,  

− a kúp alatti cefre (2/3 rész) állandóan nedves → nem oxidálódik,  

− a bogyókban lévő CO2  el tud távozni – helyébe lé kerül– így a színkinyerés hatásfoka javul,  

− az üres tartály tárolási célokra is megfelel. 

 

7.2.1.2. Dinamikus rendszerű 

 

7.2.1.2.1. Vörösbor erjesztő fekvő tartály 

Az álló tartályban lassan körbeforgó lapátok gondoskodnak a szőlőlé és a törköly folyamatos vagy 

szakaszos keveréséről. A törköly folyamatos lébentartásával megteremtődik az értékes anyagok 

kioldódásának ideális feltétele (ugyanez a feladat ROTO tartállyal is megoldható). 

Speciális változatként alkalmazzák itt a nyomás alatti erjesztés megoldását is. CO2 nyomást 

létesítenek a tartályban, ez az íz- és illatanyagok még hatékonyabb kinyerését eredményezi. 



 

 

112. kép Vörösbor erjesztő fekvő tartály 

7.2.2 Melegítéses színkinyerés 

 A kék szőlő cefréjéből a színanyag kivonása történhet hőhatással is. 

A hőhatást megelőzően a kék szőlő cefrévé történő feldolgozása ugyanúgy történik, mint  bármely 

más módszernél: bogyózás – zúzás – kénezés. Itt következik a melegítés, melynek paraméterei: 

− a hevítés hőfoka 65 - 70˚C, 

− a hőntartás időtartama 1 – 2 óra. 

Ezen a hőfokon a bogyók héjában lévő fehérjetasakok, melyek a színanyagot tartalmazzák, 

denaturálódnak → a sejtek átjárhatók lesznek, és a szín- és cserzőanyagok kioldódnak. A cefre 

lehűtése után azonnal következik a must kinyerése, a must fajélesztős beoltása és borrá erjesztése. 

A most vázolt módszernél a teljes cefremennyiséget hevítik. Ez a módszer terjedt el 

Magyarországon az 1970-es években. 

Egy másik módszer szerint a kénezés után egy keverőberendezéssel és egy léelválasztó ráccsal 

ellátott puffertartályban a cefre levét (színmust) különválasztják, és csak a maradék cefrét teszik ki a 

hőhatásnak. Ezt követően hűtés, majd préselés, a színmustot és a vörös présmustot együtt kezelik a 

továbbiakban. 

Ez az eljárás jó eredménnyel kecsegtet hűvös vidékeken és olyan fajtáknál, amelyeknek 

fajtasajátosságuk, hogy kevesebb a színanyaguk. 

A melegítéses módszer előnyei: 

− növekszik a borok színanyagtartalma, 

− penészes kék szőlő esetén is jó a színanyagkinyerés, 

− hő hatására a káros oxidáz enzimek elpusztulnak, 

− folyamatos nagyüzemi termelés. 

A módszer hátrányai: 

− csak tömegbor készíthető, 

− nagyok az üzemeltetési költségei, 

− az így nyert borok uniformizált jellegűek, 

− az így nyert borok nehezebben tisztíthatók, 

− magasabb hőmérsékleten főtt íz alakulhat ki. 

A hazánkban alkalmazott módszernél (a teljes mennyiségű cefre hőkezelése) a hőkezelő 

berendezés Alfa-Laval gyártmányú, és az alkalmazott léelválasztó, és a prés is csigás rendszerű, 

folytonos működésű. 

A melegítéses vörösborkészítés az 1980-as évektől fokozatosan háttérbe szorult. Ma már csak 

elvétve alkalmazzák hazánkban. 

http://www.pointernet.pds.hu/upload/PUBLIKACIO/20020524175719468000000415/P20060523094611151066000000N.jpg


 

7.3 IRÁNYÍTOTT ERJESZTÉS 

A piacon megjelentek azok az erjesztés irányító rendszerek, amelyek szoftveres támogatással 

biztosítják az erjesztés optimális hőmérsékletét. 

A tisztánlátás érdekében néhány gondolat az irányítástechnikából: 

A folyamatirányítás (irányítás) lehet: vezérlés vagy  

szabályozás. 

A vezérlés olyan irányítás, amelynél a vezérlőberendezés vagy az ember az irányítani kívánt 

jellemző pillanatnyi értékétől függetlenül avatkozik be a folyamatba. 

A szabályozás olyan irányítás, ahol a beavatkozás az irányítani kívánt jellemző pillanatnyi értékétől 

függ. 

Jó példa erre egy zárt helyiség fűtése a külső, illetve a belső hőmérséklet figyelembevételével.  

 

113. kép Vezérlés és szabályozás 

A kereskedelembe kapható a VinPilot erjesztés irányítási rendszer. Ennek jellemzői: 

− szoftveres támogatású, 

− ellenőrzi és irányítja (szabályozza) az erjedési folyamatokat egyszerre több tartályon, 

 

114. kép Szabályzók a tartályokra szerelve 

 

− kisebb pincészetek számára készülnek olyan rendszerek, amelyek kézi irányításúak, 



 

 

115. kép Kézzel történő szabályozás 

− a borászatban zajló összes beavatkozás dokumentálható, később lehívható. 

A szabályzók a tartályokra vannak építve, így a helyszínen leolvasható az éppen aktuális erjedési 

hőfok. 

A szabályzók csatlakozóegység segítségével kapcsolódnak egymáshoz, és a központi 

számítógéphez. 

 

116. kép VinPilot hálózat 

Opcióként a rendszerhez illeszthető a vörösborkészítésnél használható mikrooxidációs rendszer, 

valamint pinceklímát működtető berendezés. 



 

8. A FEHÉR- ÉS VÖRÖSBORKÉSZÍTŐ ÜZEM BERENDEZÉSEI, GÉPEI 

Egy szőlőfeldolgozó üzem gépekkel, berendezésekkel szemben támasztott igényei speciálisak. 

Meghatározó jellegű elsősorban a feldolgozandó szőlő milyensége, a vásárlók igénye, a hagyományok, 

a borász elvárásai stb. 

Bármilyen igények merülnek fel, a feldolgozásnak gazdaságosnak és biztonságosnak kell lenni. A 

gépsort úgy kell összeállítani, hogy a gépsor egységeinek teljesítménye összhangban legyen. 

Meghatározónak nevezzük a gépsor azon egységét, amelyhez a többi gép, berendezés teljesítményével 

igazodik.  

A fehér szőlő feldolgozó gépsornál a meghatározó gép a sajtó.  

A héjonerjesztéses módszerrel működő kék szőlő feldolgozó gépsor „vezérberendezése” az 

erjesztőberendezés, míg a cefremelegítéses módszerrel működőnél a cefrehevítő berendezés. 

Akkor lesz az üzemelés biztonságos, ha a meghatározó gép, vagy berendezés előtt és utána lévő 

gépek, berendezések teljesítményfelesleggel rendelkeznek a vezérgép 100 %-ot jelentő 

teljesítményéhez képest. Ugyanakkor azt is szem előtt kell tartani, hogy ha valamelyik gép, berendezés 

meghibásodás miatt kiesik, akkor az egész feldolgozó működése megbénul, ami természetesen kihat a 

szüretre is. Ezért célszerű valamennyi –a gépsor működése szempontjából nélkülözhetetlen– gépből 

kettőt beállítani. 

A következőkben vázolt gépösszeállítások nem kötelező érvényűek, inkább mintaként szolgálnak. 

A technológia és technika naponta produkálhat –és produkál is– újabb és újabb megoldásokat. Ami ma 

újdonság és korszerű, az holnap elavulttá válhat.  

A technológiai folyamatok biztos ismeretére támaszkodva –és ismerve a piac kínálatát a gépek, 

berendezések vonalán– kellő anyagi háttér esetén összeállítható a legmodernebb szőlőfeldolgozó 

gépsor. 

8.1 FEHÉR BORSZŐLŐ FELDOLGOZÓ GÉPSOR 

A minőségi fehérborkészítés egyik meghatározó követelménye, hogy a préselési nyomás minél 

alacsonyabb legyen. Ennek a kritériumnak a pneumatikus sajtók (tanksajtók) felelnek meg. 

Korábban (az 1980-as években) működtek olyan gépösszeállítások, ahol a léelválasztó és a prés 

folyamatos (csigás) működésű volt. Ezek a gépek a mai kíméletes szőlőfeldolgozás követelményeinek 

nem felelnek meg. 

Az alábbi gépsor szakaszos működésű tanksajtóval, mint vezérgéppel, működő fehér szőlő 

feldolgozó berendezés. 

 

117. kép Fehér borszőlő feldolgozó gépsor 



 

 

A gépsor fő részei: 

1  tartálymérleg 6  pneumatikus sajtó 

 1a  mérlegfej       6a  törkölyszállító szalag 

 1b  mintavevő       6b  mustelosztó 

 1c  refraktométer      7  ülepítőtartály 

2  zúzó-bogyózó (a zúzó működése kiiktatható)   8  előszűrő 

 2a  pneumatikus kocsányelszívó    9  szeparátor 

 2b  csigás cefreszivattyú     9a  dobszűrő (mustalj) 

 2c  üres cső jelző készülék    10 pillanat hevítő (elavult) 

3  SO2 beadagolás a cefrébe     11 erjesztő tartály 

4  zselatin oldat adagolás a cefrébe (elavult)   12 mustalj elvezetés 

5  áztató tartály (puffer tartály) 

            5a  szintjelző 

8.2 KÉK SZŐLŐ FELDOLGOZÓ GÉPSOR 

A kék szőlő feldolgozása hazánkban héjonerjesztéses módszerrel történik. Cefremelegítéssel 

működő gépsorok elvétve találhatók (létjogosultságuk penészes, rothadt szőlők gyors feldolgozásánál 

van). 

8.2.1 Kék szőlő feldolgozó gépsor héjonerjesztéssel 

Az alábbi gépsor héjonerjesztővel működő kék szőlő feldolgozó berendezés. 

 

118. kép Kék szőlő feldolgozó gépsor héjonerjesztéssel 

A gépsor fő részei: 

1  tartálymérleg    

 1a  mérlegfej       

 1b  mintavevő     

 1c  refraktométer       

2  zúzó-bogyózó (a zúzó működése kiiktatható)   

 2a  pneumatikus kocsányelszívó   

 2b  csigás cefreszivattyú  

 2c  ürescső-jelző készülék     

3  SO2 beadagolás a cefrébe      

4  héjonerjesztő berendezés 



 

 4a  szintjelző 

5  sajtó 

6 ülepítő tartály 

7  színbor + présbor a pincébe 

8  híg alj a vákuum dobszűrőbe 

9 vákuum dobszűrő  

8.2.2 Kékszőlő feldolgozó gépsor cefrehevítéssel 

Nemcsak a teljesség kedvéért, hanem azért is, mert néhány évtizede még hazánkban is elterjedt volt 

a „kék szőlő feldolgozása cefrehevítéssel” módszer Alfa-Laval hővisszanyerővel felszerelt változata, 

tekintsük át ennek a különleges eljárásnak a gépsorát! 

 

119. kép Kék szőlő feldolgozó gépsor Alfa-Laval hővisszanyerővel 

A gépsor fő részei: 

1  tartálymérleg    

 1a  mérlegfej       

 1b  mintavevő     

 1c  refraktométer       

2  zúzó-bogyózó (a zúzó működése kiiktatható)   

 2a  pneumatikus kocsányelszívó   

 2b  csigás cefreszivattyú  

 2c  ürescső-jelző készülék     

3  SO2 beadagolás a cefrébe  

4  puffertartály keverővel (előzetes léelválasztás  

    nélkül teljes cefremennyiséggel dolgozik a rendszer) 

5  csigaszivattyú 

6  hővisszanyerő (Alfa-Laval) 

7  cefrehevítő  

8  hőn tartó tartályok 

 8a  keverő berendezés → homogén állapot 

9  enzim adagolás 

 10  dinamikus léelválasztó 

 11  dinamikus sajtó 

 12  hűtőberendezés, ha melegen történt a sajtolás 

 13  előülepítés 

 14  előszűrés 

 15  szeparálás 



 

 16  fajélesztő adagolás 

 17  vákuum dobszűrő mustüledék feldolgozásra 

A kíméletes szőlőfeldolgozás és borkészítés alapvető megoldása a gravitációs erő kihasználása. Az 

alábbi ábrán ennek egyfajta megoldását tanulmányozhatjuk:  

 

120. kép Gravitációs szőlőfeldolgozó 



 

9. SEGÉDANYAG-ADAGOLÓK ÉS KEVERŐBERENDEZÉSEK 

9.1 KÉN-DIOXID ADAGOLÓK 

A borászatban kénezéskor nem elemi ként, hanem kén-dioxidot (SO2) használnak. 

A kén-dioxid vizes oldata a kénessav (H2SO3) –ilyen formában van jelen a borban a kén-dioxid: 

részben kötött, részben szabad formában. 

A kén-dioxid egyszerre több funkciót tölt be a bor készítésében és a bor kezelésében: 

− antiszeptikus (antibakteriális) hatás, 

− antioxidáns és redukáló hatás, 

− íz- és zamatanyag feltáró és megőrző hatás, 

− színstabilizáló hatás. 

Kénezésre kisüzemekben a borként (kálium-piroszulfit) használják. Ebből többnyire törzsoldatot 

készítenek (5% SO2-t tartalmazó „boros” oldat), ami könnyen és pontosan adagolható. 

Nagyüzemek szinte kizárólag cseppfolyósított kén-dioxidot alkalmaznak, korszerű adagolófejekkel 

adagolva (kisüzemek számára is hozzáférhető a cseppfolyósított SO2 gáz kisebb tartályokban, vagy 

egyszerűen flakonokban). 

