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Előszó 

Az összeállítás a hallgatók felkészülését szeretné megkönnyíteni, semmiképpen sem pótolva vagy helyettesítve 

a meglévő, és az anyagban is felhasznált sok értékes jegyzetet. A korszerűségre sem törekedhetünk, hiszen a 

legegyszerűbb, a legrégebbi megoldások ismerete alapvető fontosságú a korszerű technika megismeréséhez, 

megértéséhez. 

Mégis, úgy gondoljuk, hogy bármilyen szerény is egy segédlet, mindenképpen megkönnyíti az anyag oktatását, 

de legfőbbképpen egyértelművé teszi a számonkérést. Szeretnénk időről időre bővíteni, javítani az anyagot. 

Ehhez minden hallgatói észrevételt köszönettel veszünk és várunk. 
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Bevezetés 

Szinte az egész összeállítás viselhetné ezt a címet, „bevezetés”. Mert ebben a keretben sokkal többről nem 

igazán lehet szó. 

Külön meg kell említeni, hogy az anyag összeállításánál hatalmas témakörből kellett választani, válogatni. Ez is 

magyarázza, hogy szinte csak bevezetésről beszélünk. Fontosabbnak tartjuk, hogy a hallgatóknak több területről 

legyen általános, akár felületes ismeretük, mint egy-két témáról alaposabb tudásuk. 

A feldolgozásra, érintésre kerülő témaköröket a következő, alapfogalmakat is tárgyaló fejezet részletezi. 

Érdemes azonban jelezni, hogy már a tárgy elnevezésén is sokat gondolkodtunk. Nem akartunk olyan címet 

adni, amely nagyon leszűkíti a tárgyalási módot, de a nagyképűség látszatát is kerülni szerettük volna. 

Fontos megjegyzés: 

• Még mielőtt valamilyen vád is érne, jelezni kívánom, hogy az itt szereplő anyag a rendelkezésre álló 

jegyzetek, tankönyvek, szakkönyvek, egyéb segédletek felhasználásával történt, amelyeket a legvégén 

sorolunk. Ha véletlenül kimaradt volna valami/valaki, előre is elnézést kérek, s az első adandó módosításnál 

pótoljuk és jelezni is fogjuk. Számtalan olyan ábra van, amely több összeállításban is előfordult. Az 

összeállítás célja nem érdemek szerzése, mások érdemeinek csökkentése, hanem egy anyag átadása, ami 

megkönnyítheti az érdeklődők munkáját. Ha a felsorolásból véletlenül valaki kimaradt volna, tőlük elnézést 

kérünk. S ha jelzést kapunk, igyekszünk kiegészíteni az anyagot, az esetleges hibákat javítani. 

• Másik megjegyzés, hogy a tananyagot több szak (kar) hallgatói is hallgatják, ezért sem volt értelme jobban 

elmélyedni némely helyen. 

• Továbbá, reméljük, hogy lesz lehetőség kiegészítésre, (és nem nyomdai termékről van szó) átdolgozásra, 

ezért ha valahol valakinek hiányérzete van (pl. nincs ábra aláírás), megnyugodhat, hogy az összeállítónak és 

szakmai lektoroknak is, de időhiányra és egyéb indokokra hivatkozva, kérjük, hogy ne vegyék sértésnek, 

igénytelenségnek. 
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1. fejezet - Alapfogalmak, 
rendszerezés 

1. Az anyagmozgatás fogalma 

A termelés során a kiindulási nyersanyag termékké, áruvá alakul és új használati értéket kap. Ebben a térben és 

időben végbemenő folyamatban az anyag a következő három állapot valamelyikében lehet: alakul, mozog, vagy 

nyugszik. 

Az alakítási műveletekkel a gyártási technológiák foglalkoznak, a helyváltoztatási kérdésekkel az 

anyagmozgatási technológia, a nyugvással a raktározási technológia. 

A gyakorlatban az anyagmozgatás témakörébe sorolják bármilyen állapotú anyag üzemen belüli mozgatását, 

rakodását, csomagolását és raktározását. 

A gáznemű és folyékony anyag csőben történő szállítása és tartályokban történő tárolása szerves része az 

átalakítási technológiáknak (ill. az áramlástannak), annak elemzésére itt nem térünk ki. Ezeknek az anyagoknak 

a mozgatása csak akkor tartozik az anyagmozgatás fogalomkörébe, ha mozgatható tartályokba töltve szállítják 

azokat. 

A közúti, vasúti, légi és vízi szállítás sem az anyagmozgatás, hanem a közlekedés témaköréhez tartozik. 

Azonban a rakodás itt is anyagmozgatási tevékenység. 

2. Az anyagmozgatás szerepe 

A termelési folyamatok fejlődése során a termelés és az anyagmozgatás egyre szorosabb egységet képez. 

Kezdetben az építészet és a bányászat területén jelenik meg, majd az ipar fejlődésével a fokozódó 

munkamegosztás a termelés térbeli szétszórtságát eredményezte, és ez növekvő mértékű anyagmozgatást tett 

szükségessé. A termelékenység növekedése idézte elő az anyagmozgatás korszerűsítésének megindulását. 

A tömeggyártás elterjedése megkövetelte az alakítási és mozgatási feladatok ütemezését, majd a szállító 

géprendszerek a „futószalagok” (szerelőszalagok, mozgóasztalok, függő-konvejorok) bevezetését, elterjedését. 

A termelési folyamatok automatizálása során a technológiai és az anyagmozgató gépek egyetlen összefüggő 

rendszerré olvadnak össze. 

Az anyagmozgatás fontos szerepet tölt be a termékek elosztásának folyamatában, a kereskedelemben. Ebből a 

szempontból a termékek helyváltoztatásán kívül nagy jelentősége van a csomagolásnak, raktározásnak. 

3. Az anyagmozgatás gépesítésének kihatásai 

A legjelentősebb hatás a fizikai munka csökkenése. A kézi anyagmozgatás nehéz és veszélyes fizikai munka. Az 

üzemi balesetek jelentős része az anyagmozgatás közben történik. A nehéz fizikai munka csökkentése elsőrendű 

szociális feladat és elsősorban az anyagmozgatás gépesítésével oldható meg. 

A termelés gazdaságossága a következő hatás, annak ellenére, hogy az anyagmozgatás gépesítése gyakran többe 

kerül, mint amennyi az anyagmozgató munkások bérének megtakarításából megtérül. Ennek ellenére az 

anyagmozgatás gépesítése szükséges, ha megerőltető, veszélyes, egészségre ártalmas fizikai munkát szüntet 

meg, vagy, ha anyagmozgató munkás hiányában a termelési feladat másképpen nem végezhető el. 

Mindezeken túl további gazdasági előny adódik. A folyamatos anyagellátással csökken a gépek állásideje. 

Csökken az egyes gépek között tárolandó anyagok, féltermékek mennyisége, csökken a termékek átfutási ideje, 

csökken a termék kézi mozgatás, rakodás, valamint a hosszú átfutási idő miatti rongálódása, romlása. 

4. Az anyagmozgató gépek rendszerezése 
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Az anyagmozgató gépek igen változatosak, az ipar a kereskedelemben legkülönbözőbb területein alkalmazzák 

azokat. 

Többféle csoportosítás képzelhető el. Hazánkban egy ilyen az ACSI (Anyagmozgatási és Csomagolási Intézet) 

javaslata: 

• Emelőszerkezetek és emelőeszközök. 

• Futómacskák és daruk. 

• Felvonók. 

• Folyamatos működésű szállítóeszközök (pl. szállítószalag, görgősor, lengő szállítógépek) 

• Szállítóeszközök (pl. csillék, kézikocsik, targoncák). 

• Rakodógépek – rövid távú anyagtovábbításra. 

• A jármű mozgatás és ürítés különleges berendezései (pl. vagon buktató). 

• Kisegítő és segédberendezések (raktárak és tárolók gépi berendezései). 

• Különleges anyagmozgató gépek és tartozékok. 

A fenti csoportosítás egy lehetséges változat, de nem vonatkozik az összefoglaló anyagunkra. Mindenképpen 

célszerű azonban az egyszerűbb megoldásokról több ismeretet szerezni, s úgy haladni a bonyolultabb 

megoldások, rendszerek felé. 

5. A kapcsolódó, vagy érintett területek, témakörök 

Csak néhány lehetséges téma: 

• tárolás, 

• csomagolás, 

• adagolás, 

• mérés, 

• logisztika. 

6. Az anyagmozgatás gépesítésének történetéről 

Különösebb magyarázat nélkül álljon itt csak néhány ábra a címben jelöltek szemléltetésére. 
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2. fejezet - A mozgatott anyagok 
jellemzőtulajdonságai 

Az anyagok mozgatásával és tárolásával kapcsolatos feladatok megoldásánál elengedhetetlenül szükséges 

maguknak az anyagoknak az ismerete. Az anyagmozgatás folyamatának, vagy az egyes gépek tervezésekor az 

anyag tulajdonságaiból kell kiindulni. 

Az anyagok fizikai tulajdonságai közül legjellemzőbb a halmazállapot. Az anyag mozgatás és tárolás 

szempontjából a szilárd anyagokat tovább osztályozhatjuk ömlesztett anyagok és darabáruk csoportjára. 

Ömlesztettnek nevezzük azokat az anyagokat, amelyeket tömegben szállítanak és tárolnak. Ezzel szemben 

darabárunak azt a megjelenési formát tekintjük, amelyben az árut darabonként elkülönítve kezelik. 

Példaként említjük, hogy ömlesztett anyagként kerülhet szállításra mész, homok, cukor, kukorica, de 

ugyanebből a csoportból néhány terméket darabáruként is szállítanak, pl. zsákokba, dobozokba csomagolva. 

Ilyen formában a gázok palackokba töltve, a folyadékok zacskóba, palackba töltve és ládákba rakva szintén 

darabárut jelentenek. 

A darabáruk szállításának gazdaságosságát növelik az egységrakomány-képző eszközök: ládák, rakodólapok, 

konténerek. 

Már itt fel kell hívni a figyelmet az egyre elterjedtebben alkalmazott nagy-zsákos (big-bag) megoldásra. 

1. Darabáruk jellemzői 

A darabáruk kiterjedésük, súlyuk stb. szempontjából különbözőek lehetnek. Ezért mozgatásukhoz gyakran 

egyedi megfogó-szerkezeteket, vagy gépeket kell létrehozni. 

A darabáruk jellemzői: 

a) Alak 

Az alak az árú fajtájától függően lehet 

• szabályos és alaktartó (pl. láda, kanna, doboz, rekesz), 

• szabálytalan (gépalkatrész, bútor), 

• nem alaktartó (zsák, köteg, rúdacél). 

b) Méret 

A méret 

• szabályos árunál három, egymással derékszöget bezáró méret, 

• szabálytalan árunál a legnagyobb és legkisebb méret megadása szokásos. 

c) Súly 

Igen tág határok között változhat. 

d) Felület 

A felület minőségét az árú vagy a burkolat szabja meg. A felület anyaga, kialakítása, egyenletessége, merevsége 

és szilárdsága lényeges tulajdonságok. 

e) Különleges tulajdonságok, elvárások 
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Különleges tulajdonság például az érzékenység (magas hőfok, robbanás, gyúlékonyság, nedvesség), akár a 

helyzeti előírás (italos ládák, ballon, áruk – függőleges helyzet). 

2. Az ömlesztett anyagok tulajdonságai 

2.1. Szemcsés halmaz jellemzése 

Az ömlesztett anyagok szemcséinek alakja sokféle lehet. Az 2.1. ábrán példák láthatók gömbölyded, lapos, tű-

alakú szemcsékre. (Alaktényező!) 

A szemcsék méreteinek maghatározására két jellemzőt definiálnak: a szemcsenagyságot és szemcseátmérőt. A 

szemcséket befoglaló legkisebb téglatest hosszúsága a szemcsenagyság. 

Az anyagban előforduló (legnagyobb) szemcsék szemnagysága befolyásolja az alkalmazandó anyagmozgató 

gép és tároló berendezések jellemzőit. 

2.1. ábra - Szemcsék alakja 

 

A szemcseátmérő meghatározására a vizsgálat módszerével (szitálás ill. ülepítés) kapcsolatos. Szitálás esetén 

(kb. 0,1 mm-es) a megfelelő szitaméret, ülepítésnél az azonos sebességgel ülepedő gömb átmérője a 

hozzárendelés. 

A 2.2.ábra a szitálást szemlélteti. 

2.2. ábra - Szitálás 

 

Az ömlesztett anyag szemcséi rendszerint különböző átmérőjűek, méretűek. A szemcse-méreteloszlás a 

halmazban előforduló szemcsék szemnagyság szerinti eloszlása, tömegszázalékban kifejezve. Szemléltetésre 

különböző görbéket szoktak felrajzolni. 

Az 2.3.ábra az áthullási és gyakorisági görbéket mutatja. (További görbék: hisztogram, maradék stb.) 

2.3. ábra - Áthullási és gyakorisági görbék 
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A szemcseméret-eloszlás (görbéit) vizsgálva az ömlesztett anyag fontos tulajdonságait ismerhetjük meg. Így 

például a legnagyobb és legkisebb méretet, a görbe lefutásának jellegét (összefüggésben a szórással). 

Egyenlőtlenségi együttható az 

 

viszonyszám, ahol d60 és d10 a 60% és a 10% áthulláshoz tartozó méretet jelöli. Ha U≤2,5, az anyagot 

osztályozottnak minősítik. Ez a feltétel néhány anyag esetében külön beavatkozás nélkül is fennáll (pl. gabona, 

brikett). 

A 2.4.ábra eloszlásra vonatkozó görbéket mutat. 

2.4. ábra - Példák eloszlásokra 

 

További fogalmak 

A szemcseméret-eloszlások jellemzésénél több iparágban elterjedten alkalmazott fogalmak: 

• x – szemcse, részecske méret, 

• R – (szita) maradék, méret feletti hányad vagy rész, többnyire %-ban megadva, 

• D – áthullás, méret alatti hányad vagy rész, többnyire %-ban megadva. 

• ΔR, ΔD– frakció, két méret közé eső rész/hányad. 

Eloszlással kapcsolatos értelmezések szemléltetése a 2.5. ábrán. 

2.5. ábra - Eloszlással kapcsolatos értelmezések 
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Eloszlások jellemzése 

Közepes méret, xk 

Közepes méret (xk) az a méret, amely alatt és fölött ugyanannyi anyag van (medián). Vagyis R=D, tehát xk=x50%. 

xk = x (D=R=50 %). 

Példa a közepes méret szemléltetésére (2.6.ábra). 

2.6. ábra - Eloszlással kapcsolatos szemléltetés 
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A legnagyobb és legkisebb méret 

Az alábbi összefoglalóból jól látható a legkisebb és a legnagyobb méret értelmezése. 
 

  
R (%) D (%) 

xmax 0 100 

xmin 100 0 



 A mozgatott anyagok 

jellemzőtulajdonságai 
 

 12  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A legnagyobb az a méret, amelynél nagyobb méretű részecske nincs a halmazban (R=0). A legkisebb az a 

méret, amelynél kisebb méret nincs a halmazban (D=0). 

A gyakorlatban a 0 % és 100 % helyett az 5-10 ill. 95-90 % értékekhez tartozó méreteket alkalmazzák a 

jellemzésre, de van olyan alkalmazás, ahol ennél nagyobb „levágást” (pl. 20%) alkalmaznak. 

Az eloszlások leírása 

Az eloszlások matematikai leírására e területen alkalmazott függvényeket foglalja össze a 2.7.ábra. 

2.7. ábra - Eloszlások matematikai leírása 

 

2.2. Koptató hatás 

A szemcsék felülete (érdessége), valamint keménysége együttesen kisebb-nagyobb koptató hatást fejthet ki az 

ömlesztett anyaggal érintkező felületen. Ennek szerepe van a szállító, terelő és tároló elemek anyagának 

megválasztására. A gyakorlatban előforduló ömlesztett anyagok közül leginkább koptató a timföld, de jelentős 

kopást okoz a kvarchomok, a cement, a különböző ércek, égetett építőipari termékek, de még a gabona is. Az 

egyes anyagok keménységét a Mohs-féle összehasonlító keménységi skála értékeivel szokták megadni a 

legpuhább talkumtól (1) a legkeményebb gyémántig (10). 

2.3. Térfogattömeg, halmazsűrűség 

Az ömlesztett anyag térfogattömege, halmazsűrűsége (ρh) alatt a tömegnek (m) és a hézagokkal mért 

térfogatnak (Vh) a hányadosát értik, és közvetlenül valamely egységnyi térfogatú edénybe való betöltés útján 

mérik: 

ρh = m/Vh, (kg/m3) 

Az anyag sűrűsége (anyag-sűrűség) ennél mindig nagyobb. 

A korábban alkalmazott fajsúly a ρ sűrűség és a g nehézségi gyorsulás szorzata, vagy a G súly és a V térfogat 

hányadosa: 

γ=ρ·g=G/V, [N/m3] 

Az ömlesztett anyag térfogatsúlya összefügg a szemcseméret-eloszlással. A nedvesség-tartalom növekedése a 

térfogatsúly növekedését eredményezi. 

A 2.1. táblázat néhány anyag térfogatsúlyát adja meg. 

Felső határértékkel kell számolni várható igénybevétel meghatározásánál, az alsó határértéket az 

anyagmozgatógép szállítóképességének, vagy a tároló befogadóképességének meghatározásakor vesszük 

figyelembe. 

2.4. Nedvességtartalom 
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Az ömlesztett anyagok különböző megjelenési formában tartalmazhatnak vizet. A belső nedvesség lehet az 

anyaghoz kötött kristályvíz, vagy a környező levegőből felvett higroszkópikus nedvesség (pl. fűrészporban, 

gipszben). Külső nedvesség lehet a szemcsék felületét filmként bevonó molekuláris nedvesség, vagy a szemcsék 

közötti hézagot kitöltő víz. Molekuláris nedvesség csak megfelelő fizikai eljárással (pl. melegítés) távolítható el. 

A nedvességtartalom nagymértékben befolyásolhatja az anyag fizikai tulajdonságait (pl. súrlódási tényező, 

boltozódási hajlam, öngyulladás, összefagyás stb.) 

A nedvességtartalmat az anyag 105 °C-on 2-4 órán keresztül tartó szárítás előtt (Gn) és után (Gsz) mért tömeg 

összehasonlításával, a száraz anyag tömegszázalékában adjuk meg: 

 

Gyakoribb a nedvesség megadása a nedves anyagra vonatkoztatva. 

 

Nagyobb (10 % fölötti) nedvességtartalom esetén a két „százalék” érték között a különbség számottevő lehet. 

2.5. További tulajdonságok 

• Konzisztencia. 

• Ragadási és összetapadási hajlam. 

• Aprózódás. 

• Önosztályozódás. 

• Összefagyási hajlam. 

2.6. Boltozódási hajlam 

A boltozat az ömlesztett anyagokat tároló bunkerek kiömlőnyílásai felett képződik, és megakadályozza az anyag 

szabad kifolyását a nyíláson keresztül. A boltozatképződés összefügg az ömlesztett anyagok tulajdonságaival, 

mint pl. a szemcsék alakja, szemcse-méreteloszlás, érdesség, konzisztencia, az ömlesztett anyagok és a tartály 

fala közötti súrlódás, ragadási és összetapadási hajlam, összefagyás, de összefüggésben van a szemnagyság és 

kiömlőnyílás közötti viszonnyal, valamint a bunker geometriai kialakításával is. 

2.7. Egyéb, a környezetre veszélyes tulajdonságok 

Korrodáló, robbanékony, porképző, magas hőmérsékletű. 

3. Az ömlesztett anyagok mechanikájának alapjai 

3.1. Rézsúszög 

A száraz anyagokból természetesen kialakuló dombok lejtője egy anyagi minőségtől függő a meredekséggel, az 

úgynevezett rézsűszöggel jellemezhető (2.8.ábra). 

2.8. ábra - Rézsűszög 
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Rézsúszög meghatározásának egyszerű módszereire ad összefoglalást, példákat a 2.9.ábra. 

2.9. ábra - Rézsűszög meghatározás 

 

3.2. Az ömlesztett anyagban fellépő feszültségek 

Az ömlesztett szilárd anyag tulajdonságai az eddigiekből láthatóan heterogének. Ezért a mechanika alapelveinek 

tisztázásához szükséges egy ideális anyag feltételezése, amelyet térfogatsúlyával (ρt) belső súrlódási 

tényezőjével (μ) és falsúrlódási tényezőjével (μf) jellemezhetünk. Feltételezzük, hogy az ideális anyag 

szemszerkezete homogén. A valóságos anyagban fellépő feszültségek általában jól megközelítik az ideális 

anyag feszültségeit. 
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2.10. ábra - Folyási tulajdonság és Mohr-kör kapcsolata 

 

Az ömlesztett anyagban keletkező feszültségek is Mohr-féle feszültségi körökkel ábrázolhatók. A mechanikából 

ismeretes az a tétel, amely szerint minden általános feszültségállapotban levő anyagi pont esetében 

megállapítható három egymásra merőleges irány, amelyekhez tartozó nyíró feszültségek értéke zérus. Ezeket az 

irányokat főfeszültségi irányoknak nevezzük. 

2.1. táblázat Néhány anyag halmazsűrűsége 
 

Anyag t/m3 Anyag t/m3 

Antracit, darabos és 

légszáraz 
0,82-0,90 Formázó homok 1,15-1,60 

Aprószén, w<20 mm 0,80-0,85 Kavics, száraz 1,70-1,90 

Szén, darabos és lég száraz 0,72-0,86 Kavics, nedves 1,90-2,10 

Barnaszén, darabos és 

légszáraz 
0,65-0,78 Kavicsos homok, száraz 1,50-1,65 

Lignit 0,65-0,85 Kavicsos homok, nedves 1,60-1,80 

Tőzeg, száraz 0,32-0,41 Dolomit 1,20-1,50 

Tőzeg, nedves 0,41-0,65 Gránit, zúzott 1,80-2,50 

Koksz, darabos és 

légszáraz 
0,40-0,55 Mészkő, zúzott 1,50-1,80 

Fejtett szén (akna-szén) 0,70-0,95 Homokkő 1,30-1,50 

Széntüzelés salakja . 0,65-0,85 Pala 1,80-2,80 

Granulált kohósalak 0,60-1,00 Vasérc 1,75-3,00 
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Széntüzelés hamuja, 

száraz 
0,55-0,90 Kvarc 2,30-2,80 

Falazótégla 1,40-1,55 Buza 0,70-0,80 

Klinker-tégla 1,60-2,00 Rozs 0,68-0,80 

Mész, égetett, darabos 1,00-1,40 Árpa 0,65-0, 72 

Portlandcement, lazán 

öntve 
1,10-1,45 Zab 0,40-0,55 

Salakcement, lazán öntve 0,90-l,1 Kukorica morzsolt 0,70-0,80 

Beton, plasztikus vagy 

földnedves 
1,80-2,45 Liszt 0,65-0,72 

Föld, száraz 1,10-1,60 Cukorrépa 0,47-0,65 

Homok, finom és nedves 1,65-2,10 Cukor, darabos 0,75-1,00 

Homok, durva 1,40-1,60 Kősó 1,50-2,20 
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3. fejezet - Anyagmozgató gépek 
általános elemei 

1. Hajlékony vonóelemek 

A mozgatási folyamatot a hajtószerkezet és a mozgatni kívánt anyag között vonóelem biztosítja. A vonóelem 

egyes esetekben szállítóelem szerepét is betölti, más esetekben csak a hajtó és a szállító elem kapcsolatát 

biztosítja. A vonóelem vezetése gyakran változatos vonalon, síkbeli vagy térbeli pályán történik, ezért a 

vonóelem hajlékonysága alapvető követelmény. 

