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1. Daruk acélszerkezetének tervezése 

A daruk acélszerkezete, funkcióiból és kialakításának sajátosságaiból eredően, jelentősen 

eltér minden más acélszerkezetű létesítménytől. Egy olyan vázszerkezetről van szó, amely 

– környezetéhez és saját rész-egységeihez képest – üzemszerűen mozgásokat végez, terje-

delme és tömege igen jelentős, és számos esetben ki van téve a külső környezet hatásainak 

is. Ezért tervezésüknél igen sok feltételnek kell megfelelniük. 

1.1. A daruk acélszerkezetének rendeltetése és jellegzetességei 

Az acélszerkezet rendeltetésének elemei a következők: 

– az emelt teher és a szerkezeti egységek önsúlyának, 

– a dinamikus terheléseknek (amelyek a főmozgások átmeneti üzemállapotaiban kelet-

keznek), 

– a külső környezet erőhatásainak 

átadása a darupályára, 

– a daru gépészeti és villamos berendezéseinek alátámasztása, 

– a kezelés és karbantartás lehetővé tétele. 

Az acélszerkezet egyes elemei ismétlődő igénybevételeknek vannak kitéve, amely felveti a 

kifáradás lehetőségét. Az acélszerkezetet, kültéren üzemelő daruk esetében, a korrózió ve-

szélye is fenyegeti. A szerkezet jórészt hegesztett elemekből áll, amely különleges köve-

telményeket támaszt a gyártástechnológiával szemben. 

A tervezés nemcsak „egyszerű” szilárdságtani feladat megoldását, hanem átgondolt konst-

rukciós tevékenységet is igényel. Fontos cél, a szerkezet saját tömegének csökkentése, de 

ez nem vezethet – a daru üzeme közben – előnytelen dinamikai és alakváltozási viselkedés 

kialakulásához. 

Az acélszerkezet különböző részegységekből (daruhíd, gémszerkezet, oszlopszerkezet, al-

váz, stb.) és alkatrészekből (függesztő és kötőelemekből, merevítő és burkolati elemekből, 

stb.) tevődik össze. Ezek egy része egymáshoz képest üzemszerű elmozdulásokat végez 

(forog, billen, stb.). E mozgások közben, a kapcsolódó szerkezeti egységek között is átad-

nak egymásra ható terhelések. 

Darutervezői és szakértői tevékenységet csak erre feljogosító engedéllyel rendelkező mér-

nökök végezhetnek, akik ezen a szakterületen többéves tapasztalatot és gyakorlatot tudnak 

igazolni. 

A fő szerkezeti egységek konstrukciós kialakítása igen változatos lehet. Jellemzőek a rá-

csos tartók, a szekrény szerkezetek, valamint a hengerelt, vagy hegesztett I szelvények. A 

rácselemek kör- vagy négyszög szelvényű csövek, esetleg nyitott (I, U, és L) szelvényű ru-

dak. 

A darukon közlekedő utakat, feljárókat, pódiumokat kell létesíteni a karbantartási helyek 

megközelíthetősége érdekében (az általános előírásoknak és szabványoknak megfelelő ki-

alakításban). 
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1.2. Az acélszerkezetek tervezési és vizsgálati módszere 

A szerkezetek tervezésének és vizsgálatának különböző részterületekre kell kiterjednie. A 

tervezési előírások alapját az MSZE 9749:2009 Daruk acélszerkezetének méretezése és 

szerkesztése szabvány képezi. Ez a szabvány hivatkozik arra a két, Magyarországon is ér-

vénybe léptetett európai normára, amely egyrészt rögzíti a tervezés egyes részterületeire 

alkalmazandó módszereket, másrészt előírja a darura ható, különböző terhelésekre vonat-

kozó súlyozó tényezőket és a terhelések csoportosítását. (Ez utóbbiakat nevezzük terhelés-

kombinációknak.) 

Ebből következik, hogy a tervezés folyamatának első fokozata az MSZ EN 13001-1 Da-

ruk. Általános kialakítás. 1. rész: Általános elvek és követelmények szabványban szere-

pel, amelyet az 1.1. ábra bemutatott blokkvázlat szemléltet. (Az ábra magából a szabvány-

ból került átvételre.) 

Az MSZ EN 13001 -2 Daruk. Általános kialakítás 2. rész: Terhelési hatások szabvány 

már részletesen ismerteti a szerkezetek tervezésekor figyelembe veendő terhelések fajtáit, 

és az azokból képezendő ún. terheléskombinációkat és a hozzájuk rendelt biztonsági ténye-

zőket (1.2. ábra).  

Ez tehát az acélszerkezet tervezési folyamatának a következő lényeges fokozata.  

A feszültség- és stabilitás vizsgálatok további részeire maga az MSZE 9749 szabvány 

szolgáltatja az előírásokat. 

A szabvány az alábbiak szerint épül fel: 

– Általános előírások  

 Statikai számítás 

 Az igénybevételek meghatározása  

 Fáradási vizsgálat 

A fentiekre, gyakorlatilag az MSZ EN 13001 szabványok vonatkoznak. Ezeket az alábbi-

akban kiemelve részletesen is ismertetjük: 

Általános előírások 

Statikai számítás 

A statikai számításnak tartalmaznia kell: 

– az MSZ EN 13001 szabványsorozat alapján meghatározott, a számítás kiindulási 

alapját képező tényezőket; 

– a felhasznált anyag minőségét; 

– minden lényeges rész saját tömegét; 

– minden lényeges elem keresztmetszeti méreteit; 

– minden szerkezeti résznek és kötésnek az alkalmazott módszer függvényében a névle-

ges tervezési feszültségét és a tervezési határfeszültségét (határállapot-módszer) vagy 

a névleges feszültségét és a megengedett feszültségét (megengedett feszültség módsze-

re) (MSZ EN 13001-1) a teherbírás, állékonyság és a fáradás szempontjából; 
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1.1. ábra. Az ellenőrző számítások blokkvázlata 
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1.2. ábra. Terheléskombinációk 
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– az alakváltozás (behajlás) mértékét, ha ezt igazolni kell; 

– a szerkezet állékonyságát felbillenéssel, felemelkedéssel szemben; 

– a pályára, illetve csatlakozó műtárgya átadódó terheléseket; 

– a daru gépi berendezését befolyásoló erőhatásokat. 

Jelölések, képletek 

A statikai számításokban használt jelölésekre az e szabvány szövege ad magyarázatot. A 

ritkábban használt olyan képleteket, amelyekben a számértékek jelentése nem magától ér-

tetődő, algebrai formában kell megadni és azután kell a számértékeket helyettesíteni. Kü-

lönleges képletek esetén hivatkozni kell a forrásra, illetve közölni kell a levezetést. 

Az igénybevételek meghatározása 

A terheléseket, illetve az egyidejűleg lehetséges igénybevételeket az MSZ EN 13001-2 sze-

rint kell meghatározni. 

Fáradási vizsgálat 

Az ismételt feszültségváltozásnak alávetett szerkezeti részeket fáradás szempontjából az 

MSZ EN 13001-1 és az MSZ 15024-1 szerint kell vizsgálni. 

Alábbiakban csak felsoroljuk a további vizsgálati előírásokat. 

 Alakváltozási vizsgálat  

 Állékonysági vizsgálat 

– Rudak és tartók méretezése 

 Húzott rudak  

 Nyomott rudak  

 Kihajlási hossz  

 Hajlításra igénybe vett tartók  

– Szerkesztési alapelvek, kapcsolatok, kötések 

 Általános előírások  

 Szegecselt és csavarozott szerkezetek  

 Hegesztett szerkezetek 

– Egyéb szerkezetek 

 Szokványos kivitelű futódaruk 

 Szekrény- és fél-szekrénytartós futódaruk 

 Kerékszekrény  

 Ütközők 

MELLÉKLETEK 

– Lehajlások számítása 

 Lehajlás a mozgó teher hatására  
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 Lehajlás az állandó teher hatására 

 Rácsos tartók lehajlása 

– Nyomott rudak falvastagsága  

– Hajlított tartók számítása  

 Közvetlen keréknyomás hatása 

 Merevítő bordák ellenőrzése 

 Hajlított tartók kibicsaklási vizsgálata  

– Rácsos tartók közvetlen hajlítással is terhelt öveinek igénybevételei 

– Szekrény- és fél-szekrénytartók számítása  

 Csavarási középpont meghatározása  

 Nyírófeszültségek számítása 

 Elcsavarodási szög meghatározása  

 Futómacska sín igénybevétele 

Az MSZE 9749, valamint az MSZ EN 13001-1 és -2 szabványok összes terjedelme kb. 115 

oldal. Részletes tartalmának megközelítő ismertetése sem lehetséges. Az azonban elmond-

ható, hogy a felsorolt területeken alkalmazandó módszerek ismert mechanikai elveken ala-

pulnak.  Az ezekhez viszonyított többletet az alkalmazandó konstansok, kombinációk és a 

megfelelési feltételek jelentik. Egy részletes, mindenre kiterjedő tervezési feladat megoldá-

sa csak a szabványok alapos ismeretének, és alkalmazási képességének birtokában lehetsé-

ges. 

A szabványos vizsgálatok közül az állékonyság ellenőrzését kiemeljük, és külön fejezetben 

tárgyaljuk. 
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2. Forgódaruk támaszerőinek meghatározása 

2.1. A támaszerő definíciója 

Támaszerőnek tekintjük a daruk feltámaszkodási pontjainál ébredő reakció erőknek a fel-

támaszkodási felületre merőleges összetevőit. Azért nem beszélünk feltámaszkodási síkról, 

mert olyan eset, hogy a feltámaszkodási pontok egy síkba esnek, voltaképpen nem létezik. 

A gyakorlatban négytámaszú és – ritkábban – háromtámaszú daruk fordulnak elő. A ké-

sőbbiekben kitérünk azokra a speciális esetekre, amikor a négytámaszú daruknak csak há-

rom támasza visel terhet, azaz a négy közül valamely támasz eltávolodik a feltámaszkodási 

felülettől. 

A négy ponton való feltámaszkodás tehát alapvetően egy statikailag határozatlan eset, 

amelynek vizsgálata csak rugalmasságtani módszerekkel lehetséges. Ehhez elsősorban egy 

olyan törzstartó kialakítása szükséges, amely a legalkalmasabb a tényleges alvázszerkezet 

esetén fellépő támaszerők meghatározására. (A törzstartón ébredő támaszerőket egyszerű 

statikai egyensúlyi egyenletekkel számíthatjuk ki.) 

A valóságban az alváz és a darupálya is rugalmas, valamint terheletlen esetben egyiken 

sem esik egy síkba a négy feltámaszkodási pont. A daruszerkezetek esetében a terheletlen-

séget csak elméletileg lehet feltételezni, mert ilyen állapot nem hozható létre. Meghatáro-

zására legfeljebb a daru alvázának gyártása közben van lehetőség. A terheletlen darupálya 

geometriai hibáit viszont geodéziai módszerekkel meg lehet mérni. Itt azonban fennáll az a 

nehézség, hogy a darupálya hibák eloszlása egy adott pálya mentén is véletlenszerű. A 

szintezés eredményeinek feldolgozása sem egyszerű, de ezt most nem részletezzük. A ka-

pott eredményeket matematikai statisztikai jellemzőknek tekintjük. 

A rugalmasságtani számításokhoz nemcsak a darupálya és az alváz geometriai hibáinak, 

hanem mindkettő rugalmassági jellemzőinek ismeretére is szükség van. A támaszerők ha-

tására a darupálya rugalmas süllyedéssel reagál, az alvázszerkezet pedig csavarodást szen-

ved. Ezeknek a paramétereknek a meghatározása a gyakorlatban igen körülményes és csak 

nagy felkészültséggel, műszeres módszerekkel oldható meg. Külön gondot okozhat az az 

eset, ha a pálya egyes pontjaiban a rugalmasság különböző. Ez főleg az ideiglenesen létesí-

tett darupályák esetén fordulhat elő. 

A felsorolt és a még meg sem említett bonyolult esetekkel nem foglalkozunk. 

2.2. A külső terhelések redukciója 

A támaszerők vizsgálatát legegyszerűbben úgy végezhetjük, hogy a daruszerkezetre adódó 

külső terheléseket és erőhatásokat a feltámaszkodási téglalap szimmetria középpontjába 

redukáljuk. 

A terhelések – eredetüktől függetlenül – lehetnek függőleges és vízszintes irányúak, hatás-

vonaluk pedig különböző távolságokra helyezkedhetnek el a redukciós ponthoz viszonyít-

va. Különbséget kell tennünk azonban a gémiránytól független és az attól függő irányú ter-

helések között. Ez utóbbiak hatása a támaszerőkre a gémirány   szögének függvénye. 

Mint már említettük, a reakcióerők vízszintes komponenseivel nem foglalkozunk, ezért a 

támaszerők csak a függőleges erők reakcióiból, valamint a redukciók révén létrejövő nyo-

matékokat egyensúlyozó erőpárok komponenseiből tevődnek össze. 
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A daruhoz egy derékszögű koordináta-rendszert rendelünk, melynek x tengelyét – sínen 

mozgó daruknál – a darupálya, helyben telepített autó- és mobildaruknál az alváz hossz-

tengelyének irányába célszerű felvenni. Fix telepítésű toronydaruk esetében az x tengely 

iránya közömbös, de lényeges, hogy párhuzamos legyen a feltámaszkodási négyszög va-

lamelyik oldalával, és menjen át a téglalap szimmetria középpontján. (Ez utóbbi, természe-

tesen mindegyik esetre vonatkozik). 

A lealapozott törzsű toronydaruk esetében nem beszélhetünk támaszerőkről, de a lehor-

gonyzó erők ugyanúgy értelmezendők, hiszen ezek is a darura ható külső terhelések reak-

cióerőit közvetítik az alaptestre. 

2.3. A támaszerő eloszlás alapesetei 

Bár az előző fejezetben kategorikusan kijelentettük, hogy a valóságban nem létezik olyan 

eset, hogy a feltámaszkodási pontok még terhelés közben is egy síkba esnek, mégis feltéte-

lezhetünk ehhez közeli állapotot. Előbb azonban vizsgáljuk meg azt a legalkalmasabb 

törzstartót, amelyen a támaszerők eloszlása statikai egyensúlyi egyenletekkel meghatároz-

ható. (Vizsgálataink során minden esetben téglalap alakú feltámaszkodási négyszöget téte-

lezünk fel.) 

2.3.1. Csuklós gerenda-alváz modell 

A modellt a 2.1. ábra szemlélteti. A szerkezet teljesen merevnek feltételezett elemekből 

épül fel. A középső rész szimmetrikus kereszt, amelynek végpontjai csuklósan támaszkod-

nak egy-egy gerenda középpontjaihoz. A csuklók egy-szabadságfokúak, ami azt jelenti, 

hogy a gerendák csak a kereszt szárainak hossztengelyeihez képest tudnak elfordulni. A 

szomszédos gerendák végpontjai viszont két-szabadságfokú csuklóként kapcsolódnak 

egymáshoz. Ez a kialakítás lehetővé teszi, hogy a szerkezet sarokpontjai be tudjanak állni 

tetszőleges egyenetlenségű felület négy pontjába anélkül, hogy nyomatékok keletkeznének 

a csatlakozási pontokban. Ezt a tulajdonságot úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az alváznak 

nincs csavarási merevsége. Az így meghatározott támaszerő-eloszlást szimmetrikusnak 

nevezzük. 

 

2.1. ábra. Csuklós gerenda-alváz modell 

Ezt a számítási eljárást a szakirodalom Montagnon-féle módszerként említi. A valóságban 

ez azt jelentené, hogy mind a pályán lévő négy feltámaszkodási pont, mind pedig a daru 

futóművének érintkezési pontjai egy síkban vannak, és ezekben a csatlakozási pontokban a 

pálya és az acélszerkezet eredő-rugómerevségei azonosak. Ilyen esetet gyakorlatilag nem 

lehet létrehozni, ezért jelentősége csak elméleti jelleggel bír. 
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Az egyes támaszokon fellépő támaszerőket 4 függvénnyel írhatjuk fel, de úgy, hogy a 

gémirányt a pozitív síknegyedbe helyezzük, azaz 
900   . Így –   szögfüggvényei-

nek előjelhelyes alkalmazása révén – nem kell külön foglalkozni a másik három sík-

negyedbe eső gémirányokkal. 

A 2.2. ábra a feltámaszkodási pontok által meghatározott téglalapot ábrázolja. Az ábrán fel 

vannak tüntetve mindazok az erők és nyomatékok, amelyek a darura ható külső terhelések 

redukciója során jönnek létre. (A nyomatékokat vektoriálisan ábrázoljuk, amelyek merőle-

gesek a nyomatékok működési síkjára és a térben tetszőleges helyre eltolhatók.) 

 

2.2. ábra. Rugalmas alátámasztású sík, merev alváz 
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 ahol  

zF : a függőleges erők összege; 

1yM : azoknak a függőleges erőknek, valamint vízszintes erőknek a nyomaté-

ka, amelyek nem függenek a gém irányszögétől és a darupálya x  tenge-

lyére emelt függőleges síkban működnek. Ezek a következők: az alváz 

súlypontjának x  irányú külpontossága, a darura ható haladási tömeg-
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erők, valamint a forgórészre ható függőleges erők redukciójából eredő 

erő nyomatéka. 

0M : az oszlop-gém síkban ható függőleges- és vízszintes erők nyomatéka; 

 : a gém irányszöge (vízszintes síkban); 

s : sín középtávolság (nyomtáv); 

t : keréktáv (sínirányban). 

A fixen telepített, állóoszlopos toronydaruk esetében a daru forgástengelye és az alváz 

súlypontja is egybeesik a feltámaszkodási négyszög súlypontjával. Ez esetben 01 yM . 

Forgóoszlopos, sínen járó toronydaruknál, valamint autó- és mobildaruk esetében a fenti 

feltétel nem teljesül. Ezért a forgórészre ható függőleges erők eredőjét redukálnunk kell a 

forgástengelybe. Az ennek következtében keletkező nyomaték szintén független a gém 

irányszögétől, és beleszámít az 1yM  nyomatékösszegbe. 

A támaszerőket, a gém   elfordulási szögének függvényében, a 2.3. ábra szemlélteti. 

 

2.3. ábra. Szimmetrikus támaszerő-eloszlás 

A továbbiakban a támaszerők eloszlását – a lényeges elvi kérdések egyszerűbb megértése 

érdekében – az 01 yM  esetre vizsgáljuk. 

2.3.2. Merev alváz rugalmas alátámasztáson 

Ha a csuklós alvázmodell szabadságfokait megszüntetjük (a csuklók elfordulását megaka-

dályozzuk), merev alvázmodellt kapunk, amelyet egy sík lemezzel helyettesíthetünk. Ru-

galmas alátámasztás esetén a rendszer statikailag határozatlanná válik, ha olyan rugalmas 

feltámaszkodási pontokra helyezzük, amelyek nincsenek egy síkban (2.4. ábra). Ha teljesen 

terheletlennek vesszük a lemezt, az egyik pontnál h  hézagot tapasztalunk. (Ábránkon azt a 

szintkülönbséget jelöltük be, amennyivel a 4. támasz lejjebb van, a másik három által meg-

határozott síkhoz képest, amely természetesen szintén h  értékű.) 
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2.4. ábra. A pályahiba kiegyenlítése 

A hézag megszüntetése érdekében az adott helyen a lemez sarkát a rugóhoz kapcsoljuk. 

Ennek következtében mind a négy pontban rugóerők ébrednek, amelyek együttesen ún. 

antimetrikus erőrendszert képeznek. (A rendszer – külső terhelések nélkül – mind az erők, 

mind a nyomatékok szempontjából egyensúlyban van.) 

Azonos rs  rugómerevségű rugók esetén a rugóerők abszolútértéke: h
s

F r

4
  . 

Az alváz merevségét az alábbiak szerint definiáljuk: 

h

F
sa  , azaz 

4

r
a

s
s   (2.5) 

A valóságban a darupálya és az alváz merevségét nehéz elkülöníteni. Ezért a modellben 

szereplő rugók, a pálya és az alváz merevségét együttesen reprezentálják. 

Ha a statikai határozatlanságot kiegyenlítő antimetrikus erőrendszert szuperponáljuk a sta-

tikailag határozott, csuklós alvázmodellre meghatározott támaszerő-rendszerre, megkapjuk 

a tényleges támaszerő-eloszlást. 

A csuklós alvázmodell, mint törzstartó, ideálisnak mondható, mert az ott levezetett támasz-

erőkhöz csupán hozzá kell adni, illetve le kell belőlük vonni az F  antimetrikus erőkompo-

nenst. 

Az így nyert támaszerő-függvények az alábbiak szerint alakulnak: 
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A támaszerőket, a gém   elfordulási szögének függvényében, a 2.5. ábra szemlélteti. 

 

2.5. ábra. Támaszerő függvények antimetrikus erőrendszer-kiegyenlítés esetén 

Az előzőek során bemutatott esetekben a maximális támaszerő valamely támaszon akkor 

alakul ki, amikor a gémirány merőleges az adott ponttal szemben lévő átlóra.  

2.3.3. Merev alváz, síktól eltérő merev pályán 

Ha egy teljesen merevnek tekinthető alvázat – szintén teljesen merev – nem egy síkban el-

helyezkedő feltámaszkodási pontokra helyezünk, sajátos eset alakul ki. A támaszerők kö-

zül – a gém irányszögének bizonyos tartományaiban – egyes támaszerők értékei zérussá 

válnak. Ezt az esetet láthatjuk a 2.6. ábrán, amelyen a gémirány a pozitív síknegyedbe esik. 

 

2.6. ábra. Merev alváz merev feltámaszkodási pontokon 

Ha a feltámaszkodási síkot az 1–2–4 pontok határozzák meg, és a 3 jelű pont a síkhoz ké-

pest h  mértékben lejjebb van, 03 F . A 2–4 átló a feltámaszkodás síkját két félsíkra oszt-

ja. Ha a gém irányszöge ebbe a tartományba esik, az 1 jelű támaszon kialakul támaszerő. A 

másik félsíkba eső gémirányok esetében viszont a helyzet megfordul: a 2–3–4 pontok hatá-
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rozzák meg a feltámaszkodás síkját, és az 1 jelű pontban lesz h  mértékben lejjebb a feltá-

maszkodás helye, azaz 01 F . A két tartományban más-más függvények írják le a támasz-

erők   szerinti alakulását. Ebből eredően – a teljes 2  tartományon – nem folytonosak. 

A támaszerők függvényei a  <   <     tartományon: 
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A támaszerők függvényei a     <   <  tartományon:  
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(A fenti összefüggésekben   az x  tengely és az átló által bezárt szög.) 

A támaszerőket, a gém   elfordulási szögének függvényében, a 2.7. ábrán szemléltetjük. 

 

2.7. ábra. Támaszerő függvények merev alváz és pálya esetén 

A két tartomány határán elvileg 031  RR . Ebben a pozícióban alakul ki a maximális 

támaszerő az ún. billenési átló valamely végpontján. 
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3. Emelőgépek állékonysága 

3.1. Az állékonyság definíciója 

Állékonyság (vagy helyzeti stabilitás) alatt az emelőgép (és általában munkagép) felboru-

lással és megszaladással szembeni ellenálló képességét, azaz azt a betervezett tulajdonsá-

gát kell érteni, hogy képes ellenállni a rá ható erőknek és ezen erők bármilyen lehetséges 

kombinációja mellett nem borul fel, illetve nem szalad meg a pályán sem üzemi, sem üze-

men kívüli állapotban. 

3.2. Az állékonyság ellenőrzése számítással 

A darura ható erők egyrészt a daru és az emelt teher súlyából, másrészt a daru működésé-

vel együtt járó egyéb hatásokból, mint indítási vagy fékezési, ütközési gyorsulások, illetve 

lassulások következményeiből és a szélerők hatásaiból származnak.  

Mechanikai értelemben, és az MSZE 9749:2009 szabvány szerint is, a munkagép felboru-

lással szemben akkor tekinthető állékonynak, ha az egyidejűleg ható legkedvezőtlenebb 

erők eredőjének hatásvonala az alátámasztási felületet a billenőéleken belül döfi át. Az 

eredő erő hatásvonalát szerkesztéssel természetesen meg lehet találni, azonban ez nem te-

kinthető kielégítően pontosnak, ezért ennek helyébe célszerűbb ezen erőknek a billenőélre 

számított nyomatékát meghatározni. 

 

3.1. ábra. Az állékonyságvizsgálat modellje 

Összefoglalásként tehát kimondható, hogy a felborulással szembeni ellenálló képesség 

(3.1. ábra) akkor teljesül, ha 

0BM  (3.1) 
 

azaz ha a ható erőknek a billenőélre számított összegezett nyomatéka nagyobb zérusnál. 

Megjegyzendő, hogy e számításban pozitív nyomatékot azok az erők fejtenek ki, amelyek 

a stabilizálás irányába hatnak, a többiek hatása pedig negatív előjelű lesz.  
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A megszaladással szembeni biztonság azt jelenti, hogy a daru (munkagép) képes az üzemi 

vagy üzemen kívüli tolóerőknek ellenállni, azaz ezek az erők nem képesek a darut a pályán 

eltolni. (Ilyen aspektusból általában az üzemen kívüli állapot a mérvadó). 

Természetesen az nem engedhető meg, hogy a daru billenési határhelyzetbe kerüljön, va-

gyis bizonyos biztonsági tartalékra van szükség a legkedvezőtlenebb esetben is. Ezt szab-

ványokban úgy biztosítják, hogy a számításokban az emelt teherre vonatkoztatva egy 

1n biztonsági szorzószámot írnak elő és az (1) egyenlet a 3.1. ábra alapján az alábbi ki-

fejtett alakot veszi fel: 

      0sincossincos   HaLnQhFyaxGG xaaaf  (3.2) 

amelyben 

fG : a daru forgó részeinek súlya, 

aG :  a daru álló részeinek súlya, 

xF :  a darura a pályával párhuzamosan ható erők (szélerők, haladási és forgatá-

si tömegerők) eredője, 

Q : a vizsgált kinyúláshoz tartozó névleges teher súlya, 

n : az emelt teherre vonatkoztatott, az 1. táblázat szerinti szorzótényező. 