Mikor használjuk a kén-dioxidot? 

− cefre kénezéskor → oxidáció megelőzése, 

− cefre áztatáskor → aromakinyerés és oxidáció megelőzés, 

− must kénezéskor → ülepítéskor gátolja az erjedés beindulását, ill. tartósítás előtt, 

− bor kénezéskor  

– → első fejtéskor alapkénezés, 

– → további fejtéskor a bor állapotától függően, 

– → palackozás előtt a megfelelő szabad kénessav szint beállítására. 

A kén-dioxidot pontosan kell adagolni és alaposan elkeverni a feldolgozás alatt álló anyagba, hogy 

a legkedvezőbb hatást lehessen elérni. 

A kén-dioxid adagoló fő részei: 

− SO2 tartály, 

− adagoló szerkezet, 

− injektor. 

A kén-dioxid tartály anyaga hagyományosan acél, de újabban beszerezhető alumínium ötvözetből 

24 kg töltési tömeggel. 

Jellemzők: 

− nyomásállóság, 

− kifejtési lehetőség gáz vagy folyadék formában reduktoron keresztül. 

Az adagoló szerkezet lehet: 

− szakaszos vagy folyamatos működésű, 

− gáz vagy folyadékadagoló. 

9.1.1 Szakaszos kén-dioxid adagoló 

A borászatban csak folyékony kén-dioxidot adagolnak szakaszosan. 

Ezek az adagolók átlátszó anyagból készült, nyomásálló, kalibrált edények. 

Befogadóképességük: 50-5000 g. 

Használatuk: 

− a betöltő szelep megnyitása, 

− a mérőhengerbe beáramló SO2 ellenőrzése, mérése, 

− a szükséges mennyiség beáramlása után betöltő szelep zárása, elvezető szelep nyitása, a 

folyékony kén-dioxid a kezelendő anyagba áramlik. 



 

Teljes a szakaszosság, ha a berendezés egy mérőhengeres. A két mérőhengerrel működő 

készüléknél, amíg az egyik mérőhenger ürül, addig a másik tölthető. Így a kénezés szempontjából a 

szakaszosság majdnem kiküszöbölhető. 

 

121. kép Szakaszos kén-dioxid adagoló 

9.1.2 Folyamatos kén-dioxid adagoló 

A berendezés fő részei: 

− szabályzó, 

− injektor. 

A szabályzót az injektorban fellépő vákuum működteti akkor, ha az injektorban folyadékáramlás 

van. Ez a vákuum érvényesül a szabályzóban is. Ennek hatására kinyílik a biztonsági szelep, és az 

összekötő csővezetéken keresztül, a nyitott visszacsapó szelepen át a kén-dioxid gáz a kezelendő 

folyadékáramba jut. 

A kijutó gáz mennyiségét a szabályzószeleppel lehet beállítani. Az áramló mennyiség ellenőrzésére 

a rotaméter szolgál.  

Tömítetlenség, vagy ha az injektorban nincs folyadékáramlás, a vákuum megszűnik, és a biztonsági 

szelep lezár. 

A készülék adagolási pontatlansága legfeljebb 4 %, adagolóképessége: 0,6-2000 g/h lehet típustól 

függően. 

Ez a berendezés alkalmas gáz-, és folyékony állapotú kén-dioxid adagolására is. 



 

 

122. kép Kén-dioxid adagoló folyékony és gáz halmazállapotú SO2 adagolására 

9.1.3 Cseppfolyós kén-dioxid alumínium palackban 

Ezzel a palackkal lehetőség van a kén-dioxid folyékony és gáz halmazállapotú adagolására. 

A felső szelep nyitásával a kén-dioxid gázhalmazállapotban távozik a palackból a kénező csövön és 

a diffúzoron keresztül. Az eltávozott mennyiség mérése mérleggel történik. 

Az alsó szelep nyitásával a kén-dioxid folyadék fázisban távozik (búvárcsövön át) a palack oldalára 

szerelt 150 ml-es nyomásálló adagoló hengerbe. A mennyiség a henger skáláján mérhető le. Mérés 

után zárjuk a beömlő szelepet, és nyitjuk a kiömlő szelepet. A folyékony kén-dioxid a kénező csövön 

és a diffúzoron keresztül távozik. 

Előnye: 

− kicsi össztömeg (6 kg a palack, és 24 kg a töltési tömeg), könnyebb kezelhetőség, 

− alkalmas kis hordók és nagy tartályok kezelésére, 

− nem oldódik vasion a borba. 



 

 

123. kép Kén-dioxid alumínium palackban 

 

124. kép Üzemkészre szerelve 

9.2 KEVERŐBERENDEZÉSEK 

A keverés a borászatban nagyon gyakori művelet. Célja általában a nem homogén folyadék 

egyneműsítése. Az egyneműsödés sokszor önmagától is végbemegy (pl. cukor oldódása), de hosszú 

idő alatt. A keverőberendezések gyorsítják a folyamatot. 

A keverést valamilyen technológiai cél eléréséért végezzük.  

Ennek megfelelően a keverés célja lehet:  

− az oldás elősegítése (pl. cukor oldódása), 

− a kristályosodás elősegítése (pl. hidegkezelés), 

− a hőátadás elősegítése (pl. hőcserélők), 



 

− az ülepedés megakadályozása (pl. kovaföldszűrő tartály), 

− a gázok eltávolításának elősegítése (pl. sparging technika), 

− kémiai, biológiai változások elősegítése (pl. fajélesztő eloszlatás), 

− az anyag kedvezőbb szerkezetének létrehozása (pl. házasítás) 

− borkezelő anyagok bekeverése (pl. derítés, kénezés) 

A keverés időtartamát befolyásoló tényezők: 

− a keverő alakja, 

− a keverő mérete, 

− a keverés intenzitása. 

A keverőberendezések a folyadékban végzett mozgásuk során előidézhetnek lamináris, vagy 

turbulens áramlást. Minél nagyobb a turbulencia, annál rövidebb a keverési idő.  

A gyakorlatban a keverők forgó mozgást végeznek, így a keverés intenzitását a fordulatszámmal  

lehet  jellemezni. 

Nem csak az érdekesség kedvéért! A keveréshez szükséges teljesítmény: 
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ahol:  

P → teljesítmény [W], 

k → alaktól függő arányossági tényező, 

n → a keverő fordulatszáma [1/perc], 

d → a keverő átmérője [m], 

ρ → a folyadék sűrűsége[kg/m³]. 

 

Ezen az alapon a különböző keverők összehasonlíthatók. 

Energiapazarlással jár a keverés akkor, ha 

− nem az optimális fordulatszámmal keverünk, 

− túlkeverés történik, 

− együttmozgás játszódik le. 

Túlkeverés: ha a homogén állapotban is keverünk. 

Együttmozgás: ha a keverendő folyadék a keverővel közel azonos sebességgel körben áramlik 

(ütközőt kell alkalmazni a folyadéknak! → turbulens áramlást okoz). 

A szükséges paraméterek meghatározása (típus, átmérő, fordulatszám) kísérleti úton történik.  

A keverés teljesítményigénye függ a keverő méretétől és fordulatszámától, valamint a kevert anyag 

sűrűségétől illetve viszkozitásától. 

A korszerű keverőberendezések frekvenciaváltóval vannak felszerelve → kiválasztható az 

optimális fordulatszám. 

A borászatban alkalmazott keverőberendezések: 

− folyadéksugaras keverők: 

– keverőszivattyúk, 

– keverő ejektorok, 

− mechanikus keverők: 

– síklapátos keverők, 

– propellerkeverők, 

– turbinakeverők, 

− pneumatikus keverők. 



 

9.2.1 Folyadéksugaras keverők 

Jellegzetességük, hogy a keverendő folyadék egy részét használják a keverés elvégzésére úgy, hogy 

elszívják, majd megnövelt nyomással visszanyomják. A visszanyomott folyadéksugár vagy 

közvetlenül kever, vagy megfelelő berendezés (ejektor) közbeiktatásával történik a keverés. 

 

9.2.1.1. Keverőszivattyúk 

Az alkalmazás egyik módja szerint tartályon kívül telepített szivattyú szívja, majd nyomja vissza a 

keverendő folyadék egy részét. Ennek alapeseteit tanulmányozhatjuk a következő ábrán: 

 

125. kép A folyadéksugár visszavezetései 

A legrosszabb keveredést a 3. ponton történő visszavezetés adja, a legjobbat pedig az átlós irányú 

(1). 

A nagyobb térfogatáramú és nagyobb nyomású szivattyú jobb eredményt ad, különösen megfelelő 

szűkítő alkalmazásával (növekszik a kilépő folyadéksugár mozgási energiája). 

Másik módszer szerint búvárszivattyú alkalmazunk. A szivattyút a tartály kb. 1/3 magasságában 

helyezzük el, így a szivattyús keverési mód gazdaságosabbá tehető. 

 

9.2.1.2. Keverő ejektorok 

A keverő ejektor saválló acélból készített sugárszivattyú. A tartály térfogatához igazodóan több 

darabot csőállványra szerelnek, és ezt a tartály fenéklemezén helyezik el. Az ejektorok a csőállványon 

a megfelelő szögben állíthatók. Az ejektorokat a tartályon kívül telepített szivattyú nyomócsöve látja 

el a tartályból szívott folyadékkal. 

Az ejektor fúvókájába nyomott folyadék a szűkületben felgyorsul, majd a keverőtérben 

nyomáscsökkenés jön létre. Ide beáramlik a tartályban lévő folyadék, keveredik a fúvóka 

folyadékával. A diffúzorban a sebessége csökken, nyomása növekszik, és az ejektorból kilépve a 

tartályban lévő folyadékban keveredést okoz. 



 

 

126. kép Keverő ejektor 

Kisebb, kör keresztmetszetű tartályoknál az ejektort úgy helyezzük el, hogy a kilépő folyadéksugár 

tangenciális irányú legyen. Nagyobb, hengeres tartályoknál a fenéklemez közepére telepítjük a 

keverőegységet úgy, hogy az ejektorokból kilépő folyadéksugarak a tartály felső éle irányába 

mutassanak. 

9.2.2 Mechanikus keverők 

Forgó tengelyre szerelt saválló anyagból készített, célszerűen kialakított keverőelemmel hozzák 

létre a keverő hatást. Méreteik és fordulatszámuk a keverő típusára jellemzőek. 

 

9.2.2.1. Síklapátos keverők 

 Lemezből, laposacélból vagy csőből készülnek. 

Átmérőjük viszonylag nagy, de jellemzően a nagyobb viszkozitású folyadékoknál használják a 

nagyobb átmérőjűeket kisebb fordulatszámmal. 

A fordulatszám-tartomány: 20-100 ford./perc.  

Az áramlási irány jellegzetesen tangenciális, ami vertikális áramlással párosul. 

Típusai széles skálán mozognak a keverő alakja szerint. 

Felhasználása a borászatban: pl. kovaföld szuszpenzió előállítása. 

 

127. kép Lapkeverő 

9.2.2.2. Propeller keverők 

Szárnylapátjai saválló acélból készített mértani csavarfelületek. Kialakításuk: 2,  3, ritkán 6 

szárnyú. 



 

 

128. kép Propeller keverő  

Fordulatszámuk tág határok között változik: 150-2880 ford./perc. 

Működése közben a keverendő folyadékban igen intenzív axiális áramlást hoz létre. Közben az erős 

tölcsérképződés a jellemző. Így egyrészt a keverés hatásfoka nem jó, másrészt erősebb oxidációt és 

habosodást is eredményez. Ennek elkerülése érdekében a tartály belső fala mentén áramlástörő 

lemezeket helyeznek el. 

Hatásosabb a keverés, ha az üzemelés nem folytonos, hanem periodikus. Ez azt jelenti, hogy pl. 10-

15 perces keverés után néhány perces megszakítás következik. Ez a folyamat egyszerűen 

automatizálható. 

Használatuk akkor célszerű, ha a keverési feladat kis viszkozitású, de nagy tömegű folyadék 

keverése (pl. házasítás). 

Henger alakú tartályokban az örvényképződés elkerülése érdekében a keverőt excentrikusan, vagy 

átlósan építik be. Szögletes tartályoknál a keverő telepítési pontjának nincs hatása a keverés 

minőségére. 

 

129. kép Keverő elhelyezése hengeres tartályban 

Általában 100 m³ tartálytérfogatig gazdaságosan alkalmazhatók a kimozduló szárnyú hordozható 

propellerkeverők. Egyes típusainál a csőtengelyen keresztül a keverés közben védőgáz adagolás is 

történhet. Az üzemelés közben jelentkező tölcsérképződés úgy kerülhető el, ha a propeller merülési 

mélysége legalább 600- 800 mm.  



 

 

130. kép Kimozduló szárnyú keverő 

 

9.2.2.3. Turbina keverők 

Használatuk visszaszorult. 

 

9.2.3. Pneumatikus keverők 

A bor keverését sűrített gáz végzi. 

A borászatban alkalmazott keverési módok közül a leggyorsabb. 

A berendezés fő részei: 

− gázelosztó cső, 

− gázsűrítő berendezés. 

A gázelosztó perforált acél vagy gumicsövet a tartály fenéklemezén helyezik el. A furatok mérete a 

dugulásveszély miatt 3 mm-nél kisebb nem lehet. A perforációt a csövön célszerű spirálvonalban 

elhelyezni az indításkor jelentkező lökések elkerülése érdekében. 

A gázsűrítő berendezés sűríti a keverést végző gázt 0,5-3,0 bar nyomásra. 

Működés közben a perforáción kilépő gázbuborékok folyadékrészeket ragadnak magukkal, és 

intenzív keveredést okoznak. 

