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1. Bevezetés 

Az építőipar tudvalevőleg a nemzetgazdaság egyik legjelentősebb ágazata. Hatalmas vo-

lumenű, szerteágazó jellemzőjű „termékeket” létrehozó, nagy nyersanyag felhasználást 

igénylő tevékenységet folytat. Ennek megfelelően költség- és élőmunka igénye is hatal-

mas. Fontossága abból a szempontból kiemelkedő, hogy az egész ország infrastruktúrájá-

nak létrehozásában és annak fejlesztésében is nagy hányaddal képviselteti magát. 

A tevékenységi körét többféle szempont szerint csoportosíthatjuk. A teljesség igénye nél-

kül megemlítünk néhány ilyen szempontot: 

– a létesítmény funkciója (ipari, közlekedési, szociális, kulturális stb.); 

– magas-, vagy mélyépítési technológiát igényel; 

– pontszerű, vagy vonalas létesítményről van-e szó (pl. épületek, vagy út-, vasút, alagút, 

metró stb.); 

– különleges létesítményeknek tekinthetők (közúti-, vasúti-, völgyhidak, toronyszerű 

objektumok stb.); 

Az építőipart leginkább az különbözteti meg a többi ágazattól, hogy itt az üzem változtatja 

a helyét és a termék (a létesítmény) marad helyben. 

Tekintettel arra, hogy a mozgatandó anyagok, szerkezeti elemek és egyéb berendezések 

mennyisége, tömege, mozgatási távolságai és magasságai elképesztően nagyok is lehetnek, 

illetve a létesítés időtartama korlátozott (határidőkhöz kötött), természetesnek vehetjük, 

hogy az építési üzemnek igen magas fokú a gépesítés-igénye. 

Az építéstechnológia egyik általános elemeként ki lehet emelni egy tevékenységet, és ez az 

anyagmozgatás. Természetesen ez is gyűjtő fogalom mert része az egész építési tevékeny-

ségnek, tehát specializálhatók adott funkciók ellátása szerint. 

Legelfogadhatóbbnak vehető az „emelőgépek – szállítógépek – rakodógépek” csoportosí-

tás. Az Építőipari anyagmozgatógépek tantárgyon belül is ezt a felosztást követjük, de más 

szempontok is tagolják majd a tananyagot (a gépek elemei, gépészeti egységei, összetett 

hajtóegységei és azok egyedi megoldásai, vázszerkezetei, specializálva az adott géptípusok 

szerint). Az új ismeretek elsajátítása tehát többféle alapozó tantárgy (pl. statika, szilárdság-

tan, kinematika, dinamika, elektrotechnika, hidrosztatika és -dinamika) kellő szintű tudását is 

feltételezik. 

Az emelőgépek témakörbe tartoznak azok a berendezések, amelyek a tárgyakat, egységra-

kományokat, épületelemeket, épületgépészeti berendezéseket és egyéb nehéz, terjedelmes 

egységeket hivatottak nagynak tekinthető magasságba, és viszonylag kisebb távolságra 

eljuttatni. Nem tartoznak ide a kézi, vagy gépi működtetésű emelőeszközök, viszont fog-

lalkozunk a személyemelő berendezésekkel és a gépi munkaállványokkal. Hasonlóan nem 

az emelőgépek körében tárgyaljuk az emelő-szállító targoncákat. Kissé vulgárisan úgy is 

fogalmazhatunk, hogy nem minden gép emelőgép, ami emelni is tud. 

A daruk az építőiparban alkalmazott emelőgépek legjellegzetesebb osztályát képviselik. 

Az építőipari anyagmozgatógépek I. tankönyv is ezekkel a gépekkel, ezen belül a daruk 

gépészeti elemeivel, egységeivel és azok üzemi paramétereinek elemzésével foglalkozik.
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2. Daruk 

2.1. A daruk általános jellemzése és alkalmazási területe 

Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat fogalom-meghatározása szerint a daru olyan szakaszos mű-

ködésű emelőgép, amely a teherfelvevő eszközével rögzített teher térbeli mozgatására alkalmas. 