Azt, hogy az állékonyságszámítással történő igazolásában milyen erőket kell figyelembe 

venni, nemzeti szabványokban írják elő. Erre vonatkozón az MSZE 9749 sz. magyar elő-

írás az alábbi 1. táblázatban található. 

1. táblázat. Vizsgálati esetek 

Sor-

szám 
Terhelési esetek 

Figyelembe veendő ter-

hek és hatások 
n 

1a 

1b 

1c 

Üzem-

ben 

Statikus vizsgálat 

emelt teher 

vízszintes erőhatások 

üzemi szélteher 

1,6 

0 

0 

2a 

2b 

2c 

 teherrel 

emelt teher 

két legnagyobb vízszin-

tes erőhatás 

üzemi szélteher 

1,35 

1,0 

1,0 
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emelt teher 
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1,0 

4a 
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emelt teher 

két legnagyobb vízszin-

tes erőhatás 

üzemi szélteher 

-0,3 

1,0 

1,0 

5a 

5b 

5c 

Üzemen kívül 

emelt teher 

vízszintes erőhatások 

üzemen kívüli szélteher 

(viharszél) 

0 

0 

1,0 
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Az 1. táblázat. 3a. és 4a. sorában az emelt teherre vonatkoztatott 1,0n  és 3,0n  

szorzó arra utal, hogy a teher gyors letétele, illetve leszakadása miatt felszabaduló rugal-

mas erő a gém végén a teher gravitációs erejével ellentétes hatást fejt ki, aminek következ-

tében a gém, de a daru egésze is hátrafelé csapódik és a daru az ellensúly oldali billenőél 

körül borulhat. Ha fennáll a gém hátracsapódásának lehetősége, akkor az ezt megakadá-

lyozó szerkezetről kell gondoskodni. 

Az 1. táblázat. szerinti ellenőrzést el kell végezni minden lehetséges veszélyes helyzetre, 

tehát mind pályairányban, mind arra merőlegesen álló gémmel, maximális és a legnagyobb 

névleges teherhez tartozó maximális gémállásnál és minimális gémállásnál egyaránt. To-

vábbá az ideiglenes telepítésű daruk esetében tekintetbe kell venni a darupálya ferdeségét 

is: ez a kavics-, zúzottkő- vagy salakágyazat esetében – a helyi egyenetlenségeket, továbbá 

a golyóskoszorú kotyogását is figyelembe véve – átlagosan 20‰-ben határozható meg. 

(Állandó telepítésű daruk vasbeton- vagy acélszerkezetű pályáira a megengedett pályafer-

deség bármilyen irányban csupán 1‰, emiatt az állékonysági számításokban ennek hatása 

elhanyagolható). 

A megszaladással szembeni biztonság ellenőrzésénél a sín és a kerekek közötti súrlódási 

ellenállás értékeit az alábbiak szerint kell felvenni: 

szabadonfutó kerekek   = 0,140 

fékezett kerekek 

siklócsapágyas 

gördülőcsapágyas 

 = 0,015 

= 0,010 

Amennyiben a megszaladás befékezett kerekek mellett lehetséges, úgy sínfogókat kell a 

futóművekre elhelyezni. A sínfogók méretezésekor 25,0 -ös súrlódási tényezővel lehet 

számolni (edzett és érdesített acél sínfogó pofák esetén). 

3.3. Az állékonyság ellenőrzése próbaterheléssel 

Minden új darut az első üzembe helyezést megelőzően (MSZ 6726/1 szerint), majd bizo-

nyos előírt gyakorisággal (MSZ 9721/1 szerint) ún. időszakos vizsgálatnak kell alávetni, 

amelynek egyik része a statikus és dinamikus próbaterhelés. A statikus próbaterhelést a 

névleges teher 1,25-szörösével, a dinamikust pedig 1,10-szeresével kell általában elvégez-

ni. (Tervezői vagy egyéb előírások ennél szigorúbb feltételeket is tartalmazhatnak.) 

A statikus próbánál a próbaterhet mindössze 100-200 mm-re kell megemelni a talajtól, és 

legalább 10 percig ebben a helyzetben kell tartani. Közben és a teher letétele után azt kell 

vizsgálni, hogy a daru valóban nem borul és a szerkezetben sehol nem következik be repe-

dés, törés, vagy maradó alakváltozás, és az emelőmű fékje ezalatt megcsúszás nélkül tartja 

a terhet. Szerelődaruknál az emelőmű fékjének említett ellenőrzése céljából a próbaterhet 

célszerű legalább 30 percig függesztett állapotban tartani. 

A statikus próbát minden lehetséges kritikus esetre és helyzetre el kell végezni. 

A statikus próbaterhelés valóban statikus jellegének biztosítása érdekében kellő gondos-

sággal kell eljárni. Ez azt jelenti, hogy a terhet az emelőkötél fokozatos feszítésével kell 

megemelni, amennyiben az emelőmű finom-fokozatú sebességének kapcsolgatásával ez 
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egyáltalán lehetséges. Ellenkező esetben célszerű erre a célra pl. emelővillás targoncával a 

többlet-terhet a saját emelőművel felvett közel névleges teherre finoman ráhelyezni. 

A dinamikus próbákhoz előírt próbaterhet természetesen a saját emelőművel kell felvenni, 

hogy ez által az emelés dinamikus hatása is vizsgálható legyen. Egyébként a dinamikus 

próbateherrel (változó teherbírású daruknál próbaterhekkel) az összes lehetséges egyedi 

mozgást és összetett mozgást – kellő óvatossággal – el kell végezni, valamennyi mozgás-

irány teljes hosszában, legalább kétszer megismételve minden üzemszerűen lehetséges ese-

tet. Ebben az esetben is, mint a statikusnál, a vizsgálat eredménye akkor tekinthető elfo-

gadhatónak, ha a daru nem kerül borulási helyzetbe és a szerkezetében nem következik be 

a működését és az állékonyságát veszélyeztető károsodás (repedés, törés, maradó alakvál-

tozás, stb.), és a fékek is az előírásoknak megfelelően működnek. 

A statikus és dinamikus vizsgálat elvégezhetősége céljából és időtartamára a túlterhelés-

gátlót természetesen ki kell iktatni, viszont a próbák befejeztével a működőképességet 

azonnal helyre kell állítani és ennek megtörténtét is rögzíteni kell a vizsgálati jegyző-

könyvben. 
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4. Autó-, mobil- és autó-rakodódaruk 

4.1. Meghatározások 

Autódaruk: megerősített, vagy speciálisan kialakított gépjármű alvázra szerelt gémes for-

gódaruk, amelyek belsőégésű motorral hajtott, kormányozható futóművük segítségével a 

közúti közlekedésben a tehergépkocsikra engedélyezett maximális sebességgel haladni ké-

pesek. Ekkor azonban sem méreteik, sem tengelyterhelésük nem haladhatja meg a KRESZ 

által, ezen gépjármű nemre engedélyezett értékeket. 

Mobildaruk: speciális, pályához nem kötött, önjáró, kormányozható darualvázra szerelt 

gémes forgódaruk, amelyek önerővel, korlátozások mellett (pl. lassújárműként, különleges 

gépjárműként, útvonalengedéllyel, stb.), vagy csak más gépjármű rakfelületén szállítva ve-

hetnek részt a közúti közlekedésben. 

Autó-rakodódaruk: tehergépkocsira szerelt rakodási segédberendezések, amelyek a for-

gódarukhoz hasonlóan, a teher szabad térbeli pályán történő mozgatását teszik lehetővé. 

A felsorolt darufajták szinte kizárólag álló helyzetben, és az állékonyságot kellő mértékben 

biztosító letalpaló berendezés alkalmazása mellett végezhetnek teheremelési feladatokat. 

Ebbe a kategóriába sorolhatók azok a személyemelő berendezések is, amelyek autódaruk 

szerelékeként, vagy kifejezetten szerelőkosár mozgatására szolgáló szerelékként, gépjármű 

alvázra telepítve üzemeltethetők. 

4.2. Az autó- és mobildaruk jellemző tulajdonságai 

Az autó- és mobildarukat különböző szempontok szerint csoportosíthatjuk. 

Hajtási rendszerük szerint: 

– dízel-mechanikus; 

– dízel-elektromos; 

– dízel-hidrosztatikus hajtásúak. 

Járóművük szerint: 

– gumikerekes; 

– lánctalpas. 

Gémrendszerük szerint: 

– rácsos szerkezetű, fix gémhosszúságúak; 

– szekrény-szerkezetű, változtatható gémhosszúságúak (teleszkópgémesek). 

A csoportosításból nem tűnik ki, hogy mely tulajdonságok lehetnek közösek és melyek tar-

tozhatnak csak az egyik, vagy csak a másik darufajtához. Ezeket az eltéréseket a későbbi-

ekben, a két daru-változat részletes tárgyalásakor említjük meg. Megállapíthatjuk viszont, 

hogy a dízelmotoros erőforrás csaknem kivétel nélkül mindkettőre jellemző, ezért elöljáró-

ban a dízelmotorok legfőbb jellegzetességeit foglaljuk össze. 
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4.3. A dízelmotorok sajátosságai 

A legalapvetőbb tulajdonságaik a következők: 

– vezérlési elvük az energia (üzemanyag) mennyiség adagolásának szabályozásán ala-

pul; 

– energia felvételi lehetőségük korlátozott; 

– forgásirányuk állandó; 

– Indítási nyomatékuk zérus. 

Keverékképzésük az úgynevezett minőségszabályozás elvén működik, azaz a beszívott le-

vegő mennyisége azonos, csak a befecskendezett tüzelőanyag mennyisége változik. Ezzel 

szabályozható a fordulatszám. Ellentétben a benzinmotorral, amely az úgynevezett meny-

nyiségszabályozás elvén működik, azaz ott viszonylag állandó arányú a hengertérbe kerülő 

benzin-levegő keveréke. 

4.3.1. Indikátor diagram 

Az indikátor-diagram a motor hengerterében keletkező nyomás változását mutatja a du-

gattyú elmozdulásának függvényében, egy teljes körfolyamat során (4.1. ábra). 

 

4.1. ábra. Dízelmotor indikátor diagramja 

A görbe alatti terület (előjelesen figyelembe véve) a ciklus alatt kifejtett munkával arányos. 

Ha ezt elosztjuk a dugattyú lökethosszával, megkapjuk az úgynevezett indikált középnyo-

mást. Ez határozza meg a motor nyomatékát. Alacsony fordulatszám tartományban a rosz-

szabb keverékképzés miatt az égés minősége rosszabb, ezért az indikált középnyomás, így 

a nyomaték is kisebb. Szintén csökken a nyomaték nagy fordulatszámon, ugyanis megnő-

nek az áramlási veszteségek és romlik a feltöltés is. 

4.3.2. Nyomaték- és teljesítmény-jelleggörbék 

A motorok nyomatékát fékpadon mérik, hiszen ez a teljesítménymérés alapjául szolgál. A 

nyomatékot és a teljesítményt a motor működési tartományán belül a fordulatszám függvé-
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nyében ábrázolják (4.2. ábra). A diagramok között szerepel a fajlagos tüzelőanyag fogyasz-

tás is, amelyről a későbbiekben részletesebben lesz szó. 

A nyomatéki jelleggörbe felvételénél a görbe pontjait általában állandó tüzelőanyag töltet 

és a terhelés változtatásának következtében változó motorfordulatszámokon mérik. Ez te-

hát egy olyan görbesereget eredményez, amelynek paramétere a befecskendező szivattyú 

fogaslécének állása, azaz a beadagolt tüzelőanyag mennyisége. 

 

4.2. ábra. Egy belsőégésű motor jelleggörbéi 

A belsőégésű motorok, járműben történő felhasználhatóságának fontos jellemzője a nyo-

matékrugalmasság, amelynek értéke egy viszonyszám: a maximális nyomaték és a maxi-

mális teljesítményhez tartozó nyomaték hányadosa. A dízelmotorok nyomatékrugalmassá-

ga viszonylag nagy, ezért közel áll a nyomatéktartó tulajdonsághoz. 

A dízelmotoroknál automatikus fordulatszám szabályozást alkalmaznak az alapjárat fenn-

tartására, valamint a maximális (vég-) fordulatszám korlátozására. 

A dízelmotor, az ismertetett sajátosságok miatt közvetlen daruhajtásra nem, csak a felsorolt 

hajtásrendszerek valamelyikének erőforrásaként használható. 

4.3.3. Kagylódiagram 

A belsőégésű motorok egyik fontos energetikai jellemzője a fajlagos üzemanyag fogyasz-

tás. Ennek definíciója: az üzemanyag mennyiség, amelyet a motor egységnyi idő alatt egy-

ségnyi teljesítmény kifejtésére felhasznál. 

Jelölése és mértékegysége: 













hkW

gr
b  

Ha meggondoljuk, a tört számlálója az elégetett üzemanyag hőenergia tartalmával arányos, 

míg nevezője a kifejtett mechanikai munka. A kapott mennyiség tehát egyfajta hatásfok re-

ciprokjának felel meg, amely mennél kisebb érték, annál jobb energia „hasznosulást” fejez 

ki. A motorok fajlagos fogyasztása függ a fordulatszámtól és a hozzá tartozó nyomatéktól. 

Ez egy kétváltozós függvény, amely a háromdimenziós térben egy felületnek felel meg. A 

nyomatéki karakterisztikával együtt csak úgy ábrázolható, hogy belerajzoljuk az ábrába az 

azonos fajlagos fogyasztáshoz tartozó „izovonalakat”. Tekintve, hogy a  ,Mb  felület 

egy felülről homorú paraboloidhoz hasonlít, melynek pozitív minimuma van, az azonos 
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fajlagos fogyasztáshoz tartozó vonalak zárt görbéket alkotnak. Ennek alakzatáról kapta a 

kagylódiagram elnevezést. Az elmondottakat a 4.3. ábra szemlélteti. 

 

4.3. ábra. A kagylódiagram származtatása 

4.4. Hajtási rendszerek 

A hajtási rendszerek szerinti csoportosításban felsoroltaknak megfelelően röviden ismertet-

jük felépítésüket és működésük jellegzetességeit. 

4.4.1. Dízel-mechanikus hajtás 

A 4.4. ábra egy dízel-mechanikus hajtásrendszerű daru kinematikai vázlatát szemlélteti. Az 

ábrából kitűnik, hogy 

– az indítási nyomatékot súrlódó tengelykapcsolóval, 

– a kedvező munkapont beállíthatóságát többfokozatú sebességváltóval, 

– a megfelelő forgásirányt irányváltóművek alkalmazásával valósíthatjuk meg. 

 

4.4. ábra. Dízel-mechanikus hajtás 

1 – dízelmotor; 2 – fő tengelykapcsoló, 3 – sebességváltómű; 4 – elosztó hajtómű; 
5 – irányváltómű; 6 – hajtómű; 7 – kihajtóelem; 8 – fékszerkezet. 
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A daru valamennyi mozgató mechanizmusához mechanikus fékberendezés is tartozik, 

amely az adott munkaműveletnek megfelelően lehet nyitott-, vagy zárt-, lassító-, vagy rög-

zítő fék. (Egy konkrét fékberendezés a vezérlési rendszertől függően különböző funkciókat 

is betölthet.) 

A dízel-mechanikus hajtások vezérlése történhet (ritkán) közvetlenül mechanikus úton, 

vagy (legtöbbször) elektromechanikus elektrohidraulikus, illetve elektropneumatikus 

szervórendszerekkel. 

4.4.2. Dízel-elektromos hajtás  

Ezeknél a megoldásoknál a dízelmotor egy háromfázisú, váltakozó áramú generátort hajt, 

amely az egyedi daruhajtások villamos motorjainak hálózatához biztosítja a megfelelő tel-

jesítményű tápfeszültséget. A hajtási rendszer felépítése és vezérlési lehetőségei a további-

akban megegyeznek a tisztán villamos daruhajtásokéval. 

Ezek a daruk alkalmasak arra is, hogy kiépített háromfázisú, váltakozó áramú hálózatról, 

közvetlen villamos csatlakoztatással üzemeljenek. 

4.4.3. Hidrosztatikus hajtás  

Jelenleg ezek a legelterjedtebb, mondhatni kizárólag alkalmazott rendszerek. Részleteseb-

ben az alábbi főfejezetben kerülnek tárgyalásra, azzal a megjegyzéssel, hogy a hidrosztati-

kus hajtási rendszerek szinte teljesen azonosak az autó- és mobildaruknál. (Ez a hasonlóság 

kiterjed a hidraulikus kotrógépekre is, ezért ebben a tantárgyban a hidraulikus elemek és 

azok rendszereinek részletezésére és működésük ismertetésére nem kerül sor.) 

4.5. Autódaruk 

Az autódaruk közül csak a hidrosztatikus hajtásúakat ismertetjük részletesen, mert a ko-

rábbi hajtásrendszerűek mára már elvesztették jelentőségüket. 

A ma alkalmazott autódaruk hatalmas terhelési és geometriai paraméter tartományt fognak 

át. Szerkezeti kialakításaik is rendkívül széles skálát ölelnek fel. Sok közülük általános 

rendeltetésű, de számos speciális felhasználásra kifejlesztett változat is létezik. Rendszere-

zésük és felsorolásuk szinte lehetetlen. A világon létező gyártók száma sem elhanyagolha-

tó, és mindegyikük termékei között találhatók egyedi kialakítású és célú konstrukciók. 

A továbbiakban a LIEBHERR cég jellegzetes típusain keresztül mutatjuk be a korszerű au-

tódaruk szerkezeti és üzemi tulajdonságait. 

A 4.5. ábra egy középnehéz autódarut mutat be közúton haladás közben. Egy hasonló au-

tódaru oldalnézeti vázlatát szemlélteti a 4.6. ábra a főbb szerkezeti és hajtóegységek meg-

jelölésével. 
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4.5. ábra. Autódaru közúti forgalomban 

 

4.6. ábra. Autódaru jellegrajz 

Az autó- és mobildaruk egyik jellegzetessége, hogy a daruk hagyományos főmozgásain kí-

vül rendelkeznek a gém hosszúságának változtatására szolgáló teleszkópozó mozgatómű-

vel is. A gémszerkezet tehát egy alapgémtagból és ebből – teleszkópszerűen – kitolható to-

vábbi gémtagokból áll (4.7. ábra). A gémtagok zárt szekrény keresztmetszetűek. 

A gémtagokat a gémkitoló munkahenger, vagy hengerek egyszerre, vagy egymástól füg-

getlenül variálható módon tudják mozgatni az emelt teherrel együtt. Így a teher emelése és 

adott helyre történő elhelyezhetősége igen nagymértékű szabadságot élvez. 
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4.7. ábra. Teleszkópgém 

 

 

4.8. ábra. A hidraulikus rendszer blokkvázlata 

A rendszer blokkvázlata a 4.8. ábrán látható. Ezt összevetve a daru jellegrajzával elmond-

ható, hogy a dízelmotor, a haladómű, a mechanikus erőátviteli berendezés és a hidrosztati-

kus tápegység a daru alvázán helyezkedik el. Ugyanitt található az autódaru vezetőfülkéje 

is, amelyből kizárólag utazási üzemben történik az irányítás. 
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Daruzáshoz való átálláskor a darut a szintén az alvázzal egybeépített letalpaló gerendákon 

lévő hidraulikus hengerek segítségével stabilan megtámasztják (letalpalják). Ezt a művele-

tet általában az alvázon, de a vezetőfülkén kívül elhelyezett kezelőszervekkel hajtják vég-

re. A letalpalásnál nagyon fontos, hogy a talp felülete megfeleljen a talaj teherbírásának. 

Ha a daru saját talpfelületei túl kicsik, alátét szerkezetekkel meg kell növelni a felületeket. 

Számos darunak tartozéka az ilyen alátét.  

Letalpaláskor igen fontos, hogy a daru vízszintes pozícióba kerüljön, és a futómű teljesen 

tehermentesüljön. Ezért daruzás előtt mind a négy letalpaló szerkezetet használni kell. En-

nek elmulasztása már számos balesetet okozott. 

A daruzáshoz a vezérlést egy kapcsoló segítségével át kell adni a forgóvázon lévő daruke-

zelő fülkébe. Az alváz és a forgóváz közötti hidrosztatikus kapcsolatot az úgynevezett for-

gócsatlakozó biztosítja. Természetesen van külön forgócsatlakozója a villamos vezérlő-

rendszernek is. 

Számos autódaru esetében a daruzás teljes hajtásrendszere a forgóvázra van telepítve. A 

külön motor csak a daruzó üzemmód energiaigényét szolgálja. Ebben az esetben nincs 

szükség az említett forgócsatlakozókra sem. Energetikai oldalról nézve is előnyös az ilyen 

megoldás, mert a daruzás energia igénye a főmotor teljesítményéhez képest csekély, tehát a 

főmotor igen rossz hatásfokkal és feleslegesen nagy üzemanyag fogyasztással üzemel. 

A 4.10. ábra egy hidrosztatikus teheremelőmű vázlata látható a vezérlőkörrel együtt. Ebből 

kitűnik, hogy az adott esetben a vezérlési rendszer maga is elektrohidraulikus. Ez azonban 

csak nagyteljesítményű, bonyolult gépeknél fordul elő. 

A már említett teleszkópgém egy lehetséges kialakítású változatának működését szemlélte-

ti a 4.9. ábra. Az egy álló és három mozgó gémtagból álló rendszert egyetlen hidraulikus 

henger működteti két-két mozgócsigát tartalmazó kötélmechanizmus felhasználásával. 

A mozgatás kényszer-rendszerű, vagyis mindhárom mozgótag egyidejűleg, arányosan 

mozdul el. A jelentős súrlódási ellenállások leküzdéséhez a gém behúzásához is szükség 

van kötélrendszerre. Egyes esetekben az acélsodrony kötelek helyett csapos hevederlánco-

kat is alkalmaznak. Az erők átadása és a súrlódások felvétele érdekében különleges teflon-

betéteket alkalmaznak. 

 

4.9. ábra. Háromtagú teleszkópgém mozgatása 

1 – teleszkópozó henger; 2 – visszahúzó kötél I; 3 kihúzó kötél I; 
4 – visszahúzó kötél II; 5 – kihúzó kötél II. 
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Szívóág 

Nyomóág 

Munkanyomás (magas) 

Munkanyomás (alacsony) 

Vezérlő nyomás 

Beállító nyomás 

Résolaj 

 

4.10. ábra Hidrosztatikus teheremelőmű 

1 – állítható szivattyú I; 2 – állítható szivattyú II; 
3 – kettős fogaskerékszivattyú a vezérlő nyomáshoz; 4 – állandó nyelésű hidromotor; 

5 – mesterkapcsoló; 6 – útváltó (elekrohidraulikus mozgatással); 
7 – visszafolyó ági szűrő; 8 – folyadéktartály; 9 – emelődob. 
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4.6. Mobildaruk 

A mobildaruk alapvető szerkezeti jellegzetessége a haladóművel ellátott speciális alváz. A 

4.11. ábrán látható darutípus jól szemlélteti, hogy egy fülkéből történik a daru kezelése és 

vezetése, s ez a forgóvázon helyezkedik el. 

A mobildaruk közé soroljuk azokat a gépeket is, amelyek tulajdonképpen daruzó szerelék-

kel ellátott kotrógépek. Ezek között található a lánctalpas mobildaruk túlnyomó többsége. 

 

4.11. ábra. Mobildaru 

4.7. Autó-rakodódaruk 

Ezek egyik lehetséges megoldását mutatja be a 4.12. ábra. A szerelék gémszerkezete egy 

letalpaló gerendára szerelt forgatható oszlopcsonkhoz kapcsolódik. A gerendát a tehergép-

kocsi alvázához rögzítik. Haladáskor tehát az alváz csak a terheletlen daruszerelék önsúlyát 

viseli, míg daruzáskor, a kitalpalás révén a gépkocsi alváz tehermentesül. A daruzó szere-

lék elhelyezhető a vezetőfülke és a rakfelület között, vagy a rakfelület végénél. 

A horogkinyúlás a csuklósan egymáshoz kapcsolt gémtagok billentésével, és/vagy a te-

leszkópozó gémtag ki-betolásával változtatható. A darunak tehát nincs emelőműve és kö-

télzete. 

A szerelék mozgatását hidraulikus hengerek végzik, beleértve a forgatást is. A forgatást ál-

talában egy speciális, kettős működésű munkahenger, fogasléc közbeiktatásával oldja meg. 

A 4.13. ábra mutatja, milyen kinyúlási tartomány, úgynevezett trajektória daruzható be a 

szerelékkel. 
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4.12. ábra. Autó-rakodódaru 

 

4.13. ábra. Trajektória 

4.8. Biztonsági berendezések 

Az autó- és mobildaruk biztonságos üzemét a kifejezetten erre a célra alkalmazandó se-

gédberendezéseken kívül számos egyéb tényező is szolgálja. Ezek javarészt már a tervezés, 

a konstrukciós kialakítás során előtérbe kerülnek mind a szerkezeti kialakítás, a fő geomet-

riai- és tömegparaméterek összehangolásánál, mind pedig a vezérlési rendszer logikai és 

valóságos fizikai felépítésének meghatározásánál. 

A daruk egyik legfontosabb jellemzője a terhelhetőség. Nagy teherbírású, bonyolultabb au-

tódaruk esetén ez már nem fejezhető ki egyetlen egyváltozós függvénnyel, az ún. teherbí-

rási diagram segítségével. Itt ugyanis a megengedhető maximális emelt teher nagysága már 

olyan sok paramétertől függ egyidejűleg és folytonosan, hogy azok közül csak néhány jel-

legzetes határesetre érvényes görbét érdemes megjeleníteni, vagy táblázatosan megadni. 

Mielőtt e kérdéskörben elmélyednénk, érdemes megfogalmazni a választ arra a kérdésre, 

hogy mit értünk megengedett teherbíráson? A válasz egyértelmű: amit a túlterhelésgátló 

rendszer megenged. Ebből következik, hogy a lehetséges szélsőséges szituációk nagymér-

tékben függenek az alkalmazott túlterhelésgátló rendszer alapvető sajátosságaitól, az adott 

esetben tanúsított dinamikai viselkedésétől, mind mechanikai, mind szabályozástechnikai 

értelmében egyaránt. A túlterhelésgátlók ugyanis nem csupán veszélyt jelző berendezések, 

hanem egyben beavatkozó szervek is, ezért működésbe lépésüknek jól érzékelhető követ-

kezményei lehetnek. 