Ha a művelethez sűrített levegőt használunk, akkor oxidáció jelentkezik. Ennek elkerülése 

érdekében inert gáz használata célszerű.  

Széndioxiddal, nitrogénnel vagy ezek keverékével igen hatásosan, oxidációt kizárva keverhetünk 

borokat.  

Sűrített nitrogén gáz előállítható „Nitrogéngenerátorral”. Ezek alkalmazása nemcsak kényelmi, 

hanem főleg gazdasági okokból előnyös. 



 

10. A SZEPARÁTOR 

A szeparátorok többek között szuszpenziók alkotórészeinek szétválasztására szolgáló 

berendezések. A szétválasztás sűrűségkülönbség alapján történik centrifugális erő segítségével. 

Sűrűségkülönbség alapján működik a gravitációs ülepítés is, de a működtető gravitációs erő töredéke a 

szeparátorokban fellépő centrifugális erőnek. 

A centrifugális erő nagyságát a következőképpen határozhatjuk meg: 

 

Fc = m · r · ω² [N]    A szögsebesség kifejezése a fordulatszámmal: 

 

Ahol: Fc → centrifugális erő [N]  
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  ahol n→fordulatszám [1/perc] 

 m  → test tömege [kg] 

 r   → forgási sugár [m] 

 ω → szögsebesség [1/s] 

 

A gravitációs erő: 

 

Fg = m · g [N]  

 

Ha képezzük a centrifugális erő és a gravitációs erő hányadosát, megkapjuk, hogy a szétválasztás 

szempontjából  hányszoros erő működik a szeparátorban a gravitációhoz képest. Ezt a viszonyszámot 

a szeparátor jelzőszámának is nevezzük, ennek alapján lehet összehasonlítani a szeparátorok ülepítő 

képességét. 
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A jelzőszám értéke a szeparátor fordulatszámától függően 200-5000 lehet. 

 

A szeparátor legfontosabb szerkezeti része a dob. Ebben hozzuk létre azt a centrifugális erőteret, 

amely a szuszpenziók alkotóinak szétválasztását végzi. A hatékony szétválasztás alapja a nagy 

fordulatszám. Ez egyben a baleseti veszélyforrás is. Kis kiegyensúlyozatlanság a nagy fordulatszám 

mellett rezgéseket ébreszt, mely szélső esetben a gép szétszakadását is okozhatja. Ez a veszély 

megelőzhető a forgó tömegek kiegyensúlyozása, gondos szerelés, szakszerű és rendszeres karbantartás 

révén. 

A szeparátor kiválasztásának szempontjai: 

− technológiai szempontok, 

− gazdaságossági szempontok, 

− a berendezés biztonságtechnikája. 

A magyar piacot az Alfa-Laval szeparátorok uralják. Ezek fordulatszáma: 6000-9000 1/perc, a dob 

felfutási ideje kb. 3 perc (ha egy centrifuga fordulatszáma > 10 000 1/perc, akkor szupercentrifugának 

nevezzük). 

A centrifugák a megvalósított művelet szerint lehetnek: szűrő-, derítő-, ülepítő- és emulzióbontó 

berendezések. A derítő- és ülepítő centrifugákat nevezzük szeparátoroknak. A borászatban az ülepítő 

rendszerű szeparátorokat használják. 

A szeparátorok csoportosítása: 

1. A dobbetétek alakja szerint: 

− körkamrás szeparátorok, 

− tányéros szeparátorok, 

− csigás centrifugák (dekanter). 



 

2. A dob ürítése szerint: 

− szakaszos, kézi ürítésű, 

− szakaszosan önürítő, 

− folyamatosan önürítő. 

A borászatban a tányéros, szakaszosan önürítő szeparátorokat használják. 

A szeparálás alkalmazásának területei a borászatban: 

− a must erjedés előtti tisztítása, 

− kierjedt újbor kezelése, 

− derített újbor szeparálása 

− pezsgő seprőtelenítése. 

A must szeparálása az utóbbi időben erőteljesen visszaszorult, a szeparálás szerepe elsősorban a 

kierjedt újbor  kezelésében és pezsgőkészítésnél van. 

 

Tányéros, szakaszosan önürítő szeparátor 

A borral érintkező valamennyi rész saválló acélból készül. 

Fő szerkezeti részei:  

− dob, 

− tányérok (dobbetétek), 

− nyomásnövelő, 

− ürítő szerkezet, 

− hajtómű, 

− állvány, 

− szerelvények. 

 

131. kép Alfa-Laval szeparátor 

A dob 

Alakja két egymással szembefordított csonkakúp, melyeket menetes gyűrű fog össze. A radiálisan 

ürítő szeparátoroknál a legnagyobb dobsugárnál találjuk az ürítő nyílásokat. A dob felső részén, a 

dobfejben van a nyomásnövelő kamra. A nyomásnövelő bevezető csöve (ez vezeti be a szeparátorba a 

folyadékot) a tányértartó csőtengelyébe nyúlik. 

Működés közben a dob forog, fordulatszáma 4000-7000 1/perc. 



 

 

132. kép A szeparátordob teljes metszete 

A tányérok  

Vékony (0,5-1,0 mm) lemezből sajtolt, csonkakúp alakú (kúpszög kb. 50 fok), távtartó 

szemölcsökkel rendelkező alkatrész. A bordázott tányértartón helyezkednek el, felül anya szorítja 

össze a tányérköteget. A tányérok darabszáma 20-tól több száz darabig.  

A tányérköteg által el nem foglalt dobtérfogat az üledéktér (térfogata: 5-95 liter). 

 

133. kép Szeparátor dobtányér 

A nyomásnövelő 

A dobfejben helyezkedik el, álló szerkezeti rész. Feladata a szeparátorból kivezetni a kezelt bort 

úgy, hogy közben növekedjen a nyomása. Ennek úgy tud eleget tenni, hogy a nyomásnövelő tárcsája 

befelé bővülő keresztmetszetű nyílásokkal rendelkezik (centripetális szivattyú). Ezekben a járatokban 

áramolva a nagysebességű bor mozgási energiájának egy része nyomási energiává alakul. Az innen 

kilépő bor nyomása többnyire 3-4 bar. 



 

 

134. kép Szeparátor nyomásnövelő 

Az ürítőszerkezet 

A dobbal van egybeépítve. Feladata a dob üledéktartalmát a szeparátor működése közben kiüríteni. 

A mai gyártmányokon az alsónyomású ürítőszerkezeteket alkalmazzák. Ezek a dob alsó részéhez 

csatlakoznak. 

Csoportosításuk a működtető vezérlőközeg alapján: 

− egy vezérlőközeges, 

− két vezérlőközeges. 

Az ürítőnyílásokat a szeparátor működési helyzetében a zárdugattyú tartja zárva. Ürítéskor kívülről 

bevezetett nyitóközeg (víz, olaj, levegő) nyomásának hatására a zárdugattyú lefelé mozdul, kinyílnak 

az ürítőnyílások, a dob üledéktere kiürül. Ha a nyitóközeg bevezetését megszüntetjük, a zárdugattyú 

újra zárt helyzetbe kerül. 

 

A hajtómű 

Feladata:   

− a dob üzemi fordulatszámának biztosítása, 

− működés közben a magas fordulatszám következményeként jelentkező rezgések csillapítása, 

illetve kiegyenlítése. 

Fő részei: 

− 3 fázisú aszinkronmotor, 

− tengelykapcsoló, 

− hajtótengely, 

− hajtásmódosítás, 

− dobtengely, 

− csapágyazások. 

A villamos motor nyomatékát tengelykapcsoló közvetíti a hajtótengely felé. 

A tengelykapcsoló lehet: 

− súrlódásos-röpsúlyos, 

− hidraulikus, 

− elektromágneses. 

A tengelykapcsoló külső dobján alakítják ki a kézzel működtetett kézifék dobot, aminek leálláskor 

van szerepe (a leállított dob szabadonfutója miatt még több percig forogna). 

A hajtásmódosítás gyakori megvalósítása a gyorsító csigahajtás, illetve az ékszíjhajtás, esetleg 

laposszíj hajtás. 

A dobtengely függőleges helyzetű tömör acéltengely, felső kúpos végéhez kapcsolódik a dob. 



 

A nagytömegű dob indításkor, leállításkor, illetve a bor bevezetésekor kilenghet. Ennek 

kiegyenlítésére szolgál a rugóval megtámasztott nyakcsapágy. A dobtengely alsó vége úgy van 

csapágyazva, hogy a dob kilengésekor megbillenhet, valamint lehetővé váljon a nagy tömeg 

megtartása. Ezekre a feladatokra önbeállós golyós és hengergörgős csapágyakat alkalmaznak. 

 

135. kép Szeparátor hajtómű 

Az állvány 

Anyaga acélöntvény. A felső részében a dob és a szediment ürítőnyílása található, alsó részén pedig 

a hajtómű. 

 

A szerelvények 

A szeparátor működését, ellenőrzését szolgáló csövek, csapok, szelepek, műszerek, vezérlő 

berendezések. 

 

Működése: 

− a dob aljára bevezetett folyadék kitölti a rendelkezésre álló teret, 

− az állandóan beáramló folyadék arra kényszerül, hogy a tányérok között haladjon tovább, 

− a tányérok között vékony folyadékréteg alakul ki, és a centrifugális erő hatására a folyadékban 

lévő zavarosító anyag a tányérok alsó felületére ülepedik, itt nagyobb csomókba összeáll, és 

kicsúszik az üledéktérbe, 

− minél kisebb a tányérok között a távolság, annál jobb a tisztító hatás. 



 

 

136. kép Folyadék áramlása a tányéros szeparátorban 



 

 

137. kép A tányérok közötti ülepedés 

Ha a dob üledéktere megtelik üledékkel, üríteni kell. Helytelen gyakorlat a túl korai, de még inkább 

az elkésett ürítés. 

Mikor kell üríteni?  

Ez meghatározható: 

− tapasztalati úton, időméréssel, 

− számítással, 

− nomogrammal, 

− önvezérlő rendszerrel. 

Kézi ürítés, illetve időprogram alapján történő ürítés régebbi gépekre jellemző. 

Az önvezérlő rendszereknél az ürítési időköz automatikusan dől el.  

Ennek alapja lehet: 

− a szeparált bor zavarosságának mérése, vagy 

− a dob üledéktere telítettségének érzékelése. 

Az alábbi ábra egy korszerű hidraulikus önvezérlő ürítési rendszert mutat. 



 

 

138. kép Szeparátor hidraulikus önvezérlő szabályozás 

A dobban a tányérköteg tetején jelzőtányér van, mely a dobfallal csatornát képez. Amíg nincs 

telítve az üledéktér, működik a szeparátor, és a jelzőtányér mellett szeparált bor áramlik a 

rotaméterhez, annak úszóját megemeli. Ez a kis mennyiségű bor visszakerül a dobfej nyomásnövelő 

kamrájába. Amikor annyi szediment gyűlik össze az üledéktérben, hogy elzárja a jelzőtányér és a dob 

fala közötti rést, a jelzőfolyadék áramlása megszakad. A rotaméterben a fémúszó leül, áramkört zár, 

kapcsolja a mágneskapcsolót, az ürítési folyamat automatikusan lezajlik, majd a szeparálás 

folytatódik. 

A dob ürítésének lehetséges módjai: 

− teljes ürítés, 

− részleges ürítés 

− kombinált ürítés, 

− teljes ürítés + vízöblítés. 

Teljes ürítéskor meg kell szüntetni a bor beáramlását, a dob hosszabb ideig (10-15 s) nyitva van, 

ezalatt a dobban lévő szediment és a bor is az ürítési aljba kerül. 

Részleges ürítéskor a bor betáplálását nem szakítjuk meg, a dob rövidebb ideig (1-2 s) van nyitva, 

ezalatt a szeparátorból csak a szediment, vagy annak egy része távozik, a bor nem. 



 

11. A SZŰRŐGÉPEK 

A szűrés a bor fizikai tisztításának a módszere. Olyan áramlástani művelet, melynek során a bor 

nyomáskülönbség hatására szűrőközegen átáramlik, és a benne lévő szilárd részecskék különválnak a 

folyadékfázistól. A nyomáskülönbség létrehozható szivattyúval vagy vákuumszivattyúval. 

Nélkülözhetetlen a borok tisztítási és stabilizálási, azaz készre kezelési folyamatában. 

Szűréssel csírátlan állapot is elérhető, ezért nagy jelentőségű eljárás a palackozás előtt. 

A szűrőhatás a szűrőfelület milyenségétől függően lehet: 

− felületi (kétdimenziós szűrés, szitahatás) 

− mélységi (háromdimenziós szűrés, lepényszűrés). 

 

139. kép Felületi szűrés és mélységi szűrés 

Szűrőhatások 

A felületi szűrés lényege, hogy a borban lévő szilárd részecskék a szűrő felületén fennakadnak. 

Jellemző, hogy a szűrőréteg a szűrés kezdetén és a végén is ugyanannyi. A szűrés folyamán egyre több 

részecske rakodik a szűrő felületére, ami a nyomás emelését igényli és végül a szűrés leállítását 

okozza. Az is igaz, hogy ez az ún. záróréteg is részt vesz a szűrésben.  

A mélységi szűrés lényege, hogy a szűrés folyamán három hatás érvényesül. Egyrészt a szitahatás, 

azaz a pórusméretnél nagyobb szilárd részecskék már a szűrő felületén fennakadnak, másrészt a 

mélységi hatás, azaz a kapillárisba bejutó kisebb részecskék egy részét a kapilláris iránytörései fogják 

meg, harmadrészt az abszorpció az elektromos töltés alapján (a cellulóz pozitív töltésű, míg pl. az 

élesztősejt negatív) az adhézió segítségével köti meg a kapillárisokba bejutó kis részecskék egy részét. 