Az anyagmozgató gépeknél használt hajlékony vonóelemek három fő csoportja: 

kötelek, láncok és hevederek. 

Közös tulajdonságuk: csak húzóerő átvitelére alkalmasak, és egységnyi hosszúságra vonatkoztatott súlyuk 

(folyómétersúly) a hosszúságuk mentén állandó. 

1.1. Kötelek 

A leggyakrabban használt hajlékony vonóelemek. Anyaguk növényi rost (nálunk többnyire kender), műszál 

(általában polyamid), vagy acélhuzal. 

Kenderkötél gyártása során a rostokból először pászmát sodornak, majd – rendszerint három – oválisra formált 

pászmából fonják a köteleket. A húzásra megengedett feszültség 0,5-0,8 N/mm2. 

Előnye: a nagy hajlékonyság. 

Hátránya: sérülésre és légköri hatásokra érzékeny. Gyorsan szakad és öregszik. 

Alárendeltebb célra, elsősorban kötöző-elemként használják. Vonóelemként kézi hajtásnál alkalmazzák, mert 

viszonylag nagy átmérőjű, puha rostú, így jól megmunkálható, és a kezet kevésbé sérti, mint a kisátmérőjű és 

keményszálú acélsodronykötél. 

Az időjárási viszontagságokra érzékeny, ezért különleges kezelést igényel. Nedvesség ellen impregnálják (pl. 

kátránnyal itatják át), ennek következtében azonban legfontosabb jellemzői (hajlékonysága, teherbírásához 

viszonyított kedvező fajlagos tömege) romlanak, szakítószilárdsága csökken, a tömege pedig nő. 

Alkalmazási területét korlátozza, hogy a nedvesség hatására bekövetkező oxidációs folyamat (rothadás) 

következtében a kenderkötél úgy veszíti el szinte a teljes szilárdságát, hogy a kötélen szinte semmilyen látható 

nyoma sincs. 

A kenderkötelet többnyire három pászmából fonják (3.1.ábra), de készül olyan is, amelynek a pászmái között 

középen egy vékonyabb kötél helyezkedik el. 

3.1. ábra - A kenderkötél keresztmetszete 

 

Műanyag kötelek gyártása és szerkezete megegyezik a kenderkötelével. Szilárdsága is azonos annak új 

állapotban mért értékével, de kevésbé öregszik, a klimatikus hatásokkal szemben is érzéketlenebb. Hátránya a 

nagy fajlagos nyúlása. Kötöző-elemként és kézi húzókötélként alkalmazzák. 

Különleges célokra más anyagokból pl. pamutból, selyemből és más szerkezettel, pl. fonva, különlegesen puha 

vagy lapos kivitelben is készülnek textilkötelek. 
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Acélsodronykötelek néhány kg teherbírástól több t teherbírásig sokféle kivitelben készülnek és használati 

területük is nagyon széles. Az acélsodronykötelek felhasználásának lehetőségeit, terhelhetőségét, élettartamát a 

gyártásuk, a kapcsolódó elemek kialakítása és használati módja határozzák meg. A továbbiakban ezekről 

részletesebben lesz szó. 

Előállításuk, szerkezetük 

Néhányábra a gyakori sodrás megoldásokra. 

3.2. ábra - Kötél sodrás I. 

 

3.3. ábra - Kötél sodrás II. 

 

A kétszer sodrott kötelek sodrása a pászmák és a kötélmenet irányai szerint lehet: 

• hosszsodrású, amikor a pászmák huzalainak és a kötél pászmáinak menetiránya azonos, 

• keresztsodrású, amikor a két menetirány ellentétes (3.4.ábra). 

3.4. ábra - Kétszer sodort kötelek 

 

A hosszsodrású kötél hajlékonyabb, nagyobb élettartamú, de a kicsavarodásra érzékeny. Ezért csak ott 

használható, ahol a kötélvégek megfogása az elcsavarodást kizárja, s ahol az állandó feszítése a hurokképződést 

megakadályozza. Daruknál kizárólag keresztsodrású kötelet használnak, mert ez a kötéltípus a hosszú kötélen 

függő teher forgását a nagyobb csavaró merevsége következtében csökkenti. A kétszer sodrott kötél szerkezetét 

3.5.ábra mutatja. 

3.5. ábra - Kétszer sodort kötél szerkezete 
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További példák láthatók kétszer sodrott kötélre a 3.6-3.8. ábrákon. 

3.6. ábra - Kétszer sodort kötél szerkezete 

 

3.7. ábra - Kétszer sodort kötél szerkezete 

 

3.8. ábra - Kétszer sodort kötél szerkezete 

 

3.9. ábra - Kétszer sodort kötél szerkezete 
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3.10. ábra - A kötélhorony lekerekítése 

 

3.11. ábra - Kötél-vég kialakítások 

 

3.12. ábra - Kötélterelő elem horonykialakítása 

 

További megoldásokat látunk a kötél végek kialakítására (3.13.ábra). 

3.13. ábra - Kötélcsatlakozásoka) kötélszív; b) kötélcsülök; c) kötélék; d) kúpos 

kötélkarmantyú; e) szorító kengyel 
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Az acélsodronyos kötelek méretezése 

A kötél felhasználási területe a méretezés módját alapvetően meghatározza. Ha a kötél mozog, akkor a 

különböző hajtó- és terelőelemeken át történő vezetés miatt is húzó igénybevétel mellett jelentős hajlító 

igénybevétel is keletkezik. Míg, ha a kötél áll, akkor csak húzó igénybevétellel kell számolni. A mozgó kötél a 

terelőelemekkel érintkező pontjaiban a hossztengelyére merőleges irányú nyomást is szenved. 

Acélsodrony kötelek igénybevétele és méretezésük. 

A sodronykötelek igénybevétele az összetett terhelés miatt nehezen határozható meg pontosan, ezért a 

számításokban rendszerint csak a húzó és a hajlító igénybevételből adódó eredő feszültséget határozzák meg. A 

váltakozó irányú húzás miatti terhelés, a kötelek összenyomódása, a csavarodás, a hajlításból származó 

alakváltozás és az elemi szálak egymáson való súrlódásából, valamint a terelőelem és kötél közti súrlódásból 

eredő kopás hatását biztonsági tényezővel veszik figyelembe. 

Az álló köteleket húzásra kell méretezni az alábbi összefüggés segítségével: 

Fsz ≥ β·Fmax, 

ahol 

• Fsz – a kötél számított szakítóereje, 

• β – biztonsági tényező, 

• Fmax – a kötélben fellépő legnagyobb kötélerő. 

A köteleknél háromféle szakítóerő használatos, és pedig: 

Számított szakítóerő: az összes átmérőjéhez tartozó huzal névleges keresztmetszet szorozva az előírt 

szakítószilárdsággal. 

Megállapított szakítóerő: a sodronykötélben lévő huzalok száma szorozva a huzalok egyenkénti elszakítás után 

megállapított tényleges szakítóerejének átlagával. 

Tényleges szakítóerő: a sodronykötél egészben való elszakításánál mért szakítóerő. A biztonsági tényező 

szokásos értéke 5 és 10 között. 

A mozgókötelek méretezése lényegesen bonyolultabb. Mint említettük, az igénybevétel ekkor már összetett 

annyira, hogy elméletileg megalapozott, egyértelmű méretezési mód a mai napig nem alakult ki. A tervezői 

gyakorlatban az emelőgépek kötelének méretezése erősen közelíthető. A méretezés során alapelv az, hogy a 

kötelet csak húzásra kell méretezni, viszonylag nagy (4-16) biztonsági tényező értékkel, és be kell tartani az 

üzemi viszonyoktól függően előírt minimális D/d hányados értékét, ahol D a hajtó vagy terelőelem, d pedig a 

kötél átmérője. A D/d hányados minimálisan megszabott értéke a hajlítás mértékét korlátozza. A daruk, 

felvonok köteleinek méretezési elve azonos (szabvány is van rá). 

Megjegyzés: Tervezéskor ügyelni kell a helyes kötélvezetésre, mert pl. keresztfonású kötélnél ellenkező irányú 

kötélhajlítások (helytelen kötélvezetés) kb. 30-40 százalékos élettartam csökkenést eredményezhetnek a 

egyirányú kötélhajlítás (helyes kötélvezetés) élettartamához képest (3.14.ábra). 

3.14. ábra - Helytelen és helyes kötélvezetés 
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1.2. Láncok 

Láncok széles körű alkalmazását sokoldalú, előnyös tulajdonságuk indokolja, amelyek közül a legfontosabbak: 

• nagy húzóerő kis helyszükségletű, csúszásmentes átvitele, 

• erőátadás kedvező hatásfoka (akár 98% is), 

• megengedhető nagy üzemi hőmérséklet, 

• külső hatásokkal szemben nagy érzéketlenség, 

• kiegészítőkkel sokoldalú felhasználhatóság. 

• Kedvezőtlen tényezők: 

• dinamikus terhelésnek kitenni nem szabad, 

• alacsony hőmérsékletet kerülni kell, 

• nagy folyóméter súly, 

• nagymértékű kopás. 

Láncok fajtái 

Ipari szemes-lánc 

3.15. ábra - Ipari szemes lánc 

 

A szemes láncokra a szállítóelemek felerősíthetők, pl. szemes kengyellel, vagy hegesztéssel, esetleg 

csavarokkal. 

3.16. ábra - Szemes kengyel 

 

3.17. ábra - Hevederes láncok 
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Csapokkal összekötött hevederekből állnak. 

Emelőgépekhez Gall-láncot használnak. (3.18.ábra) 

3.18. ábra - Csapos Gall-lánc1 – végszem, 2 – felfogócsap 

 

Hevederes vonóláncok kialakítását a 3.19-3.22.ábrák mutatják. 

3.19. ábra - Hevederes lánc 

 

3.20. ábra - Hevederes lánc 

 

3.21. ábra - Hevederes lánc 
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Szétszedhető láncok 

3.22. ábra - Hevederes lánc 

 

Hajtóláncok 

A hajtóláncok lehetnek hüvelyes, görgős és fogas láncok. Csuklóik és a csapjaik anyaga és felületi 

megmunkálása jobb mint a teherláncoké, ezért 4 m/s sebességig használhatók. 

A láncok méretezése 

A láncok méretezési módja a beépítéstől, a felhasználástól és az igénybevételtől függ. A méretezés során 

lényeges különbséget kell tenni szabványos lánc méretezése, valamint az egyedi tervezésű lánc méret-

meghatározása között. Ugyanakkor alapvető különbség van a viszonylag kis sebességű teheremelő vagy 

tehermozgató (vonó) láncok és a nagyobb sebességű, jó hatásfok igényű hajtóláncok méretezése között. 

1.3. Hevederek 

A hevederek anyaguk és így környezetükkel szemben tanúsított ellenállásuk szerint két fő csoportba sorolhatók: 

- acél és sodronyhevederek, 

- gumihevederek. 

A hevederek általában nemcsak vonóelemek, hanem egyben szállítóelemek is. 

Acélhevederek 

Ott, ahol a követelmény a könnyű tisztíthatóság, a környezet nedves, korrózív, nagy hőmérsékletű (700-800°C-

ig) vagy esetleg a felsorolt körülmények közül több együttesen is előfordul, az acélhevederek előnyösen 

használhatók. Rozsdamentes kivitelben főleg az élelmiszer- és a vegyipar alkalmazza azokat. Az acélhevederek 

hátránya, hogy gyártásuk, beszerelésük költséges. 

Sodronyhevederek 

Acél vagy fémszálból készülnek fonással. Rugalmasak, hőhatással és kopással szemben érzéketlenek. 

Szerkezetük gyártástól függően eltérő. Legegyszerűbbek a kerítéssodronyhoz hasonló jobb vagy bal menetes 

spirálból álló hevederek. 
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3.23. ábra - Sodronyheveder 

 

Gumihevederek 

Gumihevedereknek nevezünk minden olyan szállító ill. vonóhevedert, amely gumival, szintetikus műgumival 

összevulkanizált pamut, műszál, vagy ezek keverékéből készült szövetekből, ill. acélsodrony vagy acélkötél 

betétből és szükség szerint alkalmazott gumi borítórétegből áll. 

A hazai gyártású gumihevederek méreteit, anyagait és azok szilárdsági előírásait szabvány rögzíti. 

Az 3.24.ábra különböző betéttel rendelkező hevederek alkalmazhatóságát szemlélteti (hossz szempontjából). 

3.24. ábra - Hevederek alkalmazhatósága 

 

Hevederek további szemléltetése az alábbi (3.25-3.27.) ábrákon láthatók. 

3.25. ábra - 

 

3.26. ábra - 

 

Korszerű textilbetétes heveder szerkezetét az 3.27.ábra mutatja, ahol: 
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a. textilbetét (cord), 

b. szövetszerkezet, 

c. közbülső gumiréteg, 

d. alsó borító gumi (görgő oldalon), 

e. nagy kopószilárdságú és rugalmas oldal védőgumi felső, 

f. borítógumi (szállító oldalon). 

3.27. ábra - Textilbetétes heveder szerkezete 

 

3.28. ábra - Szálbetétes heveder 

 

Hevederek toldása 

Szemléltetésül a hevederek toldása és végtelenítése a következő ábrákon látható (3.29-3.30.ábra). 

3.29. ábra - Hevederek összekapcsolása un. Nylos kapoccsal 

 

3.30. ábra - Hevederek összekapcsolása 
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2. 3.2. Egyéb elemek 

• Horgok. 

• Dobok. 

• Görgők. 

• Sínek. 

• Megfogó szerkezetek, elemek, 

• Hajtások. 

• Fékek. 

• Acélszerkezetek. 



   

 28  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4. fejezet - 4. Emelőgépek 

Az emelőgépek olyan szakaszos üzemű anyagmozgató gépek, amelyek a terhet függőleges irányban mindig, 

esetleg más irányban is mozgatják. 

1. 4.1. Egyszerű emelőgépek 

Az egyszerű emelőgépek a terhet csak függőleges irányban mozgatják. 

1.1. Emelőeszközök 

Csavarorsós emelő főleg építkezési és szerelési munkálatoknál (200 kN-ig, 300 mm emelő magasság). 

4.1. ábra - Csavarorsós emelő 

 

Fogasrudas emelő szintén szerelési munkáknál, gépek, vasúti kocsik emelésére (20…100 kN, 300…400 mm 

emelés) szolgál. 

4.2. ábra - Fogasrudas emelő emelkedő fogasrúddal 
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4.3. ábra - A fogasrudat terhelő erők 

 

A hidraulikus (folyadéknyomásos) emelők nagy terhek emelésénél (3000 kN-ig), nehéz tartók, hidak 

szerelésénél használatosak. 

4.4. ábra - Hidraulikus emelő(kb. max. 300 tonna, 150 mm-es emelésre 
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A pneumatikus (levegőnyomásos) emelő alkalmazása erősen terjed olyan üzemekben, ahol sűrített levegő-

hálózat rendelkezésre áll. Előnye a lágy, finom szabályozhatóság és az egyszerű szerkezet (2,5… 32 kN, emelési 

magasság 0,5…1,5 m). 

4.5. ábra - Pneumatikus emelő 

 

1.2. Csigasorok 

A kötélcsigasor (4.6.ábra) álló és mozgó kötélkorongokból és korongokon átvezetett hajlékony függesztő 

elemekből áll. A kötélcsigasor áttétele a hord-kötelek számával egyenlő. 

4.6. ábra - Kötélcsigasor vázlata 

 

A kis áttétel és a teherrögzítő fék hiánya miatt alkalmazása alárendelt jelentőségű. 

Kézi hajtású, csavarkerekes emelőt (4.7.ábra), dacára a lánc kellemetlen üzemi tulajdonságainak, ma is 

előszeretettel használják, főleg gépszerelési munkáknál (5…100kN, 3…10m). Szereléseknél használatos, 

hordozható emelőeszközöknél döntő fontosságú a szerkezet kis mérete és könnyű súlya. 
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4.7. ábra - Kézi hajtásos csavarkerekes láncos emelő 

 

A csavarhajtásos csigasor rossz hatásfoka miatt újabban fogaskerekes csigasort használnak. 

1.3. Csörlők 

A terhet emelő vagy vontató hajlékony vonóelem (kötél, lánc) mozgatására szolgáló szerkezeti egységet 

csörlőnek, a bányászatban vitlának nevezik. 

A csörlők általában a kötél felcsévélésére szolgáló kötéldobból, hajtásból és a közöttük elhelyezett áttételekből 

állnak. Kivitelben különbözőek, aszerint, hogy a csörlőt milyen célra használják. 

Kézi hajtású építőipari csörlőt mutat a 4.8.ábra. 

4.8. ábra - Kézi hajtású építőipari csörlő1 – kötél dob; 2 – kéziforgattyú; 3 – 

forgattyútengely; 4-7 – fogaskerekek; 8 – forgattyútengelyt rögzítő kar; 9 – rögzítő 

szalagfék; 10 – pajzslemezek; 11 – távolságtartó csavar 

 

1.4. Horogüzemű emelőszerkezetek 

Fő részük: a kötéldob, a kötélcsigasor a horogszerkezettel, a hajtómotor a fogaskerék-áttétekkel, a fék és a 

végállás kapcsoló, amelyek hengerelt acélból készült hegesztett alapkeretre vannak szerelve. 
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A villamos emelődob olyan emelőszerkezet, amelynél az emelőmotor, a fogaskerék-áttétek, a kötéldob és a fék 

zárt egységet képeznek. (4.9.ábra) 

4.9. ábra - Villamos hajtású emelődob 1 – kötéldob: 2 – kúpos forgórészű hajtómotor; 3 

– fogaskerékhajtás; 4 – fékszerkezet: 5 – kötélvezető szerkezet 

 

1.5. Markolós emelőszerkezetek 

A köteles markoló üzemeknél két kötélrendszert kell mozgatni. A markoló emelésekor vagy süllyedésekor 

mindkét kötélnek azonos sebességgel kell futnia, nyitáskor és záráskor pedig a zárókötél a tartókötélhez képest 

visszamarad vagy előre halad. A markoló emelőműtől megkívánjuk tehát, hogy a tartókötél felvételére szolgáló 

tartódobot és a záró kötél felvételére szolgáló záró dobot egymástól függetlenül lehessen működtetni. E 

követelmények teljesítésére különféle elrendezésű markoló-emelőművek vannak használatban. 

A legegyszerűbb az egymotoros markoló-emelőszerkezet (4.10.ábra) 

4.10. ábra - Kétköteles markoló egymotoros emelőszerkezete1 – oldható 

tengelykapcsoló; 2 -;tengelykapcsoló fékezhető tárcsája; 3 – fogaskerék csőtengelyen; 4 

– rögzítőfék 

 

A két kötéldobnak (T és Z) össze vagy szétkapcsolása oldható tengelykapcsolóval (1) történik. A 

tengelykapcsoló fékezhető tárcsája (2) csőtengely útján van a (3) fogaskerékkel összekötve. Fontos követelmény 

a tengelykapcsolónak kis csúszást is megengedő lágy működése, mert a tartódobnak hirtelen bekapcsolása nagy 

dinamikus lökést vinne az emelőműre, amely gyors elhasználódást, sőt géprésztörést okozna. A motortengelyen 

elhelyezett rögzítő-fék (4) az emelőszerkezetet álló helyzetben rögzíti. 

Összehasonlítva rakodási teljesítmény szempontjából a markoló-emelőmű kiviteleket, nagy teljesítmény a 

kétmotoros emelőművekkel érhető el. Az egymotoros emelőművet a kézi-emeltyű és kormányhenger 

kezelésével járó megerőltetőbb vezérlési munka miatt csak kis terhelésre, legfeljebb 50 kN-ig alkalmazzák. A 

kétmotoros markoló emelőszerkezetek közül újabban az egyszerű felépítésű kapcsoló, ill. bolygómű nélküli 

markoló emelőszerkezet használata terjed. Igaz ugyan, hogy a bolygóműves kétmotoros markoló emelőmű 
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tökéletes működésű és egyszerű kezelésű, azonban a bonyolultabb mechanizmusa és költségesebb karbantartása 

miatt előnyösebb az egyszerű kétmotoros markoló emelőszerkezet használata. 

4.11. ábra - Kétmotoros, bolygóműves, markoló-emelőszerkezet 

 

2. Futómacskák 

A futómacskák emelőműből és futóműből állnak, amelyek a terhet függőlegesen és egy irányban vízszintesen 

szállítják. Vannak kézi mozgatású és villamos hajtású futómacskák, s mindkettő lehet egy tartón alulfutó vagy 

felülfutó. A 4.12-4.15. ábrák különböző megoldásokat szemléltetnek. 

4.12. ábra - Tartón felülfutó futómű 

 

4.13. ábra - Tartón alulfutó kézi mozgatású futómű 

 

4.14. ábra - Kézi mozgatású, egy tartón alulfutó macska 
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4.15. ábra - Villamos emelődobos, tartón alulfutó, kétmotoros macska 

 

A futómacskák felhasználási területe igen tág, és a felhasználó hely üzemviszonyai igen különbözőek. 

3. Futódaruk 

Darunak általában emelőműből és mozgatóműből vagy – művekből álló szerkezetet nevezzük, amellyel a 

függőlegesen és egy vagy több irányban vízszintesen szállíthat. Két alaptípusa a futódaru és a forgódaru. A 

legtöbb darutípus ezen alaptípusoknak a kívánt cél szerinti kiegészítéséből áll. 

A futódaru a leggyakrabban használt és legjobban elterjedt daru típus. Fő alkalmazási területe: téglalap alapú 

műhelyek, raktárak kiszolgálása. 

Példát szemléltet a 4.16.ábra. 

4.16. ábra - B típusú csarnoki futódaru 1 – futómacska; 2 – daruhíd főtartó; 3 – 

kerékszekrény; 4 – járda; 5 – hídhaladás-hajtás; 6 – darukezelő fülke; 7 – daru pálya 

menti csúszó vezeték; 8 – futómacska áramellátására szolgáló hajlékony kábel; 9 – 

áramszedő kosár 

 

Hajtás elrendezésekre mutat megoldásokat a 4.47.ábra. 
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A függő futódaru (4.18.ábra) 

30 kN teherbírásig készül. A darupályák az épület tető- vagy födémszerkezetére vannak felfüggesztve, 

rendszerint lengő kivitelű függesztő rudakkal. A futómacska és a függődaru híd futóműve rendszerint egyforma 

elemekből épül fel, és teherbírásuk szerint 4 vagy 8 futókerékpárból áll. Fő előnye, hogy a futómacska a 

daruhídtól átfuthat egy csatlakozó függő-sínpályára vagy más függődaruhídra, s így az üzemen belüli szállítás 

kiterjedt rendszere építhető ki. 

4.17. ábra - Daruhídhajtások elrendezési változatai 

 

a) központi hajtású, a motor mellett zárt fogaskerékszekrény, a futókerék mellett nyitott fogaskerékpár; b) 

központi hajtású, a motor mellett egy zárt fogaskerékszekrény; c) központi hajtású, a hajtott futókerekek mellett 

egy-egy zárt fogaskerékszekrény; d) egyedi hajtású, a hajtott futókerék mellett elhelyezett zárt 

fogaskerékszekrénnyel összeépített motor. Blokkhajtás 

4.18. ábra - Függő futódaru 

 

Gyakran alkalmazott különleges futódarutípus a kétmacskás futódaru nagy tömegű, terjedelmes terhek 

(turbógenerátor, mozdony, vasúti kocsi) emelésére és szállítására. Kohászati üzemekben számos különleges 

futódarut alkalmaznak, mint pl. öntödei, martinkemence berakó, mélykemence-, kokilla-lehúzó futódarukat. 