A futómacska a teherfelvevő eszközével rögzített teher mozgatását végzi. 

A darukat meg kell különböztetni a gépi hajtású emelő-berendezésektől (pl. emelőcsörlők, 

gépi hajtású targoncák emelőművei, felrakógépek, villamos emelődobok stb.), jóllehet az 

emelő-berendezésekre és az emelőszerkezetekre vonatkozó előírások több esetben közö-

sek, vagy hasonlóak a darukra vonatkozó előírásokhoz. 

A daruk a terhet viszonylag rövid távolságra (kb. 1 és 1000 m között) mozgatják zárt, vagy 

szabadtéri munkahelyen. A teher nem mozog kényszerpályán, hanem szabadon lenghet. A 

mozgatott teher lehet darabáru, vagy ömlesztett anyag. A daruk teherbírása 0,2 és néhány t 

között változik. 

A daruk feladata a termelési rendszerekben: 

– emberi erőt meghaladó terhek mozgatása, 

– a termelő munka hatékonyságának növelése, 

– a balesetveszélyes kézi anyagmozgatás csökkentése. 

Darukat többnyire a következő esetekben alkalmaznak: 

– a teher feladási és leadási pontja között nagy a szintkülönbség, 

– a munkatér bármely pontját ki kell szolgálni, 

– olyan terhet kell áthelyezni (pl. nagy tömegűt, vagy különleges alakút), amelyet más 

módon nem lehet mozgatni. 

Ebben a fejezetben foglalkozunk a teherfelvevő eszközökkel is, amelyek egyes esetekben a 

daru részét képezik, más esetekben attól elválaszthatóak. 

2.2. A daruk fajtái 

A daruk csoportosítását korábban az MSZ 6701-8 szabvány írta le, amelyet időközben 

visszavontak. A továbbiakban csak a főbb csoportokat, ill. azok jellegzetes tagjait mutatjuk 

be, mivel a daruknak igen sokféle típusa fejlődött ki az idők során. 

A darukat többféle szempont alapján lehet csoportosítani. 

Szerkezetük szerint 

Híddaruk Forgódaruk 

Futódaruk 

egyfőtartós 

kétfőtartós 

függő 

Bakdaruk 

konzol nélküli 

konzolos 

felhajtható konzolos  

Konténerdaruk 

Kábeldaruk 

Portáldaruk 

Toronydaruk 

billenőgémmel 

futómacskás gémmel 

Autó- és mobildaruk 
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A híddaruk derékszögű koordinátarendszerrel leírható, téglatest alakú térben végzik a teher 

mozgatását. A forgódaruk henger-koordinátarendszerben mozgatják a terhet. A futódaruk 

pályája a magasban, a futómacska mozgásának síkja közelében helyezkedik el, míg a bak-

daruknak (és a forgódaruk többségének) a pályája talajszinten található, emiatt a vázszer-

kezetük kapuhoz hasonló kialakítású. 

A táblázatban felsorolt daruváltozatok néhány jellegzetes típusát az alábbi ábrasorozatban 

szemléltetjük. 

 

2.1. ábra. Kétfőtartós híddaru 

1 – daruhíd; 2 – fejgerenda; 3 – daruhíd bekötés; 4 – haladómű; 
5 – futómacska teheremelőművel; 6 – úszókábel; 7 – fügőkapcsoló; 8 – villamos szekrény; 

9 – futómacska ütköző; 10 – elektromos átkötések. 

 

 

 

 

 

2.2. ábra. Konzolos bakdaru 

1 – daruhíd; 2 – fixláb; 3 – ingaláb; 4 – futómacska; 5 – emelődob; 6 – horogszerkezet; 
7 – haladómű; 8 – macska futómű; 9 – kezelőfülke; 10 – úszókábel; 

11 – létra; 12 – pódium; 13 – kábeldob. 
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2.3. ábra. Kábeldaru 

 

 

2.4. ábra. Kikötői portáldaru 

 

 

 

2.5. ábra. Mobildaru teleszkóp gémmel 
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2.6. ábra. Építési toronydaru futómacskás gémmel 

 

 

 

 

2.7. ábra. Autódaru teleszkóp gémmel 
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A daruk elfordulási lehetőségük szerint lehetnek: nem forgó daruk, nem teljes fordulatú 

(pl. falhoz rögzített tengelyű) és teljes fordulatú daruk. 