Ez utóbbi hatás a szűrés előrehaladtával fokozatosan csökken, majd megszűnik. 

 A háromdimenziós szűrést egy induló kovaföldréteggel kezdjük, majd a szűrendő borral 

folyamatosan kovaföldet adagolunk. Így a szűrő felülete állandóan megújul, nem tömődik el, de a 

szűrőréteg vastagsága is egyre növekszik, míg végül a szűrő megtelik szűrőanyaggal, és le kell állítani 

a szűrést. 



 

 

140. kép  Szitahatás, mélységi hatás, adhéziós hatás 

A szűrőhatás sémái 

Hogy milyen szűrési módot választunk, az függ a bor kezeltségi fokától, illetve a technológiai 

céltól. De a választási lehetőséget behatárolja a technikai háttér. 

Mikor szükséges szűrni?  

− fejtés, derítés, érlelés, hőkezelés után, 

− palackozás előtt. 

A borászatban elterjedten alkalmazott szűrők a következők: 

− szerelvényszűrők, 

− lapszűrők, 

− kovaföldszűrők, 

– kamrás kovaföldszűrők, 

– tartályos kovaföldszűrők, 

− membránszűrők, 

− aljszűrők, 

– kamrás szűrőprések, 

– vákuum-dobszűrő, 

− tangenciális szűrők. 

11.1 SZERELVÉNYSZŰRŐK 

Előszűrőként, biztonsági szűrőként működnek. Feladatuk a nagyobb, nem szőlőből származó durva 

szemcsék kiválasztása. 

Szelepházhoz hasonló házban nyer elhelyezést egy szűrőkosár, amely belülről kifelé szűr. A kiszűrt 

anyag a kosár belsejében rakodik le.  Ha ez a kosár megtelik, egyszerűen kivehető, kitisztítható, majd 

visszahelyezhető. 



 

  

141. kép Szerelvényszűrő 

 

142. kép Szerelvényszűrő metszete 

11.2 LAPSZŰRŐK 

Fő szerkezeti részei:  

− alváz, 

− fej- és véglap, 

− szűrőkeretek, 

− szorítószerkezet, 

− szerelvények, 

− szűrőlapok. 



 

 

143. kép Lapszűrő 

Az alváz feladata a szűrő többi részének egységbe foglalása. Alátámasztása kisebb gépeknél 

kerekekkel, nagyobbaknál állítható lábakkal történik. A fejlap a vázzal egységet képvisel, nem 

mozgatható, rá támaszkodik az összes keret. A véglap és a keretek hosszanti tartórudakon nyernek 

elhelyezést. A véglapot a szorítószerkezet mozgatja az összeszerelés utolsó fázisaként. A szűrő alatt 

kármentő tálca található (acél vagy műanyag). 

 

144. kép Lapszűrő szerkezeti részei 

A fej- és véglap nagy terhelést viselnek, ezért a hátoldala egyenszilárdságú, a belső oldala viszont 

lehet sima, illetve rovátkolt vagy perforált lemezzel borított. Utóbbi esetben vezetési 

feladatot is ellát. Ilyenkor a fej- és véglap keretek éleit színes festékkel jelölik meg. 

 

A szűrőkeret alakja többnyire négyzet, mérete szabványos (20x20; 40x40…200x200 cm). Ehhez a 

mérethez igazodik a szűrőlap is.  

A keret a betöltött funkció alapján lehet: 

− T-keret, vagy 

− F-keret. 

A T-keret a szűretlen bort vezeti, míg a F-keret a szűrt bort. 

 

 



 

Részei:  

− kerettest → tömör vagy üreges, áttörettel vagy furattal a keretgyűrűk felé,  

− keretszegély → a szűrőlappal együtt tömít, 

− keretgyűrűk → összeszerelt gépnél alkotják a gyűrűcsatornákat (ahol a szűrt, vagy a szűretlen bor 

áramlik ), közöttük gumigyűrűk tömítenek, 

− keretnyúlvány → segítségükkel támaszkodik a keret a tartórudakra. 

 

145. kép Tömör szűrőkeret 

 

146. kép Üreges szűrőkeret 

Az átváltókamra is vezetőkeretként működik. Ha alkalmazzák, a szűrőkereteket két részre osztja, 

így egyszerre kétféle minőségű szűrés végezhető. Négy gyűrűvel (kettő vak), légtelenítő és kivezető 

szeleppel van felszerelve. 

 

A szorítószerkezet: az összeszerelt szűrőkereteket és szűrőlapokat szorítja össze a tökéletes 

tömítettség érdekében. A véglapot nyomja az álló fejlap felé, és a köztük lévő szűrőkereteket és 

szűrőlapokat szorítja össze. A kisebb gépeknél egyszerű csavarorsós szerkezet, a nagyobbaknál 

csavarorsós szorítószerkezet működik hidraulikus utánszorítással. A hidraulika szivattyúja kézi 

működtetésű. 

 



 

A szerelvények: az összeszerelt lapszűrő működtetésére és ellenőrzésére szolgálnak. A fejlapra, a 

véglapra és az átváltókamrára vannak szerelve.  

A lapszűrőkön általánosan használatos szerelvények: 

− bevezető szelep, 

− kivezető szelep, 

− légtelenítő szelep, 

− próbaszelep, 

− ürítőszelep, 

− gőzölőszelep, 

− nyomásmérő bemeneti, 

− nyomásmérő kimeneti, 

− nézőüveg. 

 

A szűrőlapok: anyaguk nagy tisztaságú cellulóz adalékanyagokkal (kovaföld és műanyag). Ezekből 

préseléssel készül a szűrőlap úgy, hogy egy bolyhos (ezzel érintkezik a szűretlen bor) és egy sima 

oldala van (ezzel érintkezik a szűrt bor).  

Szerkezete porózus, az összetevők aránya befolyásolja a pórusok méretét (a pórusok az összfelület 

55 – 75 %-át foglalják el). Vastagságuk: 3-5 mm. 

Egyszer használhatók. Használat előtt át kell mosni a papíríz elkerülése érdekében. 

 

 

147. kép Szűrőlap szerkezete  

(a – cellulóz + kovaföld, b – cellulóz, c – műanyaggal átitatott réteg) 

A szűrőlapok fontos jellemzője a D érték, mely megmutatja, hogy 1m² szűrőfelületen, 1 perc alatt, 

1 bar nyomáskülönbség mellett hány liter 20˚C hőmérsékletű desztillált víz áramlik át. 

 

D értékre vonatkozó tájékoztató adatok: 

 

Szűrés 

módja 

D érték 

Igen durva 1200-1600 

Durva 350-600 

Finom 50-200 



 

Igen finom 25-40 

Steril 6-20 

 

A borászatban alkalmazott tájékoztató értékek: 

 

 Szűrés módja D érték 

Egyszerű szűrés 150-300 

Melegsteril töltés 

előtt 

50-80 

Hidegsteril töltés 

előtt 

6-30 

 

Működése: a lapszűrők felületi szűrést (kétdimenziós) végeznek. A gépet úgy kell összeszerelni, 

hogy: 

− figyelembe vesszük, hogy a fej- és véglap ellát- e vezetési feladatot, 

− a T- és F-kereteket felváltva helyezzük a gépbe, 

− a szűrőlapokat a keretek közé tesszük úgy, hogy bolyhos oldaluk a T-keret felé nézzen, 

− összeszorítás. 

Összeszorításkor alakulnak ki a gyűrűcsatornák. A bevezető szelepen keresztül bevezetjük a gépbe 

a szűretlen bort, ez elárasztja a T-keretek és a szűrőlapok alkotta kamrákat, majd a szűrőlapokon a 

szilárd részecskék fennakadnak, a szűrt bor az F-keretek kamráiba jut, innen az F-keretek 

gyűjtőcsatornájába, majd a felhasználási helyre. 

Mindig ellennyomással szűrünk. Az ellennyomást a be- és kivezető szelepekkel állítjuk be. Kezdeti 

érték 0,3 – 0,5 bar. 

Szűrés során a szűrőlapok fokozatosan telítődnek, amit a belépő oldalon a nyomás fokozásával 

lehet korrigálni.  

Szűrés végén a megengedett szűrőnyomás (a bemenő oldali nyomásmérő állása) egyszerű szűrésnél 

maximum 3 bar, csírátlanító szűrésnél maximum 1,5 bar. Szénsavas italoknál a CO2 tartalom 

megőrzése érdekében a nyomáskülönbség minimum 1 bar. 

Amikor a szűrés során a megengedett maximális szűrőnyomást elértük, a szűrést le kell állítani, a 

gépet ki kell üríteni, szétszerelni, majd kimosni.  

Váltókamra használatával egy folyamaton belül többféle célú szűrés is megoldható. 

 

148. kép Egyszerű lapszűrő működése 



 

 

149. kép Váltókamrás lapszűrő működése 

Végezetül egy fontos jellemzője: könnyen kezelhető. 

11.3 KOVAFÖLDSZŰRŐK 

Háromdimenziós szűrést valósítanak meg. A szűrés közben folyamatosan adagolt szűrőanyag a 

szűrőfelület állandó megújulását jelenti, ezért szakszerű üzemelés esetén záróréteg nem alakul ki. A 

szűrési segédanyag kovaföld vagy perlit. A kovaföld egysejtű tengeri algák váza, porózus belső 

szerkezetű, míg a perlit hazai ásvány (alumínium-szilikát), olcsó, durva kovaföld részbeni 

helyettesítésére, előszűrésre használják. 

Fő részei: 

− adagoló, 

− szűrő. 

Az adagoló: többfunkciós szerkezet, a tartályában elkészített szűrőanyag szuszpenziót egyrészt 

állandó homogén állapotban tartja, másrészt pontosan szabályozható mennyiségben a szűrendő 

boráramba adagolja. 

Részei: 

− tartály, 

− keverőszerkezet, 

− adagolószivattyú, 

− szerelvények. 

A saválló acélból készült 50-1000 liter térfogatú tartály a kovaföld szuszpenzió elkészítésére és 

tárolására szolgál. Lapátos, vagy propellerkeverő biztosítja a kovaföld szuszpenzió homogén állapotát. 

Az adagolószivattyú membrán-, dugattyús- vagy csigás szerkezetű. Térfogatáramuk fokozatmentesen 

és pontosan szabályozható. Szerelvényei a szívó- és nyomócső, az ellenőrző üvegcső, és a 

térfogatáram mérő rotaméter. 



 

 

150. kép Adagoló membránszivattyú 

(1. membrán, 2. szivattyúház, 3. szívószelep, 4. nyomószelep, 5. dugattyú,  

6. visszatérítő rugó, 7. excenter tárcsa, 8. állítócsavar, 9. meghajtómotor,  

10. hajtómű, 11. ház, 12. légüst) 

A szűrőkészülék:  

Felépítése alapján lehet: 

− kamrás, vagy 

− tartályos. 

A tartályos szűrők a szűrőelemek alapján csoportosíthatók: 

− tányéros, 

− korongos, 

− gyertyás. 

11.3.1 Kamrás kovaföldszűrők 

Szerkezetük annyiban tér el a lapszűrők szerkezetétől, hogy a lapszűrő T-kerete helyébe a 

folyamatosan adagolásra kerülő kovaföld szuszpenzió befogadására alkalmas KG-keret kerül. 

Fő szerkezeti részei: 

− alváz, 

− fej- és véglap, 

− kovaföldkeretek, 

− kivezető keretek, 

− szorítószerkezet, 

− szerelvények. 

A kovaföld keret: a szűrendő bor és a vele folyamatosan adagolásra kerülő szűrőanyag 

befogadására alkalmas keret (KG-keret). 

Anyaga saválló acél vagy műanyag, méretei szabványosak (40x40…100x100 cm), szélessége 40-

50 mm. Mind a négy sarkán folyadékvezető gyűrű található, ezek közül kettő a keret belső terével van 

összeköttetésben, kettő pedig átvezető gyűrű. 

A szűrőgép összeszerelésekor a KG-keret mindkét oldalára támasztólap kerül (anyaga cellulóz, 

műanyag, nagy porozitású), így válik alkalmassá a szűrőanyag befogadására. 

A szűrő többi része megegyezik a lapszűrő gép hasonló részeivel. 



 

 

151. kép Kovaföldszűrő KG-keret 

 

152. kép Kamrás kovaföldszűrő 

Működése: összeszerelés után első feladat az alapréteg felhordása a támasztólapokra, ezzel tesszük 

szűrőképessé a szűrőt (összes szűrőfelületre számolva 300-800 g/m² kovaföld). 

A kovaföldes bor áramlásának útja: bevezető szelep –KG-keretek gyűrűcsatornái–  KG-keretek 

szűrőkamrái– itt a kovaföld rárakodik a támasztólapra, a bor pedig átszűrődik a támasztólapon – 

kivezető keretek (F-keretek) kamrái – F-keretek gyűrűcsatornái – kivezető szelep. A szűrőből kikerülő 

bort ellenőrizni kell, és mindaddig visszavezetni körforgásban a szűrőbe, amíg tökéletesen meg nem 

tisztul. 

Ezt követően indítható a folyamatos szűrés. Ennek során folyamatosan 0,2-1,0 kg/m³ kovaföldet 

juttatunk a borba szuszpenzió formájában az adagoló szivattyú segítségével. Ilyen módon állandóan 

friss szűrőréteg rakodik a már meglévő szűrőrétegre, ami megakadályozza a záróréteg kialakulását. 

Érvényre jut a háromdimenziós szűrés, de ugyanakkor a szűrőréteg állandóan vastagszik, végül 

megtelik a szűrőkamra kovafölddel, ami a szűrés végét jelenti. 