4. Bakdaruk 

Gyárudvaron vagy rakodótereken alkalmazzák a bakdarut (4.19.ábra). A térszinten elhelyezett darupályán halad. 

Acélszerkezete portálszerűen van kiképezve, és annak felső részén halad a futómacska. Épület mellett a fél-

bakdarut alkalmazzák, amikor az egyik daru pályasín a falon helyezhető el, és egy láb elmarad. 
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4.19. ábra - Bakdaru 

 

A helyi viszonyoknak megfelelően a bakdaru hídja a daru pályasín felett egyik (4.20.ábra) vagy mindkét oldalon 

meghosszabbítható (konzolos bakdaru). 

A bakdarun alkalmazott futómacska teljesen egyezik a futódaru futómacskájával. 

4.20. ábra - Konzolos bakdaru 

 

5. Forgódaruk 

Ha a daru a terhet függőleges irányú főmozgáson kívül egy függőleges tengely körüli körív mentén is szállítja, 

forgódarunak nevezzük. A körív sugara a forgódaru kinyúlása. Míg a futódarut főleg zárt terek, műhelyek 

kiszolgálására használják, addig a forgódaru főleg szabad téren nyer alkalmazást, pl. rakodódaruk kikötőben, 

gyárudvaron, vasúti rakodókon stb. 

A forgórész megtámasztása szerint megkülönböztetünk oszlopos forgódarut (4.5.21.ábra), tárcsás forgódarut 

(4.5.22.ábra), golyós- (vagy görgős) koszorúhoz kapcsolódó forgódarut. 

4.21. ábra - Forgó oszlopú forgódaru vázlata 
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4.22. ábra - Forgótárcsás daru vázlata 

 

1 – perem nélküli futókerekek; 2 – királycsap; 3 – ellensúly 

A forgódaruk nagyságára jellemző a teherbírás és a kinyúlás szorzata, a ’Qa’ tehernyomaték (4.21.ábra 

jelölésével) 

A forgótárcsás darukkal kapcsolatban említeni kell az aljkocsira szerelt változatokat (vázlata a 4.23.ábrán). 

4.23. ábra - Aljkocsira szerelt forgódaru vázlata 
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Billenőgémes forgótárcsás daru vázlatát mutatja a 4.24.ábra ill. alkalmazására példákat a 4.25-4.26.ábra 

4.24. ábra - Billenőgémes forgótárcsás daru vázlata 

 

4.25. ábra - Hajórakodás merev gémű darukkal 

 

4.26. ábra - Hajórakodás billenő gémű darukkal 

 

A különleges daruk közül említsük – vázlattal – az autódarut (4.27.ábra). 

4.27. ábra - Autódaru 
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6. Felvonók 

A felvonó olyan kézi vagy gépi hajtású szállítógép, amely függőleges pályán, két vagy több állomás között 

időszakosan vagy folyamatosan fel-le közlekedve (4.28.ábra), rögzített vezetősínek (1) között járószékben (2) 

vagy lapon (platón) szállít személyeket vagy terhet. A hajtógép (3) terhelésének csökkentése céljából a járószék 

és a hasznos terhelés súlyának egy részét ellensúly (4) egyenlíti ki. Az ellensúly a felvonó berendezés egyik 

jellegzetes eleme. 

A felvonók létesítésének építészeti és egyéb követelményét szabvány rögzíti. 

A felvonógép elhelyezése szerint megkülönböztethetünk felső, alsó és oldalgépes felvonót. (4.29.ábra) 

4.28. ábra - Felső gépházas felvonó elrendezési vázlata 1 – vezetősín: 2 – járószék; 3 – 

hajtógép,4 – ellensúly 

 

4.29. ábra - A felvonógép elhelyezésea) felsőgépes felvonó; b) alsó gépes felvonó; c) 

oldalgépes felvonó1 – gépház; 2 – hajtótárcsa; 3 – terelőkorong; 4 – akna; 5 – járószék; 

6 – ellensúly; 7 – kerekház 
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Ömlesztett anyagok emelése kapcsán itt kell megemlíteni a billenővedres felvonót (4.30.ábra). 

Vezetőkerekekkel ellátott vedret használnak, amelyet acélszerkezetű, függőleges vagy ferde pályán, acélsodrony 

kötéllel dobos emelőcsörlő vontat. Az anyaggal telt veder a megfelelően kiképzett pálya felső végére érve 

előrebillen, és tartalma leömlik. A veder szokásos térfogata 0,5…2,5 m³, a billenő vedres felvonók üzemi 

sebessége 0,25…0,7 m/s. 

4.30. ábra - Billenővedres felvonó 
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5. fejezet - Szállítógépek 

A szállítógépek az ömlesztett anyagot vagy darabárut vízszintesen, lejtőn, emelkedőn vagy függőleges irányban, 

folytonos vagy szakaszos anyagáramban és állandó üzemben továbbítják. 

A szállítógép helyes kiválasztásához, ill. kialakításához a legfontosabb jellemzők: 

• a szállítás iránya (vízszintes, lejtő vagy emelkedő, esetleg függőleges); 

• a szállítási távolság; 

• az időegység alatt szállítandó mennyiség (tömeg vagy térfogatáram); 

• a szállítandó anyag jellemző tulajdonságai. 

A SZÁLLITÓBERENDEZÉSEK CSOPORTOSITÁSA 

A szállítógépek csoportosíthatók a szállított anyagok fajtája, szerkezetük, a szállítási iránya, a hajtásuk, az 

anyagáram időbeni változása szerint. 

A szállított anyag fajtája szerint vannak 

• ömlesztett anyagok szállítására alkalmas szállítógépek, 

• darabáruk szállítására alkalmas szállítógépek. 

A szállítógépek szerkezetük szerint lehetnek: 

• vonóelemes szállítógépek(pl. hevederes, láncos), 

• vonóelem nélküli szállítógépekhelyben maradó alátámasztáson, az anyagot folytonosan továbbító 

szállítógépek (görgősor, szállítócsiga, vibrációs szállítás). 

A szállítás iránya szerint vannak 

• az anyagot vízszintesen vagy egészen kis emelkedési szögben szállító gépek, 

• az anyagot meredek emelkedőn vagy függőlegesen szállító gépek. 

A szállítógépek hajtásuk szerint lehetnek: 

• hajtást nem igénylő (gravitációs) szállítógépek, 

• hajtást igénylő szállítógépek, 

• villamos, 

• belső égésű motoros, 

• hidraulikus vagy 

• pneumatikus hajtású szállítógépek. 

A helyváltoztatás lehetőségei szerint megkülönböztetünk 

• helyhez kötött szállítógépeket és 

• mobil szállítógépeket. 

A mobil szállítógépek lehetnek 

• sínhez vagy egyéb pályához kötött mobil szállítógépek, 
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• sínhez vagy egyéb pályához nem kötött szállítógépek. 

A szállítógépek az anyagáram időbeni változása szerint: 

• szakaszos üzemű szállítógépekre, 

• folyamatos üzemű szállítógépekre 

oszthatók. 

A folyamatos üzemű gépek szállíthatnak 

• anyagot folytonos anyagáramban, 

• anyagot adagokra bontva. 

• darabárukat egymástól adott távolságra. 

MÉRETEZÉSI ALAPÖSSZEFÜGGÉSEK 

Szállítóképesség 

A szállítógépek szállítóképességén az előírt útvonalon az időegységben továbbított anyag mennyiségét értjük. A 

szállítógép szállítóképességét tonnában Q (t/h), köbméterben V (m3/h) vagy darabszámmal U (db/h) szokás 

megadni. 

Megjegyzés: Az emelőgépek terhelésére Q betű szerepel. A szállítógépek (terhelését) szállítóképességét – a 

hazai és külföldi irodalomban általánosan elterjedt gyakorlatnak megfelelően – ugyancsak Q jelöli. A két Q 

dimenziója eltérő! Az emelőgépek terhe Q (t), a szállítógépek szállított mennyisége Q (t/h). 

Ömlesztett anyag 

Ömlesztett anyag folytonos szállításakor a szállítógép (pl. szállítószalag) egy folyóméter hosszú szakaszán 

(5.1.ábra) elhelyezkedő anyag tömege: 

 

ahol 

A (m2) – az egyenletes anyagáram keresztmetszete, 

ρh (kg/m3) – az anyag halmazsűrűsége. 

5.1. ábra - Hevederen szállított ömlesztett anyag 

 

Ha a szállítógép szállítási sebessége v (m/s), akkor a szállítóképessége 

 

vagy 

 

Ha pedig a folyamatosan szállító gép óránkénti szállítóképességét térfogategységben kívánjuk kifejezni, akkor 

 

Ömlesztett anyagok adagokra bontott szállítása(kor) 
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Adagokban történő szállításkor (pl. serleges elevátor, billenővedres szállítógép stb.) a szállítógépen adagokban 

elhelyezkedő anyag folyóméterenkénti tömegét, az adagoknak a lánc mentén történő egyenletes elosztásával 

kapjuk meg (5.2.ábra). 

Legyen 

V1 – egy adag térfogata (m3), 

Q1 – egy adag tömege (kg), 

a – két adag egymástól való távolsága (m)(a vedrek, serlegek osztása). 

5.2. ábra - Adagokban szállított ömlesztett anyag 

 

A folyóméterenkénti tömeg: 

 

A szállítóképesség az alábbiak szerint írható: 

 

vagy pedig térfogategységben kifejezve, 

 

Darabáru szállítás 

Darabáru szállítás esetén rendszerint az óránként elszállítható darabszámmal fejezzük ki a szállító képességet 

(5.3.ábra). 

5.3. ábra - Darabárú(a)szállítás 

 

Legyen 

Q1 – a darabáruegység tömege (kg), 

a – a szállítóelemen elhelyezkedő darabok egymástól való távolsága (m), 

t – a darabok egymást követési ideje (s), 

 

v – a szállítóelem sebessége (m/s), 

akkor az óránként szállítható áru darabszáma(,) 
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a berendezés szállítóképessége. 

Amennyiben a szállítóképességet súlyegységben kívánjuk kifejezni: 

 

A megelőző egyenletek alapján számított értékeket elméleti szállítóképességnek nevezzük. A valóságos, 

tényleges szállítóképesség (Qt) az elméletinél általában kisebb. A csökkenést különböző, a gép szerkezetétől, 

működésétől, a szállított anyag tulajdonságaitól és egyéb, külső körülményektől függő tényezők okozzák. 

Qt = φ·Q. 

A φ tényező mintegy a szállítás hatásfokát fejezi ki. 

Hajtóteljesítmény szükséglet 

A szállítógép a szállítási feladat végzése közben, mialatt a szállítandó anyagot a feladási helyről a rendeltetési 

helyre továbbítja, ellenállásokat győz le, azaz munkát végez. 

Függőleges szállítás esetén, mikor a nehézségi erő ellenében kell az anyagot mozgatni, az ellenállás az anyag 

súlyával lesz egyenlő. Vízszintes irányú szállítás esetén a szállítási ellenállást kell alkalmazni, ami függ az adott 

szállítógép típusától, méretétől és a szállítási távolságtól. 
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6. fejezet - Hevederes 
szállítószallagok 

A hevederes szállítószalag az ömlesztett és darabáruk továbbadására leggyakrabban alkalmazott szállítógép. 

Használata az ipar minden ágában igen széles körben elterjedt. Általában vízszintes, enyhén lejtős, vagy 

emelkedő irányú szállításra alkalmas. 

A szállítószalagok szállítóeleme és vonóeleme a heveder. 

1. A szállítószalagok szerkezeti kialakítása 

A különféle típusú szállítószalagok működési elve, felépítése és szerkezete nagyjából azonos (6.1.ábra), kisebb 

különbségek csak egyes alkatrészek kialakításában vannak, ezek is főleg a heveder anyagának sajátosságai 

következtében. 

6.1. ábra - Hevederes szállítószalag vázlata 

 

1 – szállítóheveder; 2 – görgős alátámasztás; 3 – hajtódob; 4 – feszítődob; 5 – terelődob; 6 – feladógarat és 

terelőpalánk; 7 – ledobó surrantó; 8 – feszítés 

A szállítószalag hevederének minkét ága görgőkkel van alátámasztva, és a szállítószalag két végén 

szalagdobokon van átvetve. A heveder hajtása a dob útján, súrlódó-kapcsolattal történik. 

A szállítószalag a feladó surrantó vagy egyéb feladó szerkezet segítségével a felső, szállítóágra helyezett 

ömlesztett anyagot vagy darabárut mozgása közben magával viszi, s ha útközben valamilyen lekotró-, vagy 

leválasztó szerkezet azt el nem távolítja, a végdobnál az elvezető surrantóra átadja. 

A hevederes szállítószalagok főbb szerkezeti részei: a heveder, a szalaggörgők, a hajtó- és terelődobok, a 

hajtószerkezet a feszítőszerkezet, a heveder- és dob tisztítók, a szállított anyagot leválasztó szerkezetek, a 

szalagváz. 

A szalagok pályája: vízszintes, ferde vagy ezek íves szakaszokkal összekapcsolt kombinációja lehet. 

Alaprajzban azonban csak egyenes vonal mentén vezethető. A szalag legnagyobb lejtését a heveder anyaga, 

valamint a szállított anyag tulajdonságai szabják meg, ez általában 10-20°. 

A szállítószalagok hosszán a végdobok távolsága értendő. Az l<20 m dobtávolságú szalagokat rövid, az 

l=20…100 m dobtávolságokat közepes hosszúságú, míg a 100 m-nél hosszabb szalagokat hosszú 

szállítószalagoknak nevezzük. (Hazánkban 3 km hosszú szalag is van – hejőcsabai kőbánya). 

Megkülönböztetések 

• üzemen belüli, üzemek közötti, távolsági, 

• helyhez kötött, kocsizó, hordozható, mozgatható. 

6.2. ábra - Állandó beépítésű szállítószalag 
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2. Szalaggörgők 

A szállítószalag szállító és üres hevederágát szalaggörgők támasztják alá. (Ritkábban fa vagy acéllemez 

alátámasztáson csúszik.) 

A szalaggörgők a szállítószalag legnagyobb számban előforduló, s a heveder után legfontosabb alkatrészei. 

Viszonylag kis átmérőjük (D=60…250 mm) miatt a normális szalagsebességek esetén fordulatszámuk aránylag 

nagy, n= 300…700 1/min, ezért a görgők gördülő-csapágyazása általánosan elterjedt. 

A szállítószalagot alátámasztó szalaggörgők a gumihevedert sík vagy vályús alakban vezethetik (6.3.-6.4.ábra). 

6.3. ábra - A hevedert síkban vezető szalaggörgők 

 

6.4. ábra - A szállító hevederágat vályús alakban vezető szalaggörgők 

 

a) a heveder alsó ága sík; b) a heveder alsó ága vályús alátámasztás 

A heveder és a rajta szállított anyag súlya a görgőkre adódik át, így a heveder méretei és az anyag 

halmazsűrűségének változása szerint az egyes görgők terhelése nagy eltérést mutat. Ezen kívül még a 

szállítószalag üzemviszonyai és a karbantartási lehetőségek is befolyásolják a görgők szerkezeti kialakítását (pl. 

poros, koptató anyag, szabadban szállítva ill. könnyű darabárut szállító raktári szalag). Ennek megfelelően a 

görgők kialakítása is változó (6.5.-6.6.ábra). 

A görgőosztást igazítani kell a szállítandó anyag halmazsűrűségéhez. A görgő kialakítások egységesek a felső és 

az alsó ágon. 

6.5. ábra - Könnyű kivitelű szalaggörgő csapágyazása 
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6.6. ábra - Középnehéz kivitelű szalaggörgőcsapágyazása 

 

3. Hajtó és feszítő szerkezetek 

A hajtószerkezet a szállítószalagok hevederének mozgatásához szükséges vonóerőt a heveder és a hajtódob 

között fellépő súrlódó-erő útján adja át. A feszítőszerkezet a súrlódó-erő létesítéséhez szükséges 

hevederfeszítést szolgáltatja, ezen kívül a szállítóheveder üzem közben jelentkezhető nyúlását egyenlíti ki. 

A surlódó-hajtással kapcsolatos tudnivalók tárgyalása más tárgy keretében történik. Az átvihető súrlódási erő 

határértéke (6.7.ábra): 

 

6.7. ábra - A hajtódob és heveder kapcsolata 

 

A hajtódob palástján átadandó kerületi erő (Fk) létesítéséhez a lefutó hevederágban megkívánt feszítőerő 

 

És a hajtódobra felfutó heveder ágban a húzóerő 

 

lesz. 
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A hajtószerkezet típusára jellemző áthúzási tényező 

 

A legnagyobb átviendő kerületi erő a szállítandó anyaggal megrakott vízszintes vagy emelkedő szállítószalag 

indításakor lép fel. A hevedernek a hajtódobon való megcsúszását megfelelő hevederfeszítéssel meg kell 

akadályozni. A legnagyobb kerületi erőt a μ súrlódási tényező és az α átfogási szög határozza meg. A 

gyakorlatban a beavatkozás lehetősége α-ban van. (α felbontható αh hasznos és αt nyugvó szög(ek)re, 6.7.ábra). 

Hajtások elhelyezése látható az 6.8. ábrán. 

6.8. ábra - Megfordítható hajtásirányú szállítóheveder húzóerő diagramja 

 

a) fejhajtás; b) hátsó hajtás 

Többmotoros hajtásokat szemléltet az 6.9.ábra. 

6.9. ábra - Több dobos hevederhajtások 

 

4. Anyagfeladó szerkezetek 

Az anyagfeladó szerkezetek feladata a szállítandó ömlesztett anyagot vagy darabárut a hevederre juttatni úgy, 

hogy eközben az áru és a heveder rongálódása a legkisebb legyen. 

Az anyagfeladás kialakítása akkor helyes, ha az anyag végsebessége a hevederre érkezéskor a heveder 

sebességével irányra és nagyságra nézve megegyezik. 

Anyagfeladás megoldásokat mutatnak a következő (6.10.-6.12.) ábrák. 

6.10. ábra - Anyagfeladó surrantó 

 

6.11. ábra - Ívelt anyagfeladó surrantó 
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6.12. ábra - Anyagfeladó surrantó beépített rostával 

 

A legtökéletesebb anyagfeladás a rövid feladószalagok alkalmazásával érhető el (6.4.13.ábra). 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. 

6.13. ábra - Anyagfeladás szállítószalagra feladószalaggal 

 

5. Anyagleadás, anyagleadó szerkezetek 

Az anyagleválasztás legegyszerűbb módja az, hogy ha a hevederen továbbított anyag a szállítás irányába eső 

végdobnál távozik a hevederről. Ha az anyag leadása nemcsak a szalag végén (6.5.14. ábra), hanem közben is 

szükséges, akkor beépített vagy mozgó anyagleválasztó szerkezetet alkalmaznak (6.15-6.17. ábrák). 

Az anyagleadásra is az a megoldás a legjobb, amely a szállított anyag és a heveder legkisebb rongálódásával jár. 

6.14. ábra - Anyagleválás a végdobon 

 

Ledobókocsi 
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6.15. ábra - Ledobókocsi 

 

6.16. ábra - Egyoldalas lekotró 

 

6.17. ábra - Lekotróeke 

 

6. A szállítószalag szállítóképessége 

 

A – a hevederre felrakható anyagkeresztmetszet területe, (m2), 

ρh – a szállított ömlesztett anyag halmazsűrűsége, (kg/m3), 

v – a heveder sebessége (m/s), 

c – teljesítmény csökkentő tényező, amely az anyagfeladás módjától és a szalag emelkedési szögétől függ 

Sík szalagok 

esetén az anyagkeresztmetszet területét (6.18.ábra) jó közelítéssel olyan háromszöggel határozhatjuk meg, 

amelynek oldalai a szalag síkjával α = φ/2 szöget zárnak be. 

6.18. ábra - Lekotróeke 
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Itt φ a mozgásban lévő anyag belső súrlódási tényezőjének (μ') megfelelő rézsűszög. Mivel a szállított anyag a 

görgőkön áthaladva ütődésnek, rázásnak van kitéve, a leszóródás elkerülése érdekében, óvatosságból, α = φ/2 

értékkel számolunk. 

Az anyagkeresztmetszet területe 

As = b2/4·tgα (m2) 

ahol 

b = 0,9B/1000 – 0,05 (m) a hasznos heveder szélesség és 

α = φ/2 értékeket behelyettesítve, 

továbbá a leggyakrabban szállított ömlesztett anyagok, szén, kő stb. rézsűszögének 

φ=30° átlagértéket felvéve, 

B=1000 (mm) széles sík heveder esetében 

As=0,0485 (m2). 

Vályús szalagokra 

Vályús szalagok esetében hasonlóképpen végezzük a számítást (6.19.ábra). 

6.19. ábra - Anyagkeresztmetszet vályús hevederen 

 

 

ha b és α, mint előbb, β=20° és a=0,4B, elvégezve a helyettesítést, B= 1000 (mm) széles vályús heveder esetén 

Av = 0,0987 ≈ 2As (m2). 

A vályús szalag anyagkeresztmetszete tehát körülbelül kétszerese a sík szalagénak, ennek következtében azonos 

hevedersebességnél a szállítóképessége is kétszer nagyobb. A β szög növelésével (kb. 45°-ig) még tovább 

növelhető az anyagkeresztmetszet. 

A c teljesítménycsökkentő tényező két tagból tevődik össze: 

c = c1 +c2. 

A 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. 
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A c2 az anyagfeladás módjától függő tényező, a feladás egyenetlenségét, időszakos túlterhelését veszi 

figyelembe. 

7. A szállítószalag hajtóteljesítmény-szükséglete 

A szállítószalag működése közben a következő ellenállások lépnek fel: 

Z1 – a pályaellenállás, 

Z2 – a dobok csapsúrlódási és hevederhajtási ellenállása, 

Z3 – a terelő palánk 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 figyelembe vételére csak példaként a heveder vontatási ellenállása egyenes pályán 

 

ahol 

• μf – a szalaggörgők ellenállás tényezőjének a görgők kerületére redukált értéke, 

• qg – a heveder-alátámasztó görgők forgórészeinek egy méterre eső súlya, (N/m), 

• qh – a heveder folyómétersúlya (N/m), 

• q – a szállított anyag súlya (N/m), 

• st – a görgők tömítési ellenállása (N/m), 

• l – a szállítás útja (m). 

8. A gumihevederes szállítószalag alkalmazása 

A gumihevederes szállítószalag előnyei 

az egyszerű szerkezete, nagy szállítóképessége, amelyet a nagy sebességgel továbbítható folyamatos anyagáram 

tesz lehetővé, továbbá kis energiaszükséglete, zajtalan üzeme. A szállítótávolság egy-két métertől több száz, 

esetleg több ezer méterig választható. A szállított anyag aránylag egyszerűen feladható. Az anyag szemnagysága 

és egyéb tulajdonságai viszonylag kevéssé befolyásolják alkalmazási lehetőségét. A szállítószalagba az áthaladó 

anyag mennyiségét mérő különböző rendszerű szalagmérlegek, az anyagban levő vasdarabokat kiválasztó 

mágnesek vagy a vas és más fémek jelenlétét jelző szerkezetek könnyen beépíthetők. 