A túlterhelésgátlónak önmagában is biztonságosnak kell lennie, azaz működése nem idéz-

het elő nagyobb veszélyt, mint amit az általa észlelt veszély előidézhetett volna. Ezért ala-

posan meg kell gondolni, hogy a mozgásműveletek korlátozásában, megakadályozásában, 

vagy letiltásában milyen prioritásokat érvényesíthetünk a túlterhelésgátló részére. Ehhez 

azonban nemcsak a túlterhelésgátló, hanem az egész daruüzem statikai és dinamikai sajá-

tosságainak kellő mélységű ismerete is szükséges. 
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A korszerű autódaruk teherbírási tartományát mechanikai modelleken előállított matemati-

kai függvényterek definiálják, amelyek mikroprocesszorok memóriájába hardveresen be 

vannak építve. A változó paramétereket a darura felszerelt elektronikus érzékelők sokasága 

szolgáltatja. Ilyenek például: 

– az emelt teher tömegével arányos kötélerőt, 

– a gém állásszögét, 

– a gémtagok kitolásának mértékét, 

– a gém irányszögét (vízszintes síkban), 

– a daru dőlésszögét, 

– a szél irányát és erősségét, stb.  

érzékelő jeladók. Ezek a paraméterek bejutnak abba a processzorba, sőt fedélzeti kompu-

terbe, amely felügyeli a daru biztonsági-, mondhatni egész vezérlési rendszerét. Ott kerül 

meghatározásra az adott körülmények között érvényes megengedhető maximális terhelhe-

tőség, amelyet összehasonlítva a ténylegesen emelt teherrel, kiadódik a döntést megalapo-

zó logikai jel: az emelt teher kisebb-e, vagy nagyobb a megengedettnél. Ennek megfelelő-

en jön létre (vagy nem) a beavatkozás. 

Az emelt teher nagysága mindaddig megengedhető, ameddig valamilyen határesetet jelentő 

peremfeltétel nem teljesül. Háromféle ilyen feltétel lehetséges: 

– a daru a vonatkozó szabványok által meghatározott terhelési esetekben állékony (sta-

bil); 

– a daru valamely, szilárdságilag kritikus szerkezeti egységének mértékadó keresztmet-

szete a vonatkozó tervezési szabvány által meghatározott terhelési esetben a megen-

gedettnél kisebb igénybevételt, vagy alakváltozást szenved; 

– a működtető mechanizmusok nincsenek túlterhelve. 

A felsorolt feltételek bármelyikének megszegése esetén határterhelést jelez a túlterhelés 

jelző rendszer. A fentiekből következik, hogy a memóriában mindhárom feltétel szerinti 

határtartományokat leíró adatállományokat digitálisan, vagy analóg függvények útján rög-

zíteni kell. 

A 4.14. ábra leegyszerűsítve szemléltetjük, miként függ a terhelhetőség határértéke pl. a 

teher kinyúlásától az állékonyság, a gém szilárdsága, illetve a teheremelőmű teherbírása 

szempontjából. Látható, hogy az állékonysági feltétel alapján számított terhelhetőség gyor-

sabban csökken a teher kinyúlás függvényében, mint a szilárdsági feltétel alapján megen-

gedett terhelés. Ebből az következik, hogy nem lehet olyan darut tervezni, amely egyaránt 

maximálisan ki van használva mind állékonysági, mind szilárdsági szempontból. 
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4.14. ábra. Terhelési diagramok 

Kielégítő kompromisszumot csak úgy érhetünk el, ha megosztjuk a teherbírási tartományt 

a két feltétel között. Ekkor a daru az állékonysági határ-tartományon szilárdságilag relatíve 

túlméretezett, a szilárdsági határ-tartományon viszont állékonyságilag kihasználatlan. Ki-

sebb daruknál többnyire csak az állékonysági határfeltételt tekintik valódi korlátnak, így a 

daruszerkezet legfeljebb csak a teherbírási tartomány egyetlen pontjában lehet szilárdsági-

lag is teljesen kihasználva. 

A túlterhelésgátló-rendszer általában letilt minden olyan mozgásműveletet, amelynek be-

kapcsolása, vagy továbbfolytatása veszélyezteti az állékonyságot (vagy szilárdságot). Ilye-

nek pl. a gém kifelé billentése, a teleszkópgém kitolása, avagy a teher emelése is, ha a te-

her tömege nagyobb az adott viszonyok közt megengedettnél. 

Abban az esetben, ha a teherbírás a gémiránynak is függvénye, (pl. hátrafelé álló gémhely-

zetben nagyobb a megengedett teher, mint oldalirányban), a túlterhelést fordulás közben 

ugyan érzékeli a rendszer, de csak figyelmeztető jelzést ad. A forgatási művelet letiltása 

ugyanis nem biztonságos, mert a tehernek a hírtelen lefékezett forgóvázhoz viszonyított ki-

lendülése olyan helyzetet teremthet, amely nagyobb veszélyt jelent az állékonyságra, mint 

az állandó sebességű továbbfordulás. 
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5. Építési felvonók és munkaállványok 

Az épületek szerkezeteinek építéséhez és szereléséhez általában toronydarut, mobil darut 

vagy más emelőgépet használnak. A befejező és szakipari munkák anyagmozgatási felada-

tainak ellátásához daruk használata általában már nem lenne gazdaságos, ezek helyett 

használják az épületek mellé telepített építési teher-, vagy személy- és teherfelvonókat. Az 

utóbbiak – mint az a nevükből is következik – az építőmunkások szállítását is ellátják, ami-

re különösen magas épületeknél van nagy szükség. 

Az épületek homlokzatain vagy nagy belső terek felületein végzendő burkoló, vakoló, fes-

tő, szerelő, tisztító és javító munkák végzésénél az egyébként költséges, valamint fel- és 

leszerelésükben munkaigényes fa- vagy acélszerkezetű állványok helyett elterjedten hasz-

nálatosak az úgynevezett gépi munkaállványok vagy más néven emelőállványok. 

Mivel az építési felvonók és munkaállványok hajtási rendszerükben, tartószerkezetükben, 

biztonsági rendszerükben sok tekintetben hasonlóak, ezért lehetséges együttes tárgyalásuk. 

5.1. Építési felvonók 

Az építési felvonók jellegzetessége egy rácsos szerkezetű magas oszlop és egy szállítófül-

ke, vagy röviden csak fülke, amely az oszlop egyik oldalán függőleges mozgást végez kü-

lönféle áruk és személyek szállítása céljából.  

Az oszlop a talaj szintjén van lehorgonyozva és 8-10 m-nél nagyobb emelési magasság fe-

lett 3-6 méterenként az építményhez is ki van kötve, a felborulását és kihajlás megelőzése 

érdekében. 300-500 kg teherbírásig és 15-20 m magasságig a csak teherfelvonókat gumike-

rekes alvázra szerelik, amelyet a munkahelyen letalpalva telepítenek. Ez lehetővé teszi a 

munkahelyi és a különböző építési helyszínek közötti gyors helyváltoztatást. Az oszlop-

szerkezet – az egészen kis magasságokat kivéve – szekciókból van a helyszínen összesze-

relve, amihez a szekciókat (5.6. ábra) a talajszintről, a fülke tetejére szerelt gémes daruval 

emelnek fel és helyeznek a meglévő szint tetejére. Az építési munka befejeztével az oszlop 

szétszerelése ugyanezen daruval, fordított sorrendben történik. Az oszlop magasítása és ki-

kötése az épülő létesítményhez – ha szükséges – az építmény magasságának változásával 

párhuzamosan történik és csak olyan mértékben, hogy a fülkéből az építkezés legfelső 

szintjére lehessen kilépni, illetve a szállított anyagot kirakni. Így legfeljebb 4-6 m magas 

konzolos oszloprész található a legfelső kikötés felett, aminek az oszlopra nézve fontos szi-

lárdsági szerepe van. 

A fülkék mozgatására a következő három hajtásrendszer terjedt el (5.1. ábra): 

– emelődobos, 

– hajtótárcsás, 

– fogasléces. 

A hajtódobos hajtás a kisebb teherbírású (300…500 kg) és kisebb emelőmagasságú 

(20…30 m) teherfelvonóknál terjedt el, a nagyobbaknál (ritkán) a hajtótárcsás, leggyak-

rabban pedig a fogasléces hajtás-megoldás használatos. Az első kettő esetében a hajtóegy-

ség a talajszint közelében helyezkedik el, míg a fogasléces rendszernél a fülkében. 

A fülkék, a kisteherbírású teherfelvonókat kivéve, acél sodronykötél segítségével össze 

vannak kötve az oszlop ellentétes oldalán mozgó ellensúllyal, aminek részben az oszlop 
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hajlító terhelését mérséklő, részben energiamegtakarító szerepe van. Könnyen belátható 

ugyanis, hogy ha az ellensúly tömege azonos a fülke és a névleges teher fele tömegének 

összegével, akkor a névleges (tehát maximális) teherrel megrakott fülke emelésekor, illetve 

az üres fülke süllyesztésekor a hajtómotornak csak a névleges teher felét kell mozgatni. 

 

5.1. ábra. Felvonó hajtásrendszerek 

1 – emelődobos; 2 – hajtótárcsás; 3 – fogasléces. 

 

5.1.1. Emelődobos felvonók 

Az 5.2. ábra egy régi, magyar konstrukciójú, oszlopos, emelődobos építési teherfelvonót 

mutat be (FO-602 ÉPGÉP). Napjainkban már nem készülnek oszlopos kialakítású, emelő-

dobos felvonók. A kötéldobos hajtás az oszlop nélküli, ún. ferdepályás felvonók körében 

használatos, amelyeket kis építkezéseken alkalmaznak. Teherbírásuk is alacsony: 

200…500 kg. Ezek közül mutat be példákat az 5.3. ábra. 

Jellegzetességük a pálya ferdeségének és hosszának változtathatósága. Egyes megoldások-

nál a pálya törtvonalú is lehet (5.4. ábra), azaz meredeksége nem azonos a teljes hosszon. 

Az emelődobos teherfelvonók nem rendelkeznek ellensúllyal, ezért alkalmazásuk csak kis 

teherbírás esetén gazdaságos. 

5.1.2. Hajtótárcsás építési felvonók 

A hajtótárcsás építési felvonók fokozatosan kiszorultak a fejlődésből, mert bonyolult, nagy 

hosszúságú kötélvezetést igényeltek. A gépegységet ugyanis kizárólag a talajszinten lehet 

elhelyezni, mivel az oszlopszerkezetet szakaszonként magasítani kell. (A felső gépházas 

elrendezés csak az épületen belül, funkcionális célból, véglegesen beépített felvonók eseté-

ben szokványos.) A fentiek miatt, tankönyvünkben nem foglalkozunk ezekkel a konstruk-

ciókkal. 
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5.2. ábra. Emelődobos építési teherfelvonó (ÉPGÉP) 

1 – alváz; 2 – támaszok; 3 – futókerék; 4 – oszlop; 5 – oszlop támasz; 
6 – hajtómű; 7 – kosár; 8 – járószék konzol; 9 – terelőkorong; 10 – vezetősín 

 

 

  

5.3. ábra Ferdepályás felvonók (BÖCKER) 
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5.4. ábra. Törtvonalú ferdepályás felvonó 

Az építési felvonókat, rendeltetésüktől függően (teherfelvonó, személy-teher felvonó) kü-

lönleges biztonsági berendezésekkel kell ellátni (a fülkeajtó és az emeletszinti ajtók és ki-

lépők villamos reteszelése, az oszlop aljának elkerítése, ajtajának villamos reteszelése, a 

fülke ellátása sebességhatárolóval és fogókészülékkel). 

5.1.3. Fogasléces személy-teherfelvonók 

Ez a felvonó konstrukció viszonylag régi keletű, de napjainkban is, szinte kizárólagosan 

alkalmazott megoldás. Jellemzői: 

– épületen kívül lealapozott és elkerített, 

– oszlopszerkezeten megvezetett, 

– fülkével és fülkeajtóval ellátott, 

– emeleti szinteket kiszolgáló, 

– személyeket és/vagy terhet szállító, 

– ciklikus üzemű 

gépi berendezés, melynek hajtóegysége a fülkére, vagy fülkében van felszerelve. Az osz-

lopszerkezeten, függőleges helyzetben rögzített fogasléc található. A hajtóegység kimenő-

tengelyein lévő fogaskerekek a fogasléchez kapcsolódnak, és azon fel-, vagy lefelé kúszva 

mozgatják a fülkét. 

A fülke vázszerkezetéhez, felül bekötött kötélzet az oszlop mentén fel van vezetve, és át 

van vetve a legfelső oszloptagon található terelő kötélkorongokon. A kötélzet másik vége 

egy ellensúly-keretbe csatlakozik. Az ellensúly tehát a fülkével összekötve, azzal ellentétes 

irányú mozgást végez. Az ismertetett koncepció egy jellegzetes példáját láthatjuk az 5.5. 

ábrán. 

A felvonóoszlop szekciókból áll (5.6. ábra), ugyanis az oszlopot az építmény magasságá-

nak növekedésével összhangban, fokozatosan magasítani kell. Az újabb oszloptagokat ma-

ga a fülke emeli a legfelső szintre, ahonnan egy kis gémszerkezettel (árboc) a meglévő osz-

lop tetejére emelik, majd rögzítik. Az oszlopmagasítás legbonyolultabb fázisa az a műve-

let, amikor a felső kötélkorongok tartószerkezetét áthelyezik az új szekció tetejére. Termé-
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szetesen ekkor a kötélzetet tehermentesíteni és hosszabbítani kell. A felvonószerelés tech-

nológiájának összes műveletét a berendezés gépkönyve tartalmazza, annak előírásaitól el-

térni szigorúan tilos. 

Egyes gyártó cégek olyan, ún. tandem rendszerű felvonókat is gyártanak, amelyeknél az 

ellensúly helyett egy másik fülke függ a kötél végén (5.7. ábra). 

Az oszlopszerkezet – meghatározott magassági távközönként – az épülethez, vagy épít-

ményhez ki van kötve. A kikötést egy olyan síkbeli rúdszerkezet képezi, amely az oszlop-

szerkezetnek, nemcsak a faltól való eltávolodását, hanem elcsavarodását is megakadályoz-

za. A kikötések osztásközét az oszlop kihajlásának megakadályozást szolgáló szilárdságta-

ni feltételek alapján határozzák meg. 

 

5.5. ábra. Fogasléces felvonó 

1 – oszlop; 2 – fülke; 3 – ellensúly; 4 – fogasléc; 5 – kettős, csigahajtóműves emelőmű; 
6 – terelőkorongok; 7 – szerelőárboc; 8 – oszlop kikötő szerkezet; 9 – földszinti állomás. 
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5.6. ábra. Oszloptag (szekció) 

1 – övrudak; 2 – rácsrudak; 3 – szekciók csatlakozása; 4 – fogasléc. 
 

 

5.7. ábra. Tandem rendszerű felvonó (ALIMAK) 

A felvonókat általában akkor telepítik, amikor az építmény eléri azt az építési szintet, ahol 

az oszlop első kikötése lehetséges. Ekkor az oszlop túlnyúlik a már megépült legfelső szin-

ten, annak érdekében, hogy a fülkéből ki lehessen szolgálni a legfelső szintet. Az oszlop 

ezen szakaszának hosszát szabadmagasságnak nevezzük. Méretezés szempontjából, a leg-

felső bekötés feletti oszlop-szekciót konzolnak kell tekinteni, amelyet a kötélerők nyomó-

igénybevételén, és a fülke külpontos terheléséből származó hatásokon kívül, a szélterhelés 

hajlító nyomatéka is terheli. 
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A gépészeti egység iker-csigahajtóműves kivitelű (5.8. ábra), ami az emelőmű megkettőzé-

sét jelenti. A hajtó- és fékezőrendszer megduplázása biztonságtechnikai előírás. 

 

5.8. ábra. Kettőzött csigahajtóműves emelőmű 

1 – alaplemez; 2 – motor; 3 – féktárcsás tengelykapcsoló; 4 – fékszerkezet; 
5 – csigahajtóművek; 6 – kihajtó fogaskerék; 7 – támgörgő; 8 – fogasléc. 

 

Az építési felvonóknak is rendelkezniük kell minden olyan biztonsági berendezéssel, ame-

lyek a véglegesen telepítettekre elő vannak írva. Ezek közül néhány: 

– zuhanásgátló berendezés, 

– túlterhelésgátló rendszer, 

– mechanikus és elektromos reteszelő rendszerek stb. 

Ez utóbbiak igen széleskörű funkciókat látnak el. Ilyen például a szintekre történő beérke-

zés és az ajtók nyitási lehetőségének összehangolása, a szinteket határoló ajtók reteszelése 

arra az esetre, ha a fülke nincs az adott szinten, a fülke indításának megakadályozása nem 

teljesen zárt ajtók esetén stb. 

5.2. Személyemelő-tartó berendezések 

A címben megnevezett berendezések (amelyeknek egyes változatait munkaállványoknak is 

szoktak nevezni) olyan – munkavégzésre alkalmas fülkés, munkahidas vagy ülőkés sze-

mélytartó, gépi úton mozgatható – emelőgépek, amelyeken munkavégzés céljából szemé-

lyek tartózkodhatnak, és amelyeket személyek, különféle anyagok és szerszámok elhelye-

zésére, emelésére, vagy süllyesztésére és vízszintes irányú mozgatására használnak. 
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E berendezések biztonságtechnikai és vizsgálati követelményeit az MSZ EN 280:2001 

Mozgó munkaállványok. Számítások. Állékonysági feltételek. Gyártás. Biztonság. Jelű 

szabvány tartalmazza. 

Az úgynevezett személytartó szerkezet az alábbi berendezéseken lehet: 

– oszlopos tartószerkezetre szerelt, amely mentén függőleges mozgást végezhet. 

– mobil gép gémszerkezetére, vagy más megoldású emelőszerkezetére szerelt, 

– mechanikus vagy hidraulikus emelőszerkezetre telepített, valamint 

– kötél felfüggesztésű (az építmény tetőszerkezetéről kinyúló konzolról, vagy gémről), 

A mozgó munkaállványok jelentősége a telepítettekkel szemben elsősorban a gyors fel- és 

leszerelhetőségükben, valamint gyors áthelyezhetőségükben és kis helyigényükben rejlik. 

Az építési felvonókkal összehasonlítva az eltérés abban áll, hogy a munkaállványokat nem 

szállításra, hanem elsődlegesen azokon tartózkodva, munkavégzésre használják. Ez meg-

nyilvánul pl. az emelési sebességben: míg a felvonók sebessége 1 - 2 m/s, addig a munka-

állványoknál ez az érték mindössze 6 - 8 m/min azaz 0,10 - 0,14 m/s. A sajátos feladatok-

nak megfelelően, a felvonók és a személytartó berendezések szerkezeti kialakítása is lé-

nyegesen eltér egymástól. 

Biztonsági követelmények tekintetében azonban a felvonók és munkaállványok azonos el-

bírálás alá esnek, mivel mindkét esetben a személytartó – legyen az fülke, vagy munkahíd 

– lezuhanása igen súlyos személyi sérülésekkel és anyagi károkkal járhat. A személytartó-

kat tehát mindkét esetben különleges védelemmel kell ellátni lezuhanás ellen. 

5.2.1. Oszlopos munkaállványok 

Ezek az emelőberendezések kifejezetten építőipari alkalmazásra szolgálnak. Szerepük 

azonban nem az új épületek létrehozásánál, hanem meglévő épületek karbantartása és fel-

újítása során nélkülözhetetlen. Nem helyettesíthetik a hagyományos állványzatokat, ugya-

nis nagyobb méretű, rekonstrukciós jellegű felújításoknál hosszú időre, egyhelyben telepí-

tett állványzatok alkalmazása gazdaságos. A gépi állványok előnye ugyanis éppen a gyors 

áttelepíthetőségükben rejlik. 

 

 

5.9. ábra. Építőszekrény elv (GIANT-LIFT) 
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Az oszlopos berendezéseknek igen sokféle konstrukciós kialakítása létezik. A gyártók arra 

törekednek, hogy – az építőszekrény elv szerint – modulokból tudjanak összeállítani, kü-

lönböző igényeknek megfelelő konfigurációkat. Ezt érzékelteti az 5.9. ábrán bemutatott 

reklám grafika, melyből az is kitűnik, hogy a cég nemcsak munkaállványokat, hanem sze-

mély-teher felvonókat is ki tud alakítani az általa gyártott komponensekből. 

Az egyoszlopos munkaállványok klasszikus példája az 5.10. ábrán bemutatott, magyar 

gyártmányú berendezés. Bár ez a gép már muzeális értéket képvisel, alapkoncepcióját te-

kintve ma is korszerűnek mondható. 

 

5.10. ábra. Egyoszlopos munkaállvány (ÉPGÉP) 

1 – alváz; 2 – oszlop; 3 – emelő plató; 4 – plató konzol; 5 – hajtóegység; 
6 – villamosszekrény; 7 – oszlop kikötés; 8 – vonórúd; 9 – futókerék; 10 – letalpalás. 

 

Oszlopszerkezete, vontatható alvázra épült, amelyet üzemi helyzetben letalpalnak. Az osz-

lop egyébként egy hasonló teherbírású felvonóéval azonos, szekciónként magasítható, és 

az épülethez rögzíthető. Maga a munkapódium csőkeresztmetszetű rudazatból készült, tér-

beli rácsos szerkezet. Emelőműve ugyancsak a már említett felvonóéval azonos: fogaslé-

ces, kettős csigahajtóműves kivitel. A munkapódium egy-egy további taggal, keresztirány-

ban meghosszabbítható. A hajtóegység a pódium alatt nyert elhelyezést, működtetését a 

munkaállványon elhelyezett kapcsolókkal, a dolgozók végzik. 

Az oszlopos munkaállványok egy-egy korszerűbb változatát láthatjuk az 5.11. ábrán. Az 

egyoszlopos típusból alakítható ki a kétoszlopos változat, 2 db. egyoszlopos állvány össze-

kapcsolásával. Az így létrehozott kétoszlopos megoldást iker-rendszerűnek nevezzük. 
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Egyoszlopos Kétoszlopos 

5.11. ábra. Oszlopos munkaállványok (ALIMAK) 

Az oszlopos állványok hátránya, hogy az oszlop keresztmetszete jelentősen benyúlik a pla-

tó alapterületébe. A kétoszlopos állványok konzolos hídszerkezetűeknek tekinthetők. Lé-

nyeges követelmény, hogy önsúlyuk mennél kisebb legyen. Ezért készülnek könnyű rácsos 

kivitelben. Az oszlopok keresztmetszetének alakja egyenlőszárú háromszög is lehet, külö-

nösen akkor, ha a híd két végén helyezkednek el (a híd nem konzolos). A kisebb önsúly ki-

sebb oszlop-keresztmetszetet igényel, így kevesebb lesz a kihasználhatatlan rész a munka-

területből. Erre mutat példát az 5.12. ábra, amelyen jól látható, hogy a híd egyetlen egysé-

get képez, az oszlopok külön-külön, fixen támaszkodnak az alapkeretükre. 

 

5.12. ábra. Kétoszlopos munkaállvány 

Mindkét oszlophoz egy-egy fogasléces hajtóegység kapcsolódik, ezért elvileg gondoskodni 

kellene a szinkron-mozgásukról. Tekintve, hogy az állvány lassú és kis szintkülönbségű 
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mozgást végez, nem állhat elő káros szinteltérés. A kiegyenlítés könnyen megoldható 

egyoldali utánemeléssel, vagy süllyesztéssel. A dolgozók munkaközi anyagellátása céljá-

ból a mozgóállványt kis teherbírású gémes darukkal is el lehet látni (5.13. ábra). 

 

5.13. ábra. Kétoszlopos mozgóállvány mini darukkal  

A következőkben bemutatunk még néhány érdekes megoldást. Ilyen pl. az 5.14. ábrán lát-

ható nehéz kivitelű, kétoszlopos mozgóállvány, nagy teherbírású futóművekkel. Ez a be-

rendezés részt vesz a szerkezetépítésben. 

 

5.14. ábra. Nehéz kivitelű mozgóállvány 

Az 5.15. ábra által szemléltetett, kétoszlopos mozgóállvány, épületek sarkánál telepíthető.  

 

5.15. ábra. Kétoszlopos sarok-állvány 
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5.2.2. Mobilgépekre szerelt emelőkosarak 

Bevezetésként elmondhatjuk, hogy ahány fajta mobil emelőgép létezik, annyiféle emelő-

kosaras munkapódium is megvalósítható, azokon a gépeken kívül, amelyek kifejezetten er-

re a célra szolgálnak. 

Először azokat a megoldásokat tárgyaljuk, amelyek olyan mobil gépek tartozékaként ké-

szülnek, amelyeknek eredeti rendeltetése nem a személyemelés. 

Autó- és mobildaruk esetén a gyártónak, a műszaki leírásban kell nyilatkoznia arról, hogy 

terméke alkalmazható-e erre a célra, azaz rendelkezik a személyemelőkre vonatkozó biz-

tonsági megoldásokkal. Esetenként maga a gyártó készít emelőkosarakat, amelyeket a fel-

használó a gépeikre felszerelhet. Alábbiakban ilyen példákat mutatunk be. Az 5.16. ábra 

egy teleszkópgémes mobildarut mutat be, amely többféle szerelékkel, többek közt emelő-

kosárral is felszerelhető. 

 

5.16. ábra. Mobildaru szerelőkosárral (SENNEBOGEN) 

A szerelőkosaras gépkocsik (5.17. ábra) közúti közlekedésre alkalmasak, így rendkívüli 

mobilitással rendelkeznek. Általános rendeltetésű gépek, ezért építőipari alkalmazásuk 

csak egy kis szeletét képezi felhasználási területüknek. Léteznek tréler alvázra telepített ki-

vitelűek is, amelyek különleges járműszerelvényként közúton juttathatók el rendeltetési he-

lyükre, sőt közúton felállítva is működhetnek. Tehergépkocsira szerelt ollós- és teleszkóp-

hidraulikus emelőpódiumokkal is találkozhatunk. 
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Teleszkópgémes Csuklókaros 

5.17. ábra. Szerelőkosaras gépkocsik 

Két alaptípusú konstrukciós kialakításuk terjedt el: egyik, a teleszkópgémes, másik, a több 

tagból álló csuklókaros megoldás. Mindkét változattal szemben alapkövetelmény, hogy a 

kosár (pódium) vízszintes helyzetben maradjon a gém, illetve a csuklókarok billenése köz-

ben. 