Le kell állítani az üzemelő szivattyút, és a szűrőben maradt bort nagy szűrő esetén ki kell nyomatni 

vízzel, vagy levegővel, illetve kisebb szűrő esetén leengedni. A szűrő szétszedése után a 

támasztólapokon lévő elhasznált szűrőanyagot óvatosan eltávolítjuk, majd vízzel lemossuk a 

támasztólapokat és a kereteket is. 



 

 

153. kép Kamrás kovaföldszűrő működése 

A kovaföldszűrő teljesítőképessége függ: 

− a szűrőfelület nagyságától, 

− a szűrőanyag megválasztásától, 

− a szűrőanyag adagolásától. 

A szűrőanyagokból különböző szemcseméretűeket és különböző méretmegoszlásúakat állítanak 

elő. 

Tájékoztatásul a szemcseméret és a D érték viszonya: 

 

Szemcseméret D érték 

Nagyon durva > 1000 

Durva  350 – 1000  

Középfinom           100 – 350 

Finom  20 – 100 

Nagyon finom < 20 

 

Általános szabály: a zavarosabb borokhoz magasabb, a tisztábbakhoz kisebb D értékű szűrőanyagot 

kell választani. 

Az utánadagolás akkor szakszerű, ha a kiszűrendő szediment tömegét alig meghaladó tömegű friss 

szűrőanyagot adagolunk folyamatosan. 

A szűrőanyag szakszerűen adagolt tömegét csak gyakorlati úton lehet megállapítani! 

Néhány műszaki jellemző a kamrás kovaföldszűrőkkel kapcsolatban (az adatok típusfüggőek): 

− térfogatáram: 7 – 8 hl/h m² -ként, 

− szűrőfelület: 5 – 50 m², 

− teljesítmény: 40 – 400 hl/h, 

− maximális nyomáskülönbség: 4 bar, 

− a szűrés kezdetén 1,2 bar nyomáskülönbséget kell létrehozni. 

Az utóbbi időben kezd kiszorulni a használatból a nehézkes tisztíthatósága miatt. 

11.3.2 Tartályos kovaföldszűrők 

Legfőbb jellemzője, hogy a szűrőelemek is és a szűrendő bor is a tartályban helyezkedik el. Ennek 

megfelelően a szűrőelemek kívülről befelé szűrnek. 

Valamennyi gyártó cég a gyártás során azt a praktikus elvet követi, hogy közös vázon helyeznek el 

minden olyan gépegységet, amire a szűrés során szükség lehet. 

Fő szerkezeti részei: 

− tartály, 



 

− szűrőelemek, 

− szerelvények, 

− kiegészítők. 

A szűrőtartály: Saválló acélból készül, nyomásálló kivitelben. Az egyik vége domború, a másik 

vége nyitható kiképzésű. Álló vagy fekvő helyzetű lehet. A szűrt bor elvezetése csőtengelyen 

(tányéros és korongos támasztóelem esetén), vagy álfenékkel lezárt tartályrésszel (gyertyás 

támasztóelem esetén) történik. 

Térfogatuk 0,1-6 m³, megengedett maximális túlnyomás a tartályban 10 bar. 

A szerelvények a tartályon helyezkednek el: nyomásmérő, légtelenítő, biztonsági szelep, nézőüveg, 

csőcsatlakozások. 

 

A szűrőelemek: (támasztóelemek) támasztékul szolgálnak a szűrőanyag számára. Anyaguk saválló 

acél (egyes elemei készülhetnek műanyagból). 

Kialakításuk szerint lehetnek: 

− szűrőtányérok, 

− szűrőkorongok, 

− szűrőgyertyák. 

A szűrőtányérok mindkét oldalán szűrőfelület van. Felépítése: középen helyezkedik el a vezető 

tárcsa, ennek mindkét oldalán a fémszövet támasztólap, és az egészet zárógyűrű fogja egységbe. 

Átmérője 300-400 mm. 

A szűrőkorongok csak egyoldalas működésűek. Felépítése: tömör vezető acéllemez, durva 

fémszövet, finom fémszövetből készült támasztólap, és az egészet zárógyűrű fogja egységbe. 

Átmérője: 400-1300 mm. 

 

154. kép Szűrőtányér 



 

 

155. kép Szűrőkorong 

A szűrőtányérok is és a szűrőkorongok is szűrletgyűjtő csőtengelyre vannak felfűzve, köztük a 

távolságot távtartók biztosítják. A tányéroknál a vezetőtárcsa, a korongoknál az acéllemez vezeti a 

szűrletet a csőtengelybe. 

 

A szűrőgyertyák használata visszaszorult. 

 

Kiegészítő berendezések: utószűrő és mosószerkezet.  

Nagy tartálytérfogat esetén korszerű berendezéseknél a tartály ürítésekor utószűrést alkalmaznak. 

Ennek egyik formája, amikor a két legalsó szűrőkorong nem vesz részt a főszűrésben. A szűrés 

befejezésekor a tartályban maradt bort inert gázzal nyomják át ezen a két szűrőelemen. Külön 

kivezetéssel rendelkeznek. 

Korszerű tartályos kovaföldszűrők önmosó berendezéssel is rendelkeznek, azaz a tartály és a 

szűrőelemek tisztítása a tartály megbontása nélkül elvégezhető. Ennek egyik megoldása, amikor 

forgatható mosófúvókák vannak a tartályba szerelve. A hatékony mosási művelethez legalább 4-6 bar 

nyomású víz szükséges. 

 

A működtetés: 

− alapréteg felrakása 800-1200 g/m² durva kovafölddel, tiszta borral, 

− a szűrendő bor áramába kovaföld adagoló szivattyú kovaföldet adagol, 

− a kovafölddel kevert borból a tartályban a támasztóelemekre rakodik a kovaföld és a zavarosító 

anyag, 

− a szűrt bor a csőtengelyen keresztül távozik. 



 

 

156. kép Kovaföldszűrő 

A különböző szerkezeti típusú kovaföldszűrők technikai adatainak összehasonlítását mutatja az 

alábbi táblázat. Az erősen szénsavas italoknál a fajlagos szűrőképesség adatai csak 50-60 %-ban 

vehetők figyelembe. 

 

A szűrő típusa Kam

rás 

Tány

éros 

Koro

ngos 

Alapréteg szükséglet [g/m²] 400 800 1000 

Szűrőnyomás max. [bar] 3 10 6 

Fajlagos szűrőképesség 

[m³/h·m²] 

0,7-

0,8 

1,5-

2,5 

0,6-

1,0 

Szűrlettisztaság kivál

ó 

jó jó 

Kézierő-szükséglet + 0 0 

Mosóvíz igény + ++ ++ 

Helyszükséglet +++ + ++ 

 

11.4 MEMBRÁNSZŰRŐK 

Kétdimenziós szűrést valósítanak meg. A borászatban használt membránok pórusmérete lehetővé 

teszi a palackozást megelőző csírátlanító szűrést. Regenerálás után újra használhatók. 

Fő szerkezeti részei: 

− szűrőtartály, 

− szűrőgyertya, 

− szerelvények. 

 

A szűrőtartály: Saválló acélból készült nyomásálló henger. Mérete a benne elhelyezett gyertyák 

számától függ. Üzemi helyzetben állványzatra téve kengyelekkel van rögzítve. A tartály alsó részén 

egy álfenék a belső teret két részre osztja. A felső nagyobb részben vannak a gyertyák, míg az alsó 

kisebb rész a szűrletgyűjtő. A szűrőgyertyák alsó részükkel az álfenékhez kapcsolódnak, felül pedig 

támasztórugók stabilizálják helyzetüket. 



 

 

157. kép Membránszűrő 

 

158. kép Membránszűrő szerkezete 

(1. szűrőtartály, 2. perem és állványzat, 3. elválasztó fenék, 4. rögzítőgyűrű,  

5. anyagbevezetés, 6. szűrlet elvezetés, 7. légtelenítő, 8. szűrőgyertya,  

9. rugós megtámasztás, 10. nyomásmérő) 

A szűrőgyertya: henger alakú. Felépítése belülről kifelé haladva: áttört felületű merevítő henger – 

szűrőmembrán – perforált felületű külső védőhenger. A szűrőmembrán többrétegű (a rétegek azonos, 

vagy különböző pórusméretűek lehetnek), és a nagyobb szűrőfelület érdekében redőzött. 



 

 

159. kép A szűrőgyertya szerkezete 

 

160. kép Membrán szűrőgyertya a házban  

A borászatban alkalmazott membránok pórusmérete: 0,45-1,2 μm, így az élesztősejteket 

biztonsággal kiszűri (az élesztősejt mérete: 5-10 μm). 

Különböző méretben készülnek, darabszámuk egy berendezésen belül: 1-20 lehet. 

A membrán átbocsátóképessége függ a pórusmérettől és az alkalmazott nyomástól. Az alábbi 

diagram a különböző pórusméretű membránok átbocsátóképességéről ad tájékoztatást az alkalmazott 

nyomás függvényében. 



 

 

161. kép Szűrőmembránok átbocsátóképessége 

Szerelvények: a membránszűrő üzemeltetéséhez és ellenőrzéséhez szükségesek.  

Ezek a következők: 

− be- és kivezető csonkok, 

− légtelenítő szelep, 

− biztonsági szelep, 

− fertőtlenítő szelep, 

− nyomásmérő. 

Működése: a szűrendő bor a bevezető csonkon jut be a tartályba. A túlnyomás hatására áthatol a 

szűrőgyertyák membránjain, majd a gyertyák belső csövén a szűrletgyűjtőbe áramlik, ahonnan a 

kivezető csonkon távozik. A szilárd részecskék fennakadnak a membrán felületén. Kívülről befelé 

szűr. 

Egy db 0,12 m² szűrőfelületű gyertyánál a teljesítőképesség 200-1000 liter/h között változik az 

alkalmazott nyomás függvényében (diagram). 

A membránok hibátlanságát „buborékpróbával” naponta ellenőrizni kell. 

Sterilizálható túlnyomásos gőzzel (1 bar túlnyomás → 121˚C gőzhőmérséklet), melegvízzel (85˚C), 

illetve kémiai szerekkel. 

Regenerálhatók a szűrési iránnyal szemben 3,5 bar nyomással. 

Mindenképpen ajánlatos a gyártó által megadott nyomásértékeket betartani. 

11.5 ALJSZŰRŐK 

A bor és az üdítőital készítésekor sok zavarosító anyagot tartalmazó alj keletkezik. Ezek sűrű 

szuszpenziók, szűrésük megoldását jelentik az aljszűrők. 

Az aljszűrő lehet: 

− szűrőprés, vagy 

− vákuumdobszűrő.  

11.5.1 Kamrás szűrőprések 

A szűrőprések (kendős szűrők) olyan szakaszos működésű szűrőgépek, melyeknek szűrőkamráit az 

egymás mellett lévő vezetőkeretek és a velük összepréselt szűrőkendők adják (analógia a kamrás 

kovaföld szűrőkkel: a támasztólapok szerepét itt a szűrőkendők veszik át). A szűrőkendők szerepe 



 

kettős. Egyrészt a pórusméreténél nagyobb szilárd részecskéket visszatartja (ebből alakul ki a 

szűrőréteg), másrészt a szűrőkamrák közötti tömítést végzik. Kétdimenziós szűrést végeznek.  

A kamrás szűrőprés úgy van kialakítva, hogy a szűrőlapok közti „üres” teret az ún. kamrát tölti ki a 

szuszpenzió, majd szűrés után a visszamaradó szilárd anyag tömege, az iszap. Szerkezeti okokból a 

kamrák szélességi mérete korlátozott, ezért a szuszpenzió sűrűségének függvényében gyakran kell 

üríteni a kamrákat. Az ürítés úgy történik, hogy a szűrőlapokat széthúzzák, így a kamrák kinyílnak, és 

az iszap „kicsúszik” a kamrából. 

 

 

162. kép Szűrőlap szűrőkendővel 

 

163. kép kamrás szűrőprés vázlata (1. fejlap, 2. véglap, 3. szűrőlapok, 4. szuszpenzió 

bevezetés, 5. szűrlet kivezetés, 6. iszap, 7. szűrőkendő) 

Borászatban ritkábban kerül alkalmazásra, élelmiszeripari felhasználása a söripar és az üdítőital 

gyártás területén van. 

http://www.makrofilt.hu/w-termek/7-5._Szurokendok
http://www.makrofilt.hu/w-termek/7-5._Szurokendok


 

 

164. kép Kamrás szűrőprés 

Animáció: Kamrás szűrőprés működése (szures.gif) 

11.5.2 Vákuumdobszűrők 

A borászatban alkalmazott vákuumdobszűrők szűrési segédanyag felhasználásával folyamatosan 

működő szűrőgépek, melyeket mustalj, borseprő, derítési aljak tisztítására használnak. 

Háromdimenziós szűrést végeznek. 

Működése különleges abból a szempontból, hogy az összes többi szűrőgép, amelyeket a 

borászatban használnak, kisebb-nagyobb túlnyomással működnek, addig a vákuumdobszűrő a 

vákuumszivattyúja által előállított 0,2-0,4 bar értékű vákuummal üzemel. 

Fő szerkezeti részei: 

− szűrődob, 

− aljfelhordó szerkezet, 

− kaparó szerkezet, 

− kiegészítő berendezések. 

 

A szűrődob: Vízszintes helyzetű henger. Palástja perforált cellákból áll, melyet válaszfalak 

szektorokra osztanak. Ezek kapcsolatban vannak a küllőszerűen szerelt szívócsövekkel.  

Az így kialakított dob palástjára acél fémszövetet helyeznek, majd erre cserélhető műanyag 

szűrőkendőt feszítenek. A szívócsövek a dob csőtengelyébe kapcsolódnak, mely csőtengely 

csatlakozik a szűrletleválasztó tartályhoz.  