Hátránya, 

hogy a lejtős szállítás emelkedési szöge az anyag visszagördülése miatt korlátozott, és így adott magasság 

eléréséhez aránylag nagy hosszúság szükséges. Az anyag visszagördülésének megakadályozása céljából a 

heveder szállító oldalára kiemelkedő bordát vagy lapot vulkanizálnak, és ezzel az emelkedési szög 45...65°-ra 

növelhető (6.20.ábra). A közönséges heveder hő hatására érzékeny, 60°C-nál melegebb anyag különleges, 

hőálló heveder alkalmazását kívánja már meg. Poros és lisztszerű anyagok szállítása elkerülhetetlenül kisebb-

nagyobb porzással, porképződéssel jár, különösen nagyobb szállítási sebesség esetén. 
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Ugyancsak sok nehézséget okoz a nagyon nedves, tapadós-anyagok szállítása is, mert a hevederhez tapadnak, és 

a leadási helyeken csak nehezen választhatók le. 

A nagy darabos, nagy halmazsűrűségű anyagok a hevedert rövid idő alatt tönkreteszik, ezért szállítására más, 

kevésbé érzékeny szállítógépet kell alkalmazni, vagy pedig – amennyiben a későbbiek folyamán a feldolgozásra 

kerülő anyagot törni vagy őrölni kell – a nagy darabos anyagot lehetőleg a feladás előtt kisebb, könnyebben 

szállítható szemnagyságúra kell aprítani. 

6.20. ábra - Gumibordás heveder 

 

A gumihevederes szállítószalag igen gondos karbantartást kíván, különösen a nagy értékű gumiheveder, 

amelynek sérüléseit a textilbetétek védelme érdekében lehetőleg azonnal javítani kell. A gumihevederes 

szállítószalag beszerzési költsége egyéb szállítógépekéhez viszonyítva magas. 

E hátrányok ellenére a gumihevederes szállítószalag értékes előnyei és sokoldalú használhatósága 

következtében jelenleg a leggyakrabban alkalmazott szállítógép. 
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7. fejezet - Serleges elevátorok 

A serleges elevátorok poros, apró szemű és darabos ömlesztett anyagok függőleges vagy 45°-nál meredekebb, 

ferde irányú szállítására szolgálnak. Szállítóelemeik a heveder-, vagy láncvonó-elemekre mereven felerősített 

serlegek, amelyek az elevátor alsó részén felmerített vagy beléjük öntött ömlesztett anyagot felemelik, és a 

felső, rendszerint hajtó lánckeréken vagy dobon átfordulva az elvezető surrantóba öntik (7.1.ábra) 

7.1. ábra - Serleges elevátor vázlata 

 

1. Az anyag elhelyezkedése a serlegben 

A serlegben levő anyag kiürítése a felső dobon való átfordulás közben fellépő centrifugális erő, valamint az 

anyagra állandóan ható gravitáció együttes hatására megy végbe. 

Az egyenletes ω szögsebességgel vagy állandó n fordulatszámmal forgó felső dobon átforduló serlegben a 

középponttól r távolságra levő m tömegű anyagrészecskére centrifugális erő és G=mg súlyerő hat (7.2.ábra). E 

két erő R eredője a középpont felett a távolságban levő A pontban metszi a függőleges szimmetriatengelyt. 

7.2. ábra - A serlegben lévő anyagra ható erők 

 

A vonalkázott hasonló háromszögek oldalirányai alapján: 

 

Az a távolság értéke azonos fordulatszám (ill. ω) esetén állandó. 

A serlegek töltése 

Poros, apró szemű vagy közepes szemnagyságú könnyen ömleszthető, kevésbé koptató anyagok serlegbe töltése 

oldalt nyitott, vagy a serlegnél jóval szélesebb oldalról szabad hozzáömlési biztosító zárt lábból merítéssel 

történik. 
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Darabos, nehezen meríthető, koptató anyagokat szállító serleges elevátor lábrészét az 6.1.ábrán vázolt módon 

alakítják ki. A hozzávezető surrantón át csak annyi anyag jut a lábrészbe, amennyit a serlegek zavartalanul 

elszállítanak. 

A nagy darabos anyagokat szállító, folytonos serleg berendezésű ferde elevátorok serlegeit az egyenes pályán, a 

serlegnél keskenyebb surrantón keresztül tölti (7.3.ábra) Az anyagelszóródás elkerülése végett a surrantót úgy 

kell elhelyezni, hogy alatta mindig legyen még egy-két üres serleg a serleg élek áthaladásakor lepattanó 

szemcsék befogadására. 

2. A serleges elevátorok szerkezeti elemei 

A gép üzemviszonyaiból és a szállított anyag tulajdonságaitól függően az elevátorok vonóeleme textilbetétes 

gumiheveder vagy lánc lehet (v=1,0…4,0 m/s, láncsebesség kb. 1,5 m/s). 

7.3. ábra - Folytonos serlegelrendezésű ferde elevátor anyagfeladása 

 

A hajtódobok átmérője az ürítési kötöttségek miatt korlátlanul nem növelhető, a betétszámra vonatkoztatott 

átmérőviszony ezért kisebb, mint a szállítószalagoknál. Általában 

Dh=100…125 z (mm), ahol 

z – a heveder betétszáma. 

A hevederek összeerősítésére, végtelenítésére csavarokkal összefogott, kihajtott pántok szolgálnak (7.5. ábra). 

7.4. ábra - Serlegcsavar gumihevederhez 

 

7.5. ábra - Serlegfelerősítés (serlegcsavarral) és hevedervég összeerősítése 

 

1 – heveder; 2 – serleg; 3 – domború alátét; 4 – serlegcsavar 
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Lánc vonóelemet általában kis és közepes sebességű serleges elevátoroknál alkalmaznak. 

7.6. ábra - Serlegfelerősítés serlegkengyellel 

 

a) egyláncos elevátornál; b) kétláncos elevátornál 1– szemes lánc; 2 – elevátorserleg; 3 – serlegfelerősítő 

kengyel 

3. A serleges elevátorok alkalmazása 

A serleges elevátorokat poros, apró szemű és darabos ömlesztett anyagok folyamatos emelésére, szállítására az 

anyagmozgatás minden területén kiterjedten alkalmazzák (osztályozó művek, szén, gabona, homok és kavics, 

cementipar stb.) 

Szokásos szállítóképesség 5…200 m3/h, a szállítási magasság 25…30 m-ig, de szükség esetén 40…50 m-t is 

elérheti. 

Előny: 

nagy szállítóképesség és az erre vonatkoztatott viszonylag kis helyszükséglet, a pormentes üzem és 

gumihevederes elevátorok esetén zajmentes járás. 

Hátrány: 

a nagy sebességű, gyors járású elevátorok a darabos és törékeny anyagot erősen törik. A zárt házban a vonóelem 

és a serlegek könnyen megsérülhetnek, a koptató anyagokat szállító elevátorok kopása, elhasználódása igen 

nagy mértékű. 
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8. fejezet - Láncvonóelemes 
szállítógépek (Konvejorok) 

A lánc-vonóelemes szállítógépeken darabáruk és ömlesztett anyagok bármely irányban továbbíthatók. A 

szállítóelemek egy vagy két végtelenített lánc-vonóelemhez kapcsolódnak. Szállítósebességük a lánc vonóelem 

alkalmazása miatt alacsony, általában 1 m/s alatt van. Egyes típusait a szállítóelem kialakítása szerint 

különböztetjük meg. Ezek közül a jellegzetesebb típusok a 

• függőkonvejor, 

• mozgóasztal, 

• csuklótagos szalag, 

• mozgólépcső. 

1. Függőkonvejor 

A lánc vonóelemes szállítógépek közül a termelőüzemeken belüli anyagmozgatás szempontjából a 

legjelentősebb anyagmozgató gép a függőkonvejor. Mindenütt, ahol nagy mennyiségű darabárut kell vízszintes, 

emelkedő vagy függőleges irányban egyenesen vagy ívben vezetett útvonalon továbbítani, ez a géptípus a 

leggazdaságosabb. Több emelet kiszolgálására is alkalmas, így a gyártási folyamat által megkívánt sorrendben 

kapcsolhatók össze az egyes munkahelyek, üzemrészek, raktárak stb. 

A függőkonvejorok szállítóelemei (tálcák, horgok, ömlesztett áruk esetén tartályok, edények stb.) 

idomacélokból összeszerelt pályán mozgó futóművekre vannak szerelve. Az egyenlő távolságban elhelyezkedő 

görgős futóműveket lánc vagy sodronykötél vonóelem kapcsolja össze (8.1.ábra), és vontatja a síkban vagy 

térben vezetett zárt pályán (8.2.ábra). 

8.1. ábra - Görgős futóművek összekapcsolása lánccal 

 

8.2. ábra - Két függőkonvejor elrendezési vázlata 
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A függőkonvejorra a darabárú feladása és levétele kézi erővel vagy automatikusan végezhető. A darabáru 

leadása mechanikusan működő kikapcsoló szerkezettel, a függeszték billentésével, vagy a pálya nyomvonalának 

megfelelő vezetésével (8.3.ábra) automatizálható. 

8.3. ábra - Darabáru önműködő levétele függőkonvejorról 

 

Kétpályás függőkonvejorra mutat példát a 8.4.ábra. 

8.4. ábra - Kétpályás függőkonvejor szállítóelemei 

 

1 – felső pálya: 2 – vonólánc; 3 – tolókar; 4 – alsó pálya; 5 – kocsi; 6 – függeszték 

2. A függőkonvejorok szerkezeti elemei 

A vonóelem lánc, vagy acélsodronyos kötél. A futómű görgő látható az 8.5.ábrán, illetve példa a futóműre 

8.6.ábrán. 

8.5. ábra - Futómű görgő 

 

8.6. ábra - Futómű 
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A pálya kialakításra vonatkozó ábrák: 8.7-8.9.ábra. 

8.7. ábra - Függőkonvejor pályaszelvényei 

 

8.8. ábra - Függőkonvejor pályatartó függesztéke 

 

8.9. ábra - Pályatartó oszlop 

 

(a) és bak (b) függőkonvejorhoz 

A vonóelem terelésre példa a 8.10.ábra. 

8.10. ábra - Vízszintes síkú terelő lánckerék 
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A hajtószerkezet elrendezésre mutat megoldást a 8.11.ábra. 

3. A függőkonvejor alkalmazása 

A függőkonvejorok főleg darabáru, ritkábban ömlesztett anyagok üzemek, üzemrészek közötti és raktári 

szállításnál, futószalagon történő szerelésnél, folyamatos gyártásnál és anyagmozgatással egybekapcsolt 

technológiai műveleteknél (pl. festés, hűtés, szárítás, öntés stb.) használatosak. Akár 10-15 km össz-hosszúság is 

előfordul. Futószalag szerepét is betölti. Olykor elő-raktárnak is tekinthető. 

8.11. ábra - Függőkonvejor hajtószerkezete 

 

Előnyök: 

• térben jól vezethető, több épületszint, emelet kiszolgálására is alkalmas, így a technológia által megkívánt 

sorrendben képes összekapcsolni a munkahelyeket, 

• hossza szinte tetszés szerint növelhető, a közbenső hajtások számának változtatásával, 

• falra, oszlopra, mennyezetre erősíthető, 

• a munkahelyek padlóján nem foglalja a helyett, 

• nem képez akadályt, 

• tömege kicsi. 

• szerkezete egyszerű, 

• üzembiztos, 

• esetleges meghibásodásnál könnyen és gyorsan javítható. 

Hátrány: 
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• gyártása csak nagy sorozatban gazdaságos, 

• egyszerű vonóláncok alkalmazása esetén a függőleges síkú ívek sugara aránylag nagy. 

Összegezve: 

A függőkonvejor a darabáru szállítás egyik legfontosabb folyamatos működésű szállítógépe. Jelentősége és 

elterjedtsége legalább akkora, mint a gumihevederes szállítószalagoké az ömlesztett anyagok továbbítása 

területén. 

4. Mozgóasztalok 

A mozgóasztalok a folyamatos gyártás és szerelés jellegzetes szállítógépei. Leggyakrabban gépszereldékben, 

öntödékben alkalmazzák őket. A szállítóelem rendszerint egy futókeréken futó asztal vagy kocsi, amelyen a 

gyártás vagy szerelés történik. A szállítóelemet a lánc-vonóelem kapcsolja össze és vontatja az általában 

vízszintes síkú pályán (8.12-8.14.ábra). 

8.12. ábra - Vízszintes síkban zárt mozgóasztal 

 

8.13. ábra - Könnyű üzemű mozgóasztal 

 

1 – vonólánc, 2 – futókerék, 3 – pályasín 

8.14. ábra - Nehéz üzemű mozgóasztal keresztmetszete 

 

5. Csuklótagos szállítószalagok 

Ömlesztett és darabáruk szállítására egyaránt alkalmasak. Szállítóelemeik egy vagy két párhuzamosan vezetett 

vonóláncra felerősített falapok vagy acéllemezek, esetleg oldallappal ellátott szekrények, amelyek egymáshoz 

szorosan csatlakozva, mozgó felületet alkotnak és ezen az anyagot – a hevederes szállítószalagokhoz hasonlóan 

– vízszintes, emelkedő vagy íves szakaszokból álló pályán továbbítják. 

Emelőtagos, más néven csuklóelemes szállítószalagok szerkezetét tüntetni fel az 8.15.ábra. 

8.15. ábra - Csuklótagos szállítószalag 
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Alkalmazás: főleg a gumihevederrel nem szállítható meleg, vagy darabos, éles sarkú, nagyon tapadó anyagok 

továbbítására alkalmazzák. Mint kihordó és adagolószerkezet ércek, bányatermékek bunkerből történő 

kiszállítására, adagolására is jól használható. Darabáru esetén főleg nagyobb tömegű vagy térfogatú tárgyak 

továbbítására, valamint a folyamatos gyártásnál és szerelésnél állandóan vagy szakaszosan mozgó un. 

futószalagként alkalmazható (5-8 m), 

Ömlesztett anyagok esetén 1 000…1 500 t/h a szokásos szállítási távolság felső határa 40…60 m. A 

szalagszélesség 400…2 000 mm. 

Előnyei: 

• a szállított anyag káros tulajdonságaival szemben nagyfokú érzéketlenség, 

• meredek szállítás lehetősége és vonóelem túlterhelhetősége. 

Hátrány: 

• kis szállítási sebesség, 

• nagy fajlagos tömeg, ami az energiaszükségletet, a vonóerőt és a beszerzési árat igen megnöveli, 

• hajtóenergia – szükséglete 2-3-szorosa a gumihevederes szállítószalagénak, 

• gondos karbantartást igényelnek, 

• nagy helyszükséglet. 

6. Mozgólépcső 

A mozgólépcső a csuklótagos szállítószalaghoz hasonló szerkezetű, személyszállításra szolgáló, folyamatos 

működésű szállítógép. Mivel különböző magasságban lévő szintek közötti szállításra alkalmazzák, mindig ferde 

elrendezésű, vízszintes kezdő és befejező szakasszal. A pálya legnagyobb hajlásszöge α=30° lehet. A 

mozgólépcső elrendezését vázlatosan az 8.16.ábra mutatja. 

8.16. ábra - Mozgólépcső elrendezésének vázlata 

 

A szállítóelemek, a lépcsők két párhuzamosan futó, görgős, hevederes lánc csapjaira csuklósan vannak 

felszerelve (8.17.ábra). Szélességük 1…1,5 m, egy lépcsőhossz 0,4…0,45 m, a lépcső felülete bordázott. 

Megengedett sebessége (V)vmax=0,75 m/s. Szintkülönbség 4…40 m. Szállítóképesség 10-13 ezer fő óránként. 

8.17. ábra - Hevederes lánccal kapcsolódó lépcsőelemek 
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8.18. ábra - Mozgólépcső lépcsőeleme 

 

1 – vonólánc ; 2 – láncgörgő; 3 – vezetőgörgő; 4 – lépcsőkeret; 5 – járólap; 6 – fésű 
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9. fejezet - Csúszdák, görgősorok 

Az anyagot helyben maradó alátámasztáson továbbító eszközök és gépek csoportja. 

A csúszdák, surrantók, valamint a nem hajtott görgősorok és pneumatikus szállítócsatornák a gravitációs 

szállítókhoz tartoznak. Bár nehézségi erő csak a föld középpontja irányába hat, egy összetevője a szállítás 

irányába felhasználható. A gravitációs eszközöket egyszerű felépítésük, kis előállítása (gyártási) és üzemeltetési 

költségük következtében igen gyakran alkalmazzák. 

1. Csúszdák 

A gépi hajtás és mozgó elemek hiánya következtében a csúszdák a legegyszerűbb szállítóeszközök. A csúszdára 

helyezett anyag a nehézségi erő hatására a lejtős pályán csúszik. A súrlódás legyőzésére, továbbá a mozgó 

tömeg mozgási energiájának növelésére szükséges energiát a mozgó szállítandó anyag csökkenő helyzeti 

energiája szolgáltatja. (9.1.ábra) 

9.1. ábra - Szállítás csúszdán 

 

 

G – a szállított anyag tömege, 

l – a csúszda hossza, 

μ – súrlódási tényező a csúszó pálya és a szállított anyag között, 

δ – a csúszó pálya lejtőszöge, 

v1 – a szállított anyag kezdősebessége, 

v2 – a szállított anyag végsebessége, 

h – a szállítás kezdő- és végpontjának szintkülönbsége. 

A  behelyettesítésével 

 

A lejtőszög meghatározása a sebességviszonyok alapján történik. Végsebességként 1,5…2,0 m/s-nál nagyobbat 

ne engedjünk meg. Egyenletes sebesség fenntartásához (v1=v2) a lejtőszögnek tg α=μ-nek megfelelőnek kell 

lennie. Tájékoztatásul néhány anyagra jellemző lejtőszög nagyság acéllemez csúszda esetén (8.1. táblázat). 

8.1. táblázatLejtőszög néhány anyagra 
 

Zsákolt áru 25...30° 
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Gabona 30...35° 

Kavics 40...50° 

Nyers barnaszén 50...60° 

Lisztes anyagok 60...80° 

A csúszdákat derékszögű vagy kerekített keresztmetszettel készítik. Erősen koptató anyagok szállításakor a 

csúszdát acél-, szürkeöntvény-, bazalt-, vagy kerámia lapokkal bélelik. 

Poros anyagok szállításakor zárt, derékszögű vagy kör keresztmetszetű csövet használnak. 

Anyagoknak nagyobb magasságról való leszállításakor alkalmazzák a spirálcsúszdát (csigacsúszdát), amelynél a 

csúszópályát csavarvonalban helyezik el (9.2.ábra). Darab- és ömlesztett árú szállítására nyitott spirálcsúszdát 

oszloppal egybeépítve, poros anyagok szállítására középoszlop nélkül egy-három menetű csövet készítenek. 

9.2. ábra - Csigacsúszda 

 

A csigacsúszdák általában úgy vannak szerkesztve, hogy az azokon haladó anyagok sebessége 1,0…1,5 m/s 

között legyen. 

Alkalmazás: egyszerű felépítésük, alacsony beruházási és üzemi költségük, igénytelen karbantartásuk miatt 

széles területen alkalmazzák szállítógépek és tartályok anyagfeladására. Raktárakban az egyes emeletek között 

áruk lefelé szállítására használják. 

9.3. ábra - Csigacsúszdára helyezett áru erőhatásai 

 

2. Görgősorok 

A görgősorok a csúszdák továbbfejlesztéseként tekinthetők. A csúszó-pálya és a szállított anyag között fellépő 

súrlódás helyett könnyen forgó görgők alkalmazásával csak gördülési ellenállás és csapsúrlódás ébred. Ezáltal 

elesik a kényes darabáruknál hátrányos dörzsölés a vályún, és a gravitációs pálya lejtőszöge kisebb lehet 

(9.4.ábra). 

9.4. ábra - Vízszintes görgőpálya 
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Görgősoron csak olyan 2…2 000 kg tömegű darabáru továbbítható, amelynek legalább egyik oldala sík. Nem 

síkfelületű öntvények, lágy göngyölegek és kisebb alkatrészek szállítólapra vagy ládába helyezve továbbíthatók. 

Szerkezeti kialakításuk és működésük alapján két csoportba oszthatók: 

a. nem hajtott, gravitációs vagy kézi továbbítású, 

b. hajtott 

görgősorok. 

Nem hajtott görgősorok 

Teher-alátámasztó elemei a szállítószalagok görgőihez hasonló, de annál egyszerűbb kialakítású hengeres, 

egyenes, gördülő csapágyazású görgők (9.5.ábra). A görgőpalást a terheléstől függően 30…150 mm átmérőjű, 

2…8 mm falvastagságú acélcső. Hossza 200…1 000 mm, a tárgy szélességénél 50-100 mm-rel nagyobb. 

9.5. ábra - Görgősori görgő 

 

A görgők osztása 

A szállítandó tárgy hosszától függ. A tárgynak a legkedvezőtlenebb esetben is legalább két görgővel kell 

érintkeznie. 

, 

ahol 

l a tárgy hossza, 

tg a görgőosztás. 

Váz 

Általában szögacélból, nagyobb terhelés esetén U-acélból készűl, és (lehajtásra) lehajlásra méretezendő. 

Ha szükséges, a pálya íves is lehet (8.6.ábra), pályakeresztezés is elképzelhető. Kis tömegek esetén a 

görgőtárcsás pály(a)át alkalmazzák (8.7.ábra). 

9.6. ábra - A görgős szállítópálya elemei 
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1 – fordítókorong; 2 – íves pályaszakasz; 3 – felhajtható görgős szállítópálya-szakasz 

9.7. ábra - Görgőtárcsás szállítópálya 

 

Hajtott görgősorokat darabáru emelkedő vagy nagy távolságú vízszintes szállításra alkalmaznak. Az áru 

továbbítása az alátámasztó görgők hajtásával történik. Könnyű típusokon a görgőt kötél vagy lánc hozza 

mozgásba, vagy a görgőket alul elhelyezett és hozzájuk szorított gumiheveder forgatja (9.8.ábra). 

9.8. ábra - Hevederrel hajtott görgősor 

 

1– heveder; 2 – görgő; 3 – továbbított tárgy 

Alkalmazás: darabáruk továbbítására. 

Előnyök: 

• egyszerű szerkezet, 

• kis súly, 

• zajtalan működés, 

• kis helyszükséglet, 

• könnyű és gyors átszerelhetőség. 

Hátrányok: 
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• üzemi közlekedési utakat keresztezik, 

• nagy távolságú, tisztán gravitációs szállítás a szükséges magasságkülönbségek miatt nehezen valósítható meg. 

3. Rédlerek 

A rédlert apró szemű és poros ömlesztett anyagok vízszintes, ferde és függőleges irányú szállításra alkalmazzák. 

A rédler vonó- és szállítóeleme a teljesen zárt pályában mozgó különféle alakú továbbító karokkal ellátott lánc, 

amely a szállítandó anyagba belemerül, és azzal együttmozgó egységet alkot (9.9.ábra). Az anyagtovábbítás 

azon alapul, hogy a szállítandó ömlesztett anyagnak a vályú oldal- és fenéklemezéhez való súrlódása kisebb, 

mint a vonóláncnak az anyagban való elmozduláskor fellépő ellenállás. 

9.9. ábra - Vízszintes rédler 

 

A rédler elrendezését és szállítási irányát tekintve vízszintes, ferde, függőleges vagy ezek tetszés szerinti 

kombinációja lehet (9.10ábra). 