Az önjáró szerelőkosaras és -pódiumos személyemelő berendezések főleg üzemi terüle-

ten belül, szerelési feladatok ellátására szolgálnak, közúti forgalomban nem vehetnek részt, 

nem tekinthetők gépkocsiknak. 

   

Csuklókaros Teleszkópgémes 

5.18. ábra. Önjáró személyemelő berendezések 
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Ollós Teleszkóp-hidraulikus Teleszkóp-oszlopos 

5.19. ábra. Emelőpódiumok 

5.2.3. Függesztett munkaállványok 

Ezek a berendezések nem kifejezetten építőipari célokra szolgálnak. Alkalmazásuk olyan 

esetekben célszerű, a mikor az épület, vagy építmény nagy magassága miatt más megoldás 

gazdaságtalan. Leggyakrabban magas épületek homlokzatával kapcsolatos munkákat vé-

geznek róla (pl. ablaktisztítás, nyílászárók javítása, üvegezés stb.). Homlokzat felújításra 

csak korlátozottan alkalmas, mert alapterületük és teherbírásuk nem teszi lehetővé nagy-

mennyiségű anyag hordozását. Olyan épületek esetén válnak csak be igazán, amelyeknél 

már a tervezéskor gondoltak a homlokzatok minimális karbantartás igényére. 

 

5.20. ábra. Kisméretű függesztett szerelőkosár 
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Ezek az állványok legtöbbször állandó telepítésűek. A lapostetőn kialakított sínpálya men-

tén előgördíthető, konzolos tartószerkezettel rendelkeznek, amelyen ellensúlyok biztosítják 

a szerkezet stabilitását lebillenés ellen. 

Az 5.20. ábrán egy kisméretű függesztett szerelőkosár vázlatát láthatjuk. A födémen cső-

szerkezetű tartó- és egyben pályaszerkezet konzolosan túlnyúlik a homlokzat síkján. Ezen 

gördíthető, hosszirányban a kosár felfüggesztő kötélzete. A kosár pályairányú mozgatását 

biztosító szemeslánckerekes haladóművet, a dolgozó kézi erővel működteti. 

Az emelőmű a kosár külső oldalán található. A hajtás súrlódó tárcsákon, kötélzet segítsé-

gével történik. A lezuhanás ellen biztonsági kötelet alkalmaznak, amelyet a kosár mellett 

vezetnek. Sebesség túllépés esetén egy zuhanásgátló szerkezet a biztonsági kötél befogását 

idézi elő. 

Egy függesztett munkahíd látható az 5.21. ábrán, amelyen fel vannak tüntetve a fontosabb 

szerkezeti elemek. A berendezés két hajtóműves, a középen elhelyezett vezérlő- és kapcso-

lószekrényben lévő elektronika irányítja a két oldal szinkron-mozgását. 

 

 

5.21. ábra. Függesztett munkahíd 

Az épület tetőszerkezetén sok esetben gördíthető, sínen járó, ún. födémdarut telepítenek 

(5.22. ábra), amelynek gémszerkezetén függ az állvány. Ezek a megoldások lehetővé teszik 

az egész homlokzat mentén történő vízszintes mozgást. Forgódaru esetén a felemelt áll-

ványt be lehet fordítani a tetőszerkezet fölé. Léteznek teleszkópgémes födémdaruk is. 

Az 5.21. ábra egy függesztett állványhidat szemléltet, amely üveghomlokzaton végzett 

munka közben mutatja be a berendezést.  
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Helyhezkötött Gördíthető 

5.22. ábra. Födémdaruk 

 

 

5.23. ábra. Függesztett állványhíd 
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6. A mozgatott anyagok jellemzői 

Az anyagok tulajdonságainak ismerete a szállító- és rakodógépek tervezése és üzemeltetése 

szempontjából az alábbi követelmények teljesülése érdekében fontosak: 

– a gépek élettartama az anyaggal való kölcsönhatás következtében – indokolatlanul 

nagymértékben – ne csökkenjen; 

– az anyagmozgatógép minimális károsodást okozzon a mozgatott anyagban, vagy áru-

ban; 

– az anyagmozgatógép kielégítse az előírások által előírt biztonságtechnikai követel-

ményeket. 

A szállított anyagfajták közül kis terjedelemben a darabáruk, részletesebben az ömlesztett 

anyagok tulajdonságaival foglalkozunk. 

6.1. A darabáruk tulajdonságai 

Ebbe a kategóriába soroljuk mindazokat az egységeket, amelyek egyenként, vagy egység-

rakományként kerülnek szállításra, vagy rakodásra. Egységrakománynak tekintjük azokat 

az – egyébként nem darabárunak minősülő – tárgyakat, amelyek ládákba, tartályokba, re-

keszekbe, rakodólapokon rögzítve, kötegelve, stb. foglalják magukba a kisebb tárgyakat, 

ömlesztett-, vagy folyékony anyagokat. 

Tulajdonságaik egy része egyszerű fizikai és geometriai jellemző: méret, alak, tömeg, más-

részük: a tartalmuk sajátosságaiból eredően, a rakodásuktól, mozgatásuktól megkívánt spe-

ciális „bánásmód”. Ilyenek pl. törékenység, szállítási pozíció, dinamikus hatásokra való ér-

zékenység, csomagolásuk sérülékenysége, alátámasztási és megfogási lehetőségei, veszé-

lyes anyag tartalom, stb. 

Az említett követelmények általában fel vannak tüntetve a darabárukon, ezért betartásuk 

kötelező, az esetleges anyagi károk a szállítást végzőket terhelik. 

6.2. Az ömlesztett anyagok tulajdonságai 

Az ömlesztett anyagokat egynemű, szemcsés szerkezet jellemzi. Nagy tömegben, rendezet-

lenül, csomagolatlanul kerülnek szállításra, rakodásra. Tulajdonságaikat az alábbiakban, 

rendszerezett módon ismertetjük. 

6.2.1. Szemszerkezet 

A szemszerkezet az ömlesztett anyag szemcséinek, átmérő szerinti eloszlását jelenti. Az 

eloszlást nem lehet folytonos függvény formájában meghatározni. A szemcseméreteket tar-

tományokra osztjuk és az egyes tartomány határoknak megfelelő szitanyílású szitasoroza-

tot állítunk össze, felülről lefelé csökkenő szitanyílás szerint. 

A szitapróba során egy meghatározott tömegű anyagmennyiséget rostálunk át a szitasoro-

zaton. A legnagyobb szitanyílású szitán fennmaradt, valamint a legfinomabb szitán áthul-

lott anyag tömegét leválasztjuk az eredetileg beadagolt összes tömegből, így megkaphatjuk 

a vizsgálatban megmaradó maximális és minimális szemnagyságot. 
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Ezt követően lemérjük az egyes mérettartományokba eső anyag tömegeket, majd ezeket az 

értékeket úgy összegezzük, hogy minden szitán és a fölötte lévő szitákon fennmaradt 

anyagmennyiségek tömegit összeadjuk. A tömeg összegeket a teljes minta tömegéhez vi-

szonyítva százalékban fejezzük ki. A kapott összegeket sorba rendezzük az adott szita szi-

tanyílásokra vonatkoztatva. 

Ezek az értékpárok tehát egy olyan eloszlás-függvényt eredményeznek, amelyben az egyes 

szitanyílású szitákon fennmaradt összes tömeg aránya van hozzárendelve az adott szem-

cseméret tartomány alsó határméretéhez. Az így nyert szemeloszlási görbéket (6.1. ábra) 

„áthullott” jelzővel illetjük, mert egy kisebb szitanyílású szitáig az összes, annál nagyobb 

átmérőjű szemcse mind fenn maradt volna, ha csak azon az egy szitán rostáltuk volna át az 

egész anyagmennyiséget. 

 

6.1. ábra. Szemeloszlási görbék 

A koordináta rendszer vízszintes tengelyén a szemnagyság értékek szerepelnek, logaritmi-

kus skálán, a függőleges tengelyen pedig az áthullott szemcsék, %-ban kifejezett tömeg-

aránya van feltüntetve. 

A szállítógépek szempontjából nagy fontosságú a mértékadó szemnagyság értéke. Ennek 

alapján szokás meghatározni pl. a heveder szélességet. Ehhez azonban először meg kell ha-

tározni, hogy az anyag osztályozottnak, vagy osztályozatlannak minősül-e. 

Osztályozott az ömlesztett anyag, ha a 40%-ban és a 90%-ban áthullott anyagszemcsék 

átmérőjének aránya 2,5-nél kisebb. Képlettel kifejezve: 5,2/ 9040 aa  . Ekkor a mérték-

adó szemnagyság: 
2

9040 aa
am


 . Ha az anyag nem osztályozott, a mértékadó szemnagy-

ság: 20aam  , azaz a 20%-ban áthullott szemcseméret. 

6.2.2. Anyag sűrűség 

Ömlesztett anyagok esetén megkülönböztetjük az anyag szemcsék sűrűségét (  ), a laza 

szerkezetű anyag halmazsűrűségétől ( 0 ). A halmazsűrűség mindig kisebb, mint a szem-

cse sűrűsége ( 0 <  ). A laza anyag sűrűsége számos tényezőtől függ (pl. szemeloszlás, 

tömörség, nedvességtartalom stb.), azaz egy anyagfajtára vonatkozóan sem állandó érték. 
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6.2.3. Mozgékonyság 

Ezzel a fogalommal jellemezzük az ömlesztett anyagok szétterülő képességét, és az ún. 

természetes rézsűszöggel fejezzük ki. (Ezt a tulajdonságot csak jól ömleszthető anyagokra 

lehet értelmezni.) 

 

6.2. ábra. A természetes rézsűszög meghatározása 

A természetes rézsűszöget két esetre nézve állapíthatjuk meg, az egyik a statikus (nyugvó: 

1 ), a másik a dinamikus (mozgásbeli: 2 ) rézsűszög. Meghatározása kísérleti úton törté-

nik (6.2. ábra). 

6.2.4. Az ömlesztett anyagok feszültségállapotai 

Az ömlesztett anyagok tárolása, gépi szállítása és rakodása szempontjából nagy fontosságú 

annak ismerete, miként reagálnak a külső mechanikai hatásokra. Ennek érdekében meg 

kell ismerni az anyag szilárdsági jellemzőit. 

Mint a mechanika más területein, így a talajmechanikában is a tönkremeneteli határállapo-

tok paramétereinek meghatározása az elsődleges cél. Az ömlesztett anyagok vizsgálatánál 

olyan kísérleti módszereket alkalmazunk, amelyek eredményeként összefüggéseket tudunk 

megállapítani az anyaghalmaz belsejében ébredő normál- és csúsztató feszültségek között. 

A feszültségállapot vizsgálatának klasszikus módszere a Mohr-elméleten alapul. Ha készí-

tünk egy szabályos anyagmintát, amelyre ismert nagyságú, egymásra merőleges nyomó- és 

nyíróerőt fejtünk ki, a minta belsejében háromtengelyű feszültségállapot jön létre. Egy 

ilyen vizsgálatra alkalmas készülék elvi vázlatát mutatja be a 6.3. ábra. 

 

6.3. ábra. Nyíródoboz 

1 – mozgókeret; 2 – ömlesztett anyag minta; 3 – nyomótest; 4 – a nyírás síkja. 
 

A készülékbe helyezett anyagmintát a nyomótestre ható N  normálerővel megterheljük. A 

mozgókeretre fokozatosan növekvő vízszintes T  nyíróerőt fejtünk ki mindaddig, amíg a 

minta el nem nyíródik. Ha a tönkremenetelhez tartozó normálerőt és nyíróerőt elosztjuk a 

minta keresztmetszeti felületével, megkapjuk a tönkremeneteli állapothoz tartozó   és   
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feszültséget. Ehhez tartozóan egy Mohr-kört lehet szerkeszteni. Ha a fenti kísérletet több-

féle normálerővel megismételjük, Mohr-kör sereget nyerünk (6.4. ábra), melynek burkoló-

görbéje az anyagra jellemző alapvető tulajdonságokat jeleníti meg. 

 

6.4. ábra. A Mohr-körök burkológörbéje 

A burkológörbének csak a pozitív síknegyedbe eső része értelmezhető az ömlesztett anya-

gokra, hiszen húzófeszültségek nem léphetnek fel. A görbe ezen szakaszának lineáris köze-

lítésével kaphatjuk meg az ún. Coulomb-egyenest (6.5. ábra). 

 

6.5. ábra. Coulomb-egyenes 

Az egyenes egyenlete az alábbi alakban írható fel: 

c  tan           2/45  
o

 (6.1) 

A függvényben   az anyag belső súrlódási szöge, c  a kohézió (az anyagszemcsék között 

meglévő, molekuláris szintű felületi vonzóerők felületegységre számított értéke). A Cou-

lomb-egyenes egyik speciális esete, amelynél c értéke zérus, azaz nincs az anyagnak kohé-

ziója (6.6. ábra). A belső súrlódási szögük közel azonos a rézsűszögükkel. Az ilyen anya-

gok kiválóan ömleszthetők, anyagmozgatás szempontjából ideálisak. Az ilyen anyagokra, 

az építőiparból vett legjobb példa a száraz homokos kavics.  

 

6.6. ábra. Kohézió nélküli anyag Coulomb-egyenese 
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A másik speciális esetet vízszintes Coulomb-egyenes jellemzi (6.7. ábra). Az ilyen jellegű 

anyagok gyakorlatilag nem ömleszthetők, kenődnek, tapadnak, alakjukat megtartják. Az 

ilyen anyagok jellegzetes példája a nedves agyag. 

 

6.7. ábra. Csak kohézióval rendelkező anyag Coulomb-egyenese 

Az anyagok tulajdonságai a külső körülmények hatására jelentősen megváltozhatnak. Eb-

ből a szempontból a nedvességtartalom változása a legjelentősebb. Ha pl. a száraz homok 

átázik, adhéziója megnő. Ha a nedves homok kiszárad, darabossá válik, ömleszthetősége 

romlik. Az ún. transzport-beton, amely szigorúan meghatározott recept szerint előkevert 

állapotban jut el az építés helyszínére, nem tehető ki csapadék hatásának, mert minősége 

alapvetően átalakul. Vannak építőanyagok, amelyek ömleszthetők, de egyéb tulajdonsága-

ik miatt nem jellemezhetjük az ismertetett módszerekkel. Ilyenek pl. a cement, vagy a 

mészhidrát. Mindkettőre jellemző a por finomságú szemcseméret, és a környezetszennyező 

hatás, viszont ezeket az anyagokat a környezeti hatások kifejezetten károsítják, tönkrete-

szik. 

6.2.5. A mozgatott anyagok egyéb tulajdonságai 

Koptató hatás (abrazivitás) 

Jelentősen függ az anyag keménységétől. Erősen koptató anyagok: kvarchomok, cement, 

vasérc, koksz stb. 

Tapadás (adhézió) 

Az anyag és az anyagmozgatógép alkatrészei között lép fel. Rontja a gép teljesítőképes-

ségét és hatásfokát. Nedves, agyagos, kenődő anyagokra jellemző. Mozgatásuk kényszer-

ürítésű rakodó szerelékkel rendelkező gépet igényel. A gépek gyakori, szállítószalagoknál 

a heveder folyamatos tisztítására van szükség. 

További jellemzők 

– törékenység, 

– nedvszívó képesség, 

– korrodáló hatás, 

– magas hőmérséklet, 

– veszélyes anyag (egészségre ártalmas, tűzveszélyes stb.). 
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6.3. Silónyomások 

A különböző keverőtelepeken a jól ömleszthető anyagokat magas felépítésű tartályokban, 

ún. silókban tárolják, illetve azokból adagolják. Ezek tervezésénél ismerni kell az anyagok 

terhelő hatásának sajátosságait és törvényszerűségeit. 

A szemcsés anyagok a tartályokban nem folyadékszerűen viselkednek. A folyadéktartá-

lyokban a nyomás a felszíntől lefelé haladva, a mélységgel egyenes arányban nő. Ez abból 

következik, hogy a folyadék és a tartály oldalfala között a súrlódás elhanyagolható. 

Ömlesztett anyagok esetében meg kell vizsgálni az oldalnyomás változásának törvénysze-

rűségét az anyag súrlódási viszonyainak figyelembevételével. Az elméleti megközelítés 

azzal kezdődik, hogy kiválasztunk a henger alakú anyag-oszlopból egy zd  vastagságú ré-

teget (6.8. ábra), amelyre felírjuk a ráható erők egyensúlyát, amely egy differenciál-

egyenletet jelent: 

 

  0ddd  zUAzAA zzhz   (6.2) 

 

 ahol  

A : a siló keresztmetszeti felülete; 

U : a siló keresztmetszetének kerülete; 

z : a fenéknyomás; 

x : az oldalnyomás; 

 : falsúrlódás; 

h : halmazsűrűség. 

 

 

 

6.8. ábra. Erőegyensúly egy anyagrétegen 
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A kohézió nélküli esethez tartozó Coulomb-egyenes és Mohr-kör geometriai viszonyaiból 

(6.9. ábra) meghatározható a két főfeszültség hányadosa, amit Rankine-tényezőnek ( ak ) 

nevezünk: 

 

6.9. ábra. Kohézió nélküli anyag Mohr-köre 

a
o

k









2
45tan
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 (6.3) 

 

A silónyomás vizsgálatakor feltételezzük, hogy x  és z  főfeszültségek, tehát: 
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x  (6.4) 

Bevezetve a falsúrlódásra a 
x

f



  tan  helyettesítést, valamint, hogy 
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 (6.5) 

 

a differenciál-egyenlet a következő egyszerű alakra hozható: 

hz
z

A

U

z





d

d
 (6.6) 

 

A megoldás z -re és  x -re,  0z  és 0z peremfeltételek esetén: 
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A két megoldás-függvény a 6.10. ábrán látható, melyből kitűnik, hogy a fenéknyomás 4D, 

az oldalnyomás 6D mélységben már gyakorlatilag eléri maximális értékét. Ez azt jelenti, 

hogy a silók magassága elvileg független az anyagfajta által meghatározható értéktől. 

 

 

6.10. ábra. Az oldalnyomás és a fenéknyomás grafikonja 
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7. Szállítógépek 

7.1. A szállítógépek fogalma és csoportosítása 

A szállítógépek az ömlesztett anyagot vagy darabárut, vízszintes, lejtő-, emelkedő- vagy 

függőleges irányban, folytonos anyagáramban és állandó üzemben továbbítják.  

A szállítógépek szerkezeti kialakításuk szempontjából két csoportba sorolhatók:  

– vonóelemes szállítógépek (pl. hevederes, láncos), 

– vonóelem nélküli, helyben maradó alátámasztáson, az anyagot folytonosan továbbító 

szállítógépek (görgősor, szállítócsiga, vibrációs szállítás).  

A szállítógép helyes kialakításához a szállítási irány, távolság, magasság, mennyiség adatai 

mellett igen fontos a szállítandó anyag jellemző tulajdonságainak ismerete (szemnagyság, 

súrlódási jellemzők stb.). 

7.2. Szállítóképesség 

A szállítógépek alapparamétere az időegység alatt továbbított anyagmennyiség: az anyag-

áram. Az anyagszállítási módok szerint (7.1. ábra) azonban az anyagáram fogalmát külön-

külön definiálni kell. 

Ömlesztett anyagok szállítási módjai esetén az anyagáram az alábbi két módon fejezhető ki: 

– térfogatáram (m
3
/h); 

– tömegáram (t/h). 

Darabáru szállításakor az időegység alatt továbbított egységek számát tekintjük anyag-

áramnak, olyan feltételek mellett, hogy a darabáru-egységek azonos tömegűek, és egymást 

azonos távolságban követik. Ilyenkor az anyagáram mértékegysége: db/h. 

 

7.1. ábra. Vonóelemes anyagszállítási módok 

1 – ömlesztett anyag folytonos szállítása; 2 – ömlesztett anyag adagokra bontott szállítása; 
3 – darabáru-szállítás. 

. 
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A szállítóképesség: az adott berendezés által megvalósítható legnagyobb anyagáramot je-

lenti. A szállítóképesség tehát az anyagáramnak, a szállítási módtól független gyűjtőfogal-

ma. (Ömlesztett anyagok esetén, ha térfogatáramként értelmezzük a szállítóképességet, a 

volumetrikus szállítóképesség kifejezés is használatos.) 

Sok esetben használja a szakzsargon a szállítási teljesítmény fogalmát is. Ez azonban meg-

tévesztő értelmezéshez vezethet, hiszen szállítási teljesítményről akkor is beszélhetünk, ha 

az nem maximális értékű. 

Ugyancsak problémát okozhat, ha egy szállítóberendezés szállítóképességét csak térfogat-

áram, vagy csak tömegáram formájában adjuk meg. Ekkor ugyanis kimarad a két megadási 

mód közötti összefüggés legfőbb jellemzője, a szállított anyag halmazsűrűsége. 

Mint minden gépi berendezés, így a szállítógépek tervezése is a gépre ható terhelések is-

meretéből indul ki. Alapvetően tehát egy olyan definíciós képletre van szükség, amelyre – 

bármely szállítási mód esetében – az anyagáram értelmezhető, átszámítható, és figyelembe 

veszi a mozgatott tömegeket is. Ennek érdekében minden anyagáramot tömegáramként 

célszerű értelmezni. 

7.2.1. Ömlesztett anyag folytonos szállítása 

Ez estben a szállítóelemen (pl. hevederen), a   halmazsűrűségű anyag, geometriailag 

meghatározható A  keresztmetszettel helyezkedik el, és v  sebességgel halad. 

A térfogatáram: 

vAQv 3600  (m
3
/h), (7.1) 

a tömegáram: 

vAQQ vm  6,3  (t/h). (7.2) 

Az anyagkeresztmetszet és a halmazsűrűség szorzata az ún. folyóméter-tömeget eredmé-

nyezi, azaz: 

Aqa   (kg/m). (7.3) 

A tömegáram tehát a következő képlettel is kifejezhető: 

vqQ am 6,3  (t/h). (7.4) 

7.2.2. Adagokra bontott szállítás 

Erről a szállítási módról akkor beszélhetünk, ha az ömlesztett anyagot szállítóedények so-

rozata továbbítja, az edények térfogata és osztása egyenlő. Ha egy edényben 1V  térfogatú, 

  halmazsűrűségű anyag van, és a berendezés v  sebességgel mozog, a térfogatáram:  

t

V
Q v

13600  , ahol 
v

a
t   a követési idő; (7.5) 

behelyettesítés után: 

v
a

V
Qv

13600 , (7.6) 

a tömegáram: 
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v
a

V
Qm

13600 . (7.7) 

Ebben az esetben is értelmezhető a folyóméter-tömeg fogalma: 

a

V
q a

1  , (7.8) 

tehát a tömegáram ez esetben is: vqQ am 6,3  . 

7.2.3. Darabáru szállítása 

Ennél a módszernél az időegység alatt továbbított darabszámot tekintjük elsősorban mér-

tékadónak: 

a

v

t
Q n 3600

3600
  (db/h); (7.9) 

Tömegárammá átszámítva, a darabszám helyett a darabáru-egység tömegét kell behelyette-

síteni, azaz: 

v
a

m
Qm

16,3 (t/h), ahol aq
a

m


1
 (7.10) 

A tömegáram képlete tehát minden esetben: 

vqQ am 6,3  . 

A fenti képletekben szereplő fizikai és geometriai mennyiségek mértékegységei a követke-

zők: 

– A  keresztmetszet: m
2
 ; 

– v  sebesség: m/s ; 

–   halmazsűrűség: kg/m
3
 ; 

– 1V  szállítóedény térfogat: m
3
 ; 

– a  a szállítóedények vagy darabáruk követési távolsága (osztása): m ; 

– t  a szállítóedények vagy darabáruk követési ideje: s ; 

– 1m  a darabáru-egység tömege: kg ; 

– aq  a szállított anyag folyóméter-tömege. 
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8. Gumihevederes szállítószalag 

A hevederes szállítószalagok széleskörűen használatosak a különböző iparágak területén, 

ömlesztett anyagok és darabáruk mozgatására. A hevederek anyaga sokféle lehet (pl. gumi, 

műanyag, acéllemez, acélsodrony), az iparág követelményeitől függően. Az építő- és épí-

tőanyag iparban legáltalánosabb a gumihevederes szállítószalagok alkalmazása. 

8.1. Szerkezeti felépítésük és alkalmazási területük 

Az építéshelyeken egyszerű, kis távolságú és magasságú szállításra szolgáló, könnyű kivi-

telű, egyszerűen áthelyezhető gépeket alkalmaznak. Készülhetnek daruval áthelyezhető 

(8.1. ábra) és saját keréken gördíthető változatban (8.2. ábra). 

 

8.1. ábra. Hordozható szállítószalag 

 

8.2. ábra. Gördíthető szállítószalag 

Az építőanyag iparban, és keverőtelepeken helyhez kötött szállítószalagok üzemelnek. Lé-

nyeges szempont, hogy a nagyobb szállítási távolságok és emelési magasságok esetén mi-

lyen vonalvezetést alkalmazunk. Az egyszerű, ferde pálya ugyanis gazdaságtalan lehet, 

mind az indokolatlan helyszükséglet, mind a drága tartószerkezet beépítése miatt. Ezért 

sokszor a helyi viszonyokhoz alkalmazkodva alakítják ki a szalag vonalvezetését. (Termé-

szetesen csak függőleges síkban értelmezhető a változó vonalvezetés, felülnézetben a 
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mozgáspálya mindig egyenes.) A különböző vonalvezetési lehetőségeket a 8.3. ábra szem-

lélteti. Mint látható, a vízszintes és ferde szakaszok közötti helyeken domború és homorú 

átmeneteket kell kialakítani. A pályában nemcsak emelkedő-, hanem lejtős szakaszok is 

előfordulhatnak. 

 

8.3. ábra. Szállítószalag vonalvezetési lehetőségek 

Az egyszerűség kedvéért egy vízszintes vonalvezetésű szalag vázlatán (8.4. ábra) mutatjuk 

be a szállítószalag legfontosabb szerkezeti elemeit. 

 

8.4. ábra. Hevederes szállítószalag vázlata 

1 – gumiheveder (szállítóág); 2 – alátámasztó szalaggörgők; 3 – hajtódob; 4 – feszítődob; 
5 – irányterelő dobok; 6 – feladógarat és vályú; 7 – leadó surrantó; 8 – irányváltó dob. 