A szűrődob fordulatszáma 0,2-6,0 ford/perc között változtatható, szűrőfelülete típustól függően 1-

60 m². Ez utóbbiból látszik, hogy többféle méretben gyártják, használata a kis- és középüzemek 

számára is gazdaságos lehet.  

http://www.makrofilt.hu/w-termek/3-1._Kamras_szuropresek


 

 

165. kép Szűrődob szerkezete 

Az aljfelhordó: feladata a szuszpenziónak a szűrődob felületére juttatása. Kialakítása lehet vályús, 

illetve csatornás. 

A vályús megoldásnál a dob alatt elhelyezkedő saválló acélból készült vályúból forgás közben 

vákuum segítségével a dob vesz fel a bemerülésével arányos szuszpenzió réteget. A vályúban 

keverőberendezés biztosítja a homogén állapotot. 

 

166. kép Vákuumdobszűrő felépítése 

A kaparószerkezet: A szűrődob palástja mentén elhelyezett állítható előtolású kés (előtolás értéke: 

1-6 mm/h), melynek feladata az elhasznált szűrő alapréteg eltávolítása. 

 



 

A kiegészítők: 

− szűrletleválasztó tartály, 

− vákuum szivattyú, 

− szűrletszivattyú. 

 

Működése: a szűrő üzembe helyezésekor 70-100 mm vastag durva minőségű kovaföld-perlit 

réteget viszünk fel a dob felületére, a vákuum szívóhatásának eredményeként ezen átszűrődik a 

folyékony fázis, míg a szilárd fázis a szűrőfelületre tapad. Forgás közben a vákuum hatása 

folyamatosan érvényesül, így a kiszűrt anyag gyakorlatilag elveszíti teljes nedvesség tartalmát. Ezt a 

réteget egy kevés szűrőanyaggal együtt választja le folyamatosan a kaparószerkezet. A szűrés addig 

tart, amíg az eredetileg felvitt szűrőréteg el nem fogy. 

Tájékoztatásul adatok a fajlagos szűrőképességről [liter/h/m²]: 

− Mustalj: 200 – 300 

− Borseprő: 50 – 100 

− Derítési üledék: 150 – 200  

 

167. kép Vákuum dobszűrő működése 

Videó: Vákuumdobszűrő működése (Rotary Drum Vacuum Filter Cellar-Tek_xvid_1.avi) 



 

 

168. kép Vákuumdobszűrő 

11.6 TANGENCIÁLIS SZŰRŐK (CROSS-FLOW TECHNIKA) 

A membránszűrés különleges módját alkalmazzák a tangenciális szűrők. A szűrendő folyadékáram 

zárt rendszerben (csőben, mely maga a szűrőfelület) a szűrőfelülettel párhuzamosan érkezik elég nagy 

sebességgel ahhoz, hogy áramlása turbulens legyen. Pascal törvénye értelmében (zárt rendszerben lévő 

folyadékban a nyomás minden irányban gyengítetlenül terjed) áramlás közben a folyadék egy része 

merőleges irányban átszűrődik a cső falán, mint szűrőfelületen, míg a többi továbbhalad úgy, hogy az 

átszűrődött folyadék üledékét is magával sodorja (az áramlás turbulens!). Ezt visszavezetik a 

főáramba, és újra szűrhető. 



 

 

169. kép A tangenciális szűrés elmélete 

Különleges kialakításúak a szűrőcsövek. Anyaguk poliszulfon, a csövek belső átmérője mintegy 

0,8-1,5 mm, fala a szűrőfelület. A pórusai kifelé bővülőek (kúposak), a kapillárisok nagyon rövidek. 

Ezek azt eredményezik, hogy eltömődési veszély nincs. A pórusok átmérője 0,01- 0,10 μm, ami 

molekula és mikrobaszűrést tesz lehetővé. 

A szűrőcsövekből szűrőmodulokat állítanak össze. Egy modulban 250 – 2000 db szál van. Az 

összes szűrőfelület így rendkívül nagy. A szálakat méretre vágás után műanyagba ágyazzák. Az így 

elkészült egység a patron, ami könnyen és gyorsan cserélhető. 

Ezek a szűrők egyesítik a membránszűrők élességét a pasztőrözés csíramentesítő hatásával. 

Must, erjedő must, bor csírátlanítására alkalmasak. 

 

170. kép Tangenciális szűrő elemi szűrőcsövei  



 

 

171. kép Tangenciális szűrő modul  

Működése: a szűrendő bort a tárolótartályból az előszűrőn keresztül az előtéttartályba 

szivattyúzzák. Az ebben lévő folyadékszint állandó szintmagasságáról úszós szelep gondoskodik. A 

keringető szivattyú a bort a szűrőmodulba vagy szűrőmodulokba nyomja. Ezen áthaladva a szűrlet az 

elvezető csonkon keresztül távozik, míg a bor szűretlenül maradt része a magával vitt üledékkel együtt 

visszajut az előtéttartályba. A visszajutó üledék folyamatosan emeli a szedimenttartalmat. Kb. 30-32 

% koncentrálódás szab határt a szűrési folyamatnak. 

 



 

 

172. kép A tangenciális szűrő működési vázlata 

(1. szűrőmodul, 2. előtéttartály, 3. úszószelep, 4. előszűrő, 5. betáplálás,  

6. keringető szivattyú, 7. aljürítő, 8. szűrletelvezetésszűrlet elvezetés,  

9. szűrletürítőszűrlet ürítő, 10. légtelenítő, 11. szelep, 12. szelep) 

A membránfelület szennyeződése (lerakódások) következtében állandóan csökken az 

áteresztőképesség. Ezért meghatározott időnként mosási ciklust kell beiktatni, amikor a gyár által 

előírt kezelésekkel (víz, vegyszerek) az ellenállás növekedését okozó lerakódásokat eltávolítjuk. 

Helyesen kidolgozott és alkalmazott tisztítási eljárások esetén a jelenlegi modulok élettartama 2-3 év. 

Néhány tájékoztató adat: 

− alkalmazott nyomás 2 – 3 bar, 

− 1 db modul szűrőfelülete kb. 5 – 10 m², 

− 1 db modul áteresztőképessége kb. 100 – 300 liter/h. 

  

173. kép Cross-Flow szűrő 

Végezetül az alábbi ábra összefoglalóan mutatja a különböző szűrési technikákkal kiszűrhető 

anyagokat, mikroorganizmusokat: 

http://www.szervin.hu/?q=hu/node/190
http://www.szervin.hu/?q=hu/node/190


 

 

174. kép Szűrési diagram 



 

12. KIEGÉSZÍTÉSEK 

12.1 SI MÉRTÉKEGYSÉGRENDSZER (RÉSZLET) 

Egyeseknek új anyag, másoknak ismétlés. 

Az alábbi táblázatok a borászati gyakorlatban gyakrabban használt fizikai mennyiségeket és azok 

mértékegységeit mutatják. Ismeretük szükséges. 

Az SI mértékegységrendszer 1980 óta kötelező Magyarországon. 

Alapegységekből és származtatott egységekből áll. 

 

Alapegységek 

 

Az alapmennyiség Az alapegység 

 neve jele neve jele 

1

. 

Hosszúság l méter m 

2

. 

Tömeg m kilogramm kg 

3

. 

Idő t másodperc s 

4

. 

Hőmérséklet (termodinamikai) T kelvin K 

 

Származtatott egységek 

 

A mennyiség Az egység 

 neve jele neve jele Kifejezése más 

SI egységgel 

Kifejezése 

alapegységgel 

1

. 

Felület (terület) A négyzetmét

er 

  m² 

2

. 

Térfogat V köbméter   m³ 

3

. 

Frekvencia f hertz H

z 

 1/s 

4

. 

Sűrűség (egységnyi 

térfogatú anyag tömege 

φ=m/V ) 

φ    kg/m³ 

5

. 

Sebesség (időegység alatt 

megtett út v = s/t ) 

v    m/s 

6

. 

Gyorsulás (időegység alatti 

sebességváltozás 

a = v/t ) 

a    m/s² 

7

. 

Erő (1N az az erő, mely  

1 kg tömegű nyugvó testet 

1 s alatt 1 m/s sebességre 

gyorsít. F = ma ) 

F newton N  kgm/s² 

8

. 

Nyomás (egységnyi 

felületre eső nyomóerő 

p = F/A ) 

p pascal P

a 

N/m² kg/ms² 

9

. 

Energia (munkavégző 

képesség  E = mgh) 

E joule J Nm kgm²/s² 

1

0. 

Munka (erőkifejtés úton 

W = Fs ) 

W joule J Nm ; Ws 

 

kgm²/s² 

1Teljesítmény (időegység P watt W J/s kgm²/s³ 



 

1. alatt végzett munka 

P = W/t ) 

1

2. 

Térfogatáram (időegység 

alatt áramló térfogat). 

qV    
  m³/s  

1

3. 

Tömegáram (időegység 

alatt áramló anyag- 

mennyiség). 

qm   kg/s  

1

4. 

Hőmennyiség(a hőközlés 

mértéke). 

Q joule J Nm kgm²/s² 

1

5. 

Fajlagos hőkapacitás (az 

a hőmennyiség, amely 

1 kg tömegű anyag hő- 

mérsékletét 1˚C-kal 

emeli). 

c   J/kg  ּ ˚C  

1

6. 

Hővezetési tényező λ   W/m  ּ ˚C  

1

7. 

Hőátbocsátási tényező k   W/m²  ּ ˚C  

1

8. 

Hőáram (időegység alatt 

közölt ill. elvont hő- 

mennyiség). 

Φ   J/s=W  

1

9. 

Viszkozitás (dinamikai) 

(a folyási tulajdonságok 

jellemző paramétere, a 

belső súrlódási tényező) 

η   N  ּ s/m²=Pa  ּ s  

2

0. 

Viszkozitás(kinematikai) 

(a dinamikai viszkozitás 

és a sűrűség hányadosa). 
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12.2 AZ ÓZON BORÁSZATI ALKALMAZÁSA 

Mielőtt rátérnénk az ózon borászati alkalmazásának taglalására, ismerjünk meg néhány fontos 

információt az ózonnal kapcsolatosan! 

Az ózon (O3) színtelen, agresszív gáz jellegzetes szaggal, és igen erős oxidáló hatással. 

Szobahőmérsékleten és 1 bar nyomáson nagy tömegben halványkék árnyalatú, -112˚C alatt sötétkék 

folyadék, -193˚C alatt sötétkék kristály. Instabil: oxigénmolekulára (O2), és egyatomos, rendkívül 

reagens, ún. nasscens oxigénre bomlik.  

Az egyik legerősebb oxidáló és fertőtlenítő anyag (600-3000-szer hatékonyabb fertőtlenítő hatású, 

mint a klór). Ha kapcsolatba kerül bármilyen mikroorganizmussal, akkor oxidációval megsemmisíti 

azt. 

Az ózon a természetben kétféle módon keletkezik: 

− UV-sugárzás hatására, 

− elektromos kisülés (villámlás) eredményeként. 

A légkörben a gázok egy milliomod részénél is kisebb mennyiségben van jelen, főleg a légkör 

magasabb rétegeiben (kb. 20-45 km) található. Ez az ún. ózonpajzs. Itt az ózon keletkezése és 

elbomlása egyidejűleg megy végbe, egyensúly alakul ki, ezért természetes körülmények között az 

ózon mennyisége a légkörben állandó. Rendkívül fontos szerepe van a Napból érkező ibolyántúli 

sugárzás kiszűrésében. 

Az ózonpajzs az ipari tevékenység, az állattenyésztés, egyéb tevékenységek és természeti 

katasztrófák miatt elvékonyodott (ózonlyuk). Ilyen körülmények között nem tudja ellátni tökéletesen 

Földünk védelmét a Napból érkező UV-sugarakkal szemben. Nemzetközi méretű intézkedések 

eredményeként várható, hogy néhány évtized múlva az ózonpajzs normális működése helyreáll. 



 

 

 

175. kép Légszennyezés hatása az ózonpajzsra 

Az ózon előállítására a természetben lezajló folyamatokat másolták le. Ennek megfelelően 

előállítható: 

− UV-sugárzással, illetve 

− elektromos kisüléssel.  

Az ózongenerátorok többnyire az utóbbi módszert használják. Ezekben száraz levegő, vagy száraz 

oxigén átvezetésekor elektromos kisülés hatására az oxigénmolekulák egy része ózonmolekulává 

alakul át. Előnyösebb ózont tiszta oxigénből előállítani, mert ha levegőből állítják elő, akkor a levegő 

N2 tartalma miatt egyrészt kevesebb ózon keletkezik ugyanannyi energia befektetéssel, másrészt pedig 

mérgező nitrogénkötések jönnek létre. 

Az ózongenerátorokban nem elektromos ívet, hanem ún. koronakisülést alkalmaznak az ózon 

előállítására.  

Mi az a koronakisülés? 

A koronakisülés normál, atmoszférikus nyomású gázokban jön létre erős elektromos tér 

jelenlétében, amelyet 10 kV-nál nagyobb feszültség kelt (de ez a feszültség kisebb, mint amennyi az 

elektromos ív keltéséhez szükséges). Ózongenerátoroknál egyenfeszültséget használnak. Maga a 

szerkezet olyan, hogy a negatív elektróda körül alakítják ki a koronakisülést, így több ózon állítható 

elő (koronakisülés kis görbületi sugarú → hegyes elektróda körül alakul ki). 

A koronakisülés során a közvetlen környezetében lévő gáz ionizálódik –elektromosan vezetővé 

válik– ún. hideg plazma jön létre. Ugyanekkor a távolabbi gáz eredeti állapotban marad (ezért nincs 

ív). 