9.10. ábra - Függőleges rédler 

 

A rédler szerkezeti elemei 

A szállítólánc a vonóelemből és a ráerősített továbbítókarokból áll. (9.11.ábra) 

9.11. ábra - Villás lánc 

 

A rédler-vályú könnyen szerelhető kivitelben, 3…6 mm vastag acéllemezből, 2…4 m hosszú szakaszokban 

készül. 
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A rédler szállítóképessége 

Q = 3,6Acρh v (t/h) 

A – a vályúban levő anyagkeresztmetszet (m2), 

c – a rédler típusától és a szállított anyag jellemzőitől függő teljesítménycsökkentő tényező 

ρh – a szállított anyag térfogatának tömege (kg/ m3), 

v – a szállító-1ánc sebessége, 

vmax=0,5...0,7 m/s. 

A rédlerek szokásos szállítóképessége 2…500t/h, a szállítási hossz eléri az 50…60m-t, az emelési magasság a 

20…30m-t. A szállítási sebesség általában 0,2…0,3m/s, de ez a nagyobb szállítóképesség elérése érdekében, 

0,4…1,5m/s értékig nehézség nélkül növelhető. A vályúszélesség 100…1000mm közötti. 

Alkalmazás: 

Főleg lisztszerű, apró, darabos, száraz nem összetapadó és nem ragadó ömlesztett anyagok (pl. szén, gabona, 

liszt, maláta, vegyszerek stb.) szállíthatók. Kemény, koptató anyagokra megfelelő anyagok kiválasztásával 

alkalmazható. 

Előny: 

• pormentesség, 

• kis helyszükséglet, 

• kedvező telepítési és pályavezetési lehetőségek, 

• magas kőmérsékletű (400…500°C) anyagokra is alkalmas, 

• irány változtatható, 

• feladás több helyen is, 

• egyszerű, 

• könnyen szerelhető. 

Hátrány: 

• nagy mértékű kopás, 

• szállítandó anyag tulajdonságai iránti nagyfokú érzékenység. 
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10. fejezet - Szállítócsigák 

A szállítócsiga rég ismert működési elve, az anyag fel- és leadásának kedvező lehetőségei, valamint mozgó 

alkatrészeinek kis száma következtében az egyik legegyszerűbb szállítógépnek tekinthető. 

A csiga szállítóeleme, s egyben egyetlen mozgó alkatrésze a csavarmenetszerűen kiképzett szárnyakkal ellátott 

csigatengely, amely forgás közben az U alakú csigavályúba juttatott ömlesztett anyagot a kiömlőnyílás felé 

továbbítja. (10.1.ábra) 

10.1. ábra - Szállítócsiga vázlata 

 

A szállítócsiga működésének feltétele, hogy a szállított ömlesztett anyag és a csigavályú közötti súrlódási 

tényező nagyobb legyen, mint az anyag és a csigaszárnyak közötti súrlódási tényező. Ez a feltétel száraz, nem 

tapadós anyagoknál általában fennáll. S ugyanezen okok miatt tapadós, összeálló anyagok továbbítása csigákkal 

nehézségekbe ütközik, mivel az anyag ráragad a csigaszárnyakra, és azokkal együtt körbeforog az előrehaladás 

helyett. 

A feladás a vályúfedél tetszőleges helyén vágott nyíláson keresztül történik. Az anyag súlyánál fogva a vályú 

fenekén helyezkedik el, és a csigamenetek által továbbított anyag a vályú alján levő nyíláson keresztül bárhol 

lebocsátható. 

1. A szállítócsiga szerkezeti elemei 

A csigatengely a csigaszárnyak felvételére és forgatására szolgál. A tengely, amely általában acélcsőből készül, 

2…3 m hosszú tengelyszakaszokból tevődik össze. A tengelyszakaszok összekapcsolását úgy képezik ki, hogy 

az egyúttal a tengely megtámasztását végző függesztő csapágyak csapjául is szolgáljon (10.2.ábra). 

10.2. ábra - Függesztett csapágy 

 

A csigaszárnyak (10.3.ábra) általában 4…10 mm vastag acéllemezből kivágva és melegen sajtolva készülnek. 

Az egymással összehegesztett szárnyakat a tengelyre vagy felhegesztik, vagy könnyebb csere érdekében a 

tengelybe csavarozott szárnyrögzítőre erősítik. Erősen koptató és meleg anyagok szállítására öntöttvasból 

készített csigaszárnyakat alkalmaznak. 

10.3. ábra - Csigaszárnyfajták a) csigalemez; b) csigaszalag; c) csigalapát 
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Csapágyak 

Függesztő-csapágyra példa a 10.2.ábra, főcsapágyra (10.4.ábra), végcsapágyra a 10.1.ábra. 

10.4. ábra - Szállítócsiga főcsapágya 

 

Az anyag elhelyezkedése a vályúban az 10.4. ábrán látható (teljesítmény számításhoz is szükséges azábra). 

10.5. ábra - Az anyag elhelyezkedése a csigavályúban 

 

A csigatengely fordulatszámát a csigaszárnyak kerületén jelentkező nagymértékű kopás korlátozza. Ezen kívül, 

a nagy kerületi sebesség miatt az anyag belső mozgása, kavarása, poros anyagok esetében pedig a porzás is 

megnövekszik. Tapasztalati adatok alapján a csigatengely legnagyobb megengedett fordulatszámát az alábbi 

összefüggés adja meg: 

 (min-1) 

ahol 

D – a csiga névleges átmérője (m), 
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K – a szállított anyagtól függő állandó. 

Könnyű, nem koptató anyag esetén:K=60.Nehéz, nem koptató anyag esetén:K=45.Nehéz, koptató anyag 

esetén:K=30. 

A teli-szárnyas szállítócsiga szállítóképessége 

 

A – a csigavályúban levő anyag átlagos keresztmetszete; 

, (m2), 

v a szállítás sebessége, (m/s), 

 

ρh az ömlesztett anyag halmazsűrűsége (t/m3). 

Φ= 0,15...0,2, 

A és a v értékeinek behelyettesítése után 

 (t/h) 

Ha. s=0,8D a menetemelkedés értéke, akkor . 

Lapátos és különleges csigamenetekkel ellátott szállítócsigák szállítóképessége nem összeálló anyagok szállítása 

esetén közelítően a fenti képletekkel számítható. 

2. A szállítócsiga hajtóteljesítmény-szükséglete 

A szállítócsiga működése közben az anyagtovábbítás során az alábbi ellenállások lépnek fel: 

a. Súrlódás az anyag és a csigavályú között. 

b. Súrlódás az anyag és a csigaszárny között. 

c. Az anyag mozgása következtében jelentkező belső ellenállás (kavarás), valamint a vályú fala és a csigaszárny 

közé kerülő anyag-szemcsék morzsolódásával, összeroppantásával kapcsolatos ellenállás. 

d. A csigatengely csapágyainak csapsúrlódása, ill. gördülő- és tömítési ellenállása. 

e. A kiömlő- és beöm1őnyí1ásoknál jelentkezés járulékos ellenállások. 

A felsorolt ellenállások közül a), b) és d) pont alattiak pontosan számíthatók, a c) és e) alattiak azonban csak 

tapasztalati adatok alapján becsülhetők. 

3. Alkalmazás 

Főleg száraz, nem tapadó, apró szemű és poros anyagok (szénpor, cement, mészkőpor, gabona, pernye, cukor, 

őrlemények stb.) vízszintes és emelkedő irányú szállítására. 

Előny: 

• rövid szállítási távolságra és kis szállítóteljesítményre gazdaságos, 

• más technológiai folyamat is végbemehet egyidejűleg (hűtés, keverés, nedvesítés, adagolás stb.) 
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Hátrány: 

• csigamenetek és a vályú fala közé beszoruló szemcséket szétroppantja, szétmorzsolja , 

• szemcsék közötti átrendeződés, kavarás, megnöveli az energiafogyasztást is, 

• koptató anyagok esetén jelentős a kopás, 

• nagy fajlagos energiafogyasztás miatt nagy távolságú és nagy teljesítményű szállításra alkalmazása nem 

gazdaságos. 

A szállítócsigák szállítási hossza 2…40 m közötti, a szállítóképesség általában 5…50 m3/h közötti 
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11. fejezet - Lengő szállítógépek 

Anyagtovábbító erőként a súrlódási erőt is fel lehet használni. Ha vízszintes csatornába anyagot ömlesztünk és a 

csatornát ide-oda lengetjük, akkor a csatornában lévő anyag is ide-oda fog lengeni. 

Az anyag mozgását a súrlódási erő idézi elő. Az anyag a csatornával mindaddig együtt fog mozogni, amíg az 

anyag gyorsításához szükséges erő kisebb a súrlódási erőnél. 

Amint a gyorsulás a>μg, az anyag a csatornában meg fog csúszni. Ha a csatornának szinuszos lefolyású lengés 

adunk, akkor az anyag félperiódusonként váltakozva egyenlő utakat fog a csatornán csúszva ide-oda megtenni. 

Végeredményben ezek eredője mind a csatornához viszonyítva, mind a térben zérus lesz. 

Ha ebbe a lengő rendszerbe valamilyen aszimmetriát viszünk be, akkor elérhetjük, hogy a csatornában csúszkáló 

anyag az egyik irányban hosszabb utat tegyen meg, mint a másik irányban. Így az anyag az egyik irányban egy 

bizonyos eredő sebességgel haladni fog. 

Az aszimmetriát a gyakorlatban két, lényegében eltérő módon szokás előállítani: 

• a súrlódási erőt tesszük aszimmetrikussá, 

• a lengő mozgást tesszük aszimmetrikussá. 

Az első esetben lengővályúnak, a második esetben rázócsatornának nevezzük a szállítóvályút. 

1. Lengővályú 

A szállítandó anyag alátámasztására vagy vályú, vagy zárt cső szolgál. A ferde rugókra támaszkodó vályú 

vízszintes irányú lengőmozgást l/r ≅ ∞ rúdarányú hajtómű gerjeszti. A rugók ferde elrendezése miatt a vályúnak 

függőleges irányban is ki kell mozdulnia. 

Vázlat: 11.1.ábra. További szemléltetés: 11.2-11.4. ábrák. 

11.1. ábra - Lengővályú vázlata 

 

11.2. ábra - A szállított anyag pályanyomásának diagramja 
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11.3. ábra - Az anyag és a vályú sebességének diagramja 

 

11.4. ábra - Gyors járású lengővályú 
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2. Vibrációs szállítócsövek 

A vibrációs szállítók esetében az anyag a csatornában úgy halad előre, hogy a vályú aljáról felemelkedik és az út 

egy részét nem csúszva, hanem a levegőben (ferde hajítással) repülve teszi meg. Szemléltető ábrák: 11.5-11.8. 

ábrák. 

11.5. ábra - Lendítőtömeges gerjesztésű lengőcső 

 

11.6. ábra - Gyors járású kettőstömegű lengővályú 

 

Lengésgerjesztők (11.7.ábra, 11.8.ábra). 

11.7. ábra - Forgótömegű gerjesztő 

 

11.8. ábra - Iker elrendezésű forgótömegű gerjesztő 

 

3. Rázócsatorna 
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A rázócsatorna üzeme a lengővályúétól abban különbözik, hogy itt a szállítandó anyagot a pályára merőleges 

irányban nem gyorsítjuk, tehát állandó pályanyomással számolhatunk (10.9.ábra). 

11.9. ábra - Rázócsatorna 

 

A vályú lengőmozgását tesszük aszimmetrikussá oly módon, hogy egyik irányban, a szállítás irányában a 

gyorsulás nem haladja meg a μg határgyorsulás értékét, míg ellenkező irányban a lassító löket alatt ezt túllépi, és 

a szállítandó anyag a benne ébredő tömegerő hatására előrecsúszik. 

4. A lengővályúk és rázócsatornák alkalmazása 

A lengővályúkat és a rázócsatornákat nem tapadó, poros, apró szemcsés és kis darabos, koptató vagy meleg 

anyagok kis és közepes 

alkalmazzák. 

Szállításon kívül: 

• ömlesztett anyagok adagolására, 

• egyidejű anyag osztályozására is alkalmasak. 

Szállítóképesség: 5…100 t/h között. 

Hosszak: 

Lengővályú: 20…40 m, 

Vibrációs vályú: 20…40 m, 

Rázócsatorna: 30…100 m. 

Mozgási sebesség: 0,1…0,2 m/s. 

Vályú szélesség: 200…500 mm. 

Előnyök: 

• egyszerűség, 

• kis helyszükséglet, 

• alacsony szerkezeti magasság, 

• egyszerű kialakítás, könnyű csere, 

• alacsony karbantartási, üzemeltetési költség. 

Hátrány: 

• zajos üzem, 

• rezgések átadódása, 

• szállítóképesség a szállítandó anyag súrlódási tényezőjétől nagymértékben függ. 
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12. fejezet - Áramló közegben szállító 
berendezések 

Az áramló gáz, levegő vagy folyadék (víz) kisebb szemcséjű vagy poranyagokat magával tud ragadni. Ezt a 

jelenséget használják ill. alkalmazzák anyagszállításra. Elsősorban tárházakban gabonát, malmokban, vegyi 

üzemekben őrleményeket, ezen kívül hőerőművekben szénport, salakot, pernyét szállítanak ilyen módon. 

Az ilyen berendezések növekvő terjedését indokolja a kis helyszükséglet, csekély beruházási költségük és 

üzembiztonságuk. Ezzel szemben hátrányuk a mechanikai elven működő szállítóberendezésekhez viszonyított 

nagy energiafogyasztásuk. Üzemük mégis gazdaságos lehet, mert a szállítással egyidejűleg az anyag felvételére 

is alkalmazható (szívó üzemű), gyakran az anyag tisztítását, szárítását, hűtését is elvégzik. E szállítási mód a 

technológiai folyamatokkal is könnyen összekapcsolható. 

1. Pneumatikus szállítóberendezések 

A gázáramú szállításnak két változata alakult ki: szállítás híg áramban, ez a tulajdonképpeni pneumatikus 

szállítás, és szállítás sűrű áramban, az ún. fluidizációs szállítás. 

A pneumatikus szállítás legjellemzőbb mérőszáma a keverési arány (anyagkoncentráció), µ=Qa/Qg, az 

anyagmennyiség és a gáz tömegének aránya. 

Híg áramban az anyagkoncentráció (µ) szokásos értéke: 

Porelszívás: 0,05…0,5, 

Malmi őrlemények:0,05…3, 

Gabona, szemes anyag:2,0…10, 

Pernye, cement:10,0…50. 

A szállított anyag legfontosabb jellemzője a sűrűsége, ρa (kg/m3), (nem a halmazsűrűség) és a lebegési sebessége 

wo (m/s). Az anyag lebegési sebessége számítható vagy kísérleti úton meghatározható. A szállított anyag 

sebessége, az anyagsebesség va (m/s), átlagérték, mindig kisebb a szállító gáz sebességénél, a vg-nél. 

Különbségük ω (m/s), a relatív sebesség: ω= va-vg (m/s). Ez a relatív sebesség szolgáltatja az anyag szállításához 

szükséges hajtóerőt, ω>0. 

Az anyag lebegési sebessége alapján következtetni lehet a szállításhoz szükséges minimális gázsebességre. Ez 

függ a szállított anyagtól, az anyagmennyiségtől, a csővezeték helyzetétől, alakjától és a szállítógáz 

állapotjellemzőitől. Néhány anyag pneumatikus szállításához alkalmazott minimális gázsebesség: 

vg min (m/s) 

Búza 25…35, 

Pernye 20…30, 

Liszt 15…25. 

Működési módja szerint a pneumatikus szállítás lehet szívó-, nyomó-, vagy vegyes üzemű. 

1.1. Szívóüzemű pneumatikus szállítás 

Szemléltetés a 12.1. ábrán. 

Szállítóképesség: 30…250 t/h. 

Szállítási távolság: 200 m. 
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12.1. ábra - Szívóüzemű pneumatikus szállítóberendezés vázlata 

 

1 - szívófej; 2 – szívócső; 3 – anyagleválasztó (ciklon); 4 – porleválasztó; 5 – kompresszor; 6 – nyomócső 

Előnye: 

• több helyről lehet egy másik helyre szállítani, 

• a csőrendszer tömítési hibái esetén nem porzik, 

• a beszerzési költsége alacsony. 

Hátránya: 

• a csővezeték hibái nehezen találhatók meg, 

• csak kisebb távolságra alkalmazható. 

1.2. Nyomóüzemi berendezés 

Nagyobb szállítási távolságok (1000 m) esetén alkalmazzák. A berendezéssel egy helyről több helyre lehet 

szállítani. 

12.2. ábra - Nyomóüzemű pneumatikus szállítóberendezés vázlata 

 

1 – kompresszor; 2 – nyomócső; 3 – szállítandó anyag tartálya cellás adagolóval; 4 – anyagleválasztó (ciklon); 5 

– porszűrő 

Előny: 

• kisebb energia igény, mint a szívóüzemű berendezéseknél, 

• nagyobb anyagsűrűséggel dolgozik, 

• kisebb csőátmérő szükséges. 

Hátrány: 

• erősebb kopás, 

• tömítetlenség esetén porzik, 

• nagyobb beruházási költség. 

1.3. A vegyes üzemű rendszer 
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A szívó- és nyomóüzemű rendszer előnyeit egyesíti (12.3ábra). Akkor alkalmazzák, amikor több helyről 

nagyobb távolságra kell szállítani. 

12.3. ábra - Vegyes üzemű pneumatikus szállítóberendezés vázlata 

 

1 – szívófej; 2 – szállítócső; 3 – anyagelválasztó tartály (ciklon); 4 – szívócső; 5 – kompresszor; 6 – nyomócső; 

7 – adagoló; 8 – szállítócső; 9 – anyagleválasztó; 10 – porleválasztó; 11 – szállító levegő 

Zárt rendszerű berendezést alkalmaznak a mérgező poranyagok szállítására vagy gáz szállítóközeg 

használatakor. A ventilátor a már szállított gázt vagy levegőt csövön visszajuttatja az adagolási helyre, s így sem 

a gáz, sem a por nem jut a szabadba. A berendezések zavartalan működésének alapfeltétele a szállítandó anyag 

feladására és leválasztására szolgáló szerkezetek megfelelő kialakítása. 

1.4. Kiegészítő berendezések, eszközök 

Szívófej 

Az anyag feladására szívóüzemű berendezésekhez szívófejet alkalmaznak (11.4.ábra). 

12.4. ábra - Szívófej 

 

1 – szállítandó ömlesztett anyag; 2 -levegő; 3 – hajlékony szívócső; 4 -levegő-anyag keverék 

A szállítócsigás adagoló 

A Fuller-csiga (12.5.ábra) poranyagot (cement, pernye) adagol tartályokból nagy nyomású szállítócsőbe. 

12.5. ábra - Szállítócsigás adagoló (Fuller-csiga) 

 

1 – szállítócsiga; 2 – anyagfeladó tölcsér; 3 – keverőtér; 4 – zárólap; 5 – szállítólevegő csővezetéke; 6 – levegő-

anyag keverék 

Cellás adagoló 

Cellás adagoló közepes nyomású berendezéseknél gyakran kerül alkalmazásra (12.6 ábra). 
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12.6. ábra - Cellás adagoló 

 

Ciklon 

Anyagleválasztásra leggyakrabban ciklont használnak (12.7.ábra). A leválasztóból kikerülő levegő még finom 

port és könnyű anyagrészecskéket tartalmaz, az ezekből való megtisztításra további, ún. porleválasztó ciklont 

vagy zsákos szűrőt használnak. 

12.7. ábra - Ciklon 

 

2. Léglazítós szállítócsatornák 

Porszerű, finom szemcsés (cement, nyersliszt, szénpor stb.) ömlesztett anyag fluidizált állapotban közel 

vízszintes lejtőn való szállítására alkalmas a léglazítós (aerációs) csatorna (12.8.ábra). 

12.8. ábra - Léglazitós szállitócsatorna vázlata 

 

Az ömlesztett anyag fluidizált állapotba úgy kerül, hogy a csatornában elhelyezkedett anyagréteg alá levegőt 

fújnak. A levegő befúvás és az anyagszállítás különlegesen kialakított szállítócsatornában megy végbe. Ezt a 

csatornát középen egy porózus (pórusátmérő 40…60 µm) légáteresztő keramikus lap (1) vagy helyette 

alkalmazható textilanyag két részre osztja (12.9.ábra). A csatorna felső részében (2) a porózus felületen 

helyezkedik el az ömlesztett anyag, amelyet az alsó részbe (3) fúvott levegő a porózus lapon áthaladva lazít. A 

lemezcsatornának lejtése van (4…6%), az így kialakított lejtőn folytonos áramban folyik le a fluidizált anyag, a 

levegő pedig a csatorna tetejére szerelt szűrővásznon keresztül a szabadba távozik. 

12.9. ábra - Léglazítós szállítócsatorna keresztmetszete 
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1 – keramikus lap; 2 – a csatorna felső része; 3 – a csatorna alsó része 

A léglazítós szállítócsatornákat tetszőleges hosszúságúra lehet készíteni, 50…200 m-ig szokásos. A szállított 

anyag rétegmagassága 50…60 mm, áramlási sebessége 1 m/s. Cementszállítás esetén a levegő felhasználás 1,5 

m3/min/m2 a porózus lap felületére vonatkoztatva, a szükséges levegőtúlnyomás 300…500 mm 

vízoszlopnyomás. 

Aerációs csatornák energiaszükséglete 
 

Csatorna- 

szélesség 

(mm) 

Cementszállítási 

teljesítmény 

(m3/h) 

4 %-os lejtésnél 

Energiaszükséglet (kW) 

15 m 25 m 43 m 

csatorna hossznál 

125 20 0,63 1.0 1,36 

250 40 0,74 1.6 2,2 

400 80 1,1 2,2 2,9 

500 120 1,3 2,6 4,0 

Anyag feladása és levétele több helyen is lehetséges. A csatornába elágazások is iktathatók, és ívben is 

vezethetők. 

Előny: 

• egyszerű szerkezet, 

• alacsony teljesítmény-szükséglet, 

• teljesen zárt kivitel. 

Hátrány: 

• szállítható anyagféleségek korlátozottsága. 

3. Hidraulikus szállító berendezések 

Hidraulikus szállítás esetén a szállítandó szemcsés, darabos anyagot vízáramban továbbítják. A keverék zárt 

csővezetékben vagy nyitott csatornában szállítható. 

Zárt hidraulikus szállítóberendezés vázlata látható az 12.10.ábrán. 

12.10. ábra - Zárt hidraulikus szállítóberendezés vázlata 
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1 –szivattyú; 2 – injektor; 3 – a szállítandó anyag tartálya; 4 – szállítócső; 5 – továbbító szivattyú; 6 – hányó; 7 – 

derítő; 8 – szűrő; 9 – visszacsapó szelep 

A gömbnek tekinthető anyagszemcse esési sebességével (w) kifejezve a lerakódásmentes szállítást biztosító 

keverék sebesség 

v = (3…4) w (m/s). 

Például 0,5…15 mm szemcseméret esetén 

v =1,6…4,0 m/s. 

A szállításhoz szükséges keverési arány: 

µ = Vf/Va = 2…5, 

ahol 

– Vf a szállító folyadék térfogatárama (m3/s), 

– Va a szállított anyag térfogatárama (m3/s). 

(1 m3 föld 1 km vízszintes távolságra szállításához 2…2,5 kWh energia szükséges). 

Nyitott: hidraulikus szállítócsatorna egy megoldása látható a(z) (12.11.ábr(a)án), (Noppen-vályú). Helyenként a 

szállítás irányába nagy nyomású víz-belövelésével biztosítják a lerakódásmentes anyagszállítást. 