A daruk hajtási módja villamos, hidraulikus, pneumatikus, vagy belsőégésű motoros 

lehet. A legtöbb daru villamos hajtású, de az autódaruknál a hidraulikus hajtás a jellemző. 

A szokványos kialakítású, teherbírású és méretű darukat újabban típuselemek alkalmazá-

sával készítik (emelőmű, haladómű, daruhíd stb.). Az egyik legfontosabb típuselem a vil-

lamos emelődob, amely önállóan, vagy valamely daru emelőműveként is tud üzemelni. 

2.3. A daruk felépítése 

Minden darun megtalálhatók az alább felsorolt funkcionális egységek: 

– teheremelőmű, 

– teherfelvevő eszközök, 

– vízszintes irányú mozgatóművek, 

– energiaellátó és irányító rendszer, 

– acélszerkezet, 

A fenti felsorolás nem koherens, azaz nem egyetlen rendezési elv szerint épül fel. A 

teheremelőmű és a vízszintes irányú mozgatóművek egyaránt gépészeti egységek, azaz 

számos szerkezeti elemük mindegyikükben megtalálható. Ezeket az elemeket célszerű ösz-

szevontan tárgyalni. A teheremelőmű azonban számos olyan elemet tartalmaz, amely a 

többi gépészeti egységben nem található meg. 

A fentiek érdekében a tárgyalásmód úgy alakul, hogy először megismerkedünk a 

teheremelőművel kapcsolatos, majd az általános szerkezeti elemekkel és egységekkel, ezt 

követően pedig áttérünk az egyes mozgatóművek gépészeti tervezésének ismertetésére. 
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3. Darukötelek és kötélvezetési rendszerek 

Az anyagmozgatógépek többségében, az emelő és szállító elemek bármely irányú mozga-

tását ún. vonóelemek valósítják meg. Természetesen ez csak a húzóerők átadására vonatko-

zik. A vonóelem gyűjtőnév be beleértjük azokat az elemeket is, amelyek nem mozgató, 

hanem hajtó, vagy tartószerkezeti funkciót töltenek be. A vonóelemek fő csoportjai a köte-

lek, láncok és hevederek. 

Darukon az acélsodrony kötelek a legáltalánosabban alkalmazott vonóelemek. Funkciójuk 

szerint a következők lehetnek: 

– futókötelek, 

– vonókötelek, 

– tartókötelek. 

A felsoroltak közül a futókötelek játszanak főszerepet, hiszen ezek továbbítják a mozgást a 

hajtóegység és a teher között. Mozgás közben sok terelőelemen – kötélkorogon – kell átha-

ladnia, és kötéldobra kell fel- lecsévélődnie. Ez különleges követelményeket támaszt velük 

szemben (hajlékonyság, különböző gyakorisággal váltakozó nagyságú és irányú terhelések 

stb.).  

3.1. Kötélszerkezetek 

A kötelek alapvető sajátsága, hogy hajlékonysága révén, terelőelemek segítségével tetsző-

leges térbeli vonal mentén vezethetők. Az emelőgépekben alkalmazott futókötelek kivétel 

nélkül acélsodrony kötelek. Egyéb anyagból (kender, poliamid stb.) készült köteleket és 

hevedereket csak kézi emelőeszközök (csigasorok) működtetésére, illetve kisebb terhek 

kötözésre használnak. 

A darukötelek többsége elemi szálakból sodrott pászmákból – kétszeri sodrással készülnek. 