 

Tehát az O2 molekula az ózongenerátor körülményei között ózonná alakul: 

 

3O2 + E = 2O3 

 

Mivel az ózon igen bomlékony, azonnal átalakul: 

O3 = O2 + O 



 

Az ózon a rendkívül erős oxidáló hatását a felszabaduló nasscens oxigénnek köszönheti. Ha ez a 

nasscens oxigén nem talál oxidálandó anyagot, egy másik nasscens oxigénnel azonnal átalakul 

kétatomos oxigén molekulává: 

 

O + O = O2 

 

Ezek a folyamatok az okai annak, hogy az ózon nem tárolható, és nem szállítható, hanem a 

munkavégzés helyszínén kell előállítani és azonnal felhasználni. 

Az ózonnak nagyon sok felhasználási területe van. A teljesség igénye nélkül: 

− egészségügyi ellátás, 

− élelmiszerraktárak, hűtőházak fertőtlenítése, 

− pincék, dohos helységek karbantartása, 

− kórházak, műtők, laborok fertőtlenítése, 

− klímaberendezések fertőtlenítése, 

− különböző szagok eltávolítása, 

− állattartó telepek fertőtlenítése, 

− ivóvíz tisztítása és fertőtlenítése, 

− uszodák vizének tisztítása és fertőtlenítése. 

Az ózongenerátorok általános felépítése: 

− ház rozsdamentes acélból, 

− nagyfeszültségű egység, 

− ózonreaktor (korona kisüléses), 

− hűtőrendszer, 

− az áramló ózon térfogatát mérő rotaméter, 

− gáz-víz keverő rendszer (Venturi-csöves), 

− szivattyú, 

− szabályzók, kijelzők. 

Az ózongenerátorok összehasonlításának alapja az óránkénti ózonkibocsátás mg/h-ban mérve. Ez 

lehet: 10 – 10 000 mg/h. 

A fenti összeállítású ózongenerátorral előállított fertőtlenített víz PET palackok és üvegpalackok 

fertőtlenítésére is használható (jellemző koncentráció: 0,5-1,0 ppm ózon). Palackozás előtt ezzel a 

vízzel történik a palackok öblítése. Az öblítésre használt vizet folyamatosan elvezetik, míg a 

felszabaduló ózon elszívásáról ventilátor gondoskodik. 

 

176. kép Ózongenerátor 

Az ózongenerátorokat csak vizsgázott személyek kezelhetik. Az ózon magas koncentrációban 

mérgező gáz (0,1 ppm, vagy 0,2 mg ózon/m³ felett). Kisebb koncentrációban a szemet és a 

nyálkahártyákat irritálja.  



 

12.3 A BORFEJTÉS MÓDJAI, ÉS EZEK MEGVALÓSÍTÁSA 

A pincékben végzett műveleteket két csoportra osztjuk, úgymint alapvető- és iskolázó műveletekre.  

Az alapvető pinceműveletek azok az eljárások, amelyek segítségével megóvhatjuk a bort a 

betegségektől, a hibáktól és elősegíthetjük a bor fejlődését, érését. Ebbe a műveletcsoportba tartozik a 

töltögetés, a fejtés és a kénezés.  

A fejtés tehát alapvető pinceművelet.  

Célja többféle lehet:  

− átfejtés,  

− színelés, 

− szellőztető nyílt fejtés, 

− házasítás, 

− ki-és betárolás, 

− körfejtés, 

− szállítás, 

− töltés stb. 

Módjai: 

− nyílt fejtés, 

− félig zárt fejtés, 

− zárt fejtés, 

− ellennyomásos fejtés. 

Eszközei: 

− fogadótartály, 

− szívó-és nyomótömlők, fix vezetékek, 

− fejtőgép, 

− különféle szerszámok, eszközök, szerelvények. 

 

A fejtés végrehajtása 

A fejtéssel kapcsolatos valamennyi körülményt mérlegelni kell, tehát: 

− milyen bort kell fejteni, 

− honnan - hová, 

− a fejtendő bor mennyisége, 

− a hordók és tartályok száma, nagysága, helyük, 

− összekapcsolható-e a fejtés más borkezeléssel, 

− milyen legyen a fejtés módja, térfogatárama. 

 

Eldöntendő körülmény, hogy milyen fejtési módot alkalmazzunk.  

Néhány példa: 

− egészséges, tiszta, csendes bort fejthetünk nyíltan, félig zártan és zártan is a technológiai céltól 

függően,  

− a betegségre hajlamos borokat zártan, kénezéssel összekapcsolva kell fejteni,  

− a szénsavas borokat ellennyomásos módon fejtsük, 

− seprős, derített borokat színelve kell fejteni. 

 

Rendkívül fontos a fejtőgép helyes megválasztása. Rossz választás esetén meghiúsulhat a fejtés. 

A választás szempontjai: 

− a szállítandó bor szedimenttartalma, 

− van-e ráfolyás, 



 

− a munka jellegének is feleljen meg (folyamatos szállítás, térfogatáram stb.). 

Ezekre a kérdésekre a részletes választ a I.5. Szivattyúk fejezetben kereshetjük.  

 

A fejtővezeték összeszerelése mindig úgy történjen, hogy az a lehető legrövidebb legyen. 

A szívóvezeték rövid (2-3 m), mindkét végén hollandi anyával ellátott, vastag falú, több sor 

vászonbetétes tömlő. A nyomótömlő hosszú (20-30 m), egyik végén hollandi anya, másik végén külső 

menetes hollandi apacsavar, vékony falú, kevesebb vászonbetétes tömlő. Összeszerelésükkor ügyelni 

kell arra, hogy a fejtővezeték minél egyenesebb vonalvezetésű legyen és a lehető legkevesebb 

darabból épüljön fel. Ellenőrizni kell a tömítések, bilincsek épségét, feszességét, a tömlők állapotát. 

Az egész fejtővezetéket lehetőség szerint a falak mentén helyezzük el, de ahol a vezeték útvonalat 

keresztez, ott áthidalót kell ráhelyezni.  

A szívótömlő és a nyomótömlő egyik végét rászereljük a fejtőgépre. Mindkét tömlőfajta másik 

végét a fejtés módjának megfelelően helyezzük el.  

 

Nyílt fejtés végrehajtása 

A lefejtendő tartályból (hordóból) a bort kármentőbe engedjük. A kármentőbe helyezzük a szívócső 

szabad végét, a szivattyú innen szállítja a bort a fogadótartályba. Hordókat fölülről, nagyobb 

tartályokat alulról töltünk. Fejtés közben a bor szabadon érintkezik a levegővel.  

 

177. kép Nyílt fejtés folyamatábrája 

Félig zárt fejtés végrehajtása 

A művelet annyiban különbözik a nyílt fejtéstől, hogy nem alkalmazunk kármentőt, hanem a 

szívócső szabad végét a tartály szelepére csatlakoztatjuk.  

 

178. kép Félig zárt fejtés folyamatábrája 

Zárt fejtés végrehajtása 

A művelet során a bor nem érintkezhet levegővel. Ezért az ürítendő és a fogadótartályba is CO2 

párnát biztosítunk, és a töltés alulról történik.  



 

 

179. kép Zárt fejtés folyamatábrája 

Ellennyomásos zárt fejtés végrehajtása 

A szénsavtartalmú borok tárolása, kezelése nyomásálló fémtartályokban történik. A fejtés ilyen 

körülmények között mindig ellennyomásos fejtőrendszerrel megy végbe.  

Szén-dioxiddal előfeszítjük a fogadótartályt akkora nyomásra, mint az átfejtendő bor tartályában 

van.  

A fejtés megindítása után a folyadékszint emelkedésével a fogadótartályból fölül zárt vezetéken 

távozik a CO2 az átfejtendő bor feletti térbe. A fejtés végén a kiürült tartályból leengedjük a  CO2-t 

(lefúvatás).  

 

180. kép Ellennyomásos zárt fejtés folyamatábrája 



 

13. ÖSSZEFOGLALÁS 

A gondolatok rajzban történő rögzítése, és ezek közvetítése a munkatársak felé a műszaki gyakorlat 

szerves része. Ugyanakkor azok a vázlatok, amelyek valamilyen technológiai folyamatot mutatnak be, 

egyértelművé és szemléletessé teszik a gondolatokat. Műszakilag igényesebb kivitelt jelentenek a 

szabványos rajzjelekkel történő ábrázolások, de javítja az áttekinthetőséget, ha egyértelmű 

blokkvázlaton közöljük elképzeléseinket, gondolatainkat.  

Az üzemi higiénia megteremtése és fenntartása a szőlőfeldolgozó és a borászati üzemekben 

alapvető és elsőrendű feladat. Ez minden üzemnagyság esetén kötelező érvényű. Kiterjed a 

szőlőfeldolgozó, a pincék és egyéb helyiségek falainak, padozatainak tisztítására, fertőtlenítésére, 

hordók, tartályok, gépek, berendezések, eszközök külső és belső tisztítására és fertőtlenítésére.  

Hangsúlyozottan kell megemlíteni a tisztítás körfejtéses rendszerét,  az ún. CIP módszert. Ezzel a 

módszerrel a berendezések úgy tisztíthatók, hogy közben üzemszerű állapotban maradnak. A nagy 

térfogatú tartályokat nyílt rendszerben, míg a viszonylag kis térfogatú berendezéseket zárt rendszerben 

tisztíthatjuk. 

A szőlő betakarítása történhet kézi szedéssel, illetve szőlőkombájnnal. Mindkettőnek van előnye és 

hátránya, de a minőségi borkészítés feltétele többek között a kézi szüret ládába, és a kézi szüret 

közbeni illetve a válogatóasztalon történő válogatás.  

Reduktív jellegű bor készítésekor a szőlőnek a feldolgozóba történő bejuttatásánál fontos a 

törődésmentes és gyors szállítás. A feldolgozóban az átvétel tömegméréssel (mérlegek), és a must 

cukorfokának megállapításával (refraktométer) történik. A szőlőt a fogadótartályba ürítik. Korszerű, 

ha a fogadótartály mérési funkciót is ellát.  

A szüret és a feldolgozó közti összhangot megbízhatóan Gantt-diagrammal lehet biztosítani. 

A szivattyúk a borászatban sokféle feladatot látnak el, ennek megfelelően többféle működési elvű 

szivattyú kerül alkalmazásra a feladat jellegének megfelelően.  

Minden szivattyúra jellemző, hogy zárt rendszerben (csővezetékben) szállítják a folyadékot úgy, 

hogy nyomáskülönbséget hoznak létre, és az áramlás mindig a nagyobb nyomású helyről a kisebb 

nyomású hely felé történik. Működésük lehet folyamatos vagy szakaszos, kialakításuk szelepes vagy 

szelep nélküli, illetve térfogatkiszorításos vagy örvényszivattyú.  

Fontossági sorrend és jellemzés nélkül a borászat használ: dugattyús szivattyút, membrán 

szivattyút, csigaszivattyút, gumilapátos szivattyút, perisztaltikus szivattyút, forgódugattyús szivattyút, 

valamint centrifugál és oldalcsatornás szivattyút. Meghajtásuk általában 3 fázisú aszinkronmotorral 

történik. 

Működésük közben szükség lehet a térfogatáram változtatására. Erre ad újszerű lehetőséget a 

frekvenciaváltós villamos motorok alkalmazása.  

A szivattyúhoz csatlakozó zárt csőrendszer kiépítése és üzemeltetése bizonyos számításokat tételez 

fel. Amennyiben szakszerű az üzemeltetés, úgy számítással meg kell határozni a csővezetékben 

történő áramlás sebességét, a veszteségmagasságot és az áramlás jellegét (Reynolds-szám). 

A bor minőségét sok minden befolyásolja, így a szőlőtermesztés szakszerűsége, a szőlőfeldolgozás 

és a borkezelés különböző lépései, azok jó vagy rossz elvégzése. Egy rosszul elvégzett vagy 

elmulasztott művelet visszafordíthatatlan kárt okozhat a bornak. Ellentétben a korábban követett 

technológiával (zúzás-bogyózás), a jó minőségű bor készítésének első lépése a bogyózás, majd azt 

követi a többi művelet. A borminőség szempontjából fontos a sorrend, mert a kocsány mechanikai 

feldolgozása és cefrébe jutása minőségrontó tényező lehet.  

A lényerés gépei a technológiai sorrendnek megfelelően: bogyózógépek, zúzógépek, 

cefreszivattyúk, léelválasztók, prések, flotálók, mustsűrítők. Természetesen az egyes technológiai 

feladat elvégzésének gépeiből többféle gyártmány és típus áll rendelkezésre. A szakember feladata a 

kereskedelem kínálatából a célnak legjobban megfelelőt kiválasztani (technológiai, gazdaságossági, 

műszaki szempontok). 

Jelenleg a borkészítés, borkezelés és bortárolás alapvető eszközei a fából készült hordók és a 

korrózióálló ill. esetenként saválló acélból készült fémtartályok. A fémtartályok előnyei 

elvitathatlanok, így a szinte korlátlan élettartam, a könnyű tisztíthatóság, nem lép reakcióba a borral, 

méretgazdagság, viszonylag alacsony literár. 

Különbséget kell tenni a fehérmust erjesztő tartályok, és a vörösbor készítés eszközei között. A 

fehérmust erjesztő tartályoknál a hőszabályozás és a seprő könnyű elválaszthatósága a követelmény, 



 

valamint a gazdag szerelvényezettség. Az erjedési hőmérséklet betartását különböző technikai 

lehetőségek biztosítják.  