12.11. ábra - Nyitott hidraulikus szállítócsatorna 

 

Alkalmazás: 

különféle iparágakban, főleg kazánházakban salak, pernye elszállítására, bányászatban kitermelt üregek 

tömedékelésére és nagy méretű földmunkák gépesítésére. 
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13. fejezet - Korszerű szállítási 
láncolatok kialakítása 

A korszerű szállítási láncolat jellemzése 

Közvetlen és összetett szállítás. 

Az áruszállítás ésszerűsítése (racionalizálása) azt igényli, hogy az árut a szállítás során minél kevesebbszer 

kelljen kezelni. Vagyis lehetőleg csupán a kezdőponti berakáskor és a végponti kirakáskor merüljön fel a 

rakodás szükségessége. 

Ebből a szempontból a szállítási lehetőségek sorolhatók a) közvetlen és b) összetett csoportba. 

Közvetlen szállítás: azonos szállítójárművel azonos szállítópályán bonyolódik le a szállítás. 

Összetett szállítás esetében 

A szállítójármű változtatja a szállítópályát (pl. „kétéltű” járművek alkalmazásakor). 

Két vagy több jármű vesz részt az áru továbbításában. 

Összetett szállításnál az áru lehet olyan edényzetben elhelyezve, amely az átrakási műveletet megkönnyíti, az 

áru feladóhelytől a rendeltetési helyig ugyanabban a szállítóedényben marad. Ebben az esetben közvetett 

átrakásról beszélünk. Közvetlen átrakásról van szó, ha összetett szállítás esetén egyik edényzetből a másikba át 

kell rakni az árut. 

Szállítóedényzet kifejezés alatt a közlekedési szóhasználat a továbbítandó áru elhelyezésére szolgáló 

rakodóteret, vagy rakfelületet érti. Sok esetben a csomagolóeszközöket (ládák, kartondobozok) és – helytelenül 

– a „szállítóedényzet” kategóriába sorolják, célszerű megadni a – közlekedési értelemben vett – szállítóedényzet 

szabatos meghatározást. 

A szállítóedényzet kialakításának a következő öt feltételt kell kielégítenie: 

1. Az átrakás megkönnyítésére olyan különleges felszereléssel van ellátva, amely lehetővé teszi a művelet 

munkaerő- és időszükségletének csökkentését. 

2. Tekintettel az ismételt felhasználásra, és a jelentős igénybevételre, megfelelő szilárdságúnak kell lennie. 

3. Olyan kialakítás, hogy különféle áruféleségek könnyen be- és kirakhatók legyenek (erre a célra ajtók, 

fedelek, töltő- és lefejtő szerkezetek stb. szolgálnak). 

4. Méretek vonatkozásában lehetőleg érvényre jutnak bizonyos előírások (pl. szállítótartályok legalább 1 m3 

térfogatúak). 

5. A szállítóedényzet önsúlyát ne kelljen beszámítani a fuvardíjszámítás alapját képező súlyba. 

A korszerű szállítási láncolat és az üzemi belső anyagmozgatás kapcsolata. 

A közlekedési szolgáltatások állandó technikai fejlődése egyre inkább felveti annak szükségességét is, hogy a 

szállítás ne csupán a szállítójármű hagyományos be- és kirakóhelyei közötti továbbítást oldja meg, hanem 

foglalja magába a berakóhely előtti, illetve a kirakóhely utáni szállításokat is (13.1.ábra). Utóbbi esetben, pl. az 

elszállítás közvetlenül a munkapadnál vagy munkahelynél (TH) stb. kezdődik, illetve közvetlenül a 

felhasználási helyen fejeződik be. 

13.1. ábra - A termelőhelytől (TH) a felhasználási helyig (FH) terjedő szállítási 

láncolat(H-H = „háztól-házig”) 
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A korszerű szállítási láncolatok jelentősége egyre inkább növekszik. A közlekedési ágak közötti 

munkamegosztásra törekvés és a műszaki fejlesztési lehetőségek egyaránt a termelőtől a felhasználóig terjedő 

szállítási láncolatok racionalizálása irányában hatnak. 
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14. fejezet - Szállítótartályos szállítás 
(konténer) 

1. Konténer 

Szállítótartályos szállítás esetében az árukat olyan szállító edényzetekben továbbítják, amelyeknek egyrészt 

nincsen „jármű” jellegük, másrészt olyan szerkezetekkel vannak ellátva, amelyek a könnyű kezelésüket és 

kiváltképpen az egyik közlekedési ágazat szállítójárművéről a másikéra való átrakásukat biztosítják. 

(Szállítótartály = konténer). 

A konténerek a következő alapvető tulajdonságokkal rendelkeznek: 

a. olyan ismételten felhasználható edényzetek, amelyek általában különböző fajtájú áruk befogadására 

alkalmasak, megvédve az árukat a mennyiségi és minőségi változásoktól, a csomagolási igényüket is 

csökkentve; 

b. nem lehetnek járműként kialakítva, legfeljebb olyan görgői lehetnek, amelyek az egyik szállítójárműről a 

másikra való átmenetüket megkönnyítik. A mozgatásukhoz tehát feltétlenül szállítójárművekre vagy 

anyagmozgató gépekre van szükség. 

c. Űrtartalmuk legalább 1 m3, és jellegük kizárja a közönséges csomagolóeszköznek tekintésüket. 

A szállítótartályokat a következő három csoportba sorolják: 

1. kis szállítótartály – űrtartalma 1-3 m3, 

2. közepes szállítótartályos – űrtartalma 3 m3-nél nagyobb, hossza 20 lábig (6 m) terjed, 

3. nagy szállítótartályos – űrtartalma 3 m3-nél nagyobb, hossza 20 láb vagy e felett van. 

Közepes és nagy szállítótartályok a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) és a Nemzetközi Vasúti 

Szövetség (UIS) ajánlásai alapján a 2. táblázat szerinti kategóriákba vannak sorolva. 

14.1. ábra - Közepes és nagy szállító tartályok fő méretei 

 

A szállítótartályos rakodás és azok mozgatása további fejezeteket igényelne. 

2. BIG BAG – Nagyzsákos technika 

Az ömlesztett áruk szállítására, tárolására mind gyakrabban használják a hajlékony falu szállítótartályokat, 

angol nevük (Flexible Intermediate Bulk Container) rövidítése nyomán FIBC-ket vagy népszerű nevükön big-

bag-eket. (BIG bag = nagy zsák) 
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Az Európai FIBC Szövetség a következőképpen definiálja ezeket az eszközöket: hajlékony falu tartály, amely 

töltés után kézzel már nem mozgatható és amelyet por, granulátum, szemcsés anyagok vagy pépes termékek 

disztribúciójához használnak minden további csomagolás nélkül; kivitele olyan, hogy tartósan hozzárögzített 

vagy rászerelhető eszközzel felülről emelhető és térfogata max. 3 m3. 

A big-bag-eket legtöbbször szövött, nagy teherbírású polipropilén szövetből varrással állítják elő négyzetes vagy 

négyszög alakú fenékkel és a tetején 1, 2 vagy 4 emelőfüllel, igény szerinti töltő és ürítőnyílásokkal. 

A védőképesség növelésére (pl. párnázás) a szövetet öntött polipropilén bevonattal látják el vagy igény szerint 

bélészsákot (ez többnyire polietilénből készül) alkalmaznak. 

A hajlékony falú konténereket az alábbi három csoportba sorolják: 

1. Nagy teherbírású (strapabíró): többszöri töltésre, ismételt felhasználásra szolgáló, javítható típus. 

2. Általános (standard): korlátozott számú ismételt felhasználásra tervezett és engedélyezett típus. Ha megsérül, 

ismételt felhasználásra már nem alkalmas (a bélészsák cseréje nem minősül sérülésnek). 

3. Egyutas típus, amelyeket egyszeri töltésre és ürítésre terveztek. 

A hajlékony falu konténerek teljesítőképességének jellemzésére két fő paraméter szolgál: 

Hasznos terhelés (Safe Working Load – SWL): az előállító által garantált biztonságos terhelhetőség, kg-ban. 

Biztonsági tényező (SF): a vizsgálati terhelés és a hasznos terhelés hányadosa. 

A biztonsági tényező a fenti konténer-csoportokra eltérő, a strapabíró típusé 8:1, az általános típusé 6:1, az 

egyutasé 5:1. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egyutas, 500 kg hasznos terhelhetőségű konténert vizsgálatkor 2500 kg-

mal kell megterhelni, és a vizsgált minták nem repedhetnek vagy szakad(-)hatnak a terhelés hatására. 

A fentiekben jellemzett hajlékony falu konténerek elterjedését mind műszaki, mind gazdasági előnyök 

indokolják. Ilyenek főleg: 

- könnyen tölthető és üríthető egyszerű gépesítéssel is, 

- a töltési-ürítési művelet igen gyors, 

- különféle emelő és rakodógépekkel mozgathatók (pl. villástargonca, futómacska, daru), 

- ismételt felhasználhatóság, 

- csomagolóanyag takarékosság, környezetvédelem, 

- mindezek révén igen jelentős költségcsökkentés. 

A vegyipar mellett a mezőgazdaság és az élelmiszeripar napjainkban még igen jelentős zsák-felhasználó. Pedig 

igen könnyű belátni a hajlékony falu konténeres szállítás anyag- és költségtakarékos voltát a zsákos ömlesztett 

áru szállítással szemben. 

Pl. 1000 kg ömlesztett anyag szállításához 20 db (50 kg-os) zsák szükséges. Ennek költsége önmagában 

meghaladhatja a hajlékony falu konténer árát, nem beszélve a zsákok egységrakomány képzéséhez szükséges 

egyéb eszközről (rakodólap, pántszalag vagy nyújtható fólia). 

Ezeket az előnyöket egyre több helyen ismerik fel a magyar mezőgazdaságban és élelmiszer-feldolgozó iparban 

is. 

Két területet emelhetünk ki, ahol már évek óta sikeresen, tömegszerűen alkalmazzák a hajlékony falu 

konténereket, összefüggésben azzal az új műszaki megoldással is, amely egy speciális, üresen egymásba rakható 

fém- szerkezet segítségével akár 4 szintes halmazolást tesz lehetővé, raktári állványzat nélkül. 
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A Pioneer Hi-Breed Magyarország Rt. 1999 őszétől kukorica vetőmag tárolására, szállítására használ az említett 

keretszerkezetbe függesztett hajlékony falu konténereket, igen kedvező tapasztalatokkal. 

Az UNILEVER Magyarország Kft. Bajai Hűtőház már ötödik éve (de napjainkban már szinte valamennyi 

hűtőház) alkalmazza a hasáb alakú hajlékony falu konténereket mélyhűtött zöldségfélék (zöldborsó, 

csemegekukorica, répazöldségek stb.) tárolására a lefagyasztástól a fogyasztói csomagolásig terjedő időszakban. 

Az öt évvel ezelőtt vásárolt konténerek az ismételt töltési-ürítési igénybevételeket igen jól elviselik, 

újratöltéskor csak a bélészsákot kell cserélni, így használatuk igen gazdaságos a korábbi, egyszeri használat után 

eldobandó zsákos fagyasztott-árú tárolással szemben. 
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15. fejezet - Rakodólapos szállítás, 
Targoncák 

1. Rakodólapos szállítás 

A rakodólapos szállítás alapelve az, hogy bizonyos mennyiségű, egyforma vagy különböző árut egy erre 

alkalmas, meghatározott felületen egységrakománnyá fognak össze, és a szállítási láncolat teljes tartama alatt 

együtt mozgatnak. A korszerű szállítási láncolat kialakításának jellegzetes módszere ez. Komoly lehetőséget 

nyújt az üzemen belüli, a helyi és a távolsági szállítás közös rendszerbe foglalása. 

A rakodólapok – megfelelő szervezettség esetén – lehetővé teszik, hogy az árukat közvetlenül az előállításukat 

követően, rakodólapra helyezhessék és onnan csak a közvetlenül felhasználást megelőzően kelljen leemelni 

őket. Ez különösen előnyös, ha az árut az egyes szállítási szakaszok között tárolni, ismételten mozgatni is 

szükséges. 

A rakodólapos szállítás eszközeinek áttekintése. 

Sík rakodólap 

Kialakítás: 

• két oldalról, 

• négy oldalról kezelhető; 

• egylapos és 

• kétlapos stb. formában (15.1.ábra). 

15.1. ábra - Sík rakodólapok változatai 

 

A méreteket szabvány írja elő (MSZ 9710), 800 (±0+5) x 1200 (0+5) mm, teherbíró-képesség 1000 kg x 

(mozgatóeszköz villáján) ill. 4000 kg (halmazban). Szabványos rakodólapot mutat a (15.2.ábra) 

15.2. ábra - Szabványos sík rakodólap 
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1 – fedlap, 2 – fedlap-összekötő 3 – láb, 4 – láb-összekötő 

Tartozékok a sík rakodólapokhoz 

Céljuk, hogy biztonságosan lehessen bizonyos (kicsi, érzékeny, nem sík felfekvési területű) árukat sík 

rakodólapokon mozgatni, ill. tárolni. Ilyen megoldások láthatók a 15.3. ábrán, valamint különféle tartozékok a 

15.4. ábrán. 

15.3. ábra - (a) Szabványos sík rakodólapra helyezett fakeret(b) Huzalhálós 

szétszedhető rakodólapkeret 

 

15.4. ábra - Sík rakodólapra helyezhető különféle tartozékok 

 

Oldalfalas rakodólapok láthatók a (15.5.ábrán) 

15.5. ábra - Oldalfalas rakodólapok 
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A raklapok mozgató eszközök nélkül elveszítik igazi előnyüket. A mozgatásukhoz többnyire targoncákat 

alkalmaznak. A targoncákról a 16. fejezetben olvashatunk többet. 

2. Rakodólapok megrakása 

Egyforma áruk esetén a rakományok raklapra helyezésekor kielégítendő legfontosabb szempontok a 

következők: 

• rakfelület kihasználása, 

• törekedni kell – elsősorban könnyű áruknál – magasabb rakományok képzésére, 

• emberi munka csökkentése, 

• biztonságos elhelyezés a raklapokon, rakományrészek kölcsönösen támasszák egymást. 

Rakomány magasság 

A rakodási magasság – stabilitás, árutól függően – 1500-1800 mm. 

Áruk biztonságos elhelyezése a raklapon 

Amikor árút helyezünk el a raklapon, figyelembe kell venni több dolgot: 

• láncolat része, 

• rázkódás, indulás, 

• esetleg egymásra rakás, 

• oldalfalas rakodólap, 

• kötésben elhelyezni (15.6.ábra) 

• átkötéssel (15.7.és 15.8.ábra).. 

Szállításszervezés 

A raklapok alkalmazásának előfeltétele a raklap beszerzése. Fontos a csere lehetősége ill. a közös használat. 

15.6. ábra - Csomagok kötésben való elhelyezése sík rakodólapon 

 

15.7. ábra - Példa a rakodólapos rakomány átkötéssel való összefogására I. 
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15.8. ábra - Példa a rakodólapos rakomány átkötéssel való összefogására II. 
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16. fejezet - Rakodógépek 

Az anyagok továbbítása az anyag tároló-helyétől a felhasználás helyére három műveletből tevődik össze: 

• A feladás helyén tárolt anyagot az anyagmozgató gépre kell helyezni (felrakni). 

• Az anyagot a rendeltetési helyre kell szállítani 

• A rendeltetési helyen a szállított anyagot az anyagmozgató gépről le kell rakni (kirakodás, ürítés). 

Az anyagmozgató gépek egy csoportja csak a 2. művelet végzésére alkalmas. Néhány szállítógép az 

anyagleadást is elvégzi (pl. szállítószalag, lengővályú). Némely berendezés az anyagfelvétel és leadás 

elvégzésére is alkalmas (pl. markolós daru, elevátor, szívóüzemű pneumatikus szállítóberendezés). A legtöbb 

esetben azonban az 1. és 3. alatti műveleteket, az anyagleadás és felrakás (rakodás) gépesített elvégzésére 

rakodógépeket kell alkalmazni. 

A rakodógépek általában önjáró, különlegesen kialakított anyagmozgató gépek, amelyek néha szállítást is 

végeznek (pl. emelőtargonca). A rakodásra kerülő anyag szerint megkülönböztetünk darabáru és ömlesztett 

anyag rakodógépet. 

1. Egységrakományok kialakítása 

A darabáruk sokfélesége, azok alakja, nagysága, anyaga, mérete és súlya szerint eltérő darabjai miatt a gépesített 

rakodás sokáig megoldatlan volt. Az egységrakományok kialakításának bevezetése adott lehetőséget a 

darabáruk gazdaságos rakodására. 

A darabáruknak nagyobb szállítási egységektől való összefoglalása révén előálló meghatározott méretű és súlyú 

rakományt egységrakománynak nevezik. Az egységrakomány méretét a szállítóeszközök rakfelületének legjobb 

kihasználása alapján határozzák meg. Az egységrakomány képzésére általában rakodólapot, különféle alátéteket, 

tároló-ládákat alkalmaznak, amelyek lehetővé teszik a rajtuk elhelyezett darabáruk kézi vagy gépi eszközökkel 

történő mozgatásait. 

Az egységrakomány-képzés eszközei: 

• Rakodólap (15.1. fejezet), 

• Oldallapos rakodólap, 

• Egységláda, 

• Szállítótartály, konténer. 

2. A darabáru-rakodás gépei 

Kézi emelővillás targonca 

Kézi emelővillás targonca látható a 16.1.ábrán. Szinte kivétel nélkül hidraulikus működtetésűek. A gépi 

emelőtargoncák helyettesítését végzik kisebb mozgatási távolság esetén. 

16.1. ábra - Kézi emelővillás targonca 



 Rakodógépek  

 94  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Gépi targoncák 

A gépi targoncák rakodólapos rakományok kialakítására, közepes távolságokra való mozgatásnál használják. 

Gépi targoncára példa a 16.2. ábra. 

16.2. ábra - Gépi targonca 

 

Jellegzetes változatok a mozgató személy szempontjából: 

• vezetőüléses, 

• vezetőállásos, 

• gyalogvezérlésű. 

Nagy emelésű, villamos hajtású emelőtargonca rajzát mutatja a 16.3.ábra. 

16.3. ábra - Nagy emelésű, villamos hajtású emelőtargonca (20 kN) 
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1 – emelővilla; 2 – vezetőkeret; 3 – mozgó emelőkeret; 4 – álló oszlop 

A targoncák emelési magassága általában 1,5…4 m. 

Gyakrabban alkalmazott tehermegfogó megoldásokat mutat a 16.4.ábra. 

16.4. ábra - Kiegészítő tehermegfogó szerkezetek emelőtargoncához 

 

a) darugém, horoggal emelhető terhek részére; b) oldalfogó, bálák, ládák felvételére; c) papírtekercsek, hordók 

felvételére és fordítására alkalmas fogó; d) ömlesztett anyagok felvételére szolgáló billenő-edény 

Toló-oszlopos, oldalvillás targonca látható a 16.5.ábrán. 

16.5. ábra - Toló-oszlopos, oldalvillás targonca 

 

A targoncák alkalmazása 

A targoncák a legkülönbözőbb feladatokra és helyeken alkalmazhatók. A teljesség igénye nélkül felsorolunk 

néhány fontosabb alkalmazási módot. 
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A szállítótargoncákat elsősorban olyan rakodólapos vagy rakodólap nélkül képzett rakományok, terhek 

szállítására használják, amelyek kézzel vagy rakodógéppel rakhatók fel a rakfelületre. Szekrényes rakfelületen 

ömlesztett anyag is szállítható. Az ömlesztett anyagokat rakodógéppel – ennek híján esetleg kézi lapátolással – 

rakják fel a targoncára. Lerakni ugyanígy vagy billentéssel lehet. Jól használhatók raktárakban, üzemen belüli 

anyagmozgatásra, pályaudvarokon stb. 

A pótkocsis vontatótargoncák sajátosságai és üzemeltetésük módja hasonló, mint a szállítótargoncáké. 

Vontatótargoncák alkalmazásához meg kell határozni a vontatható teher nagyságát. Ez a katalógusok 

vonóhorgon mért vonóerő értékéből meghatározható. Az útburkolat fajlagos ellenállásának ismeretében a 

számított értéket módosítani kell. Ugyancsak változtatni kell a vontatható teher nagyságát emelkedőn való 

szállítás estében is. Ezeket az értékeket diagramokból lehet kiolvasni. 

A gyalogvezérlésű targoncák csak kis távolságra gazdaságosak. 

A toló-oszlopos targoncákat elsősorban raktárakban használják. Szűk raktári folyosón is elfér, mert az 

emelőszerkezet a teher felvételekor és elhelyezésekor előretolható, szállításkor pedig az alátámasztások közé 

visszahúzható. 

Az oldalvillás targoncák szálas anyagok (deszka, cső stb.) szállítására alkalmasak. 

Az elfordítható villás targoncák jellegzetessége, hogy szűk, raktári folyosókban a targonca a villaszerkezet 

jobbra, ill. balra fordításával mindkét állványsort ki tudja szolgálni. 

A targoncákat a használhatóság megkönnyítésére, ill. a biztonság növelésére különféle védőszerkezetekkel 

szerelik fel, pl. a villafogóra szerelhető védőráccsal, amely megakadályozza az áru leesését az emelőszerkezet 

hátradöntésekor, vagy védőtetővel, amely a targoncavezetőt védi az esetleg lehulló anyagoktól. 

Dízel motoros targoncákat megfelelő légterű és légcserélődésű zárt csarnokban is lehet üzemeltetni. Az ehhez 

szükséges légtér nagysága a targonca motorteljesítményének függvényében nomogrambó1 határozható meg. 

A targoncák használatát megkönnyítő eszközök 

Az elektronikus mérleg a szállított tömeg mérésére a villa és a targonca közé építhető be. A mérés eredményét 

LED-kijelző mutatja. A mérlegen az üres rakományképző eszközök tömege kitárázható, tehát a mérleg a 

tényleges rakománytömeget jelzi, egy gombnyomással azonban a villán fekvő teljes tömeg mérésére is 

átkapcsolható. 

Az elektronikával felszerelt targonca villakitolását például a targoncába helyezett mikroszámítógép irányítja. A 

targoncák lehetnek tirisztoros vezérlésűek is. Ezen a területen egyre újabb megoldásokkal találkozunk. 

A gyártó cégek nagy hangsúlyt fektetnek a targoncavezető kényelmére és biztonságára is. Ezt a célt szolgálja pl. 

az ergonómiailag a lehető legjobban kialakított ülés, ill. vezetőfülke, a fülkébe szerelt képernyő stb. 

3. Ömlesztett anyag-rakodás gépei 

Az ömlesztett anyagok rakodására szolgáló gépek a beépített szállítógép üzemétől függően folyamatos vagy 

szakaszos üzemű rakodógépekre oszthatók. Közös jellemvonásuk, hogy kis szintkülönbségek mellett végzik a 

rakodási munkát. 

3.1. Folyamatos üzemű rakodógépek 

Serleges rakodógép (16.6.ábra) 

16.6. ábra - Serleges rakodógép 
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1 – serleges ferde elevátor; 2 – szállítócsiga; 3 – hidraulikus munkahenger; 4 -gumihevederes szállítószalag; 5 – 

rakodószalag felfüggesztése 

Marófejes rakodógép (16.7.ábra) 

16.7. ábra - Marófejes rakodógép 

 

1 – csőváz; 2 – kanál; 3 – gumihevederes szállítószalag; 4 – rakodószalag 

Szakaszos üzemű rakodógépek 

Géplapát (16.8.ábra) 

16.8. ábra - Géplapát 

 

Lapátos rakodógépre példa a homlokrakodó (16.9.ábra.). 