 

A szállítószalag egységeit idomacél elemekből készült vázszerkezet fogja össze és támaszt-

ja alá (8.5. ábra). Oszlopelemek támasztják alá a hosszirányú tartót, amelyen az úgyneve-

zett görgős támszerkezetek találhatók. 

 

8.5. ábra. Telepített szállítószalag 

8.1.1. Gumihevederek 

A gumiheveder keresztmetszetét a 8.6. ábra szemlélteti. Kétféle szerkezeti megoldás hasz-

nálatos: egyik a szövetbetétes, másik a sodronykötél betétes kivitel. A szövet készülhet 

pamutból (ma már ritkán fordul elő), viszkózból, poliészterből és egyéb műszálas anya-

gokból. 

A szövetbetét a heveder teherviselő része. Rétegeinek száma minimum kettő, a rétegek 

számának növelése azonban csökkenti a heveder hajlékonyságát, ami miatt nagyobb átmé-

rőjű dobokat kell alkalmazni. 
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A borítógumi rétegek védik a szövetbetéteket, és csillapítják az anyag által okozott dina-

mikus hatásokat. A gumiheveder vulkanizálással készül, tehát a szövetrétegek és a borítás 

szerves egységet képeznek. 

A hevedert végteleníteni kell, melynek során a heveder végeket, a betétek rétegenkénti át-

lapolásával, szintén vulkanizálással egyesítik. 

A sodronykötél-betétes heveder szakítóereje lényegesen nagyobb lehet, mint a szövetbeté-

teseké, de igen költségesek. Általában külszíni fejtéseknél, többszáz méteres szalagpályák-

nál, nagy szállítási sebességek és terhelések esetén alkalmazzák. 

 

8.6. ábra. Gumiheveder keresztmetszetek 

1 – szövetbetét rétegek; 2 – alsó borítógumi; 3 – szállító oldal; 4 – alsó oldal; 
5 – szélgumi; 6 – szövetbetét rétegek; 7 – sodronykötél betétek. 

 

8.1.2. Görgőtámaszok 

A hevedert alátámasztó görgők sokféle kialakításúak lehetnek. A leggyakoribbak a vályús 

és a füzérgörgős megoldások. A görgők palástja leggyakrabban sima acélcső, de léteznek 

gumibevonatúak, gumigyűrűsek, és egyéb speciális kivitelűek, amelyeket a szállított anyag 

sajátosságaihoz igazodva alkalmaznak. Az építőiparban a legegyszerűbb megoldásokat 

használják. 

A merev vályús kialakítás a leggyakrabban alkalmazott kivitel. Szerkezeti felépítését jól 

szemlélteti a 8.7. ábra. 

 

8.7. ábra. Vályús görgőtám szerkezeti modellje 

A vályús kialakítás a szállított anyag keresztmetszeti felületének növelését szolgálja. A 

görgők száma 2…5 db lehet. Az egyszerű, építéshelyi szalagok kétgörgősek. 
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A füzérgörgős alátámasztásnál a szomszédos görgők tengelycsonkjai csuklósan kapcsolód-

nak egymáshoz, a szélső görgők külső függesztési pontjai pedig rugókon keresztül támasz-

kodnak a vázszerkezethez (8.8. ábra). 

 

8.8. ábra. Füzérgörgős alátámasztás 

1 – görgő; 2 – csukló; 3 – rugó; 4 – vázszerkezet. 
 

A gumihevederes szállítószalagok egyenesbe vezetésére, esetenként önbeálló 

görgőtámokat alkalmaznak, amelyek oldalgörgőkkel vannak ellátva (8.9. ábra). Ilyen tá-

maszokat csak nagyobb dobtávolságú szalagoknál, a felső szállítóágon 15…25 m-enként 

építik be, az alsó ágban pedig kb. 10 m-enként.  

A heveder egyenesbe vezetésének hatásos módja a vályús alátámasztásoknak a szállítás 

irányára való 1…3°-os előredöntése. Az előredöntés növeli a szalag üresjárati ellenállását, 

és a heveder alsó borítórétegét is koptatja. Ezért 10 m-enként csak egy előredöntött görgős 

alátámasztás beépítése ajánlatos. 

 

 

8.9. ábra. Önbeálló görgős alátámasztás 

A szalaggörgők palástja forog, átmenő tengelyük pedig a vázszerkezetbe illeszkedik. A 

tengely elfordulását a csonkok lelapolása és a vázon kialakított párhuzamos élű bemetszé-

sek kapcsolata akadályozza meg. Nagyon fontos a csapágyak védelme a szennyeződésektől 

és a nedvességtől (tömítés!). A görgők csapágyainak tönkremenetele ugyanis a görgők 

„beállását” idézheti elő, ami a palást és a heveder száraz súrlódásához, elkopásához, vezet-

het. Szélsőséges esetben a görgő palástja teljes vastagságában lekopik, és az így kialakuló 

él, pengeszerűen elvághatja a hevedert. 

A 8.10. ábra egy könnyű kivitelű görgő metszetét szemlélteti, bemutatva a tengelycsonk, a 

csapágy tömítés és a csapágy beépítés szerkezeti megoldását. 
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8.10. ábra. Könnyű kivitelű görgő csapágyazás 

A szállítóág görgőosztása közepes üzemviszonyok között dolgozó szalag esetén, ha a szál-

lított anyag halmazsűrűsége ρh < 1,2 t/m
3
, 400…650 mm hevederszélességig 1100…1000 

mm. B = 800…1800 mm hevederszélesség között pedig 1000…800 mm.  

Nagyobb halmazsűrűségű anyag szállítása esetén a görgőosztás kb. 10%-kal csökkentendő. 

A görgők távolsága a feladás helyén 300…500 mm. Általában a nagyobb heveder-húzóerő 

helyén a görgőosztás nagyobb lehet.  

Az alsó ági szalaggörgők egyenes görgők, szerkezetük és méretük is a felső görgőkhöz ha-

sonló. A görgőosztás 1,8…3,0 m. 

8.1.3. Szalagdobok 

A szállítószalagok hajtása, a gumiheveder irányterelése és irányváltása szalagdobokkal tör-

ténik. A hajtás általában külső hajtóegység által történik, amely a szállítószalag mellett he-

lyezkedik el. A hajtódob, ha tengellyel rendelkezik, csőtengelyes hajtóműhöz kapcsolódhat 

(8.11. ábra). A dob felülete lehet sima, vagy gumibevonatú. Alakja nem mindig teljesen 

hengeres, lehet kissé hordó alakú. Az ilyen dobot bombírozott kialakításúnak nevezzük. 

 

8.11. ábra. Szállítószalag hajtódob 

Az ábra kétféle megoldást szemléltet: baloldalon bevonat nélküli, jobboldalon ferde bordá-

zatú gumibevonattal ellátott dob látható. A kisméretű szalagdobok sima hengerpalásttal ké-

szülnek. 

Nem ritka, helytakarékos megoldás az úgynevezett dobmotoros hajtás (8.12. ábra). A haj-

tódobban található a bolygóműves, fordulatszám csökkentő hajtómű is. 
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8.12. ábra. Belső motoros hajtódob (BÁTI) 

1 – dob palást; 2 – olajöntő; 3 – hajtómű; 4 – motor; 5 – csaptám 
 

A dobtengely áll, amelyhez a dobon belül fel van szerelve egy – alapvetően henger alakú – 

alkatrész. Ennek belsejéhez van rögzítve a motor állórésze. A forgórész tengelycsonkja fo-

gaskerékben végződik, amely egy bolygómű segítségével forgatja a dob palástját. A bemu-

tatott, magyar konstrukciójú, belső-motoros hajtódob bolygóművének áttétele kb. 15i . 

A heveder vonalvezetését terelő- és irányváltó dobok határozzák meg. Egy részük az egész 

szalagpálya vonalát határozzák meg, másik részük csak helyi jellegű, valamilyen funkcio-

nális igényt kielégítő szerepet játszanak (pl. szalagfeszítés kialakításnál, több dobos hajtá-

sokhoz szükséges iránytereléseknél stb.). A terelődobok hengeres palásttal rendelkeznek, 

amelyek szintén készülhetnek gumi bevonattal, vagy a nélkül. 

8.1.4. Szállítószalag hajtások 

A hajtódobok a hajtóerőt, kerületi súrlódás révén adják át a gumihevederre. Kerületi erő 

csak akkor ébredhet, ha a hevedert megfeszítjük. A 8.13. ábra a hajtódob kerületén kiala-

kuló erőket szemlélteti. A heveder felfutási és lefutási pontjához tartozó sugarak által be-

zárt szöget átfogási szögnek nevezzük. Csúszásmentes hajtás esetén a legnagyobb húzóerő 

az Euler-görbe szerint alakul, amely az előfeszítő erőtől függ: 
eTT 01  . A heveder ter-

helése miatt a felfutási pontban maxT  húzóerő lép fel. Ebben az esetben a hajtás csúszás-

mentes ugyan, de az átfogási szög két részre osztható: az egyik szakaszon a húzóerő a ke-

rület mentén maxT  marad és így fajlagos megnyúlása is állandó. Amikor az állandó erőt jel-

lemző körív metszi az Euler-göbét, a további ívszakaszon az erő 0T -ra kezd csökkenni, 

ami azt jelenti, hogy a heveder fajlagos megnyúlása is változni (csökkenni) kezd. Mivel a 

dob felületének ívhossza nem változik, a heveder és a dob palástja között relatív csúszás 

lép fel. (A gumi rugalmassága miatt valódi csúszás nem jön létre, de tapadásváltozás igen.) 

Ezt a jelenséget heveder kúszásnak nevezzük, amely jelentős kopást okoz mind a heveder, 

mind a hajtódob felületén. 
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8.13. ábra. Súrlódóerők a hajtódobon 

Az átvihető maximális kerületi erő: 

 10max 


eTFk  (8.1) 

Állandósult üzemállapotban nincs szükség a maximális átvihető kerületi erőre, de indítás-

kor a hajtás megcsúszást idézhet elő. Ezért a hevedert előfeszítő 0T  erőt úgy kell megvá-

lasztani, hogy csúszásmentes indítás jöhessen csak létre. 

A korábban már tárgyalt hajtódobok csak elemei a szállítószalag hajtásrendszerének. A 

hajtás módját több szempontból is elemezhetjük, például 

– a hajtódobok száma, 

– a hajtó- és feszítődobok elhelyezése, 

– a hajtóegységek elrendezése stb. 

Egy egyszerű egydobos hajtást, és hajtómű elrendezést mutat be a 8.14. ábra. Egy komplett 

hajtóegységet pedig a 8.15. ábra szemléltet. 

 

8.14. ábra. Egydobos hevederhajtás 
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8.15. ábra. Szalagdob hajtóegysége 

Helykihasználás szempontjából legelőnyösebb a kúp-homlokkerekes hajtómű alkalmazása. 

Az ábrán látható hajtómű csőtengelyes kivitelű. 

A 8.16. ábrán kétdobos hajtás látható, amelyek közül az egyik dobot két egység hajt. Ha 

két hajtódobot alkalmazunk, az átfogási szögek összeadódnak, ugyanis: 

2

2


eTTx  , 1

1


eTT x   azaz  

 
2121

221
 

 eTeeTT  , (8.2) 

ami azt jelenti, hogy hatványozottan nagyobb kerületi erő átvitelére van lehetőség. 

Természetesen ilyen megoldásra is csak nagyteljesítményű, hosszú szállítószalagoknál le-

het szükség (pl. külfejtés). 

Meg kell említeni, hogy a szalagfeszítést a hajtódob közelében a legcélszerűbb kialakítani. 

Kisméretű, áthelyezhető szalagoknál ez nem feltétlenül szükséges, és konstrukciós okokból 

előnytelen is lehet. 

 

8.16. ábra. Kétdobos hevederhajtás 

8.1.5. Hevederfeszítési megoldások 

A gumiheveder feszítésének szükségességét már korábban említettük. Szerkezeti megoldá-

sai az alábbiak lehetnek: 

– súlyfeszítés, 

– csavarorsós feszítés, 
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– rugós feszítés, 

– motoros feszítés és 

– hidraulikus feszítés. 

Az egyes megoldások megválasztása sokban függ a szállítószalag méretétől, rendeltetésé-

től, a beépítés lehetőségeitől és az üzemi körülmények által támasztott követelményektől. 

Az egyes feszítési megoldások ugyanis elvi különbségeket is jelentenek az egész szállító-

szalag üzem közben mutatott viselkedése szempontjából. 

A súlyfeszítés állandó nagyságú feszítőerőt biztosít, és követi a heveder nyúlását. Ezzel 

szemben viszont nagy a helyigénye. Áthelyezhető, építéshelyi szállítószalagok tekintetében 

alkalmazásuk szóba sem jöhet. 

 

 

 

8.17. ábra. Súlyfeszítés 

 

8.18. ábra. Súlyterhelésű hevederfeszítés szerkezeti kialakítása 

1 – feszítődob; 2 – feszítőkocsi; 3 – terhelősúly 
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A csavarorsós megoldás helyigénye csekély, kisméretű, építéshelyi alkalmazás szempont-

jából ideális. Hátránya, hogy a heveder feszítőereje a nyúlástól függ, ami előállhat az 

üzemidő során bekövetkező természetes nyúlás következtében, de a szalag terhelésének 

változása következtében is. A feszítőorsók utánállítása időszakonként feltétlenül szüksé-

ges. (A feszítési úthossz korlátozott, de a már kihasznált szakasz mértékéből lehet követ-

keztetni a heveder elhasználódásának mértékére.) 

 

8.19. ábra. Csavarorsós feszítés 

A rugós feszítés csak akkor nyújt viszonylag állandó feszítőerőt, ha a rugók merevsége vi-

szonylag kicsi, azaz a rugóerő nagyobb deformációs úthosszon sem változik jelentősen. 

Hosszú szalagoknál ez a megoldás előnytelen. Az is kedvezőtlen hatás, hogy a szállítósza-

lag mozgó tömegeivel együttesen lengőrendszert képez, ami a heveder longitudinális len-

gését idézhet elő. Ennek következtében egyenlőtlen haladómozgás és felesleges dinamikus 

hatások lépnek fel. A rugók feszítőerejének rendszeres követése és utánállítása ez esetben 

is szükséges. 

 

8.20. ábra. Rugós feszítés 

Motoros és hidraulikus feszítést nagyméretű szállítószalagoknál alkalmaznak. Előnyük a 

körülményekhez alkalmazható beavatkozási lehetőség, esetleg automatikus szabályozható-

ság (pl. terheléstől függő feszítőerő létrehozása). 

 

8.21. ábra. Hidraulikus feszítés 
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8.22. ábra. Motoros hevederfeszítés 

1 – hajtódobok; 2 – feszítődob; 3 – csörlődob; 4 – feszítő hajtómű 

8.1.6. Anyagfeladó szerkezetek 

Az anyagfeladó szerkezetek feladata a szállítandó ömlesztett vagy darabárut a hevederre 

juttatni úgy, hogy eközben az áru és a heveder rongálódása a legkisebb legyen. Az anyag-

feladás kialakítása akkor helyes, ha az anyag végsebessége zérus a heveder sebességével 

irányra és nagyságra nézve megegyezik.  

Az 8.23. ábra terelőtoldattal ellátott feladó surrantót ábrázol. Vizsgáljuk meg, hogy a Q 

(t/h) szállítóképességű szalagra va (m/s) sebességgel érkező ömlesztett anyag milyen hatást 

fejt ki, míg a heveder v (m/s) szállítósebességét fel nem veszi.  

A szalagra érkező anyag tömege  

6,3

Q
vqm a   (kg/s) 

A av  sebesség két komponensre, a heveder haladási irányára merőleges nv  és az azzal 

egyező 0v  sebességre bontható: 

na vvv  0 . 

Az anyagfeladási folyamat végén a merőleges sebesség komponense 00 v  lesz.  

Az anyagfolyam másodpercenkénti impulzusváltozásából a hevederre, illetve az alátá-

masztó görgőkre ható erő: 

nn vmvmN   (N) 

A szállító képesség értékének behelyettesítésével  

6,3

nvQ
N   (N). 

Ez az erőhatás a hevedert és a görgőket apró anyagok esetén időben egyenletes elosztás-

ban, nagy darabos anyagoknál azonban egyenlőtlenül, ütésszerűen éri, és a hevedert na-

gyon kellemetlen nyíró és roncsoló igénybevételnek teszi ki. Ezt kellemetlen, roncsoló ha-

tást igyekeznék a rugalmas, gumizott, légpárnás feladógörgők alkalmazásával csökkenteni.  

Amíg az anyag fel nem gyorsul a szalag sebességre, a heveder felületén visszamarad, ug-

rál, csúszik, ez a heveder felületét nagymértékben koptatja.  

Az anyagfeladás együttes ellenállása: 
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 0
6,36,3

vv
QvQ

KNZ
n

ffa    (N) , 

ahol f  hevedervontatási ellenállás tényezője az alátámasztó görgőkön. 

A legtökéletesebb anyagfeladás a rövid feladó szalagok alkalmazásával érhető el (8.24. áb-

ra). Ez egy kis dobtávolságú, a főszalaggal azonos sebességű szállítószalag. A feladószalag 

vastag borítógumival készített kopás- és ütésálló heveder. A szállítóheveder felett, azzal 

párhuzamosan van beépítve. Feladata az érkező anyag ütéseinek felfogása és lehetőleg a 

főszalag sebességével a főszalagra való juttatása. 

Az oldalt levő terelőpalánkok szerepe a felgyorsulás közben ugráló, perdülő anyagszem-

csék leesésének megakadályozása s az anyag hevederen való elrendezésének biztosítása. 

Hosszuk a szalagsebességtől függően 1,5…3,0 m. Az oldalfalak aljára a hevederhez kis 

hézaggal illeszkedő, betét nélküli gumicsíkok vannak utánállíthatóan felerősítve. A feladott 

anyaggal való súrlódás csökkentése végett az oldalfalak a szállítás irányában enyhén bő-

vülnek.  

A gyakorlatban a surrantó fenéklemezének íves kiképzése az anyagnak a nedvességtől és 

egyéb külső tényezőktől függő és nagymértékben változó súrlódási tényezője miatt nehé-

zségekbe ütközik. A túl lapos surrantó könnyen eldugul. Ezért, ha csak nem kimondottan 

száraz, egynemű anyagról vagy darabáruról van szó, a fenéklemez vízszintessel bezárt 

szöge legalább 45...55° legyen. Igen előnyös, ha állítható szerkezetű, mert esetenként leg-

kedvezőbb hajlásszögre beállítható. 

 

8.23. ábra. Anyagfeladás surrantóval 

 

 

8.24. ábra. Anyagfeladás feladószalaggal 

8.1.7. Anyagleadó szerkezetek 

Az anyagleválasztás legegyszerűbb módja az, hogyha a hevederrel továbbított anyag a 

szállítás irányába eső végdobnál távozik a hevederről. Ha az anyag leadása nemcsak a sza-

lag végén, hanem közben is szükséges, akkor beépített vagy mozgó anyagleválasztó szer-

kezetet alkalmazunk.  
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Az anyagleadásra is az a megoldás a legjobb, amely a szállított anyag és a heveder legki-

sebb rongálódásával bír.  

Anyagleválasztás ledobó dobbal 

A hevederen nyugvó anyag szemcséi a ledobó dobra érkezve, a körmozgás folytán fellépő 

centrifugális erőhatás következtében a hevedertől elválnak, s a szalagsebességgel azonos 

nagyságú v  kezdősebességgel parabola alakú röppályán folytatják útjukat (8.25. ábra). A 

szemcse közelítően a körpálya azon pontján válik el a hevedertől, ahol a fellépő centrifugá-

lis erő az ún. pályanyomással, azaz a súlyerőnek a centrifugális erő hatásvonalába eső 

komponensével egyenlő: 

 

8.25. ábra. Anyagleválás a végdobon 

cos

2

gm
r

v
m   (N). 

Az elválási pont dobtengely feletti magassága a kiindulási egyenletből számítható:  

g

v
rh

2

cos   . 

Ebből az egyenletből megállapítható, hogy adott dobátmérő esetén az elválási pont magas-

sága és ezzel a röppálya kiindulási hajlásszöge a szalag sebességétől függ.  

Ha a szalag sebességét növeljük, akkor az elválási pont közeledik a dob tetőpontjához.  

rh  ,    azaz    
g

v
r

2

 , 

így a tetőponti elválás határsebessége: grv 0 . 

Az anyag megcsúszásának helye – amely a heveder kopása szempontjából jelentőséggel 

bír – előbb következik be, mint az elválás, mert a centrifugális erő fellépésével az anyag 

mozgását akadályozó ellenállás kisebb, mint a 0  dőlésű egyenes lejtő esetén. Ugyanak-

kor a nehézségi erő tangenciális összetevője változatlan marad, ami azt jelenti, hogy az 

egyenlőség már előbb bekövetkezett, ennek megfelelően az anyagszemcsének már 0 -nál 

kisebb lejtőszögnél, azaz hamarabb meg kell csúsznia. A szalagsebesség növelésével a 

megcsúszási pont a tetőpont felé vándorol. A tetőpont az egyetlen határhelyzet, ahol az el-

válást nem előzi meg csúszás. 
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A dobról leváló anyag az elvezető surrantóba kerül, amely azután rendeltetési helyére 

(anyagtárolóba, további szállítógépre stb.) továbbítja. A surrantó alakját és méreteit a szer-

kesztéssel vagy számítással meghatározott röppálya figyelembevételével úgy kell meghatá-

rozni, hogy a teljes mennyiséget az anyag minél kisebb mértékű ütközésével, zúzódásával 

vezesse le. Kerülni kell a röppályára merőleges falakat, részben mert a nagy sebességgel 

érkező nedves, tapadós anyagok ezekre felrakódnak, és a szalaglefolyást elzárhatják, rész-

ben mert a felütődés következtében a darabos anyag pattogzik, és ugyanakkor a surrantót is 

nagymértékben koptatja. 

Anyagledobás nemcsak a szalag végén, hanem a közbenső szakaszon is megvalósítható, ez 

esetben a ledobódob a szalag síkja fölé kiemelve, egy további irányváltó dobbal együtt ke-

rül beépítésre. Ez a ledobó dob-pár lehet helyhez kötött vagy kocsira szerelt mozgó szerke-

zet. A dobot olyan magasra kell elhelyezni, hogy a leválasztott anyagot elvezető kétoldalas 

ún. nadrágsurrantó a futószalag vázszerkezete mellett akadálytalanul elférjen. A kocsira 

szerelt ledobódob, az ún. ledobókocsi (8.26. ábra) jól használható anyagtároló bunkerek 

töltésére, mert a kiszolgált szakasz tetszőleges pontján választja le a hevederről az anyagot. 

A kocsi a szalag működésében előre-hátra is mozoghat, így az egymás után érkező külön-

féle anyagok egyenletes szétterítése, keverése is megvalósítható.  

 

 

8.26. ábra. Ledobókocsi 

A felfutó hevederág a szokásos vályús görgőcsoportokkal van alátámasztva annak elkerü-

lése végett, hogy a heveder emelkedési szöge az anyag visszacsúszása szempontjából meg-

engedhető határérték fölé emelkedjék. A kocsi mozgatása kézi erővel, hajtókarral, külön 

motorral vagy a heveder útján történhet. Ez utóbbi esetben a ledobókocsi alsó, a heveder 

mozgása közben állandóan forgó irányváltó dobjának tengelyére egy menetirányváltásra is 

alkalmas hajtószerkezet van szerelve, amely a kocsi első vagy mindkét kerékpárjával kap-

csolódik, és azokat a kívánt irányban forgatja. A kocsi mozgási sebessége általában kv = 

5…20 (m/min). 

Anyagleválasztás lekotrólappal 

A szalag közbenső szakaszán az anyagleválasztás lekotrólappal, úgynevezett ekével is 

megoldható. Darabáruk szállításakor csak egyoldalas (8.27. ábra), ömlesztett áruk esetén 

egy- vagy kétoldalas ék alakú lekotrólapok, ún. lekotróekék (8.28. ábra) alkalmazhatók. 

Természetesen a vályús hevedert a lekotrás helyén síkba kell teríteni, és egyenes görgőkkel 

vagy síkfelületű csúszólappal kell alátámasztani. Kivitelét tekintve a lekotrólap lehet ki-

emelhető, felbillenthető, áthelyezhető vagy kerekekre szerelt mozgó szerkezet. Ez utóbbi-

nál a hevedert a szállító szalag síkjából annyira kell kiemelni, hogy az egyenes görgők a 

szalag alátámasztó görgői felett akadálytalanul elhaladhassanak.  
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A lekotrólap alkalmazása főleg könnyű darabáruk és nem koptató apró szemcsés anyagok 

leválasztására előnyös. Nagy darabos, koptató anyagok leválasztása a hevedert nagymér-

tékben rongálja. Az egyoldalas eke a hevedert középhelyzetéből kitéríti. Előnye, hogy kicsi 

a helyszükséglete, és igen egyszerű, olcsó anyagleválasztó szerkezet.  

 

8.27. ábra. Egyoldalas lekotrólap 

 

 

8.28. ábra. Lekotróeke 

8.1.8. Heveder- és dobtisztítók 

A hevederen az anyag leadása, leválása után még a jól szállítható, nem tapadós anyagok 

esetében is visszamaradnak apró részecskék, amelyek azután az alsó ág görgőire és a szál-

lító hevederrel érintkező dobok felületére tapadnak, azok felületét egyenetlenné teszik. Ez 

a heveder nagymértékű elhasználódására, rongálódására vezet. Ennek csökkentésére heve-

der- és dobtisztító szerkezeteket alkalmazunk.  

A hevedertisztító feladata a ledobódobnál végbemenő anyagleválás után visszamaradó 

szemcsék teljesebb lekotrása, eltávolítása (8.29. ábra). Jó eredménnyel használható főleg 

szemcsés anyagok esetében a betét nélküli gumilemez, amelyet utánállíthatóan rugóval 

vagy ellensúllyal szorítanak a hevederhez. 
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A dobtisztítók feladata a dobpalástok tisztán tartása. Erre a célra a dob felületével érintke-

ző, kopásálló acélból készült lekotró késeket alkalmaznak, amelyeket ugyancsak merev 

vagy ellensúlyos megoldással lehet szerelni. 