Az elemi szálakat szénacélból, sorozatos hidegalakítással (húzás) és különleges hőkezelés-

sel hozzák létre, melynek következtében szakító szilárdságuk jelentősen, 1570, 1770, vagy 

1970 N/mm
2
 értékűre nő meg. 

A sodrat alapvető geometriai jellemzőit a 3.1. ábra szemlélteti. Mint látható, az elemi szál, 

vagy pászma közönséges csavarvonal alakú, melynek jellemzői: a sugara (r), a vízintés 

vetületi sugár irányszöge ( ), a menetemelkedési szöge ( ), valamint az előzőek alapján 

számítható menetemelkedés (l). Ez utóbbi tehát a  2  irányszög és   menetemelkedé-

si szög esetén keletkező z irányú elmozdulás. A jobboldali ábra szerint a közönséges csa-

varvonal úgy is származtatható, hogy egy   meredekségű, l alaphosszúságú lejtőt egy r 

sugarú henger palástjára hajlítunk. (Ekkor természetesen a lejtő magassága  rl 2tan   

kell, hogy legyen.) 
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3.1. ábra. A sodrás geometriai jellemzői 

A kötél elemi szálakból sodrott pászmákból, egy újabb sodrás révén jönnek létre (kétszer 

sodrott kötél). 

 

 

3.2. ábra. Kétszer sodrott normál kötél 

Készítenek egyszer sodrott (spirális) köteleket is, amelyeknél több elemi szál réteget so-

dornak egymásra. Ezek azonban rendkívül merevek, ezért futókötélként nem alkalmazha-

tók. 

A köteleket alapvetően jellemzi a pászmákban lévő elemi szálak és az egész kötélben a 

pászmák sodrási irányának egymáshoz való viszonya. Ennek alapján beszélünk hossz-, 

vagy keresztsodrású kötelekről. Ezen belül a sodrásirányok is kétfélék lehetnek (bal-, illet-

ve jobbsodrásúak). A sodrás irányokat betűjellel azonosítják: a jobb sodrás Z, a balsodrás S 

jelet kap. A kétszer sodrott köteleknél két betűből álló jelzés szerepel, ahol az első (nagy-

betű) a pászma, a második (kisbetű) a pászmán belüli elemi szálak sodrásirányát adják 

meg. Ily módon négy változat jöhet létre: Zz, Zs, Sz, Ss (3.3. ábra). 
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3.3. ábra. Sodrásirányok 

A kötelek fontos tulajdonsága az ún. forgási (kipörgési) hajlam. Ezt a jelenséget az okozza, 

hogy a húzóerő az elemi szálak irányában alakul ki, amely a pászma és az egész kötél 

hossztengelyével szöget zár be. A ferde erők vízszintes komponensei a kötél szerkezeti 

elemeinek hossztengelyéhez képest excentrikusan helyezkednek el, így forgatónyomatékot 

fejtenek ki a kötélre (3.4. ábra). 

 

3.4. ábra. Kötélforgás 

A hosszsodrású köteleknél a pászmákban az elemi szálak, valamint a kötélben a pászmák 

sodrási iránya megegyező, keresztsodrású köteleknél ellenkező. Az előbbiek hajlékonyak 

ugyan, de terhelés hatására az elemi szálak igyekeznek kiegyenesedni, ennek következté-

ben a kötélvég forgásba jön. A keresztsodrású kötelek kipörgési hajlama sokkal kisebb, 

ezért darukon való felhasználásra alkalmasak, gyakorlatilag forgásmenteseknek tekinthe-

tők. 

Sajátos kötélszerkezet a laposkötél. Ezeknél a köteleknél a pászmákat egymás mellett he-

lyezik el, majd a hevederek készítésénél alkalmazott módszerekhez hasonlóan kapcsolják, 

vagy fonják egymáshoz (3.5. ábra). A laposkötelek természetesen nem alkalmasak futókö-

télnek (csak síkban hajlíthatók), de teljesen forgásmentesek. 
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3.5. ábra. Laposkötél 

A kötél forgási hajlamát teljes mértékben kizárja az ún. feszültségmentes kialakítás. Ebben 

az esetben az elemi szálakat a sodrást megelőzően olyan alakúra képezik ki, amilyet a kö-

télben véglegesen el fog foglalni. A hagyományos és a feszültségmentes kötél viselkedése 

közti különbséget a 3.6. ábrán bemutatott nyírási kísérlet vázlatával szemléltetjük. 