16.9. ábra - A homlokrakodó rakodási műveletei 
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a) a lapát megtöltése; b) a telt lapát kiemelése; c) a lapát kiürítése 

Kanalas kotró (exkavátor) (16.10.ábra) 

16.10. ábra - Kanalas kotró (exkavátor) 

 

16.11. ábra - Fogasléces kanálmozgató szerkezet vázlata 

 

1 – kanál; 2 – billentő-kötél; 3 – kanálszár fogasléccel; 4 – billentő hüvely; 5 – fogaskerék; 6 – hajtólánc; 7 – 

fenéknyitó kötél 

3.2. Ömlesztett tömegáru rakodás csoportosítás 

Az ömlesztett tömegáruk szállítási és rakodási sajátosságai 

Csoportosítás érzékenységük szerint: 

• fedett szállítójárműben szállítandó és tároláshoz is zárt raktárteret igénylő áruk (pl. ömlesztett cement, oltatlan 

mész, kősó stb.). 

• nyitott szállítójárműben szállítható és szabadtéri tárolóterületen halmazokban tárolható áruk (pl. szén, érc, 

zúzottkő, kavics, homok stb.). 

Az ömlesztett tömegáruk tulajdonságai rakodás szempontjából 

• szemcseméret-eloszlás, szemcsealak, 
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• térfogatsúly, 

• belső súrlódás, 

• természetes rézsűszög, 

• súrlódási tényező különböző anyagú felületeken, 

• egyéb tulajdonságok. 

Ezek a tulajdonságok befolyásolhatják a rakodáshoz felhasználásra kerülő anyagmozgató gép típusának, ill. 

árumegfogó elemének megválasztását. 

A rakodási mód megválasztásakor tekintetbe kell venni többek között az alábbiakat: 

• a rakodást végző dolgozó biztonságát, 

• a szállítást végző szállítójármű épségének megóvását , 

• a beszállításra kerülő anyagmozgató gépek megfelelő teljesítőképességét, 

• a gazdaságosságot. 
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17. fejezet - Tárolás, raktározás 

1. A tárolással kapcsolatos szóhasználat, azok 
értelmezése 

A termékek tárolás iránti követelményei: táro1óhely, klimatizálás, anyagmozgatás stb. igen sokfélék. Emiatt a 

különböző igények kielégítését más-más technikai adottságokkal rendelkező raktáraknak (kivitelezés, méretek, 

gépesítettség stb.) igen sokfajta megjelenési formája ismeretes. Vannak azonban mégis bizonyos alapvető, közös 

jellemzők, amelyeket a raktár meghatározásához mindenkor alkalmazni kell. 

Ezek szerint a raktárnak minden oldalról zárt, fedett térnek (épületnek, helyiségnek) kell lennie. Már ez az első 

követelmény is kizár a raktárak közül számos létesítményt. Így a földbe süllyesztett medencék; talajszinten 

kialakított rakterületek; a fedett, de minden oldalról nyitott színek; részben zárt fészerek stb. – nem sorolhatók a 

raktárak közé. 

A második igény az, hogy a fentebb említett tér vagy helyiség valamilyen készlet tárolásara alkalmas legyen. 

Végül a harmadik követelmény, hogy a helyiségben az év jelentős részében készleteket tároljanak. 

A szükségraktár meghatározására ugyancsak az elmondottak vonatkoznak, de azzal a különbséggel, hogy az 

ilyen helyiségben csak ideiglenesen (szükségből) tarolnak, és azt az év nagyobbik részében rendeltetésszerűen 

egyéb célra (kultúrhelyiség, gépszín stb.) használják. 

Rögtön e helyütt tisztázni kell egy másik fogalmat is. Ismeretes, hogy szabad földterületeket is igen gyakran 

használunk tárolásra. Ezeken a szabadtéri tárolókon számos esetben magas fokú gépesítéssel dolgozunk, 

minthogy azok hatalmas anyag mennyiségek elhelyezését teszik lehetővé. Mégis, a szakmai gyakorlat a nyílt 

rakodó, vagy szabadtéri tároló stb. megjelölést használja ilyen esetben, és a raktár elnevezést kizáró1ag csak az 

épületekben lévő, zárt, fedett – s a fentebb említett egyéb követelményeknek is megfelelő – tároló-helyiségekre 

alkalmazza. 

2. Rakodás gépesítése raktárakban 

A rakodás történhet darúpálya, darúk segítségével. 

Gépesített magas-raktárra példa még a 17.1-17.3.ábra. 

17.1. ábra - Állványon futó felrakógép 

 

17.2. ábra - Padlószinten járó, felül vezetett magasraktári felrakógép 
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17.3. ábra - Görgős tároló állvány vázlata 

 

A metszet: rakodólap alátámasztása csőgörgővel 

B metszet: rakodólap alátámasztása tárcsás görgővel 
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18. fejezet - Mérlegelés, adagolás 

Néhány szemléltető ábra, különböző megoldásokhoz kapcsolódóan, különösebb magyarázat nélkül (18.1. – 

18.8.ábra). 

18.1. ábra - Vágánymegszakítás nélküli tehermentesített hídmérleg működése 

 

18.2. ábra - Tartályos mérleg 

 

18.3. ábra - Ikertartályos mérleg automatikus taraellenőrzéssel 

 

18.4. ábra - Addicionális szalagmérleg 
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18.5. ábra - Mechanikus integráló szerkezet 

 

18.6. ábra - Elektronikus szalagmérleg elvi vázlata 

 

18.7. ábra - Sebességszabályozós adagoló mérlegszalag 
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18.8. ábra - Adagoló mérlegszalag alkalmazása 
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19. fejezet - Silók, bunkerek 
tervezéséhez 

Csak tájékoztatásul, az érdeklődés felkeltését elősegítve álljon itt Wright, H.: Ömlesztett anyagok tárolásának 

tervezése és kezelése, című, egy szakmai fórumon, továbbképzésen elhangzott előadás anyag írásos 

összefoglalójából néhány rész. A továbbképzés és az összeállítás WRIGHT, H. és WILKINSON, H. N.: "l00 

lépés a bunkerek tervezésében" című angol nyelvű anyagra épült. 

Megjegyzés: a (fejezetek/szakaszok) számozását meghagytuk az eredeti szerint, különben a felsorolt 100 

lépésben a hivatkozások értelmetlenek lennének itt. 

1. Tartalom 

Bevezetés 

Célkitűzés 

1. Az ömlesztett anyagra vonatkozó szempontok 

2. A bunkerre vonatkozó szempontok 

3. Jenike-féle tervezési módszer 

4. A szerkezeti tervezés szempontjai 

5. Fal-borítások 

6. A bunker töltése 

7. A bunker ürítése 

8. A folyás javítása 

9. Gyakorlati üzemeltetési problémák 

10. Biztonság 

A 100 lépés 

2. Célkitűzés 

A ’BUNKER’ szó általánosan kerül használatra, s értjük alatta a silót, bunkert, tartályt, stb. egyaránt (angolul 

bunker, silo, hopper, bin). Így definiáljuk, hogy a bunker egy tároló tartály, amelybe felülről töltik be az 

ömlesztett szilárd anyagot és amelyet a fenekén található kiömlő nyíláson keresztül ürítenek a bunker oldalak 

szűkülési irányába. Lehet egynél több ürítő nyílás is. Ez az Útmutató nem foglalkozik a nyomás alatti tároló 

tartályokkal, (amelyeket pl. bizonyos pneumatikus szállítási rendszereknél alkalmaznak), sem a lapos fenekű 

tartályokkal, vagy az olyan tartályokkal, amelyekben az ömlesztett szilárd anyag erősen levegőztetett. 

Az Útmutatóban az "ömlesztett szilárd anyag" bármilyen laza részecskéket jelent, amelyeket viszonylag nagy 

mennyiségben kezelnek. 

Az Útmutató a Jenike-féle bunker tervezési módszert elegendő részletességgel elmagyarázza az olvasónak 

ahhoz, hogy annak "szellemét" elsajátítsa, de ne foglalja magába mindazokat a részleteket, amelyeket a 123-as 

Bulletin [1] tartalmaz. A gyakorlatban a legtöbb ember, aki a Jenike módszer szerint akar bunkert terveztetni, az 

ahhoz szükséges kísérleteket specialistákkal kénytelen elvégeztetni. Hasonló a helyzet a szerkezeti tervezéssel 

is. Az Útmutató arra koncentrál (összpontosít), hogy jelezze azokat a fő tényezőket, amelyeket a szerkezeti 

tervezőknek figyelembe kell venni, s, hogy megmutassa azt, hogy a "kifolyás tervezése" és a "szerkezeti 

szilárdságtani tervezés" találkozik. 
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3. AZ ÖMLESZTETT ANYAGRA VONATKOZÓ 
SZEMPONTOK (1-13 lépés) 

3.1. Mi az ömlesztett anyag? – 1. lépés 

Az első lépés annak eldöntése, hogy mik azok az ömlesztett anyagok, amelyeket a bunkerben tárolni kell, 

feltételezve annak „előéletét”. A helyzet egyszerűbb, ha csak egyféle anyagot kell tárolni. Már itt nagyon 

óvatosnak kell lenni, ha az ömlesztett anyag (mondjuk egy érc, amelyik sok változatot tartalmaz) időről időre 

különböző. Az alapelv az, úgy kell tervezni a bunkert, hogy az a tárolásra kerülő bármelyik anyagra, a 

legrosszabb esetben is megfeleljen a követelményeknek. 

3.2. Milyen típusú az ömlesztett anyag? – 2. lépés 

Amikor a kezelendő ömlesztett anyaggal bármely szempontból is foglalkozunk, nagyon hasznos a legelején 

megkérdezni "mi is az"? Egy komponensű anyagról vagy keverékről van szó? Vannak-e szennyeződések? 

Kémiailag milyen az anyag? Melyek az alapvető problémák? Az ömlesztett anyagok alábbiak szerinti 

osztályozása segítségünkre lehet: 

a. Természetes előfordulású anyagok 

Ezek a földkéregben vagy a föld felszínén találhatók és ide sorolható a termőföld, homok, kavics, kréta, szén, 

ércek, stb. Többnyire semlegeseknek tekinthetők. 

Tartalmazhatnak vizet és szennyező anyagokat. 

Tulajdonságaik lényegesen változhatnak az időjárási viszonyok és a forrás (lelőhely) függvényében. 

b. Gyártott (előállított) anyagok 

Ezeket a megfelelő nyersanyagok felhasználásával, kémiai és fizikai folyamatok kombinálásával állítják elő. 

Ezek rendszerint kis darabok, granulátum, kristály vagy por alakban fordulnak elő. Lehetnek kémiailag 

aktívak, mérgezők, gyúlékonyak (éghetők), stb., és óvatos tárolást igénylők. A tulajdonságaik viszonylag 

állandónak tekinthetők, rövid és hosszú távon egyaránt. 

Ilyen anyagok közé sorolhatók a műtrágyák, a cement, a mosószerek, vegyi anyagok. 

c. Élelmiszerek 

Ebbe a kategóriába soroljuk a gabona terményeket (mint a magokat vagy lisztet), cukrot (nyers vagy 

feldolgozott), tea, kávé, kakaó, szárított élelmiszerek. Ezeket általában kedvezőtlenül befolyásolja már a 

kicsiny nedvesség is. A szennyeződést a romlást és kártékony kis állatok elszaporodását el kell kerülni a 

tároláskor. A tulajdonságok viszonylag állandónak tekinthetők. Ezekből az anyagokból keletkező porok 

általában, potenciálisan robbanásra hajlamosak. 

d. Hulladékok 

Ezek az anyagok az ipari folyamatok nem-kívánt melléktermékei. Általános példák erre a pernye, a salak az 

olvasztó kemencéből, a füstgáz-tisztító berendezésekből kikerülő por és „homokkő”. Ezek általában koptató 

anyagok és gyakran tartalmaznak egy bizonyos hányad száraz, finom részecskét. 

3.3. Alkalmas az ömlesztett anyag bunkerben való tárolásra? – 3. 
lépés 

A következő típusú ömlesztett anyagok bunkerben való tárolásra nem látszanak alkalmasnak: 

a) Szálas, rostos anyagok, amelyeknek a részecskéi összekapcsolódhatnak. 

b) Fagyasztott anyagok. 
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c) Vegyileg reaktív anyagok (vagyis amelyek a levegővel érintkezve szilárdulnak), hacsak nem biztosítható egy 

semleges (inert) atmoszféra. 

d) Levegővel erősen fellazított, igen finom szemcsézetű anyagok, amelyek folyadékokhoz hasonló 

tulajdonságokkal rendelkeznek. 

e) Olyan porok, amelyeknek nagyon kicsiny a halmazsűrűsége (<100 kg/m3) és nagy a tapadó szilárdsága (pl. a 

korom). 

f) Lecsapolt, ömlesztett anyagok. Azaz olyan ömlesztett anyagok, amelyeket zagy formájában juttatunk a 

bunkerbe és száradni hagyjuk a helyszínen (in situ). Ez azt eredményezi, hogy a bunkerben lévő ömlesztett 

anyag tömörödik (és összetapad), odatapad a bunker falaihoz. 

Bizonyos esetekben lehetséges bunkereket tervezni ezekre a bonyolult ömlesztett anyagokra. A tényleges 

tervezés valószínűleg a próbálgatásra (trial-and-error), sorozatos közelítésre fog épülni és tartalmazni fog 

kifolyást elősegítő berendezést. Feltehetően speciális üzemeltetési eljárásokra is szükség lesz. 

3.4. Lényeges a jó minta – 4. lépés 

Minden bunkerben tárolandó ömlesztett anyagról részletes elemzést kell végezni. Az értékelés csak akkor lesz 

helyes, ha a minta igazán reprezentatív. Néhány gyakori ömlesztett anyagra mint szén, koksz, homok, vasérc és 

gabonafélék sajátos mintavételi eljárások megtalálhatók az Angol és a Nemzetközi Szabványban, amint azt a 

B.S.I. Évkönyv [3] is felsorolja. Más ömlesztett anyagokra a mintavételi eljárást úgy kell kidolgozni, hogy az 

lefedje az említett szabványokban szereplő alapelveket. 

Szigorúan véve a dolgokat, a mintának jellemzőnek kell lennie az ömlesztett anyagra egészére, amely várhatóan 

keresztül megy a bunker egész "élete" alatt (mondjuk 20 év). 

A gyakorlatban ezt nagyon nehéz megvalósítani. Úgyszintén, mondjuk egy érc esetében, amely egy újonnan 

kialakított bányából származik, bármilyen mintavétel nehéz. Így mit lehet tenni? Erre a kérdésre nincs teljesen 

kielégítő válasz, de a következő szempontok segítségül szolgálhatnak: 

a) Használjuk a rendelkezésre álló legjobb mintát. 

b) Közelítsünk hasonló ömlesztett anyagok tapasztalatával pl. várható tulajdonságok változása az évek során? 

Milyen bunkerek feleltek meg korábban?). 

c) Amennyiben gazdaságos, alkalmazzunk egy biztonsági szorzót. 

d) Amikor a bunker elkészül és üzemeltetik, figyeljük az ömlesztett anyag tulajdonságainak bármilyen 

változását, és előzzük meg a problémákat. 

3.5. Az ömlesztett anyagok fizikai tulajdonságai 

3.5.1. Vizsgálati eljárások – 5. lépés 

Alapvető követelmény, hogy a tárolandó ömlesztett anyag fizikai tulajdonságaira átfogó vizsgálatot végezzünk. 

E tulajdonságok mérési módjairól útmutatót és a vonatkozó szabványos vizsgálatokat a BMHB Ömlesztett 

anyagok fizikai tulajdonságainak vizsgálati útmutatója [4] tartalmazza. A bunker tervezés szempontjából 

legfontosabb tulajdonságokat most elemezzük. 

3.5.2. Szemcseméret-eloszlás 

3.5.2.1. A finom és darabos szemcsék jelentősége – 6. lépés 

A szemcseméret-eloszlás számtalan ok miatt fontos. A "finom szemcsék" (olykor a 3 mm alatti részecskékként 

definiálják) adják az ömlesztett anyagnak a kohéziv tulajdonságát és a nedvesség megtartó képességet. Másrészt 

a rögök boltozódási hajlama idézi elő a bunker kiömlő nyílásának az elzáródását. 
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A bunker kiömlő nyílását elég nagyra kell tervezni, hogy elkerüljük mind a finom szemcsék okozta kohéziv bolt 

képződését (boltozódást), mind a darabos szemcsék okozta elzáródást. A kifolyó nyílás tervezésekor felmerülő 

kohéziós problémákat a kiadvány 3. fejezete tárgyalja. 

Másik témakör, amely a szemcseméret-eloszláshoz kapcsolódik, a szegregáció, azaz a darabos szemcsék 

kiválása a finomakból. Ez előfordulhat, amikor a bunkert töltjük, és amikor ürítjük úgyszintén. Minél nagyobb a 

részecskék méret-intervalluma, annál nagyobb az a hányad, amely szegregálódhat. 

A szegregáció témakörével a 6.5 és 7.l. szakaszok foglalkoznak. Hogy ez előfordul vagy nem, az függ a 

rákövetkező folyamattól (vagy piaci) követelményektől. 

3.5.2.2. Elzáródási viszony - 7. lépés 

Ahhoz, hogy elkerüljük a nagyobb darabok okozta elzáródást, a bunker kifolyónyílás minimális méretét (d) a 

legnagyobb darab méretének N-szeresére kell venni, ahol 

N=8 a kör, vagy négyszögletes kifolyónyílásra, 

N=9 négyzetes kifolyónyílásra, 

N=4 hosszúkás nyílású kifolyóra (a kifolyónyílásnál a hossz/szélesség viszony nem kisebb 6-nál ). 

A gyakorlatban a "legnagyobb rög" alatt annak a négyzetes nyílású szitának a méretét értik, amelyen az 

ömlesztett anyag mintájának 95 %-a átesik. 

3.5.3. Nedvességtartalom 

3.5.3.1. A nedvesség hatása – 8. lépés 

A "nedvességtartalom" értelmezését tekintve meglehetősen nagy a zűrzavar. Általában a nedves tömeghez 

viszonyítanak, de az építő mérnökök a "száraz tömeg" alapot alkalmazzák, ahol 

. 

További komplikáció, hogy néha a „teljes nedvességtartalmat" (azaz a szabad nedvesség + a belső nedvesség), 

más esetben csak a "szabad nedvességtartalmat" veszik figyelembe. 

A szabad nedvességtartalom az, amelyet a levegővel való szárításnál elveszít az anyag. Az anyagkezelés 

szempontjából a szabad nedvességtartalom (néha "levegőn szárított" nedvességtartalomnak hívják) az, ami a 

vizsgálódásunk szempontjából érdekes. Azonban mégis az össz-nedvességtartalmat említik gyakrabban, mivel 

azt sokkal gyorsabban lehet mérni (pl. szárító kemencében). 

A nedvességtartalom nagyon fontos a bunkertervezés szempontjából, mivel az befolyásolja az ömlesztett anyag 

kohéziv tulajdonságát (tapadó-képességét). A nedvesség növelésekor általános tendencia az, hogy a nedvesség 

növekedésével egy bizonyos csúcsig növekszik a tapadó-képesség, majd utána a nedvesség további növekedése 

fordított hatást vált ki, mígnem az ömlesztett anyag zaggyá nem válik. 

A nedvesség egyéb hatásai: 

• korróziót okoz, 

• egyes anyagoknál lepény képződik, 

• egyes anyagok megromlanak, 

• porszennyeződés csökken. 

3.5.3.2. A nedvesség megválasztása a bunker tervezésnél – 9. lépés 

A legbölcsebb elgondolás a maximális tapadást adó nedvességtartalomra tervezni, jóllehet ez ritkán, vagy soha 

sem fordul elő a gyakorlatban. 
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Nagy elhatározást kell tenni. Kell-e a bunkert úgy tervezni, hogy az akkor is elfogadhatóan üzemeljen, amikor a 

legnagyobb tapadást okozó nedvességtartalmú az anyag? Vagy elegendő a gyakorlatban várhatóan előforduló 

legkedvezőtlenebb nedvességtartalmat figyelembe venni? Ezt a kérdést vetik fel különösen a természetesen 

előforduló ömlesztett szilárd anyagok esetében, amelyeknél a nedvességtartalom jelentősen változhat a 

bányászás, kezelés, a szállítás és az időjárási feltételek függvényében. 

3.5.4. Halmazsűrűség – 10. lépés 

A halmazsűrűség a fő tényező, amely meghatározza, az egységnyi térfogatban tárolható ömlesztett anyag 

tömegét. Ez fontos, amikor szerkezeti tervezéssel foglalkozunk. 

Magas bunkereknél néha átsiklanak afölött, hogy jelentős tömörödés következhet be, amely 20-30 % 

halmazsűrűség növekedést eredményezhet a bunker tetejétől az aljáig. Így nagyon veszélyes a megadott (vagy 

netán a mért) laza halmazsűrűség értékekhez ragaszkodni. 

3.5.5. Koptató hajlam – 11. lépés 

Ez az ömlesztett anyagoknak azon képessége, amely az anyaggal érintkezésbe kerülő felület ledörzsölődésére, 

kopására utal. Ez különösen fontos, ha a bunker "tömegfolyás" típusú, és az áramlás a falak mentén történik 

(lásd 2.2.1. szakaszt). A probléma megoldható megfelelő falburkoló anyag alkalmazásával (lásd 5.1. szakasz). 

Az ömlesztett anyagok koptató hatását befolyásoló főbb tényezők: 

• a részecskék keménysége (amit a Mohs-skálához tartozó értékkel jellemeznek), 

• a részecske alakja, 

• a szemcseméret-eloszlás, 

• halmazsűrűség. 

Különböző vizsgálati módszerek léteznek a különböző ömlesztett anyagok koptató hatásának 

összehasonlítására. 

3.5.6. A részecskék törési hajlama – 12. lépés 

Ha az ömlesztett anyag részecskéi könnyen törnek, az anyagot törékenynek nevezik. A nemkívánatos részecske 

törést degradációnak (morzsolódásnak) nevezik. 

A degradációt az ömlesztett szilárd anyag ütközése idézi elő, amikor a bunkerbe ejtik és a részecskék 

egymáshoz dörzsölődése, ahogy haladnak a bunkeren keresztül. A degradáció csökkentés módjait a 6.4. szakasz 

tárgyalja. 

3.5.7. Egyéb tulajdonságok – 13. lépés 

A következő tulajdonságokat kell még megemlíteni: 
 

Tulajdonság Vonatkozás 

Terülési szög Tényleges bunker kapacitás 

Folyási tulajdonságok Jenike-féle bunker tervezési módszer 

Porképződési hajlam (porzás) Szennyeződést, kellemetlen és egészségtelen 

környezetet hoz létre. Kedvezőtlenül befolyásolja a 

karbantartást és a berendezés üzemeltethetőségét 

Robbanásveszély Önrobbanás (berobbanás) néhány poros ömlesztett 

anyagnál 
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Levegőztethetőség Előidézheti az ömlesztett. anyag fluidizálódását, 

„ömölhet” az anyag és nehéz szabályozni 

Az anyagok fluidizálhatóságára és az előforduló anyagömlésre hasznos útmutatást kapunk GELDART ([5] 

irodalom az eredeti anyagban) egyszerű grafikonjáról (19.1.ábra). 

D csoport: Fluidizálható, de a fluidizáláshoz szükséges levegő meglehetősen nagy lehet, ömleni nem fog. 

B csoport: Könnyen fluidizálódik, nem valószínű az ömlés. 

A csoport: Könnyen fluidizálódik, ömlés előfordulhat. 