A vörösborkészítési technológiák terén az utóbbi időben nagy fejlődés volt tapasztalható. Az 

eljárások technológiai alapja mindenütt a héjon erjesztés, de a technikai kivitelezés igen változatos. 

Leggyakoribb a körfejtéses technika, de teret követelnek más technikák is: törkölykalap lé alá 

nyomása (mechanikus, hidraulikus, vagy pneumatikus úton), felső áztatótartályos megoldás, 

törkölykalap megbontása pneumatikus úton, szénsavatmoszférás megoldás (Flanzy-féle eljárás), az 

erjedési CO2 felhasználása a cefre keveréséhez a Ganimedes-féle erjesztő rendszerrel, illetve a hazai 

fejlesztésű Dobosi-féle erjesztővel.  

Az előzőek mind statikus rendszerűek voltak. Működnek dinamikus rendszerű vörös borszőlő 

feldolgozók melegítéses eljárással. A melegítéses eljárás az 1970-es évekre volt jellemző 

Magyarországon. Jelenleg elvétve található ezen az elven működő berendezés. Ezzel a módszerrel 

csak tömegbor készíthető. 

A segédanyag-adagolók szabályozható módon teszik lehetővé a gázok, az oldatok és a 

szuszpenziók zárt rendszeren belül mustba, cefrébe, borba juttatását. 

A borászatban kénezéshez nem elemi ként, hanem SO2-t használnak légnemű, illetve 

cseppfolyósított formában. Az adagolás lehet szakaszos, illetve folyamatos. Szakaszosan csak 

folyékony kén-dioxidot adagolnak, míg folyamatosan légnemű és folyékony formában is. Kisüzemek 

többnyire borként használnak kénezésre, de újabban lehetőség van alumínium palackos (bruttó tömeg 

30 kg) cseppfolyós kén-dioxid használatára is.  

Szuszpenzió adagolásra hidraulikus meghajtású membránszivattyút használnak (pl. kovaföld 

szűrő).  

A keverés a borászatban igen gyakori művelet, ennek megfelelően többféle keverőberendezés 

használatos. Így: folyadéksugaras keverők (szivattyúk, ejektorok), mechanikus keverők (síklapátos, 

propeller) és pneumatikus keverők. 

A szeparátorok szuszpenziók alkotórészeinek szétválasztására szolgáló berendezések. Fontos 

jellemzője a jelzőszám. A sokféle centrifuga közül a borászat a tányéros szakaszosan önürítő 

szeparátorokat használja. Must erjedés előtti tisztítására, kierjedt újbor vagy derített újbor, pezsgő 
kezelésére használják. A szeparálás sokat veszített jelentőségéből a hatékony musttisztítás (flotálás) 

elterjedése miatt.  

Szeparálás közben a zavarosító anyagokra a nagy fordulatszám miatt (n ≈ 4000-7000 1/perc) igen 

jelentős centrifugális erő hat, mely erő a szediment részecskéket az üledéktérbe juttatja. A korszerű 

szeparátorok önürítőek.  

A borok tisztításának hagyományos, de most is korszerű módja a szűrés. Ennek lényege, hogy a bor 

nyomáskülönbség hatására szűrőközegen áramlik át, és a benne lévő szilárd részecskék különválnak a 

folyadékfázistól. A szűrés a szűrőfelület minőségétől függően lehet felületi vagy mélységi. A 

borászatban a különböző céloknak megfelelően különböző szűrőtípusokat használnak. Így: 

szerelvényszűrőket, lapszűrőket, kovaföldszűrőket, membránszűrőket, aljszűrőket és tangenciális 

szűrőket. Ezek közül leggyakoribb a lapszűrő használata. Kétdimenziós szűrést valósít meg. A durva 

szűréstől a steril szűrésig mindenféle szűrési feladatot ellát.  

A kovaföldszűrők háromdimenziós szűrést valósítanak meg. Kialakítása szerint lehet kamrás vagy 

tartályos. A tartályos kovaföldszűrő a szűrőelem szerint lehet tányéros vagy korongos.  

A membránszűrőket palackozás előtt csírátlanító szűrésre használják.  

Az aljszűrők a különböző aljak (mustalj, borseprő, derítési üledék, savtompítási üledék) szűrésére 

használják. Az aljszűrő lehet szűrőprés vagy vákuum dobszűrő.  

A tangenciális szűrők a membránszűrők különleges fajtái. Különleges a szűrési módja, valamit az, 

hogy a pórusok átmérője 0,01-0,10 μm, ami molekula-és mikrobaszűrést tesz lehetővé. Must, erjedő 

must és bor csírátlanítására alkalmasak. 

Az SI mértékegységrendszer alkalmazása 1980 óta kötelező Magyarországon. Jellemző azonban, 

hogy a mindennapi gyakorlat még sok területen nem használja egyértelműen. Számunkra a 

tanulmányok alatt és utána is, kötelező érvényű. Tanulmányainkban az SI mértékegységrendszer azon 

részével foglalkozunk, amely a borászati gyakorlatban előfordul.  

Az ózon erős oxidáló hatással rendelkező rendkívül instabil anyag. 

Mesterséges előállítása ózongenerátorral történik elektromos kisüléssel (koronakisülés). 



 

Az ózont vízben elnyeletik (0,5 – 1,0 ppm ózon), és azonnal fel kell használni fertőtlenítésre (PET 

palackok, üvegpalackok).  



 

14. KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK 

Az I. évfolyam tananyagával kapcsolatos ellenőrző kérdések, feladatok. 

 

A borászati gépészetben használatos vázlatok olvasása, értelmezése, készítése  

1. Ábrázolja blokkvázlat segítségével fehér borszőlő feldolgozás gépsorát! 

 

Tisztító és fertőtlenítő berendezések 

1. Mi a különbség a tisztítás és a sterilizálás között? 

2. Sorolja fel a mosószerkezet fajtáit! 

3. Miért célszerű a tisztítási folyamatoknál lágy vizet használni? 

4. Mi a CIP módszer lényege? 

5. Ismertesse a CIP módszer szerinti zárt rendszerű tisztítást! 

 

A szőlőbetakarítás és átvétel gépei 

 

1. Sorolja fel a szüretelőgép előnyeit és hátrányait! 

2. Milyen a korszerű termésleválasztó szerkezet a szüretelőgépen? 

3. Milyen állítási lehetőségei vannak a szüretelőgépnek? 

4. Ismertesse a Gantt-diagram szerkezetét! 

5. Milyen eszközökkel történhet a szőlő szállítása? 

6. Hogyan mér a mérőcella? 

7. Ismertesse a tartálymérleg szerkezetét! 

8. Jellemezze a frekvenciaváltót! 

9. Mi a feladata a refraktométernek a borászatban? 

10. Ismertesse a fogadógarattal kapcsolatos tudnivalókat! 

 

Szivattyúk 

 

1. Jellemezze a borászatban használatos dugattyús szivattyúkat! 

2. Milyen célra használják a borászatban a membránszivattyúkat? 

3. Hogyan lehet szabályozni a csigaszivattyúknál a térfogatáramot? 

4. Ismertesse a gumilapátos szivattyú működését! 

5. Milyen előnyei vannak a perisztaltikus szivattyúknak?  

6. Mit jelent az, hogy a centrifugális szivattyúnál ráfolyásnak kell lenni?  

7. Ha egy centrifugális szivattyú nyomása 6 bar, akkor maximum milyen magasra képes 

szállítani a bort? 

8. Milyen feladatra használják a borászatban az oldalcsatornás szivattyút? 

9. Mitől függ egyenes csőben a bor áramlása közben fellépő energiaveszteség? 

10. Mit értünk az alatt, hogy egyenértékű csőhossz? 

11. Mit tudunk meghatározni a Reynolds-szám segítségével?   

 

A lényerés gépei, berendezései 

 

1. Ismertesse a bogyózógép működését! 

2. Milyen szivattyúkat használnak cefreszivattyúként? 

3. Milyen lapátja van a centrifugál cefreszivattyúnak? 



 

4. Miért nem járatható szárazon a csigás szivattyú? 

5. Milyen szőlő feldolgozásakor használják a statikus léelválasztót?   

6. Ismertesse a statikus léelválasztó működését! 

7. Miért előnytelen a dinamikus léelválasztó használata? 

8. Ismertesse a préseléssel szembeni általános követelményeket! 

9. Mire használják a mechanikus sajtóknál a szimulátort? 

10. Mikor kell utánnyomást alkalmazni a mechanikus sajtóknál? 

11. Mit jelent az a fogalom, hogy fajlagos kosárnyomás? 

12. Milyen nyomószerkezete van a tanksajtónak? 

13. Milyen a pneumatikus sajtók nyitott présrendszere? 

14. Mi a musttisztító berendezés célja? 

15. Ismertesse a flotációs musttisztítás lényegét! 

16. Milyen módszereit ismeri a mustsűrítésnek? 

17. Ismertesse a bepárlásos mustsűrítésnél alkalmazott berendezés működését! 

18. Ismertesse a fordított ozmózis fogalmát! 

19. Milyen célokra alkalmazzák a borászatban a fordított ozmózist? 

 
Az erjesztés berendezései 

 

1. Mi a különbség a korrózióálló és a saválló acél között? 

2. Mi a követelmény a fehérmust erjesztő fémtartályokkal szemben? 

3. Milyen szerelvények találhatók a fehérmust erjesztő fémtartályokon? 

4. Ismertesse, hogy a héjonerjesztéses vörösborkészítésnél milyen módokon tudjuk  musttal 

elárasztani a törkölykalapot ! 

5. Sorolja  fel  egy  héjonerjesztő  kékszőlő-feldolgozó  gépsor  részeit  a  technológiai 

sorrendnek megfelelően ! 

 

A fehér-és vörösborkészítő üzem berendezései, gépei 

 

1. Melyek azok a szempontok, amelyek meghatározzák, hogy milyen gépeket, berendezéseket 

alkalmazzon egy szőlőfeldolgozó üzem? 

2. Mi indokolja a fehér borszőlő feldolgozásánál a pneumatikus sajtó alkalmazását? 

3. Sorolja fel a fehér borszőlő feldolgozó gépsor fő részeit a technológiai sorrendnek 

megfelelően! 

4. Sorolja fel a héjonerjesztéses kékszőlő-feldolgozó gépsor fő részeit a technológiai sorrendnek 

megfelelően! 

5. Röviden ismertesse a gravitációs szőlőfeldolgozó felépítését! 

 

Segédanyagadagolók és keverőberendezések 

 

1. Hogyan mérjük a folyékony SO2 adagoló által adagolt mennyiséget? 

2. Mi működteti a folyamatos SO2 adagolót? 

3. Hogyan mérjük az Al palackból kiadagolt SO2 gáz mennyiségét?  

4. Hogy működik a folyadéksugaras keverő? 

5. A keverőejektort hogyan kell a nagyobb hengeres tartályokban elhelyezni? 

6. Mondjon példát a síklapátos keverő használatára! 

7. Hogyan kerülhető el propeller keverőknél az örvényképződés? 



 

8. Ismertesse a pneumatikus keverésnél alkalmazott gázelosztó csövet! 

 
A szeparátor 

 

1. Milyen tényezőktől függ a centrifugális erő nagysága? 

2. Mit jelez a jelzőszám? 

3. Mekkora a borászatban alkalmazott centrifuga fordulatszáma? 

4. Mi a szeparátor tányérok szerepe? 

5. Milyen módon lehet szabályozni az önürítést? 

 

A szűrőgépek 

 

1. Mi a különbség a két- és a háromdimenziós szűrés között? 

2. Sorolja fel a lapszűrő főbb részeit! 

3. A lapszűrőknél a fejlap vagy a véglap mozgatható? 

4. Mi a szerepe a lapszűrő T-keretének és az F-keretének  

5. Határozza meg a D-érték fogalmát! 

6. Mikor kell a lapszűrőt leállítani? 

7. Milyen szűrést valósít meg a lapszűrő, és milyet a kovaföldszűrő? 

8. Ismertesse a KG- keret felépítését!  

9. Ismertesse a kamrás kovaföldszűrő működését! 

10. A  tartályos  kovaföldszűrők  közül  melyik  szűrőelemnek  van  mindkét  oldalán 

szűrőfelülete? 

11. Hány dimenziós szűrést valósít meg a membránszűrő? 

12. Ismertesse a membránszűrők szűrőgyertyáinak felépítését! 

13. Mekkora a membránszűrők membránjának pórusmérete? 

14. Ismertesse a membránszűrők működését! 

15. Hogyan történik a kamrás szűrőprések tisztítása? 

16. Milyen anyagok szűrésére alkalmas a vákuum-dobszűrő? 

17. Ismertesse a vákuum-dobszűrő működését! 

18. Mit jelent az, hogy a vákuum-dobszűrő késének előtolása van? 

19. Ismertesse a tangenciális szűrők szűrési technikáját! 

20. Milyen kialakításúak a tangenciális szűrők szűrőcsövei? 

21. Ismertesse a tangenciális szűrő felépítését és működését! 

22. Milyen szűrést valósít meg a tangenciális szűrő? 

 

Kiegészítések 

SI mértékegységrendszer 

1. A víz sűrűsége 1000 kg/m³. Írja fel a víz sűrűségének mértékegységét úgy, hogy  

a./  a tömeg mértékegysége g legyen,  b./  a térfogat mértékegysége dm³ legyen ! 

2. 1 bar hány Pa?     3 MPa mennyi bar? 

3. A kWh melyik fizikai mennyiség mértékegysége? 

 

Az ózon borászati alkalmazása 

1. Ismertesse a koronakisülés lényegét! 

2. Milyen mértékegységgel mérik az ózongenerátorok által előállított ózon mennyiségét? 

3. Milyen módon használják az ózont a PET palackok illetve az üvegpalackok fertőtlenítésére? 