   

3.6. ábra. Hagyományos és feszültségmentes kötél nyírása 

A kétszer sodrott kötelek pászmáit egy középső elem, az ún. betét (más szóval „lélek”) 

köré fonják. Ennek anyaga lehet kender, műanyag, könnyűfém, illetve acélsodrony pász-

ma. 

A kenderbetét feladata – a bele itatott kenőanyag révén – a kötél belső kenésének és korró-

zió elleni védelmének biztosítása. A húzóerő hatására ugyanis a betétből a kenőanyag a 

pászmák elemi szálai közé préselődik. (A kenésre azért is szükség van, mert a terhelés in-

gadozása, valamint a kötélnek a terelőkorongokon áthaladása közben az elemi szálak egy-

máson elcsúsznak.) Ha a kötelet magas hőmérsékleten (100 C felett) használják, a kötél 

közepét acél pászmából kell képezni, ekkor az elemi szálakat horganyozzák. 

A pászmák kialakítása többféle lehet. Leggyakoribb változatait a 3.7. ábra szemlélteti. A 

hagyományos (normál) szerkezetű kötél pászmáiban a huzalok átmérője egyforma, ezért a 

pászma két rétegében a huzalok menetemelkedési szöge nem azonos. A sodronykötelek 

elemi szálainak érintkezési helyén ún. kontakt (Hertz-) feszültség alakul ki, amelynek 

nagysága az érintkezés módjától függ. 

Pontszerű érintkezésnél a kontaktfeszültség nagyobb, mint vonal menti érintkezésnél. A 

helyi feszültség csökkenti a kihasználható húzófeszültséget. Az olcsóbban előállítható 

pászmák azonos átmérőjű huzalokból, rétegenként azonos menetemelkedéssel készülnek. 

Ennek következtében a belső és a külső huzalréteg elemi szálai között pontszerű az érint-

kezés. 

Ha pontszerű érintkezés helyett vonal menti érintkezésű pászmát akarunk kialakítani, ak-

kor a két rétegben azonos menetemelkedési szögben kell a huzaloknak elhelyezkedniük. 

Ekkor viszont a menetemelkedés mértéke nem lehet azonos. Ennek az a feltétele, hogy a 

két elemi szál rétegben a szomszédos huzalok egymással, a belső rétegben pedig még a 

maghuzallal is érintkezzenek. A probléma kétféle módon oldható meg: 
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– az egyik esetben a belső rétegben lévő huzalok számával azonos számú, de nagyobb 

átmérőjű huzalokat alkalmazunk, 

– a másik esetben, a külső rétegben kétszer annyi huzalt alkalmazunk, mint a belső ré-

tegben, de ezek átmérője felváltva váltakozik, ekkor még arról is gondoskodnunk 

kell, hogy a külső szálak egyetlen burkoló körrel érintkezzenek. 

Egy előre felvett névleges átmérőjű pászmához tartozó huzalátmérőket csak szerkesztéssel 

lehet meghatározni. 

A vonalérintkezésű pászmák két jellegzetes típusa a Seale- és a Warrington-szerkezet. 

Több elemi szál-réteg esetén vegye pászmaszerkezetek is készülhetnek, pl. Warrington-

Seale, Normál-Seale stb. További vonalérintkezésű változat az ún. töltőhuzalos megoldás, 

amelynél az elemi szálak azonos átmérőjűek, de az egymással közvetlenül nem érintkező 

elemi szálak közötti hézagokat vékony huzalokkal töltik ki. 

 

3.7. ábra. Pászma változatok 

Készülnek olyan pászmák, illetve spirális kötelek is, amelyeknél a külső rétegben az elemi 

szálak nem kör-keresztmetszetűek. Ezeket a típusokat szintén tartókötélként alkalmazzák, 

korrózió elleni védelmüket külső festéssel oldják meg. 