 

 

8.29. ábra. Hevedertisztító gumilemez 

8.2. A szállítószalag szállítóképessége 

A szállítóképesség általános fogalmával és meghatározási módozataival korábban már fog-

lalkoztunk. Ebben a fejezetben részletesebben kitérünk a gumihevederes szállítószalagok-

kal kapcsolatos, speciális kérdésekre, és a szállítóképesség meghatározásának részletesebb 

ismertetésére. 

A szállítószalag szállítóképességének alapképlete: 

cvAcvqQ a6,36,3   (t/h) 

A a hevederre felrakható anyagkeresztmetszet területe (m
2
),  

a  a szállított ömlesztett anyag halmazsűrűsége (kg/m
3
),  

v  a heveder sebessége (m/s), 

c a teljesítménycsökkentő tényező, amely az anyagfeladás módjától és a szalag emel-

kedési szögétől (δ) függ. 

Sík szalagok esetén az anyagkeresztmetszet területét (8.30. ábra) jó közelítéssel, olyan há-

romszöggel határozhatjuk meg, amelynek oldalai a szalag síkjával 2/   szöget zárnak 

be. Itt   a mozgásban levő anyag belső súrlódási tényezőjének (   ) megfelelő rézsűszög. 

Mivel a szállított anyag a görgőkön áthaladva ütődésnek, rázásnak van kitéve, a leszóródás 

elkerülése érdekében óvatosságból számolunk 2/   értékkel. 

 

8.30. ábra. Anyagkeresztmetszet sík hevederen 

. 
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Az anyagkeresztmetszet területe: 

tan
4

2
b

As   (m
2
), 

ahol  
0, 9

0, 05 m
1000

B
b    a hasznos hevederszélesség és 2/   értékeket behelyettesít-

ve, továbbá a leggyakrabban szállított ömlesztett anyagok, szén, kő stb. rézsűszögének 
o

30  átlagértéket felvéve, B = 1000 (mm) széles sík heveder esetében  

0485,0sA  (m
2
). 

Vályús szalagokra hasonlóképpen végezzük a számítást (8.31. ábra). 

 tan
4

tan
4

222

21

abb
AAAv


   (m

2
). 

Ha b  és   ugyanakkora, mint az előbbiekben, 
o

20  és Ba 4,0 , elvégezve a helyet-

tesítést, B = 1000 mm széles vályús heveder esetén  

0987,0vA m
2
  sA2  

 

8.31. ábra. Anyagkeresztmetszet vályús hevederen 

A vályús szalag anyagkeresztmetszete tehát körülbelül kétszerese a sík szalagénak, ennek 

következtében azonos hevedersebességnél a szállítóképessége is kétszer nagyobb. A   

szög növelésével (kb. 45°-ig) még tovább növelhető az anyagkeresztmetszet.  

A c teljesítménycsökkentő tényező két tényezőből tevődik össze:  

21 ccc  , 

c1 a szalag lejtésétől, illetve emelkedési szögétől függő tényező, amelynek alkalmazása 

azért válik szükségessé, mert a szalag síkjára merőleges metszetben az anyag rézsűszöge 

kisebb, mint a függőleges síkban, amelyre a vízszintes szalagoknál az anyagkeresztmetszet 

területét kiszámítottuk. 

c2 az anyagfeladás módjától függő tényező, a feladás egyenetlenségét és az időszakos túl-

terhelést veszi figyelembe. Egyes adagológépek, pl. a lapátos adagolók az anyagot nem fo-

lyamatosan bocsátják a szalagra, ezért a szalag teljesítőképességét ilyen esetekben úgy kell 

meghatározni, hogy a szalag azokon a részeken se legyen túlterhelve, ahol az adagok elhe-

lyezkednek. Ebből az következik, hogy más helyeken a szalag nem lesz teljes mértékben 

kihasználva. Emiatt az átlagos szállítóképesség is csökken.  
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A szállítószalag hevederszélességét (B) a szalagsebesség szokásos értékeinek v = 1,0…2,0 

m/s figyelembevételével az előírt szállítóképesség szabja meg. Azonban az így kiadódó 

méretet a szállítandó ömlesztett anyag szemnagysága szempontjából ellenőrizni kell. A he-

veder szélességéhez mérten túl nagy darabok könnyen leszóródnak, a surrantókon beszo-

rulnak, elakadnak.  

A heveder szélessége megfelel, ha osztályozott anyagnál  

B > 5…6 ao (mm), 

ahol ao (mm) az anyag szemnagysága. 

Osztályozatlan anyag szállítása esetén nem okoz még zavart, ha az anyagmennyiség 5 %-a 

nagyobb, 
3 4

B B
 méretű darabokból áll is.  

A hevederszélességet kell növelni még az esetben is, ha a vonóelem szilárdsági méretezé-

sekor olyan nagy szakítóerejű heveder adódna ki, mely csak nagyobb hevederszélességgel 

valósítható meg.  

A szállítóheveder sebességét az előírt szállítóképességen kívül – a szokásos sebességhatá-

rok között – főleg gazdaságossági szempontok határozzák meg. A sebesség növelésével nő 

a szállítóképesség, és ugyanakkor azonos szállítóképességre vonatkoztatva csökken a be-

ruházási összeg. A sebesség növelése esetén a karbantartás munkája megnő, csökken az 

üzembiztonság és a heveder élettartama.  

A nagy sebesség választása ellen szólnak a következő körülmények is:  

a) Az anyagfeladásnál a szállítandó anyagot a heveder sebességre fel kell gyorsítani, köz-

ben az anyag a hevederen csúszik mindaddig, amíg a heveder sebességét el nem éri. A ko-

pás mértéke a sebességgel arányosan növekszik, koptató anyagok szállítása és rövid szala-

gok esetén jelentős kopás következhet be.  

b) A hevederen fekvő nagyobb darabok alatt a heveder behajlik, s az alátámasztó görgőkön 

áthaladva a pillanatnyilag ható függőleges irányú gyorsítás következtében a hevederre ütést 

mér. Ez az erőhatás a szalagsebességgel s a heveder belógásával növekszik. Gyors járású 

szalagok használatakor tehát e tehetetlenség csökkentése érdekében kis belógású, túlfeszí-

tett hevedert kell alkalmazni. 

Az előbbi okból kifolyólag az anyag a hevederen egyenletesen szétterülni igyekszik. Mivel 

a rázás a sebességgel növekszik, nagyobb sebességnél az anyag a hevederről könnyebben 

leszóródhat.  

A legkisebb alkalmazható sebességet az határozza meg, hogy a ledobásnál ne legyen, vagy 

minél kisebb legyen az anyag csúszása a hevederen.  

Mint látjuk, a sebesség választásánál két ellentétes szempont találkozik: a dobon jelentkező 

kopás a sebességnövelést, a görgőkön fellépő kopás pedig a csökkentést indokolja. Vég-

eredményben, mivel általában a görgőkön jelentkező kopás (a rövid szalagoktól eltekintve) 

nagyobb mértékű, a sebesség választásakor ezt vesszük figyelembe. 

Emelkedő szalagok legnagyobb sebességét az anyag visszagurulásának és leszóródásának 

megelőzése céljából a szalag hajlásszögévei arányosan 10…12 %-kal kisebbre választják.  

A szállítószalagok legnagyobb emelkedési szöge. Az emelkedő irányban vezetett szállí-

tószalagoknál rendszerint a legrövidebb távolságon minél nagyobb szintkülönbséget igyek-
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szünk elérni. Adott magasság elérésére a meredekebb, tehát a rövidebb szalag a gazdaságo-

sabb. A szalag emelkedési szöge növelésének azonban határt szab a szállított anyag vissza-

csúszása, visszagördülése.  

A megengedhető emelkedés az anyag tulajdonságaitól (darabnagyság, súly, alak, szemcse-

összetétel, a gumihevederhez való tapadást stb.), az anyagfeladás kialakításától és egyéb 

tényezőktől függ. Általánosságban megállapítható, hogy apró szemcsés anyagok merede-

kebben szállíthatók, mint nagy darabos anyagok. A folyamatos, egyenletes anyagfeladás is 

kedvező, mert a folyamatos anyagáramban az egyes szemcsék jól megtámasztják egymást. 

8.3. A szállítószalag hajtóteljesítmény-szükséglete 

A szállítószalag működése közben a következő ellenállások lépnek fel:  

Z1 a pályaellenállás,  

Z2 a dobok csapsúrlódási és hevederhajlítási ellenállása,  

Z3 a terelőpalánk ellenállása,  

Z4 a dob- és hevedertisztítók ellenállása,  

Z5 az áru feladásakor keletkező ellenállások,  

Z6 a kisegítő berendezések ellenállása,  

Z7 emelkedő (lejtő) szalagokon a szállított anyag emeléséből eredő ellenállás,  

Z8 az előredöntött görgők ellenállása.  

Ezen ellenállások figyelembevétele a következőképpen történik:  

A heveder vontatási ellenállása egyenes pályán 

lsgqqqZ thgf ])([    (N) , 

ahol 

μf a szalaggörgők ellenállás-tényezőjének a görgők kerületére redukált értéke,  

qg a heveder-alátámasztó görgők forgórészeinek egy méterre eső tömege (kg/m),  

qh a heveder folyóméter-tömege (kg/m),  

q a szállított anyag folyóméter-tömege (kg/m),  

st a görgők tömítési ellenállása (N/m),  

l a szállítás útja (m).  

A szalaggörgők ellenállás-tényezője f  a z  vontatási ellenállás-tényező szerepét tölti 

be. Az eltérés az eddigiekkel szemben az, hogy a heveder általában álló tengelyű görgőkön 

halad, tehát csak az alátámasztó görgők forgó mozgást végző részének a tömegét kell fi-

gyelembe venni. A f  ellenállás-tényező tulajdonképpen négy részből tevődik össze:  

– a görgők csapsúrlódási ellenállása,  

– a hevedernek a görgőkön áthaladásakor ébredő deformációs munkája,  

– a heveder gördülő-ellenállása a görgőkön,  

– a szállított anyag átrendezéséből adódó ellenállás. 
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A szállítószalag vonóelemeinek ellenállásait s a vonóelemben ébredő húzóerőket a legki-

sebb igénybevétel helyéről kiindulva szakaszonként megállapítjuk és összegezzük (8.32. 

ábra). A hajtódobról lefutó hevederágban a hajtóerő átviteléhez szükséges előfeszítés 

nagyságát, a hevedertömeget, dobok, görgők tömegét kell előre felvenni, s majd később a 

számítás eredménye szerint helyesbíteni. 

 

8.32. ábra. Húzóerő-diagram 

Ez a számítási mód, bár elvileg helyes eljárás, amelynek alapján a húzóerő-diagram a he-

veder teljes hosszában pontosan megállapítható, azonban lassú és körülményes. Ezért a 

gyakorlatban a szállítószalagok vonóelem-igénybevételének és motorteljesítmény-

szükségletének számítása egy egyszerűbb és gyorsabb, az ellenállásokat tapasztalati adatok 

alapján összevontan figyelembe vevő, az MI 8634 sz. műszaki irányelvekben ajánlott szá-

mítási eljárást alkalmazunk. Az egyszerűség kedvéért a doboknak a heveder hajtásából és a 

csapsúrlódásból keletkező (Z2) ellenállását is pályaellenállásként vehetjük figyelembe. Egy 

hajtó- és egy végdobot, valamint két terelődobot alapul véve, ezeket egyenértékű pályasza-

kasszal helyettesíthetjük. A dobok ellenállását, a számítás egyszerűsítésére, a tényleges pá-

lyahossz szorzataként k szorzótényezővel vesszük figyelembe. 4-nél több (i számú) dob 

esetében a k tényezők helyett a 
1

1
4

k
k i


    értékkel kell számolni.  

A korszerű hevederes szállítóberendezésbe csak állótengelyes, gördülőcsapágyas, súrlódás 

nélküli tömítéssel ellátott görgőket építenek be. A tömítési ellenállást elhanyagolhatjuk, 

mert a tömítés befolyása a szükséges motor-hajtóteljesítményre nem jelentős.  

Így általában kielégítő gqqqlkZZ ghf )2(21   értékkel számolni, ahol gq   az 

1 m szalagpályára eső felső és alsó görgő forgórészének átlagos tömege (kg/m).  

A hevederhez kapcsolódó kiegészítő berendezések és egyéb járulékos igénybevételek (pl. 

anyagfeladás, -emelés, -leadás, tisztítás stb.) okozta vontatási ellenállásokat különböző, 
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szintén az irányelvekben megadott módszerek szerint határozhatjuk meg, de tankönyvünk-

nek nem célja ennek részletezése. 

8.3.1. A hevedert terhelő húzóerő kiszámítása 

A gumiheveder szilárdsági méretezéséhez meg kell határozni a hevederben fellépő legna-

gyobb húzóerőt. Ennek meghatározásához szükséges előírni a megengedhető legkisebb hú-

zóerőt:  

Tmin = T0 . 

T0 meghatározásakor két feltételt kell kielégíteni: 

Biztosítani kell a hajtódobon átviendő kerületi erőt. Vízszintes vagy emelkedő szállítósza-

lagnál a szállítás irányában elöl elhelyezett hajtódob esetén az Fk kerületi erő átviteléhez 

1
20





e

F
TT

k  (N) 

lefutó ági húzóerőre van szükség.  

1 2 3 4 5 6 7 8
.

k
F Z Z Z Z Z Z Z Z         

Másrészt meg kell akadályozni a heveder káros mértékű belógását.  

A felszerelt és megfeszített heveder a szalaggörgők között belóg, a görgőn pedig ellentétes 

ívben hajlik meg. Ennek következtében a heveder kétirányú hajlítgatásnak van alávetve, 

ami a heveder betétjeit és a betétek közötti gumiréteget fárasztja, élettartamát csökkenti. Ez 

a hatás annál kellemetlenebb, minél kisebb a feszítés, azaz minél nagyobb a belógás. Gya-

korlati adatok szerint a heveder feszítésének olyan nagynak kell lennie, hogy az alsó visz-

szatérő ágban a legkisebb feszültség helyén a belógás legfeljebb a görgőtávolság 2…3 %-a 

legyen. A belógás nagysága:  

g
T

tq
h

ah

8

2

  (m) 

ta a görgőtávolság az alsó (üres ági) hevederágban (m),  

qh a heveder tömege (kg/m),  

T a hevederben ébredő húzóerő (N).  

Az előző egyenletből az üres hevederágban levő legkisebb húzóerejű helyen súlyfeszítéssel  

g
h

tq
T

ah

8

2

0   legyen.  

Csavarfeszítésnél a fent megadott legkisebb húzóerőket 20%-kal meg kell növelni.  

Végeredményben a T0-ként számított két érték közül a nagyobbat kell alkalmazni.  

A hevederben fellépő legnagyobb húzóerő a leggyakrabban előforduló vízszintes vagy 

emelkedő szalagnál a szállítás irányában elöl elhelyezett hajtódob esetén a hajtódobra fel-

futás helyén ébred. A heveder méreteinek és minőségének megválasztása szempontjából a 

mértékadó maximális húzóerő:  

T1max = T2 + Fk  (N), 
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ahol T2 erőt a szükséges legnagyobb értékkel kell alapul venni. A gumiheveder a műszaki 

irányelvekben javasolt biztonsággal (β = 8) szilárdságilag erre a legnagyobb erőre mérete-

zendő.  

Az előbbi szakaszban leggyakrabban előforduló szalagelrendezéstől eltérő ferde elrendezé-

sű szállítószalag hevederében a húzóerők változását, nagyságát a szállítási irány, valamint 

a hajtó- és feszítődob elhelyezése befolyásolja, és a hevederben fellépő húzóerők részletes 

elemzése útján állapítandó meg.  

A feszítés útja. A gumiheveder maradó és rugalmas hosszváltozása következtében a feszí-

tődob tengelye állítható legyen. A feszítődob alapállása és külső szélső helyzete közti tá-

volságot a feszítés útjának (lf) nevezzük.  

A feszítőberendezésnek biztosítania kell a végtelenített heveder olyan mérvű lazítását, 

hogy a dobok kiszerelése a végtelenítés megbontása nélkül lehetséges legyen. Ennek érde-

kében a feszítődobot alapállásból a feszítés irányával ellentétesen is szükséges mozdítani, 

mégpedig általában a feszítődob átmérőjének megfelelő hosszon.  

8.3.2. A hajtómotor szükséges teljesítménye  

m

k vF
P

1000
   (kW) 

Az m  hatásfok 0,8 ... 0,9 értékkel vehető figyelembe. Többmotoros hajtásnál a motorok 

összteljesítményét ennél 10…30%-kal nagyobbra ajánlatos választani.  

A motort úgy kell megválasztani, hogy az indításnál ne terhelje a hevedert rántásszerűen, 

hanem lágy indítást tegyen lehetővé. Kisebb szalagokhoz, amelyeknél a heveder húzó-

igénybevétel szempontjából nincs kihasználva, rövidrezárt motor használható. Nagy telje-

sítményű szalagok esetén rövidrezárt motor csak akkor engedhető meg, ha a felgyorsulási 

időt hidrodinamikus vagy elektromágneses tengelykapcsoló alkalmazásával meg lehet nö-

velni.  

A fentiekben leírt számítások nem veszik figyelembe az indításkor és a fékezéskor fellépő 

dinamikus többleterőt, a lengések hatását, illetve a járulékos húzóerőt előidéző jelensége-

ket. Ezeket a méretezéskor biztonsági tényezővel veszik figyelembe. A szállítószalag 

üzembe helyezésekor terheletlen szalagot indítanak, és a terhelést a mozgó hevederre ad-

ják. Váratlan áramkimaradás vagy vészleállítás esetén terhelt szalaggal is indulni kell. 

Ilyenkor a heveder hajtódobon való megcsúszásának veszélye nagy. 
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9. Serleges elevátorok 

A serleges elevátorok olyan folyamatos üzemű mechanikus szállítóberendezések, amelyek: 

–  függőleges, vagy nagy meredekségű mozgáspályán, 

– meghatározott osztásközönként elhelyezkedő, 

– vonóelemhez, vagy elemekhez rögzített szállítóedényekkel (serlegekbe), 

– adagolt mennyiségű szemcsés anyagot, 

– megfelelő magasságba 

tudnak eljuttatni. A serleges elevátor egyirányú anyagtovábbításra képes. Üzemzavar ese-

tén (pl. áramkimaradáskor) ellentétes mozgását visszafutásgátló berendezéssel meg kell 

akadályozni. 

9.1. Az elevátorok szerkezeti kialakítása 

A serleges elevátoroknak is számos változata alakult ki, főleg a mozgatására alkalmazni 

kívánt anyagfajták tulajdonságainak megfelelően. Minden esetben fő cél a gazdaságos ki-

alakítás és a maximális teljesítőképesség összhangjának megvalósítása. 

A 9.1. ábrasorozat néhány jellegzetes alaptípust szemléltet. Az egyik jellemző elv a serle-

gek ürítési módja, amelyről a későbbiekben lesz szó. 

Egy hagyományos, függőleges elrendezésű elevátor szerkezeti vázlatát szemlélteti a 9.2. 

ábra. Az elevátor ház egyben az elevátor tartószerkezete is, amely az épülethez van rögzít-

ve. Az egész berendezés – talajszinten – egy alaptestre támaszkodik. 

  
 

 

Függőleges 

gravitációs 

Függőleges 

centrifugális 

Függőleges 

gravitációs zárt 

Gravitációs 

középre ürítő 

9.1. ábra. Elevátor kialakítások 

Az elevátor felső részét elevátor fejnek nevezzük. Itt helyezkedik el a hajtóegység, amely 

villamos motorból, fogaskerék hajtóműből és a vonóelemet hajtó szerkezeti elemekből áll. 

A kihajtó tengelyhez kapcsolódik a visszafutásgátló egység. A gépészeti berendezés legy-

gyakrabban az elevátor házhoz csatlakozó pódiumon található, amely egyben a karbantartó 

járdalemezek, korlátok, lépcsők és hágcsók tartószerkezete is. 
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9.2. ábra. Serleges elevátor szerkezeti vázlata 

1 – elevátor ház; 2 – elevátor láb; 3 – adagoló garat; 4 – serlegek; 5 – vonóelemek; 
6 – vonóelemfeszítő szerkezet; 7 – elevátor fej; 8 – pódium; 9 – hajtógép-egység; 

10 – vonóelem hajtás; 11 – ürítő surrantó 
 

 

 

9.3. ábra. Elevátorfej a hajtóegységgel 
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A serleges elevátor vonóeleme lehet gumiheveder, szemeslánc, valamint hevederes vonó-

lánc. Lényeges kérdés, hogyan kapcsolódik a serleg a vonóelemhez (9.4. ábra). 

A láncvonóelemes hajtások a vonólánc típusának megfelelő lánckerekes hajtást igényel-

nek. Egy vonóelem esetén a serleg csak a hátsó oldalával kapcsolódhat a lánchoz. Két vo-

nóelem esetén is előfordulhat a hátoldali rögzítés, de előnyösebb lehet az oldalsó rögzítés. 

Ekkor ugyanis úgy helyezhető el a vonóelem, hogy közelítőleg a serleg súlyvonala közelé-

ben legyen. Így a serleg nem fejt ki nyomatékot a vonóelemre, amely a lánc megvezetését 

igényelné. 

A láncvonóelemes hajtás is igényel feszítést a hajtás egyenletessége érdekében. A lánc, 

használat közben nyúlik, ami az osztás növekedéséhez, és a pontos illeszkedést a lánckerék 

fogazatába, megbízhatatlanná teszi. 

A serlegek osztása bizonyos esetekben megegyezik a láncosztással. Az ilyen megoldást 

zártserlegesnek nevezzük. Előnye a nagy szállítóképesség, hátránya viszont a hosszú lánc-

osztás, ami periodikus dinamikai igénybevételt kelt a láncban (a kis fogszámú lánckerék, 

ún. motolla kerék alkalmazása miatt). 

A hevederes hajtást könnyű anyagok nagysebességű szállítására alkalmazzák (pl. gabona) 

míg a szemeslánccal üzemeltetett berendezéseket mostoha körülmények között, nehéz, 

koptató anyagok (pl. homokos kavics) mozgatására használják. 

 

Szemeslánchoz 

   

Hevederhez Egy vonólánchoz Két vonólánchoz 

9.4. ábra. Serleg felerősítési megoldások 

 

9.2. A serleges elevátorok szállítóképessége 

A serleges elevátorok szállítóképességét az adagokra bontott szállítási mód képletéből ve-

zethetjük le: 
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v
a

V
Qm

13600 , ahol cVV 01   (9.1) 

A képletben szereplő 0V  érték a serleg ún. víztérfogata, azaz egy olyan térfogatérték, 

amely a serleget színültig kitölthető vízmennyiség lehetséges maximális térfogata. Ehhez 

képest a serlegben, a serleg pozíciójától és mozgásának következtében az anyagszemcsékre 

ható erőviszonyok befolyásolják. A tényleges anyagtérfogat és a víztérfogat hányadosa a 

serleg c töltési tényezője. 

A töltési tényező függ 

– a serlegben lévő ömlesztett anyag felszínének alakjától, valamint 

– a serleg ürítési módjától. 

9.3. A serleges elevátorok ürítési viszonyai 

9.3.1. A serlegben lévő anyagra ható erők 

Amikor a serlegek vonóeleme a hajtódobra, vagy lánckerékre lép, körpályán halad. Ettől 

kezdve az anyagszemcsékre a súlyerőn kívül, centrifugális erő is hat (9.5. ábra). A két erő 

eredőjének hatásvonala egy  pontban metszi a dob, vagy kerék tengelypontján áthaladó 

függőleges egyenest. Ezt a pontot póluspontnak (P) nevezzük. 

 

 

9.5. ábra. A serlegben lévő anyagra ható erők 

A póluspont helye a hajtókerék tengelypontja fölött található. Az ún. pólusmagasságot az 

alábbi módon határozhatjuk meg. 

A BCR erővektor-háromszög hasonló a BOA geometriai háromszöghöz. Ennek megfelelő-

en az oldalarányok egyenlősége: 

r

a

C

G
 , ebből 

2
rm

rgm

C
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a   azaz 

2


g
a   (9.2) 

A póluspont helye tehát független attól, hogy a serleg a körív mely pontjánál helyezkedik 

el. A 9.5. ábrán feltüntettük a serlegek külső és belső éle által leírt köríveket is. Hosszabb 

elméleti levezetés alapján megállapítható, hogy ha a pólusmagasság (a) kisebb, mint a bel-

ső él által leírt körív sugara ( br ), akkor az anyag a serleg külső éle mentén hagyja el a ser-
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leget. Ezt az esetet centrifugális ürítési módnak nevezzük. Ha kra  , az anyag a serleg 

belső éle mentén lép ki a serlegből, ezt az esetet gravitációs ürítésnek nevezzük. A két tar-

tomány között (rk > a > rb) vegyes ürítésről beszélünk (9.6. ábra). 

   

Centrifugális Gravitációs Vegyes 

9.6. ábra. Serlegürítési módok 

9.3.2. Az anyagszemcsék röppályája a serleg ürítésekor 

Az anyagszemcsék a serleget a pályaív különböző pontjaiban hagyhatják el. Minden pont-

hoz tartozik egy, a ferde hajítás törvényszerűségeinek megfelelő röppálya. Ezek a röppá-

lyák másodfokú parabolák, amelyeknek burkológörbéje szintén másodfokú parabola (9.7. 

ábra). 

 

9.7. ábra. Centrifugális ürítés röppályái 

A 9.8. ábra azt szemlélteti, hogy mozgás közben nem a relatív, hanem az abszolút röppá-

lyák láthatók. Az anyag leválásának pillanatát követően a serlegek is és az anyagszemcsék 

is elmozdulnak. 

Az ürítés módjának optimális kialakítása abból a szempontból fontos, hogy az anyag túl-

nyomó része az elevátor ürítő surrantójába kerüljön. A lassújáratú, gravitációs ürítésű be-

rendezéseknél előfordulhat, hogy az anyag egy része visszahullik a felszállóágba, és állan-

dóan keringve el sem hagyja az elevátort. Ez a jelenség nem függ össze a töltési tényező-
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vel, de jelentősen leronthatja a gép szállítóképességét. Ezért a sebességi és ürítési viszo-

nyokat gondosan meg kell tervezni. 