C csoport: Nehéz fluidizálni, de ha egyszer fluidizált állapot van, az ömlés előfordulhat. 

19.1. ábra - A fluidizációs viselkedés osztályozása GELDART szerint 

 

1 – átlagos szemcseátmérő, [mikron] 

2 – részecske sűrűség, [kg/m3] 

4. A 100 lépés 

Az ömlesztett anyagra vonatkozó szempontok 

1. Mi az ömlesztett anyag? – 1.1. szakasz 

2. Milyen típusú az ömlesztett anyag? – 1.2. szakasz 

3. Alkalmas az ömlesztett anyag silóban való tárolásra? – 1.3. szakasz 

4. Lényeges a jó minta – 1.4. szakasz 

5. A fizikai tulajdonságok vizsgálati módszerének fontossága – 1.5. szakasz 

6. A finom és darabos szemcsék jelentőssége – 1.5.2.1. szakasz 

7. A darabos szemcsék elzáródási hányada – 1.5.2.2. szakasz 

8. A nedvesség hatása – 1.5.3.1. szakasz 

9. A nedvesség-tartalom megválasztása a bunker tervezésénél –1.5.3.2. szakasz 

10. Halmaz sűrűség – 1.5.4. szakasz 

11. Koptató hajlam – 1.5.5 szakasz 

12. A részecskék törési hajlama – 1.5.6. szakasz 

13. Egyéb tulajdonságok – l.5.7. szakasz 
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A bunkerre vonatkozó szempontok 

14. Üzemeltetési követelmények – 2.1. szakasz 

15. A tömeg-folyás tartománya – 2.2.1. szakasz 

16. A magfolyás tartománya – 2.2.2. szakasz 

17. Kiterjesztett folyás – 2.2.3. szakasz 

18. Kapacitás – 2.3. szakasz 

19. Terjedelmi korlátozások – 2.4. szakasz 

20. Rendelkezésre álló formák – 2.5.1. szakasz 

21. A bunker alak hatása a folyási képre – 2.5.2. szakasz 

22. A kifolyónyílás figyelembevétele – 2.5.3. szakasz 

23. Szerkezeti anyagok – 2.6. szakasz 

A Jenike-féle tervezési módszer 

24. Alapvető tervezési paraméterek – 3.1. szakasz 

25. Tapadást előidéző tényezők – 3.2.1. szakasz 

26. Méretezés a legrosszabb esetre – 3.2.2. szakasz 

27. Statikus és dinamikus állapot – 3.3. szakasz 

28. Ütközéses (impact) töltés – 3.4. szakasz 

29. Minta előkészítés a folyási tulajdonság méréséhez – 3.5.1. szakasz 

30. A folyási tulajdonságok mérőberendezése – 3.5.2. szakasz 

31. A nyírócellás vizsgálat fő mozzanatai – 3.5.3.1. szakasz 

32. A folyási hely meghatározása – 3.5.3.2. szakasz 

33. A tényleges belső-surlódási szög (d) meghatározása ü 3.5.3.3. szakasz 

34. A folyási függvény (FF) meghatározása – 3.5.3.4. szakasz 

35. A fal súrlódási szög (f`) meghatározása – 3.5.3.5. szakasz 

36. A vízszinteshez viszonyított minimális falszög (q) meghatározása – 3.6.1. szakasz 

37. A minimális kiömlőnyílás méret (d) meghatározása dinamikus feltételekre – 3.6.2.1. szakasz 

38. A minimális kifolyó nyílás méretének (d) meghatározása statikus feltételekre, beleértve az ütközéses töltést 

is – 3.6.2.2. szakasz 

39. Magfolyású(u) bunkerek – 3.7. szakasz 

40. Nagyon kis bunkerek tervezése – 3.8. szakasz 

41. A tervezés gyakorlati szempontjai – 3.9. szakasz 

42. Felhasználó információk a bunker tervezőjének – 3.10. szakasz 

A szerkezeti tervezés szempontjai 
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43. A szerkezeti tervezés fontossága – 4.1. szakasz 

44. A szerkezeti meghibásodás okai – 4.2. szakasz 

45. A szerkezeti tervezésnél figyelembe veendő tényezők – 4.3. szakasz 

46. Nyomás eloszlás a bunker) siló falakon – 4.4.1. szakasz 

47. A nyomás-eloszlás számítása – 4.4.2. szakasz 

48. Szerkezeti tervezés – 4.5. szakasz 

49. Bunker alak – 4.6.1. szakasz 

50. Belső akadályok – 4.6.2. szakasz 

Fal borítások 

5l. A borítás szükségessége – 5.1.1. szakasz 

52. A kopásálló borítások típusai – 5.1.2. szakasz 

53. Borítólap felviteli módok a bunker falakra – 5.1.3. szakasz 

54. Borítások ütközés ellen – 5.2. szakasz 

55. A folyást elősegítő borítások (üveg) – 5.3.2.1. szakasz 

56. A folyást elősegítő borítások (UHMW polietilén) – 5.3.2.2. szakasz 

57. A folyást elősegítő borítások – rozsdamentes acél – 5.3.2.3. szakasz 

58. UHMW polietilén rögzítése a bunkerfalhoz – 5.4. szakasz 

A bunker töltése 

59. Töltési módok – 6.1. szakasz 

60. Károsodás ütközéskor – 6.2. szakasz 

61. Porártalom – 6.3. szakasz 

62. Degradáció (morzsolódás) – 6.4. szakasz 

63. Szegregáció – 6.5. szakasz 

64. Szintellenőrzés – 6.6. szakasz 

A bunker ürítése 

65. A szegregáció minimalizálása – 7.l. szakasz 

66. Kihordó adagoló típusok – 7.3 szakasz 

67. Kifolyás az egész kifolyónyílás keresztmetszetből 7.4.1. szakasz 

68. Túlfolyás (flooding) – 7.4.2. szakasz 

69. A statikus terhelés becslése – 7.5.1. szakasz 

70. A dinamikus terhelés becslése – 7.5.2. szakasz 

71. Ütközéses terhelés – 7.5.3. szakasz 
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72. Az adagoló terhelés csökkentési módszerei – 7.5.4.1. szakasz 

73.Utmutatások a szögben hajló csúszdákhoz – 7.5.4.2. szakasz 

74. A kihordó adagoló energia igényének/szükségletének számítása – 7.6. szakasz 

75. A szabad kiömlés sebességének számítása – 7.7. szakasz 

76. A folyás szabályozása – 7.8. szakasz 

77. Kis ürítési sebességek nagyméretű, tömegfolyású bunkerek kifolyónyílásaiból – 7.9. szakasz 

Folyás javítás 

78. Felemelt tolózár – 8.3. szakasz 

79. Tömegfolyást elősegítő betétek – 8.4.1. szakasz 

80. "Binsert" – 8.4.2. szakasz 

8l. Kúpos betét – 8.4.3. szakasz 

82. Folyást elősegítő eszköz, külső vibrátor – 8.5.2. szakasz 

83. Folyást elősegítő eszköz, belső vibrátor – 8.5.3. szakasz 

84. Folyást elősegítő eszköz, levegő befúvás – 8.5.4. szakasz 

85. Folyást elősegítő eszköz, levegőztetés – 8.5.5. szakasz 

86. Folyást elősegítő eszköz, légágyú – 8.5.6. szakasz 

87. Folyást elősegítő eszköz körkörös siló ürítő – 8.6.2. szakasz 

88. Ürítő eszköz, vibrációs siló ürítő – 8.6.2. szakasz 

89. Ürítő eszköz, Hogan-féle siló ürítő – 8.6.3 . szakasz 

90. Figyelem a nagynyomású zónára – 8.7. szakasz 

Gyakorlati üzemeltetési problémák 

91. A korábban felvetett problémák összegzése – 9.1. szakasz 

92. Az ömlesztett anyag összetapadása – 9.2. szakasz 

93. Elzáródott vagy részben betapadt bunkerek tisztítása – 9.3. szakasz 

94. Új bunkerek átadása – 9.4. szakasz 

Biztonság 

95. Szerkezeti szilárdság – 10.2. szakasz 

96. Az alkalmazás korlátjai – 10.3. szakasz 

97. Bunkerekben dolgozó emberek – 10.4. szakasz 

98. A kihordó adagolók karbantartása – 10.5. szakasz 

99. Por robbanások – 10.6. szakasz 

100. Egyéb veszélyek – 10.7. szakasz 
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NÉHÁNY ÁBRA A TÉMAKÖRBŐL (a kiadványból) 

19.2. ábra - Folyási rendszerek 

 

a) Tömegfolyás b) Magfolyás c) Fellazított folyás1. Függőleges falu rész 2. Átmeneti zóna 3. Mozgás a falon 4. 

Anyag fölrakodás a falakra (később esetleg távozhat) 5. Az ömlesztett anyag központi magja jön ki előbb (azaz 

"patkánylyuk" alakul ki) 6. Magfolyás 7. Tömegfolyás 

19.3. ábra - Bunker (kiömlési) formák(A függőleges falu rész nincs feltüntetve) 

 

a) Kúpos b) Piramis alakú c) Ék alakú 1. Négyzetes 2. Téglalap keresztmetszet 3. A záró fal általában 

függőleges 4. Hosszú téglalap keresztmetszetű kifolyás 5. Réselt kifolyás 

19.4. ábra - Fő bunker paraméterei 

 

1. Kör keresztmetszetű nyílás átmérője, szögletes vagy réselt nyílás szélessége 

2. Fal lejtés szög vagy dőlés szög 

19.5. ábra - A Jenike-féle folyásmérő készülék nyírócellája 
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1. A mért nyíróerő 2. Normál terhelés 3. Fedél 4. A nyírócella felső fele 5. A nyírócella alsó fele (rögzített) 6. 

Az átmérő 95 mm 

7. Megjegyzés: A falsúrlódás szögének mérésekor a nyírócella alsó felét a fal-burkolat anyagának egy darabjára 

helyezik 

19.6. ábra - A folyási függvény meghatározása Mohr-körök segítségével 

 

1. Nyírófeszültség 2. Normál feszültség 3. Nem korlátozott, egytengelyű nyomófeszültség 4. A belső súrlódás 

tényleges szöge 5. Végpont 6. Folyási hely 7. A legnagyobb tömörödési főfeszültség 

19.7. ábra - A bunkerfalra ható nyomás eloszlása tömegfolyásnál 

 

a.) függőleges falu rész nélkül b.) függőleges falu résszel 1. Walker szerint 2. DIN 1055 szabvány szerint 3. 

Statikus nyomás 4. Dinamikus nyomás 5. Magasság a kifolyónyílás fölött 6. Átmeneti zóna 

19.8. ábra - Szintjelzési problémák 
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1. Szintjelző érzékelő ezen a ponton képtelen érzékelni a konturbeli különbségeket 2. Ürítési kontur 3. Töltési 

kontur 

19.9. ábra - Folyás javítás a bunker alakjának megváltoztatásával 

 

1. Előfordulhat, hogy a bunker aljából le kell vágni 2. Figyelem: Nagynyomás itt! 3. új alak (tömegfolyás) 

közdarab beépítésének eredményeként 
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20. fejezet - Automatikus 
anyagmozgatás 

A téma gondolatai közül ki kell emelni néhányat, hogy amint a tárgy tanulmányozása során is csak 

szemezgettünk, itt még inkább ez történik. 

Az automatizálást – az anyagmozgatását éppúgy, mint bármely ipari tevékenységnél – nem vizsgálhatjuk attól a 

berendezéstől függetlenül, amelyet kiegészít, mivel ez a berendezés jóval összetettebb, mint az anyagot 

továbbító gépek összessége. Ezért az itteni tárgyalás nagy súlyt fektet a kiegészítő műveleteket végző 

segédberendezésekre. 

S maga a tárgyalás olykor további szemléltetése, kiegészítése a tárgyalt berendezéseknek. 

1. Automatizálás és anyagmozgatás 

A fogalmak tisztázása fontos és hasznos. 

Anyamozgatás: egy termelő vagy elosztóüzemben a termékek szükséges átszállítási műveletsoraiból álló 

folyamat, beleértve a szállítások kezdő és befejező műveleteit is. 

Több szállítógépből összeállított anyagmozgató rendszerek, egyes gépegységeit szokták úgy reteszelni, hogy 

közülük először a menetirányban legutolsó indul meg, majd az előtte levő és így tovább, leálláskor 

menetirányban az első áll le először, majd – fokozatosan – az utána következők. Az anyagmozgató gépek ilyen 

és ehhez hasonló jellegű automatizálásának döntő kritériumai mindig csupán biztonsági jellegűek (az üzem, 

vagy az ott dolgozók biztonságát, a szállított anyag védelmét stb. szolgálják). 

Az (ipari) automatizálás célja, az ügyvitel gazdaságosságának számottevő növelése, a termelési, ill. elosztási 

folyamat ennek érdekében való irányítása, ellenőrzése, befolyásolása. 

2. Gépesítés és automatizálás 

Elsőfokú gépesítés, a mozgatandó anyag mozgatása gépekkel. A gépek működésének irányítása, gépi 

beavatkozással, másodfokú gépesítés. 

Az automatizálás előfeltétele az elsőfokú gépesítés, a mozgások gépesítése. 

Az automatizálás különböző fokozatainak szerepe az anyagmozgatásban 

Az automatizálás célja lehet: 

• a biztonság (a személyek és az anyagok védelme); 

• az üzembiztonság (a berendezés működőképességének biztosítása); 

• a termelési folyamat irányítása, vezérlése 

Az automatikák szerepe az anyagmozgatásban kezdetben ugyanúgy, mint az ipari tevékenyég keretében 

általában – a biztonsági követelmények kielégítése volt. 

3. Az automatizálás és szervezés 

Automatizálni annyit jelent, mint – az emberi üzemerőnél mechanikai erőkkel való pótlásán túlmenően – 

gépekre bízni az erő- és munkagépek stb. működésének ellenőrzését, azok indításának és leállításának vezérlését 

is. 

Az automatikus anyagmozgatás és a hozzákapcsolható egyéb műveletek (anyagmozgatás, mint produktív 

tevékenység) 
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Az anyagmozgatás egyre inkább a termelési folyamat szerves részévé és – a feldolgozás bizonyos kiegészítő-

befejező műveleteire is lehetőséget nyújtva – produktívvá válik. („Az anyagmozgatás mint szükséges és hasznos 

rossz.”). 
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21. fejezet - Logisztika 

1. Mi a logisztika? 

„A logisztika az ellátási láncnak az a része, amely alapanyagok, félkész- és késztermékek, valamint a 

kapcsolódó információk származási helyről felhasználási helyre történő hatásos és költség-hatékony 

áramlásának tervezési, megvalósítási és irányítási folyamata, a vevői elvárásoknak történő megfelelés 

szándékával”. 

Ez a meghatározás az USA Logisztikai Tanácsától származik, amelynek jogelődje már 1963-ban megalakult. A 

logisztikai gondolkodást Európában ehhez képest némi késéssel, a 70-es években alkalmazták. 

Mi a különbség a hagyományos technológiaközpontú és a logisztikai gondolkodásmód között? 

1. Kiterjeszti a rendszerhatárokat, össz-rendszer szinten tekinti a folyamatokat. A vállalat jogi határain kívüli 

folyamatokat is igyekszik bevonni figyelme hatókörébe, és teljes logisztikai láncban gondolkodni. 

2. Az előzőekből következően figyelembe veszi a költség konfliktusokat és a részrendszerek egymásra 

gyakorolt szimmetrikus hatásait. 

3. A részrendszerek közötti kommunikáció fontossá válik. 

4. Igényli a csúcstechnológia alkalmazását. 

5. A világpiaci verseny következtében egyre nagyobb a piaci értékítélettel összefüggő közvetett gazdasági 

tényezők (minőség, megbízhatóság, szolgáltatások) jelentősége. 

Röviden fogalmazva 

„A logisztika nem más, mint a rendszerszemlélet alkalmazása az anyagáramlás területén.” 

A logisztika fogalmát már a középkorban is ismerték, és ezzel az elnevezéssel illették a hadsereg ellátási és 

szállítási szolgálatát. 

A vállalati rendszer fő összetevőit az 21.1.ábra mutatja 

21.1. ábra - A vállalatok közötti kapcsolat 

 

A logisztika nem azonos – például – az önmagában vett 

• anyagmozgatással, 

• tárolással, 

• szállítással, 
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• csomagolással, 

• rendeléssel, 

• kiszolgálással, 

hanem ezeket – és más tevékenységeket – integrálja az igények kielégítése érdekében. 

Ezzel tulajdonképpen meghúztuk a logisztika „alsó” határát a tevékenységek összetettségét illetően. 

A logisztika – „felső” határát tekintve – nem azonos a(z) 

• elosztással, 

• ellátással 

• (fel)vásárlással 

• értékesítéssel, 

hanem, ezen tevékenységek integráns részeként lehetővé teszi megvalósításukat, az igények kielégítését. 

A fentiek alapján a logisztikát úgy is megfogalmazhatjuk, mint 

„integrált megoldások alkalmazása a zavartalan anyag-, energia-, és információáramlás érdekében.” 

2. Eredet, fontosság 

A vállalati logisztika – mai ismereteink szerint – a II. világháború idején alkalmazott katonai logisztika nyomán 

fejlődött ki. 

Sok vállalatnál a logisztikai funkcióból származik az összes költségek 20-25 %-a. Nem ismert annyira, mint pl. 

a pénzügy, marketing, értékesítés. Egyik oka, hogy viszonylag új terület. A másik, hogy a mozgatás nem 

változtatja meg a cikkek megjelenését, ezért úgy tűnik, hogy nem növeli a termék értékét. (pl. egy Budapestre 

szánt német termékkel nincs probléma mindaddig, amíg a megfelelő helyen, időben és állapotban a vásárló 

rendelkezésére áll.) 

3. Az üzleti logisztika meghatározása 

Léteznek különböző hangsúlyeltolódások, fogalmak, meghatározások. Néhány kifejezés pl.: 

• eloszlási logisztika, 

• marketing logisztika, 

• anyaggazdálkodás, 

• műszaki logisztika, 

• üzleti logisztika, 

stb. 

A definíciókból A 7M definíció (angolban 7R) 7 megfelelőségi feltétel biztosításával foglalkozónak tekinti. 

A logisztika feladata: a megfelelő termék, megfelelő minőségben, a megfelelő helyen, a megfelelő időben, a 

megfelelő felhasználónak, a megfelelő költségen történő rendelkezésre állásának a biztosítása. Három fontos 

jellemző: állapot (terméké), hely és idő. 

A elején láttuk a másik meghatározást. „A logisztika az ellátási láncnak az a része, amely alapanyagok, félkész- 

és késztermékek, valamint a kapcsolódó információk származási helyről felhasználási helyre történő hatásos és 
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költség-hatékony áramlásának tervezési, megvalósítási és irányítási folyamata, a vevői elvárásoknak történő 

megfelelés szándékával” (CLM, Council of Logistics Management). 

Itt előkerülnek a tárgy szempontjából különösen fontos fogalmak: 

Mozgatás: helyváltoztatás és kapcsolódó tevékenység. 

Tárolás: fizikai folyamat, általában az áru nyugalomban. 

Raktározás: a tároláshoz kapcsolódó összes (gazdálkodási) tevékenység. 

Készletezés: irányítási folyamat, ide tartozik nemcsak a raktározás, hanem a beszerzési, kiszolgálási rend, 

algoritmusok. Döntési mechanizmusok, a rendszer logisztikai működése. 

21.2. ábra - A termelés a logisztikai lánc része 

 

21.3. ábra - Logisztikai hálóza 

 

Másik meghatározás az életciklus megközelítésére épít 21.4.ábra. 

A logisztika fejlődését az 21.4.ábra szemlélteti. A logisztika tevékenységek összehangolt működését igényeli. 

Ezek ez egyik meghatározás szerint a következők: 

• szállítás és forgalom, 

• raktározás és tárolás, 

• alkatrész ellátás, 

• selejtezés. 

21.4. ábra - Logisztikai tevékenységek a teljes életciklus során 
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21.5. ábra - A logisztika fejlődése 

 

A logisztika és környezet kapcsolatát jól szemlélteti az 21.6.ábra. 

4. Az anyagmozgatás, szállítás 

Kombinált fuvarozás 

Szállító és anyagmozgató eszközök több szempont szerint jellemezhetők. 

5. A vállalati anyagmozgatás egyes fázisainak 
jellemzői 

Az alapanyagból késztermékké válás során az anyagmozgatási tevékenységek csoportosíthatók az alábbiak 

szerint. 

• Szállításhoz kapcsolódó anyagmozgatás. 

• A raktári anyagmozgatás. 

• Üzemi anyagmozgatás. 

• Munkahelyközi anyagmozgatás. 

• Munkahelyi anyagmozgatás. 

21.6. ábra - A logisztika fejlődése 
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6. Termelés és logisztika kérdései 

A TIR jelentősége 

A termelésirányítás azon műszaki, gazdasági és szervezési tevékenységek összessége és szervezett kapcsolata, 

amely biztosítja a meglévő műszaki-gazdasági adottságoknak és lehetőségeknek megfelelő termelés 

megvalósítását és a szerzett tapasztalok hasznosítását. Jelentősége: 

• szoros kapcsolat a technológiával, 

• gyors beszerzés (kutatás, fejlesztés), 

• rugalmasság, 

• hatékonyság. 

21.7. ábra - Az anyagmozgatás különböző hierarchiaszinteken és helyszíneken jelenik 

meg egy vállalatnál 

 

A termelésirányítás feladatai 

A termelésirányítás feladati: 

• a termelés előkészítése, 

• a termelés feltételeinek biztosítása, 
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• operatív tervezés (programozás), 

• a termelés operatív irányítása, 

• a gyártási folyamat (és önmaga) fejlesztése. 

• A termelésirányítást meghatározó tényezők: 

• a termékek és a technológia sajátosságai, 

• a gyártási lehetőségek (kapacitás, megbízhatóság, általános állapot), 

• a vállalati környezet szervezettsége (felelősség, hatáskörök, információáramlás), 

• a vállalaton kívüli környezet (a megrendelések jellemzői, az értékesítés lebonyolítása, írott és íratlan 

szabályok). 

A termelésirányítási alapmodellje a 21.8. ábrán látható. 

21.8. ábra - A termelésirányítás alapmodellje 

 

Egyedi- és kissorozatgyártás termelésirányítása 

Az egyedi- és kissorozatgyártás termelés-irányításában használt módszerek alapvetően eltérnek a sorozat- és 

tömeggyártásban használható módszerektől. Az egyedi tevékenységek nehezen normázhatók, így más 

módszereket kell találni a megfelelő ütemezésre. 

Korlátok: 

• erőforrások, 

• idő. 

Célfüggvény: 

• minimális összes költség, 

• minimális átfutási idő, 

• minimális terhelés, 

• egyenletes terhelés. 

A JIT termelés, JIT beszállítás 

Szűkebb értelmezésben a JIT készlet nélküli termelést jelent. A gyártáshoz szükséges anyagok éppen akkor 

érkeznek be, amikor azokra szükség van, (21.9.ábra). 

21.9. ábra - A JIT rendszerben kevés a készlet 
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A JIT mindig a fogadó a felhasználó szempontjából határozzuk meg. 

A JIT elv nem csak a (be)szállító és vevő viszonylatában értelmezhető, hanem a belső folyamatokban is. 

A JIT fenntartásához folyamatos tökéletesítésére van szükség, (TQM szemlélet). 

21.10. ábra - Különböző szállítási módok összehasonlító táblázata 
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21.11. ábra - INCOTERMS jelölések 
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