Az egyes pászma-típusokat betűjelekkel különböztetik meg egymástól. 

A betétek jele: 

– rostos (FC), 

– acél (WC). 

– tömör polimer (SPC), 

A pászmaszerkezetek jele: 

– normál (T), 

– Seale (S), 

– Warrington (W), 

– Warrington-Seale (WS), 

– Töltőhuzalos (F). 

3.2. Kötélcsigasorok 

A kötélcsigasor az egyik legrégebben feltalált és alkalmazott emelőszerkezet. (Természete-

sen nemcsak emelésre, hanem vontatásra is használható.) Mint az ún. egyszerűgépek min-

degyike, a csigasor is az erőáttétel egyik eszköze, melynek segítségével egy nagyobb terhet 
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kisebb erővel emelhetünk meg valamely magasságra, természetesen – a hasznos és a be-

fektetett munka egyenlőségének megfelelően – nagyobb úthosszon. Egy z kötélágas csiga-

sor síkba kifejtett vázlatát mutatja be a 3.8. ábra. A csigasor álló és mozgó kötélkorongok 

sorozatából áll, amelyeken a kötél áthalad. Az utolsó kötélág a rendszerből szabadon lép 

ki, és elmozdulása annyi szorosa a Q teherének, ahány kötélágon függ az emelt teher. A két 

elmozdulás hányadosa a csigasor áttétele (módosítása). 

 

3.8. ábra. Kötélcsigasor elvi vázlata 

Darukon, a csigasorok számos (köztük néhány extrém) változata közül az ún. egyszerű- és 

az iker-csigasorokat alkalmazzák. (A 3.8. ábra egy egyszerű csigasort szemléltet.) A csiga-

sort, viszonylag egyszerű kinematikai tulajdonságai után megvizsgáljuk energetikai szem-

pontból is. Konkrétan a csigasor kötélvezetésében keletkező veszteségek és az ezt kifejező 

hatásfok meghatározását tekintjük át. 

Először definiáljuk az egyetlen kötélkorongra vonatkozó hatásfok fogalmát. A 3.9. ábrán 

azt látjuk, hogy egy fixen felfüggesztett kötélkorongon átvetett kötéllel terhet emelünk. 

 

3.9. ábra. Egy kötélkorongon fellépő erők 

A 2T  és a 1T  kötélerő nem azonos nagyságú. Mozgás közben ugyanis a 1T  kötélerőhöz 

hozzáadódik egy kerületi erő többlet ( kT ) is, amely a kötélkorongon áthaladás közben 

keletkező ellenállásokból ered. Számottevő ellenállást fejt ki a kötélkorong csapágysúrló-

dása, valamint a kötél meghajlítása. A gyakorlatban nem számoljuk ki a kT  erő konkrét 

értékét. Az ellenállást hatásfok formájában fejezzük ki az alábbiak szerint: 
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2

1

T

T
k   

A kT  erő számos tényezőtől függ (pl. kötélszerkezet, a kötélkorong és a kötél átmérőjé-

nek aránya, a csapágyazás kialakítása stb.). Ennek ellenére – mérésekkel igazolhatóan – a 

hatásfok számértéke:    98,0k . 

A kötélkorong ellenállását az ún. veszteség-tényezővel is ki lehet fejezni: 

A hatásfok alapképletét átalakítva:  
22

2

2

1
1

T

T

T

TT

T

T kk
k


 


    és 

bevezetve a veszteség-tényezőre az 
2T

Tk
      helyettesítést,   1k  

A veszteségtényező:  k  1  . 

3.2.1. A kötélcsigasor hatásfoka 

A kötélcsigasor hatásfokát a teheremelés és -süllyesztés esetére egyaránt értelmezhetjük. 

Emeléskor a hasznos munka: hQWQ  . A teheremelő kötélágon ehhez hzTW zz   

munkát kell kifejteni, mert az emelőkötélág elmozdulása a teher elmozdulásának z -

szerese. 