 

 

9.8. ábra. Centrifugális ürítés 

 

9.4. Az elevátorok hajtóteljesítmény szükséglete 

A hajtóteljesítmény szükségletet a húzóerő diagram (9.9. ábra) alapján, a hajtódobon, vagy 

lánckerekeken ébredő kerületi erőből számítjuk: 
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   (kW) (9.3) 

 

 

 

9.9. ábra. Húzóerő diagram 
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Ha a vonóelem haladási ellenállását pontról pontra végigkísérjük, akkor az elevátor L 

hosszmérete és wqq ,, 0  alapján, figyelembe véve a serlegek merítési ellenállását (amikor 

alul felveszik az anyagot), a teljesítmény szükséglet az alábbi összefüggéssel írható fel: 

 















2
cossin2cossin

1000

2

10

vq
cvwLgqLwvgqLvgq

K
P

m


 (9.4) 

Az egyenletben a (  sin2 0 Lgq ) kifejezésben a   tényező a serlegek külpontos elhe-

lyezkedését (a vonólánc középvonalához viszonyítva) veszi figyelembe, ami miatt járulé-

kos F erő ( sin0 LbgqtF  ) szorítja a görgőket a láncvezetékhez. 

 

9.10. ábra. Excentrikus serlegterhelés 
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 p az 1 s alatt áthaladó – és felgyorsítandó – tömeg mozgási energiája, 

 1c  az anyagféleségtől, a töltés módjától és a szállítás sebességétől függő tényező. 
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(9.4) egyenletből kiemeljük ( sinLgvq ) -t, a (9.5) összefüggést kapjuk, 
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 ,  a fajlagos merítési ellenállás (egységnyi 

tömegű anyag felgyorsítására fordított munka) (Nm/kg); 
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Végeredmény képen a (9.6) kifejezést kapjuk. 
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Függőleges elevátor esetében: 2/   és 0ctg  , a (9.6) képlet (9.7) alakra egyszerű-

södik. 












H

C
v

Q

qHQK
P

m

m 


02,7
1

367
  (kW) (9.7) 

A feszítőerő a vonóelemben – függőleges elevátor esetében a hajtólánckeréknél, vagy-

dobnál: 

   amsvf TTTHgqqqT  0 ; 

   0THgqqT svl  ; 

 ahol: 

  mT  a merítési ellenállás, 

  0T  az előfeszítő erő, 

  aT  az alsó feszítőkerék, vagy -dob ellenállása. 

Hevederes elevátor esetében: 

 
eTT lszüksf _ . 
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10. Szállítócsigák 

10.1. Működési elvük 

A szállítócsigák a vonóelem nélküli szállító szállítóberendezések közé tartoznak. Működési 

elvük az Archimédesz-csavar elvén alapul. Egy U alakú vályúba, vagy körszelvényű csőbe 

helyezett, lemezből kialakított forgó csavar, a vályúba ömlesztett anyagot továbbítja. Az 

anyag úgy viselkedik a csiga lemezéhez viszonyítva, mint egy – forgásban megakadályo-

zott – csavaranya a forgó csavarorsóhoz képest. 

Az anyag elfordulását a vályúban két dolog az akadályozza meg: 

– a vályúban elhelyezkedő anyag-keresztmetszet súlypontja excentrikusan helyezkedik 

el a forgástengelyhez képest, így az anyag súlyereje az elforgató nyomatékkal szem-

ben visszafordító nyomatékot fejt ki, azzal egyensúlyban van, 

– a csiga előtoló ereje le tudja győzni az anyag és a vályú közötti tengelyirányú súrló-

dási ellenállást. 

Ez az állapot csak akkor maradhat fenn, ha a súrlódási tényező az anyag és a csigalemez 

között kisebb, mint az anyag és a vályú között. 

10.2. Szerkezeti felépítésük 

A szállítócsiga egy lehetséges kialakítását a 10.1. ábra szemlélteti. A vályúban elhelyezett 

csiga tengelyét villamos motor, tengelykapcsolón keresztül forgatja. A tengely, hajtás felő-

li végét önbeálló, ún. főcsapágy támasztja meg (10.2. ábra), amely axiális erő felvételére is 

képes. 

 

10.1. ábra. Szállítócsiga szerkezete 

1 – hajtómű; 2 – csigatengely; 3 – függesztőcsapágy; 4 – csigavályú; 5 – beadagoló nyílás; 
6 – ürítő nyílás; 7 – tolólemezes elzáró szerkezet; 8 – szerelő nyílás. 

 

A csiga vályú fedőlemezén kialakított nyíláson keresztül történik az anyag beadagolása 

alul pedig egy-, vagy több helyen lehetséges az anyag kivezetése. Az utóbbi esetben a köz-

bülső ürítő nyílások tolólemezes elzáró szerkezettel rendelkeznek. A fedőlemezen szerelő-

nyílásokat is kiképeznek. 
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10.2. ábra. Főcsapágy 

Másik vége egyszerű radiális csapágyra támaszkodik. A tengely hosszúságától függően 

szükség lehet közbülső megtámasztásra is, amelyet függesztőcsapággyal oldanak meg 

(10.3. ábra). 

 

10.3. ábra. Függesztőcsapágy 

A csigamenet geometriai jellemzői a 10.4. ábrán láthatók. A csigalemez teljesszögű elemek 

sorozatából, hegesztéssel készül. Egy ilyen elemet mutat be a 10.5. ábra. 

 

10.4. ábra. Csigamenet 

D – a csigalemez külső átmérője; d – a csiga tengely átmérője; 
v – a csigalemez vastagsága; s – a csiga menetemelkedése. 

 

10.5. ábra. Csigalemez 
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A csiga nemcsak – a tengely és a külső átmérő körét teljesen kitöltő – lemez lehet. A 10.6. 

ábra több variációt mutat be, amelyek az anyagfajták jellegéhez, viselkedéséhez igazodóan 

alkalmazhatók. A csigatengely szakaszokból van összeszerelve. 

 

10.6. ábra. Csigakialakítások 

1 – csigalemez; 2 – csigaszalag; 3 – csigalapátok. 

 

10.3. Alkalmazási területeik 

A szállítócsigákat száraz, nem tapadó, aprószemcsés, por alakú ömlesztett anyagok (pl. 

cement, mészpor, apró szemcsés adalékanyagok stb.) rövid távolságú, vízszintes vagy fer-

dén emelkedő szállítására alkalmazzák. A csigák szállítás közben egyéb, technológiai jel-

legű műveleteket (keverést, nedvesítést, hűtést, szárítást, lazítást) is végezhetnek. 

Paramétereik tartománya meglehetősen széles: 

– szállítási hossz: 40…60 m; 

– átmérő: 100…800 mm; 

– emelkedési szög: 20…25° (léteznek nagy meredekségű, sőt függőleges csigák is); 

– szállítóképesség: 1,5…150 m
3
/h. 

Előnyei: kevés mozgó alkatrészből áll, üzembiztos működésű, karbantartása egyszerű és 

olcsó, gyártása gazdaságos, megvédik az anyagot a környezettől és a környezetet az anyag 

kedvezőtlen hatásaitól. 

Hátrányai: a szállított anyagszemcsék egymáshoz viszonyítva állandó mozgásban vannak, 

ezért aprózódhatnak, szemcsék szorulhatnak a csiga és a vályú közé, abrazív anyagok je-

lentős kopást okoznak a súrlódás miatt. 

10.4. A szállítócsiga szállítóképessége 

A szállítócsiga szállítóképessége, a többi szállítógéppel azonos módon, a folyóméter-

tömeg és a mozgási sebesség szorzatából vezethető le: vqQ am 6,3  (t/h). A számítások-

hoz szükséges méretek a 10.7. ábrán láthatók. 
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A folyóméter-tömeg úgy értelmezhető, ahogy a vonóelemes szállítógépek esetében: 

Aqa  ,  ahol  
4

2



D

A     melyben  : a csigavályú töltési tényezője (10.1) 

Az anyag haladási sebességét a tengely szögsebessége és a csiga menetemelkedése hatá-

rozza meg (10.7. ábra). A csigatengely egy fordulata alatt az anyag a menetemelkedésnek 

megfelelő utat tesz meg. 

T

s
v  ,  ahol  



2
T  ,  melynek alapján  





2

s
v   (10.2) 

Az alapképletbe visszahelyettesítve: 







24
6,36,3

2
sD

vqQ am   (10.3) 

 




nsDnsDQm
22

047,0
308

6,3 


  (t/h) (10.4) 

ahol figyelembe vettük a gyakorlatban szokásos percenkénti fordulatszám alkalmazását, 

amely szerint 
30

n
  . 

A szállítócsigák kialakításánál bizonyos geometriai arányokat szoktak érvényesíteni. Ilyen 

pl. a töltési tényező, és a menetemelkedés viszonya a csiga átmérőjéhez. Ezek az arányok 

főként a szállított anyag tulajdonságaitól függenek, szakirodalmi táblázatokban megtalál-

hatók. Ha az építőiparban leggyakrabban használt anyagokra vonatkoztatható arányokat 

veszünk alapul ( Ds 8,0  és 25,0 ) a képlet az alábbiak szerint alakul: 

nsDQm
3

0,00942  (t/h) (10.5) 

 

 

10.7. ábra. Anyag a szállítócsigában 

A levezetett képlet vízszintes helyzetű szállítócsigára érvényes. Ha ferde szállításról van 

szó, a szállítóképesség alapértékét egy, az emelkedés szögétől függő, c csökkentő tényező-

vel meg kell szorozni. A tényező értéke 1 és 0,5 között, 5 fokonként 0,1-del csökken. 

10.5. Hajtóteljesítmény szükséglet 

A szállítócsiga hajtásához szükséges motorteljesítményt az alábbi képlettel számítjuk: 
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 ahol  

L : a szállítási távolság. 

H : a szállítási magasság; 

k : a szállított anyagtól függő ellenállás tényező; 

Az ellenállás a súrlódási viszonyok bonyolult összefüggéseinek következménye, ezért az 

ellenállás tényező csak tapasztalati érték lehet. Értéke: 

– könnyű anyagoknál (pl. gabona): 0,9…1; 

– középnehéz anyagoknál (pl. szén, homok): 1,9…3,3; 

– nehéz anyagoknál (pl. kohósalak, koksz, ércek): 3,7…4,5. 

10.6. Alkalmazási példák 

A szállítócsigák készülhetnek helyhez kötött és mobil kivitelben. Ez utóbbiak általában 

kisméretűek és -teljesítményűek. A telepített változatok, az építőipar területén, főként az 

aszfalt- és betonkeverő telepeken üzemelnek, bonyolult anyagmozgatási rendszer elemei-

ként. 

A gumihevederes szállítószalagokból, tároló bunkerekből, különböző adagoló berendezé-

sekből összeállított rendszer szolgálja ki a telep technológiai berendezéseit. A vályús ki-

alakítás a vízszintes anyagtovábbításnál felel meg, ferde anyagtovábbításnál csigás szállí-

tócsövekről beszélhetünk. 

Egy szállítócsigás anyagkihordó-elosztó rendszert mutat be a 10.8. ábra. A (3) jelű bunker-

be, ciklon rendszerű porleválasztón keresztül, pneumatikus szállítócsövön érkező anyagot, 

adagoló szerkezet juttatja a szállítócsigába. 

 

10.8. ábra. Szállítócsigás anyagelosztó rendszer 

1 – szállítócsiga; 2 – hajtóegység; 3 – adagoló bunker porleválasztó ciklonnal; 
4 – anyag frakciók tároló bunkerei; 5 – bunkerürítő adagolók. 
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A csigavályú öt helyen tud anyagot juttatni a (4) jelű bunkerekbe, attól függően, hogy mi-

lyen anyag érkezik. Ilyenkor általában, különböző szemnagyságok szerint osztályozott 

(frakcionált) ömlesztett anyagokról van szó. A bunkerekből az alsó adagolókon keresztül, 

igény szerint nyerhető ki és továbbítható az anyag. 

A 10.9. ábrán egy könnyen áthelyezhető és telepíthető, vályús szállítócsiga látható. Jelleg-

zetes a motoros hajtómű alkalmazása, amely a csigával kompakt egységet képez. A beren-

dezés rövidtávú anyagátadására szolgál. 

 

10.9. ábra. Átadó szállítócsiga 

A következő példa (10.10. ábra) ikercsigás adagolóvályút mutat be, amely az anyag továb-

bítása közben keverést is végez, azaz technológiai funkciót is ellát. 

 

10.10. ábra. Ikercsigás adagolóvályú 

Végezetül, a 10.11. ábrán egy olyan keverőtelep virtuális modelljének részletét mutatjuk 

be, amelyen számos technológiai- és szállítóberendezés megtalálható. Az ábrából az is ki-

tűnik, hogy az anyagmozgatási rendszernek szoros összhangban kell működnie saját ele-

meivel, és a technológiai berendezésekkel. Az ilyen bonyolultságú üzemek nem nélkülöz-

hetik az intelligens irányító automatikát. 

Ha szállítógépek láncolata működik egyszerre, két fontos követelményt kell teljesíteni: 

– az egyes berendezések szállítóképessége növekvő sorrendben kövesse egymást, 

– az egyes berendezések indítási sorrendje a szállítási lánc utolsó tagja felől kezdődjön. 
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10.11. ábra. Keverőtelep részlet szállítócsigákkal 
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11. Pneumatikus szállítóberendezések 

A pneumatikus szállítóberendezéseket szemcsés és por alakú anyagok csővezetékben, vagy 

csatornában, levegővel való szállításra, valamint tartályok (silók, hombárok) ürítésére 

használják. Alkalmasak üzemen belüli, de gyakran üzemek közötti folyamatos, vagy sza-

kaszos anyagmozgatási feladatok megoldására. 

Előnyei: 

– szállítási vonalvezetése tetszőleges lehet, 

– csekély a helyszükséglete, 

– teljesen zárt rendszerű, pormentes lehet a szállítás, 

– kis beruházási költséggel létesíthető, 

– kisszámú mozgó gépeleme lévén csekély karbantartást igényel, 

– könnyen vezérelhető, automatizálható, 

– mechanikus eszközökkel nehezen, vagy egyáltalán nem gépesíthető feladatok oldha-

tók meg segítségével, 

– technológiai folyamatokkal kapcsolható a szállítás. 

Hátrányai: 

– néhány változata energiaigényes, 

– koptató hatású anyagok szállításánál a berendezés egyes alkatrészei erősen kopnak, 

– szállítóteljesítmény-ingadozás esetén dugulás veszély léphet fel, 

– a kialakítást nagyban befolyásolják a szállított anyag tulajdonságai. 

11.1. Csoportosítás 

Hígáramú szállítás esetén a zárt csővezetékben olya nagy sebességű (min 15 m/s) légára-

mot hoznak létre, hogy az anyagszemcsék is nagy sebességgel repülnek és ütköznek. A ki-

alakuló anyag–levegő keverék ritka, a keverési arány maximum 15. 

Sűrűáramú szállítás esetében kis sebességű anyagmozgást (1…6 m/s) létesítenek, rend-

szerint fluidizálással (léglazítással, amelynek során a por alakú anyag folyadékszerűen vi-

selkedik). A keverési arány 20…200. Az áramlás zárt csővezetékben, vagy kis lejtésű nyi-

tott csatornában hajthatjuk végre. (Ez utóbbit aerációs csatornának is nevezzük.) 

Vegyes áramképű szállítás, nehezen fluidizálható anyagok kis sebességű szállításakor, 

vagy jól fluidizálható, de hosszú csővezetékben való szállításkor áll elő. A keverési arány 

10…25 között alakul ki. 

11.2. Hígáramú szállítóberendezések 

Szívóüzemű berendezés 

Vázlata a 11.1. ábrán látható. A légszállítógép a szállítócsőben a légköri nyomásnál kisebb 

nyomást hoz létre. Az anyagnak, az adagológaratból a szállítócsőbe juttatása egyszerű esz-

közökkel megoldható, de a leválasztás után a kiadagoláshoz légelzáró adagoló szükséges. 
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A szívóüzemű berendezés porzásmentes üzemet biztosít. Maximum 0,5 bar nyomáskü-

lönbség alkalmazható. Általában kis (0,5…5,0 T/h) teljesítőképességre használják. 

 

11.1. ábra. Szívóüzemű csőszállítás 

1 – légszállítógép; 2 – szállítócső; 3 – leválasztó; 4 – légelzáró adagoló; 5 – adagológarat. 

Nyomóüzemű berendezés 

Vázlata a 11.2. ábrán látható (az ábra jelölései megegyeznek a 11.1. ábra jelöléseivel). 

A szállítócső elé kapcsolt légszállítógép túlnyomást létesít. Itt az anyag bejuttatásához 

szükséges a légelzáró adagoló, de a leválasztó ciklon után nincs szükség kizsilipelésre. 

Nyomóüzemmel nagy távolságú, akár több száz méteres szállítást lehet megvalósítani, 

mert a szállításhoz szükséges nyomáskülönbségnek nincs elvi korlátja. A szállítócsőbe 

irányváltó építhető, ezért több fogadóhelyre lehet az anyagot eljuttatni a feladóhelyről. A 

megvalósítható teljesítőképesség tág határok között (0,5…25 t/h) változtatható. 

 

11.2. ábra. Nyomóüzemű csőszállítás 

Vegyesüzemű szállítóberendezés 

A vegyes üzem szívó- és nyomóüzem kombinációját jelenti, amelyet leggyakrabban szemcsés 

anyagok vasúti kocsikból való kirakására és raktárba szállítására használnak (11.3. ábra). 

A vasúti kocsiba nyúló szívócső és a szállítóberendezésből kiinduló nyomócső egy része 

flexibilis. Ezzel variálható szállítóvonal hozható létre. A vasúti kocsi ürítésére alkalmazott 

berendezések teljesítőképessége 10…50 t/h között van. 

Recirkulációs berendezés 

A 11.4. ábrán látható rendszer teljesen zárt. Segítségével pormentes üzem valósítható meg. 

Nincs szükség a ciklon után az ún. utószűrőre. 

. 
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11.3. ábra. Vegyesüzemű vagonkirakó berendezés 

 

 

 

11.4. ábra. Recirkulációs szállítóberendezés 

1 – adagolótartály adagolóval; 2 – szállítócső; 3 – leválasztó légelzáró adagolóval; 
4 – légszállítógép; 5 – levegővisszavezető-cső; 6 – porszűrő; 7 – fojtásszabályozó 

Párhuzamos rendszerű szállítóberendezés 

Akkor alkalmazzák, ha a megkívánt teljesítőképességet csak több szívócsővel lehet megva-

lósítani, vagy ha egy üzemben többféle anyagot lehetőleg egy berendezéssel kell szállítani 

(pl. a malmok szállítóberendezésének 10–30 szállítóvonala közös gyűjtőcsővel és légszállí-

tógéppel üzemeltethető gazdaságosan). 

11.3. Sűrűáramú és átmeneti áramképű berendezések 

Nyomótartályos szállítóberendezés 

A zártcsövű fluidizációs szállítás egyik változata a nyomótartályos szállítóberendezés 

(11.5. ábra). A nyomótartályba töltött porszerű vagy aprószemcsés anyagot a fúvó, vagy a 

kompresszor által szolgáltatott levegő a nyomótartály alján elhelyezett légáteresztő rétegen 

átáramolva fluidizálja és magával ragadja a szállítócső nyomvonala által meghatározott 

úton. A csővezetékbe váltó építhető, s ezért egy berendezéssel tetszőleges számú siló tölt-

hető. 

A szállítandó anyag fluidizációs tulajdonságaitól és a szállítás távolságától függ, hogy a 

csőben kialakuló áramkép sűrű, vagy a sűrű és a híg állapot közötti átmenetű. A tartály a 



11. PNEUMATIKUS SZÁLLÍTÓBERENDEZÉSEK 105 

 Keisz István, BME www.tankonyvtar.hu 

kiürülése után ismét feltöltendő, ami az üzemet szakaszossá teszi. Nyomótartályos beren-

dezés esetén a teljesítőképesség 5…100 t/h között van. 

 

11.5. ábra. Nyomótartályos fluidizációs berendezés 

1 – nyomótartály; 2 – fúvó (vagy kompresszor); 3 – légáteresztő réteg; 
4 – szállítócső; 5 – váltó; 6 – siló 

 

A nyomótartállyal kialakítható szakaszos szállítás folyamatossá tehető két tartály alkalma-

zásával, a töltés és ürítés megfelelő (akár automatikus) összehangolásával. Üzemek közötti 

szállítás esetében a nyomótartály járműre helyezésével gyors ürítés érhető el. 

Mechanikus adagolású berendezés 

A csigás, vagy forgócellás keverő-adagolóval ellátott szállítóberendezés – a nyomótartá-

lyos megoldással szemben – folyamatos szállítást tesz lehetővé. A nyomótartály helyett al-

kalmazott forgócellás keverő–adagoló vagy csigás adagoló segítségével azonban kevésbé 

fluidizálható a szállítandó anyag. Ezért általában csak átmeneti állapotú szállítás hozható 

létre. 

Aerációs csatorna 

Kis lejtésű, ill. közel vízszintes szállításra alkalmas szállítóberendezés. (Elterjedt elnevezé-

se még: léglazítású szállítócsatorna, ill. fluidizációs szállítóvályú.) 

A négyszög keresztmetszetű csatornát hosszában egy légáteresztő réteg két részre osztja. 

Az alsó térbe nyomja a légszállítógép (ventilátor) a levegőt. A csatorna felső terébe adagolt 

anyagot a levegő fluidizált állapotban tartja (11.6. ábra). A fluidizált anyag a csatornában a 

lejtés irányába lefolyik. Ez a szállítási mód kis energiaigényű. A teljesítőképesség a csator-

na szélességétől és lejtésétől függően 5…500 t/h között lehet. 
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11.6. ábra. Aerációs csatorna 

Léglazításos silóürítés 

Ezzel a módszerrel megkönnyíthető a silók gravitációs ürítése porszerű anyagok tárolása 

esetében (11.7. ábra). A finomszemcsés anyagok ugyanis hajlamosak a silók alján megta-

padni, felboltozódni. A silófenék aerációs elemeknek megfelelő kialakítású, az anyag a siló 

kivezető nyílása alatt lévő kihordó csatornán távozik. A levegő bejuttatására itt is megfelel 

egy ventilátor, mert nem kell az anyagot teljes magasságig fluidizálni. A kiömlő anyag-

mennyiség az ürítőnyílás keresztmetszetének változtatásával szabályozható. 

 

 

11.7. ábra. Léglazításos siló 

1 – lazítóelemek; 2 – kihordócsatorna; 
3 – ventilátor; 4 – ürítőnyílás 

 

11.8. ábra. Ciklon 

 

11.4. Szerkezeti elemek 

A pneumatikus csőszállítási rendszerek számos speciális szerkezeti elemet is tartalmaznak. 

Ide tartoznak a következők: 

– adagolók, 

– ívek, váltók; 

– leválasztók, 

– szűrők stb. 
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Az adagolók változatai függenek a szállítás módjától (szívó- vagy nyomóüzemű). Szívófe-

jet szemléltet a 11.9. ábra. Szívóüzemű rendszerben gyakran alkalmaznak cellás adagolót 

(11.10. ábra), amelynek biztosítania kell a légelzárást. 

A leválasztók szerepe, a szállító levegőből, a szállított anyag eltávolítása. Ennek egyik 

módja az ún. ciklonok alkalmazása. A ciklon egy hengeres tartály, amelybe az anyag–

levegő keverék érintőleges irányban érezik. Az így keletkező örvényszerű áramlásból a ne-

hezebb elemek, a szemcsék, a centrifugális erő hatására a tartály fala mentén leülepednek, 

a szállító levegő pedig megtisztulva távozik. A ciklon kombinálható porszűrővel is, amely 

az igen apró szemcséket különválasztja a szállított anyag hasznosítandó szemcséitől. 

 

11.9. ábra. Szívófej 

 

11.10. ábra. Cellás adagoló 

11.5. Műszaki és mennyiségi jellemzők 

11.5.1. A szállítás jellemzői 

Alapvető jellemzők itt is a szállítóképesség (t/h), a szállítópálya abszolút hossza l  (m), 

amelynek L  (m) vízszintes vetületi hossza és H  (m) emelési magassága van. A pálya sza-

kaszait nagy görbületi sugarú ívek kötik össze. A csőben áramló gáz sebessége mindig na-

gyobb az anyagszemcsék sebességénél, melynél a relatív sebességkülönbség a szlip: 

 
g

ag

v

vv
s


 . 

A keverési arány (vagy adagolási tömegarány): 
g

a

Q

Q
 , ahol gQ  a szállító gáz (levegő) 

tömegárama, ggggg vAVQ    (kg/s). 

Eben a kifejezésben: 

 g   a gáz (levegő) sűrűsége (kg/m
3
); 

 gg vAV    a gáz térfogatárama (m
3
/s); 

 4/
2
DA    a szállítócső keresztmetszete (m

2
); 
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 gv   a gázáram sebessége (m/s). 

A koncentráció (C) a vizsgált csőszakaszban egyidejűleg jelenlévő anyag, ill. gáz tömegé-

nek aránya. Értéke a folyóméter-tömegekből, vagy a keverési arányból kiszámítható. 

A keverék sűrűsége: 

  gg

ga

s
C

A

qq



 















1
11   (kg/m

3
), 

 ahol 

 
a

a
a

V

Q
q   az anyag folyóméter-tömege (kg/m); 

 
g

g

g
V

Q
q   a gáz (levegő) folyóméter-tömege (kg/m); 

A a  sűrűségű anyag viszonylagos térfogata: 

a

g

a

g

a

a
a C

s

q










 




1
. 

11.5.2. Anyagjellemzők 

A szállított anyagot az alábbi paraméterek jellemzik: 

– sűrűség: a  (kg/m
3
); 

– szemcseméret: 0d  (mm); 

– lebegési sebesség: 0w  (m/s); 

– fluidizációs sebesség: flw  (m/s). 

(Fluidizációs anyagmozgatás létesítéséhez az anyag minimális fluidizációs sebességének 

ismerete szükséges. Meghatározása kísérleti úton lehetséges, mert az ismert számítási eljá-

rások csak homogén szemcseeloszlás esetében alkalmazhatók.) 