Ennek megfelelően a csigasor hatásfoka: 

zzz

Q

cs
Tz

Q

hzT

hQ

W

W





  

Az felfüggesztő kötélágakban ébredő erők összege egyenlő az emelt teherrel, azaz: 






z

i

iTQ

1

 

Valamely kötélágban ébredő kötélerő kifejezhető az őt követő ágban ébredő erővel, figye-

lembe véve az egy kötélkorong hatásfokát:  

ii TT 1  

Ha a z -edik kötélágtól visszafelé haladva összegezzük az egyes kötélágakban ébredő erő-

ket, a 

 
1232

...



z

z
z

zzzzz TTTTTTQ     kifejezést kapjuk, amely 

    alakra hozható, ugyanis a 

zárójelben szereplő összeg egy z tagból álló mértani sorozat. Innen egy lépésben kifejezhe-

tő a csigasor hatásfokának képlete: 

  
cs

z z

 1

1

1
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Süllyesztéskor a teher végez munkát, a z -edik kötélágban ébredő „visszatartó” erő munká-

ja – a csigasorban keletkező veszteségek miatt kisebb lesz, mint emeléskor. Ezért a süly-

lyesztés esetére érvényes csigasor-hatásfok értelmezése a következő képlettel definiálható: 

Q

Tz

W

W z

Q

z
cs   

Ez esetben is igaz, hogy   




z

i

iTQ

1

, de az ellentétes mozgásirány következtében az ösz-

szeg-képlet alakja módosul: 
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Az emelés esetére levezetett képletből kifejezhető, hogy   
cs

z z

 1

1
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 , 

 behelyettesítve és z -vel egyszerűsítve: 

cs

z

cs





1

  . 

3.3. Kötél kiválasztás (méretezés) 

A kötél kiválasztás alapelvei a következők: 

– a kötélszerkezet meghatározása; 

– az elemi szál szakítószilárdságának megválasztása; 

– a kötélátmérő meghatározása; 

A sodronykötél gyártók katalógusaiban, az egyes kötélszerkezetekhez tartozóan, megtalál-

hatók a különböző szakítószilárdságú elemi szálakból készült kötelek szakítóerő-

kötélátmérő táblázatai. A kötél kiválasztást tehát a szükséges szakítóerő meghatározásából 

kiindulva végezzük. 

A kiválasztás alapösszefüggése a következő: 

tm FFb   

 ahol  b : az üzemi csoportszámtól függő legkisebb biztonsági tényező, 

   mF : a mértékadó terhelőerő, 

   tF : a kötél tényleges szakítóereje,    tszt sFF   

   szF : a kötél számított szakítóereje, 
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   ts : a sodrási tényező, melynek értéke: 

      pontérintkezésű köteleknél:  83,0ts  

      vonalérintkezésű köteleknél: 85,0ts  

Ha a kiválasztás alapösszefüggését egyenlőséggé alakítva átrendezzük, az alábbi képletet 

kapjuk: 

t

m
sz

s

Fb
F   

A kiválasztandó kötélátmérő az így nyert értékhez legközelebb eső nagyobbik szakítóerő 

sorában található. 

Az üzemi csoportszámot az MSZ 9750:1980 Daruk gépészeti egységeinek üzemi csoport-

száma szabvány által előírt módon, több lépésben határozzuk meg. A csoportszám, táblá-

zatból választható ki a működésidő-fokozat és a terhelésfokozat alapján. 

Üzemi csoportszámok 

Működésidő- 

fokozat 

Terhelésfokozat 

B1 B2 B3 B4 

Üzemi csoportszám 

A0 1 1 1 2 

A1 1 1 2 3 

A2 1 2 3 4 

A3 2 3 4 5 

A4 3 4 5 6 

A5 4 5 6 6 

A6 5 6 6 6 

 

A működésidő-fokozat a működési összidő függvénye, amely azt az időtartamot jelenti, 

amelyet a gépészeti egység, a tervezett élettartama alatt mozgásban (működésben) tölt el. 