A szállítócsöves gépek vezetéke mentén, hasonlóan más csővezetékekhez, nyomásesés jön 

létre (11.11. ábra.). A hajtásteljesítményt ennek alapján, a szállítási mód és a szállított 

anyag függvényében kell meghatározni. Ehhez – táblázatosan – meg vannak adva fajlagos 

értékek, amelyek mértékegysége: kWh/100 tm. Jele: 
LQ

pV

a

g 
 100 . 

A teljesítmény szükséglet: 




1000

pV
P

g
  (kW). 
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11.11. ábra. Nyomásesés a szállítóberendezés mentén 
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12. Rakodógépek 

A rakodógépek – mint ahogy a nevükben is benne szerepel – anyagok, áruk rakodására, el-

sősorban járművek (gépjárművek, vasúti vagonok, hajók, repülőgépek), valamint raktárak 

és más tárolóhelyek kiszolgálásával kapcsolatos rakodási műveletek elvégzésére szolgál-

nak. 

Míg az emelőgépek elsősorban nagy terhek emelésére, nagy magasságok elérésére és kor-

látozott mértékű továbbítására szolgálnak, a szállítógépek tömegáruk folyamatos, meghatá-

rozott vonalvezetésű pályán történő mozgatását végzik kisebb-nagyobb távolságokon, ad-

dig a rakodógépek kombinált emelő-szállító anyagmozgatást végeznek viszonylag kis 

mozgástérben. 

Természetesen szigorú megkülönböztetés nem indokolt, hiszen az emelőgépeket nagyon 

gyakran használják rakodásra, vagy például a szállítógépek egyes változatait is használják 

ilyen célra (lásd vagonok rakodására és ürítésére), másrészt a rakodógépek csoportjába so-

rolt emelővillás targonca gyakran jelentős távolságokat jár be az áruval raktárak és gyártó-

csarnokok között, illetve azokon belül. 

Ezen túlmenően, míg az emelőgépekre a ciklikus üzemmód, a szállítógépekre a folyamatos 

üzemmód jellemző, a rakodógépek családjában minkét üzemmód képviselői megtalálha-

tók. 

A rakodógépek egy lehetséges csoportosítását szemlélteti a 12.1. ábra, amelynek csak 

egyik ága: az ömlesztett anyagok (áruk) rakodására szolgáló gépek osztályozása teljes. Ez-

zel utalunk arra, hogy a következőkben csak a ciklikus üzemű gépek, ezen belül a kanalas 

rakodók és a targoncák részletes ismertetésére kerül sor. A csoportosítás azért nem kizáró-

lagos, mert sok szempont átfedi egymást. 

 

12.1. ábra. Rakodóberendezések csoportosítása 
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12.1. Ciklikus üzemű rakodógépek 

12.1.1. Homlokrakodók 

A kanalas rakodógépek szinte kizárólag ömlesztett anyagok rakodására szolgálnak, bár az 

alapgéphez készülnek speciális célra szolgáló szerelékek is. Fontos megemlíteni, hogy a 

rakodógépek nem alkalmasak kötött (termett) talaj kotrására, mert sem kialakításuk sem 

terhelhetőségük nem teszi ezt lehetővé. 

A kanalas rakodógépeknek két, alapvetően különböző kialakítású és üzemmódjában is kü-

lönböző változata terjedt el, úgymint: 

 homlokrakodók; 

 forgórakodók. 

Mindkét változat szerkezeti kialakítására jellemző a speciális alvázszerkezet, a meghajtó 

dízelmotor és a hidraulikus munkaszerelék elhelyezésének és kivitelének hasonlósága, va-

lamint a gumikerekes futómű. (Régebben léteztek lánctalpas változatok is, de bonyolultsá-

guk és nehézkes kezelhetőségük, továbbá előnytelen mozgékonysági tulajdonságaik miatt 

kiszorultak a fejlődés irányvonalából.) 

A 12.2. ábra egy tipikus homlokrakodó röntgen-vázlatát, valamint látványképét mutatja be. 

A gép neve onnan ered, hogy munkaszereléke az alváz hossztengelyének irányában, a ke-

zelőfülke előtt helyezkedik el. A meghajtó dízelmotor viszont az alváz ellentétes végén ta-

lálható, és így egyben ellensúlyként is fontos szerepet játszik. Az alváz elülső részén egy 

jelentős szilárdságú acélszerkezet szolgál a munkaszerelék felfüggesztésére. Ezen vannak 

kialakítva a szerelék főgémje, valamint a mozgató hidraulikus hengerek bekötési csukló-

pontjai. 

  

12.2. ábra. Homlokrakodó 

Az alváz kialakítása tekintetében kétféle megoldás terjedt el. Az egyik esetben az alváz tel-

jes hosszában egy egységet képez (merev alváz). Ennél a kialakításnál a hátulsó tengelyen 

lévő kerekek kormányozhatók. A másik változatnál az alváz két részből áll, amelyek egy 

függőleges tengellyel csatlakoznak egymáshoz (csuklós alváz). A csukló közvetlenül a sze-

relék váza mögött helyezkedik el. Ennél a megoldásnál a kormányzás az alváz teljes elülső 

szekciójának elfordításával történik hidraulikus hengerek segítségével (12.3. ábra). 
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12.3. ábra. Csuklós alváz kormányzása 

A szerelék megfelelő kinematikai kialakítása a kezelhetőség szempontjából igen fontos 

szerepet játszik. Ez akkor válik világossá, ha elemezzük a gép üzemi ciklusának elemeit. 

Ezek az elemek a következők: 

 az anyaghalmaz megközelítése (haladó mozgás); 

 a kanál megtöltése (a főgém emelése a kanál hátra billentésével egyidejűleg); 

 a főgém megemelése a kanállal együtt; 

 haladó mozgás hátra, majd előre, kormányzással, vagy a nélkül; 

 kanálürítés a kanál előrebillentésével; 

 haladás az anyaghalmazhoz, közben gémsüllyesztés és kanálbillentés előre, amíg a 

kanál alsó síkja vízszintes helyzetbe nem kerül. 

Ha megfigyeljük, a ciklusból hiányzik az az elem, amikor a tele kanállal végzett gémeme-

lés közben a kanalat vízszintes helyzetben kell tartani a billentő munkahenger segítségével. 

A ciklus elemeinek felsorolásából az is kiderül, hogy a kezelőtől nagy gyakorlatot igényel 

az egyidejűleg végrehajtandó főmozgások összehangolt elvégzése. (A ciklusidő rövidítésé-

vel növelhető a gép teljesítőképessége.) A ciklusból hiányzó elemet teszi szükségtelenné a 

szerelékmozgató rendszer alkalmas kinematikai kialakítása, melynek révén a főgém emelé-

se közben a kanál oldalélének pozíciója vízszintes marad a kanálbillentő henger működte-

tése nélkül is. Ez nem csak a kezelő kényelmét szolgálja, hanem csökkenti az anyag leszó-

ródásának mértékét is. 

A szerelék-mozgató mechanizmus sokféleképen alakítható ki úgy, hogy megfeleljen a fen-

tebb említett követelménynek. Erre mutat be két példát a 12.4. ábra. Alapvetően két válto-

zat terjedt el: a kisebb gépeknél a paralelogramma elven működő, nagyobb gépeknél az 

úgynevezett kereszthimbás kialakítás. Mindkét változatnál két bekötési pont található a ka-

nálon. Az alsónál csatlakozik a kanál a főgémhez, a felsőnél van bekötve a kanálbillentő 

munkahenger mozgását közvetítő rudazat egyik vége. 
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A főgém billentőhengerének egyik vége a főgémhez, másik vége a vázszerkezethez kap-

csolódik. A kanálbillentő henger egyik vége szintén a vázszerkezetbe van bekötve, másik 

vége viszont a kanálbillentő rudazat valamely elemének csuklópontjához csatlakozik. 

 
 

Kereszthimbás Paralelogrammás 

12.4. ábra. Rakodó szerelékek 

Amint látható, a rudazat is meglehetősen bonyolult lehet, tehát valamennyi bekötési pont 

helyzete és a rudazat elemeinek hossza is döntően befolyásolja a rendszer kinematikai vi-

selkedését. Meghatározásuk korábban csak szerkesztéssel végzett próbálkozások sorozatá-

val volt lehetséges, ma már viszont olyan számítógépes algoritmusokat alkalmaznak, ame-

lyek fokozatos közelítéssel adják ki az optimális megoldást, figyelembe véve a szilárdsági 

követelményeket is. Az alapkoncepció felvétele azonban továbbra is tudatos mérnöki fela-

dat marad. 

A rakodókanál kialakítását a 12.5. ábraábra szemlélteti. A kanál alsó és oldalsó szélei 

vágóélként vannak kiképezve, melyek igen kopásálló anyagból készülnek. Egyes gépeknél 

az elülső vágóél bontófogazattal is ki van egészítve. 

 

12.5. ábra. Rakodókanál 

A munkaciklus egy másik fontos eleme (amely gépkezelési kérdés) a kanál töltésének 

megoldása. A 12.6. ábrán két, alapvetően különböző változat látható. Az elsőnél hosszú 

előtolással, a gém mozgatása nélkül telítődik meg a kanál. A másik esetnél az előtolás vi-

szonylag rövid, de ezt követi egy nyesésszerű mozgás, melynek során a további előtolás a 

gém emelésével egyidejűleg történik. 

  

12.6. ábra. Kanáltöltési módszerek 
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Szinte egyértelmű, hogy az első eset a kedvezőtlenebb, mivel ekkor az előtoláshoz szüksé-

ges erő rohamosan nő, ami jelentős motorteljesítmény szükségletet igényel, továbbá feles-

leges igénybevételnek teszi ki a szerelék valamennyi elememét. Az sem biztos, hogy ezzel 

a módszerrel csökkenthető a kanál töltési ideje. A második módszernek is van hátránya, hi-

szen ez a kezelőtől két főmozgás egyidejű, összehangolt végrehajtását igényli. Ezt a mód-

szert a kezelők valószínűleg hamar el tudják sajátítani, különösképpen, ha képzésük erre is 

kiterjed. 

Létezik a homlokrakodóknak néhány speciális változata is, egyrészt az anyagfelvétel, más-

részt a kanálürítés szempontjából. Az elsőre példa az a különleges kanál kialakítás, amikor 

a kanál osztott kivitelű, amely lehetővé teszi az anyag vagy tárgyak „összeharapását”. Ez 

előnyös lehet például erdészeti munkák során farönkök rakodásához, vagy sajátos terepvi-

szonyok között, laza talajok (meredek rézsűk) kitermelésekor. 

További sajátos megoldás például a kanál homlokirányú töltése és oldalirányú ürítése, il-

letve az úgynevezett fejfeletti átemelésű ürítés. Ekkor a szerelék speciális kialakítása lehe-

tővé teszi, hogy a rakodó kanalat a gép átemelje maga felett és a mögötte álló járműre ürít-

se. Ezekre a konstrukciókra ma már ritkán találunk példákat, mert a speciális szerelékek 

kialakítása többe kerül, mint a rakodási környezet megfelelő előkészítése. 

 

 

12.7. ábra. Ciklusszervezési megoldások 

a) – merevalvázas rakodógéppel; b) – csuklós alvázas rakodógéppel; 
c) – merevalvázas rakodógép a tehergépkocsi manőverezésével; d) – oldalürítésű rakodógéppel; 

 

Néhány ciklusszervezési megoldást mutat be a 12.7. ábra. Ezzel azt kívánjuk érzékeltetni, 

hogy a ciklusidőt hogyan befolyásolhatja a rakodógép konstrukciós kialakítása, esetleg a 

rakodógép és a szállítójármű összehangolt manőverezése. 

12.1.2. Forgórakodók 

A forgórakodók a homlokrakodóktól abban különböznek, hogy a rakodó szerelék a gép al-

vázának elülső részén kialakított forgóvázra van szerelve (12.8. ábra). 
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12.8. ábra. Forgórakodó 

Működési ciklusa a homlokrakodóhoz hasonlóan kezdődik: 

 a szerelék a rakodó hossztengelyének irányába áll és a gép haladó mozgással tölti a 

rakodó kanalat; 

 a kanál emelésével és a teljes szerelék elfordításával az ürítés irányába áll; 

 a kanál előrebillentésével elvégzi az ürítést; 

 a szerelék hosszirányba forgatásával visszatér az anyagfelvétel helyére. 

A különbség lényege a munkaciklus eltérésében rejlik: az ürítés helye felé forduláshoz 

nincs szükség az egész gép haladó mozgására és kormányzására. Ez látszólag előnyösebb-

nek mutatkozik a homlokrakodóhoz képest, de a forgórakodók mérete és kapacitása meg-

lehetősen korlátozott. 

 

12.9. ábra. Forgórakodó üzem közben 

Bizonyos méretek felett ugyanis már túl nagy motorteljesítmény hányadot kötne le a forga-

tó mozgás, valamint jelentősen megnövekedne a szerkezet dinamikai igénybevétele. To-

vábbi hátrány, hogy a forgórakodóknál az oldalirányú stabilitás problémája is jelentkezik, 

ami a homlokrakodóknál fel sem merül. A két géptípus összehasonlítása természetesen 
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csak úgy lehetséges, ha mindkét típusnál azonos rakodási teljesítő képességet tételezünk 

fel. 

12.1.3. Emelőtargoncák 

A különböző targoncák az üzemen belüli anyagmozgatás leggyakrabban alkalmazott, sza-

bad mozgáspályájú eszközei. Számos változatuk alakult ki az idők folyamán. Legáltaláno-

sabban használt csoportjukat az emelőtargoncák képviselik, amelyek speciális szerelékeik-

kel szállítani és emelni is képesek az egységrakományokat. Az emelőtargoncákat munka-

szerelékkel lehet ellátni. Ezek közül a villás szerelék a leggyakoribb. Egyéb szerelékek kü-

lönböző alakú tárgyak emelését teszik lelhetővé, vagy az emelésen kívül más manipulációk 

(pl. forgatás, szorítás stb.) végrehajtására is képesek. A 12.10. ábra egy általános kivitelű 

emelővillás targonca szerkezeti rajzát mutatja be. A szerelék főmozgásait (villa és emelő-

keret emelését és billentését, valamint a segéd művelet végrehajtását) hidraulikus rendszer 

biztosítja. 

 

 

12.10. ábra. Villás emelőtargonca 

1 – fix tengely; 2 – kormányzott tengely; 3 – teleszkóp oszlop; 4 – állókeret; 
5 – mozgókeret vezeték; 6 – mozgókeret; 7 – villaemelő keret; 8 – emelő munkahenger; 

9 – emelőlánc; 10 – billentő munkahenger bekötési pont; 
 

Hajtóenergia szempontjából villamos- és belsőégésű motoros targoncákat alkalmaznak. A 

villamos energiát nagykapacitású akkumulátor blokk szolgáltatja. Ennek hátránya a rend-

szeres töltés szükséglet és az akkumulátorok korlátozott élettartama. 
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Az építőiparban csak a legegyszerűbb kivitelű, dízelmotoros, emelővillás targoncákat al-

kalmazzák, főként rakodólapon érkező egységrakományok szállító járművekről történő le-

rakodására, és építéshelyi raktárakba szállítására (12.11. ábra). 

 

12.11. ábra. Egyszerű kivitelű villás emelőtargonca 

 

A villástargonca emelőoszlopát a 12.12. ábra mutatja be. Az oszlop egy álló- és egy mozgó 

oszloptagból (keretből) áll. A mozgóoszlopot az alvázhoz képest hidraulikus munkahenger 

emeli fel. A megvezetést az állókeret U-szelvényű oszlopa biztosítja, a mozgókereten lévő 

görgők segítségével. 

A terhet két villa emeli, amelyek egy keretre vannak szerelve. A villaemelő keret a mozgó 

oszloptagban megvezetett görgők segítségével emelhető-süllyeszthető. A mozgatást – a 

láncgörgőkön átvetett – emelőlánc-pár végzi, melyek egyik vége az állóoszlop (keret) felső 

kereszttartójához, másik vége a villaemelő kerethez van bekötve. A mozgóoszlop (keret) 

felső kereszttartójához csatlakozik a dugattyúrúdfej, valamint az emelőlánc-pár terelőkere-

keinek tengelye. A munkahenger dugattyúrúdja tehát 2-szeres láncáttétellel, azaz a henger 

lökete 2-szeresének megfelelő magasságba képes felemelni a terhet. 

Az egész oszlopszerkezet csuklósan támaszkodik a targonca alvázára, állékonyságát és bil-

lenthetőségét egy-egy – ferdén beépített – hidraulikus munkahenger végzi, melyek egyik 

vége az alvázhoz, másik vége az állókerethez van bekötve. 
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12.12. ábra. Emelőoszlop szerkezeti rajza 

1 – állókeret; 2 – mozgókeret; 3 – mozgókeret vezetőgörgő; 4 – villamozgató keret; 5 – villa; 
6 – emelőlánc; 7 – láncterelő kerekek; 8 – dugattyúrúd tartó; 9 – emelő munkahenger; 

10 – emelőlánc bekötés a villaemelő kereten; 11 – láncbekötés az állókereten 
 

Az emelőtargoncák tervezésének két lényeges eleme: a szerelék emeléséhez szükséges 

emelőerő meghatározása, valamint az emelőoszlop szilárdsági méretezése.  

Az emelőerőt – amelyet a munkahengernek kell kifejtenie – a két láncágban keletkező erő, 

valamint a mozgó oszloptagról átadódó erők összege adja. Ha a vezetőgörgők és a láncte-

relő kerekek ellenállásával nem számolnánk, az elméletileg szükséges emelőerő: 

  gmmmF moszQ  2  (N) (12.1) 

lenne, ahol 

 Qm   az emelt teher tömege, 

 szm   az emelő szerelék (villa és keret) tömege, 

 mom   a mozgó oszlop tömege. 

Az emelt teher és az egyes szerkezeti elemek tömegközéppontjainak, az emelőoszlop füg-

gőleges tengelyvonalához képest meglévő külpontossága miatt a vezetőgörgőkön vízszin-

tes erőpárok keletkeznek, amelyek az emelés irányával szemben gördülési ellenállást fejte-

nek ki és hozzáadódnak az elméleti (veszteségmentes) emelőerő szükséglethez. Mivel a két 
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láncágban – a terelőkerék hatásfoka miatt – nem azonos a húzóerő, valamint a vezetőgör-

gőknek is van csapsúrlódási ellenállásuk, további járulékos emelőerő-szükséglet lép fel.  

A felsoroltak miatt először a szereléket mozgató láncágban keletkező húzóerőt kell megha-

tározni. A 12.13. ábra a villaemelő keretre ható erőket szemlélteti. A teherlánc az (A) 

pontba van bekötve. Ha erre a pontra felírjuk a nyomatékegyensúlyi egyenletet, meghatá-

rozhatjuk a vezetőgörgők ellenállását. A fajlagos gördülési ellenállást w -vel jelöljük. 

A nyomatékegyensúly egyenlete: 

  0
2

2 111 
d

FhFgbmam wNszQ  (12.2) 

 

 

12.13. ábra. A villaemelő keretre ható erők 

Ha figyelembe vesszük, hogy 11 Nw FwF   amelyből 
w

F
F

w
N

1
1  , behelyettesítve a (12.2) 

egyenletbe, a (12.3) egyenlethez jutunk. 
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Innen kifejezhetjük a vezetőgörgők ellenállását: 
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Az emelőláncban ébredő erő: 

  12 wszQl FgmmF   (12.5) 

A felemelt állapotban lévő emelőoszlop erőjátékát a 12.14. ábrán láthatjuk. 
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12.14. ábra. Az emelőoszlop erőjátéka 

A mozgókeret vezetőgörgői által kifejtett ellenállások: 

2

1
12

h

h
FF ww   (12.6) 

Az munkahenger által kifejtendő emelőerő: 
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Az emelés teljesítményszükséglete: 

 
h

e
sz

vF
P

10002 
   (kW), ahol h : a hajtás hatásfoka, ev : az emelési sebesség. 

A szilárdsági méretezést külön-külön el kell végezni a két keretoszlopra. Statikai modell-

jeik és igénybevételi diagramjaik a 12.15. ábrán láthatók. Mindkét keretoszlopról elmond-

ható, hogy alapvetően hossztengelyükre merőleges erőpárok terhelik. Normálerők csak az 

önsúlyokból származnak, de ezekből csak elhanyagolható feszültségek keletkeznek. Az 

oszlopokat a vezetőgörgők feltámaszkodásának keresztmetszeteinél hajlító nyomatékok 

terhelik. 

A keresztmetszetek párhuzamos övű C szelvények. Ezek belsejében támaszkodnak fel a 

görgők, így jelentős helyi kéttengelyű feszültségállapot alakul ki. Ezért a mértékadó fe-

szültségeket az alábbi redukált feszültség képlettel kell összegezni: 

yxyxred  2
22
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Álló oszlop Emelő oszlop 

12.15. ábra. Igénybevételi ábrák 

Az álló oszlop esetében a mértékadó pozíció, az emelő oszlop legfelső állása. Ekkor a leg-

nagyobb ugyanis a nyíróerő és a hajlítónyomaték is. 

12.2. Géplapátok 

A kézi működtetésű géplapátok igen egyszerű berendezések. Az ekeszarvszerűen kialakí-

tott nyéllel ellátott lapátot csörlő vontatja (12.16. ábra). 

 

12.16. ábra. Kézi vezetésű géplapát 

Az ömlesztett anyag sajátosságaihoz alkalmazkodó alakú lapátot hátrafelé a rakodómunkás 

mozgatja, mialatt a kötél szabadon, vagy kis fékezőnyomatékkal terhelve fut le a dobról. A 

szélső helyzetben a rakodó a lapátot az anyagba süllyeszti, a fogantyún lévő indítógombbal 

a csörlőt megindítja és az anyagot előre kotorja. A kötelet görgők vezetik a dobhoz. Egyes 

szerkezeteknél a csörlő függőleges tengely körül elfordulhat. A kiszolgálható terület közel 

félkörív. A nem vetélőkábeles sodronykötél vontatású géplapátok kezeléséhez két személy 

szükséges, akik között URH, vagy akusztikus kapcsolattal irányítják a géplapát csörlőjét. 

Gazdaságosan használhatók kisebb teljesítményigényű, ömlesztett anyagok felhasználó 

technológiai berendezések (pl. betonkeverő gépek) kiszolgálására. Hátrányuk, hogy a keze-

lőtől jelentős fizikai munkát igényel, és a tevékenységet poros, egészségtelen környezetben 

kell végeznie. 
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12.17. ábra. Keverőtelepet kiszolgáló vonóköteles géplapát (ELBA) 

A géplapátok egy másik, közvetlenül technológiai rendszerek (pl. keverőtelepek kiszolgá-

lásánál alkalmazzák (12.17. ábra). Szerkezeti kialakítása egy vonóköteles kotrógépre em-

lékeztet, amely a radiálisa elhelyezkedő, egymástól fallal elválasztott anyaghalmazokat ké-

pes a keverő berendezés adagoló nyílása felé kotorni. Az ömlesztett anyag különböző 

szemnagyságú frakciói, esetleg különböző anyagfajták, tehergépkocsikon, billentett ürítés-

sel érkeznek, és ezeket kell a megfelelő tároló szektorokba irányítani. 

Szerkezeti kialakításukra jellemző, hogy fixen telepített forgóvázzal rendelkeznek, amelyre 

gémszerkezet csatlakozik. A gémet billentő csörlő, kötélzet segítségével változtatja a lapát 

függesztő kötélzetének maximális kinyúlását. A lapátot csörlőmű emeli, vagy süllyeszti, 

míg egy másik csörlő, vonókötéllel húzza be, magával továbbítva az anyagot. A kezelő 

összehangolt irányító tevékenységére van szükség ahhoz, hogy az anyag megfelelő vastag-

ságú rétegben mozogjon. 

12.3. Folyamatos üzemű rakodóberendezések 

Ezek a rakodógépek az anyaghalmaz mentén haladva, speciális felszedő szerkezetükkel la-

zítják az anyagot. A továbbjuttatást kihordószalag-rendszer végzi, amely a rakodáshoz 

szükséges magasságra emeli, majd kellő vízszintes távolságra továbbítja a kitermelt meny-

nyiséget. A végső kihordó szalag kb. 70 …80°-ban elfordítható. 

A folyamatos üzemű rakodó-berendezések többnyire csak felszedő szerkezetük rendszeré-

ben különböznek egymástól. A 12.18. ábra egy serleges rakodógépet mutat be, amelyen az 

anyag felszedő és kiemelő rész egyetlen elevátor egység. Erről adódik át az anyag az elfor-

dítható kihordó szalagra. 
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12.18. ábra. Serleges rakodógép 

1 – serleges ferde elevátor; 2 – szállítószalag; 3 – hidraulikus munkahenger; 
4 – gumihevederes szállítószalag; 5 – a rakodószalag felfüggesztése. 

 

 

12.19. ábra. Marófejes rakodógép 

1 – csőváz; 2 – kanalas marófej; 3 – gumihevederes szállítószalag; 4 – rakodószalag. 
 

A marófejes rakodógép (12.19. ábra), felszedő szerkezetének speciális kialakítása révén, 

ferdepályás szállítószalagra üríti, majd az elfordítható rakodószalagra továbbítja az anya-

got. 

A csigás felszedővel ellátott rakodógép (12.20. ábra) viszonylag kisméretű, így az anyag 

felszedése, és ferde vonalú felemelése ezzel az egy egységgel megvalósítható. A tovább-

mozgatás már a szokásos módon megy végbe. 
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Egyedi megoldású az ún. harácsolókaros felszedő szerkezettel ellátott rakodógép. A fel-

szedő karok jellegzetes mozgását forgó tányérokon lévő csapok, és vezető sínek hozzák 

létre. A két kar összehangolt mozgását a forgó tányérok megfelelő beállítású kényszerkap-

csolata biztosítja. 

 

12.20. ábra. Csigás felszedővel szerelt rakodógép 

1 – felszedő és kiemelő csigák; 2 – kihordó szalag; 3 – alváz a hajtott futókerekekkel. 
 

 

12.21. ábra. Harácsolókaros rakodógép 

Valamennyi folyamatos üzemű rakodógép önjáró alvázszerkezetre van felszerelve, amely 

tartalmazza a meghajtó motort és a főegységek mozgatását végző mechanizmusokat. Gya-

kori a hidrosztatikus hajtás is. A járómű gumikerekes vagy lánctalpas kivitelű lehet.  
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