Az összidők növekvő sorba vannak rendezve, és az adott időtartamhoz van rendelve a mű-

ködésidő-fokozat betűjele. 

Működésidő-fokozatok 

Működésidő- 

fokozat 

Működési 

összidő (h) 

A0 800 

A1 1 600 

A2 3 200 

A3 6 300 

A4 12 500 

A5 25 000 

A6 50 000 
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A terhelésfokozat az ún. terheléstényező függvénye, amelyet a következő képlettel számít-

hatunk: 



















n

i i

ii

t

t

Q

Q
K

1

3

max

 

 ahol  iQ : a gépészeti egységre it  időtartam alatt ható terhelés, 

   maxQ : a gépészeti egység legnagyobb terhelhetősége. 

A K értékek sávokba vannak rendezve, amelyek betűjele a terhelésfokozat. A terhelésfoko-

zat táblázat alapján is meghatározható, melyben a terhelésfokozat üzemi jellemzői szöve-

ges formában vannak megfogalmazva. 

 

 

Terhelésfokozatok 

Terhelés 
fokozat 

Terheléstényező 
K A terhelésfokozat üzemi jellemzői 

B1 0,125-ig 
A névlegesnél lényegesen kisebb terhelésekkel 
és ritkán a névleges terheléssel való üzemelés 

B2 
0,125 felett 
0,25-ig 

Közepes és névleges terhelésekkel folyó 
üzemelés 

B3 
0,25 felett 
0,50-ig 

Főleg a névleges és a névlegeshez közeli terhe-
lésekkel való üzemelés 

B4 
0,50 felett 
1,00-ig 

Állandóan a névleges és a névlegeshez közeli 
terhelésekkel történű üzemelés 

 

A biztonsági tényezők különböző értékűek mozgó- és álló kötelek esetén. 

 

 

Biztonsági tényezők 

A gépészeti 

egység üzemi 

csoportszáma 

Biztonsági tényező, b 

Mozgó (emelő) kötél Álló (tartó) kötél 

1 3,55 3,0 

2 4,0 3,5 

3 4,5 4,0 

4 5,6 4,5 

5 7,1 5,0 

6 9,0 5,0 
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A kötélvezetésben résztvevő kötélkorongokra és kötéldobokra vonatkozóan, szintén a cso-

portszám függvényében, meg vannak adva azok a viszonyszámok, amelyekkel megszoroz-

va a kötélátmérőt, megkapjuk az adott elem minimális átmérőjét. 

Átmérő viszonyszámok 

A gépészeti 

egység üzemi 

csoportszáma 

Kötéldob-, és kötélkorong-viszonyszámok 

Kötéldob 

h1 

Terelőkorong 

h2 

Kiegyenlítőkorong 

h3 

1 14,0 16,0 12,5 

2 16,0 18,0 14,0 

3 18,0 20,0 14,0 

4 20,0 22,4 16,0 

5 22,4 25,0 16,0 

6 25,0 28,0 18,0 

 

3.4. Kötélvég kialakítások 

Kötélvég rögzítésekre azért van szükség, mert a köteleket közvetlenül nem lehet más daru-

szerkezetekhez kapcsolni. A gyakorlatban számos megoldást alkalmaznak. A kialakítások 

egy részénél a szabad kötélágat ún. kötélszíven hajlítják át, majd az eredeti (felfutó) kötél-

ághoz rögzítik. Ennek módja lehet visszafonás, szorítókengyelekkel történő összefogás, 

vagy könnyűfém hüvelyes sajtolás. A kötélvég kialakításokat az MSZ EN 13411-1…7 

szabványok tartalmazzák. 

 

3.10. ábra. Kötélvég kialakítások 

A szorítókengyelekkel szerelt kötélvég kialakítás csak ideiglenes megoldásként használha-

tó. További megoldás a kötélékes rögzítés. A kötéléknek és fészkének két szemközti oldala 

az önzárás határszögénél kisebb szöget zár be egymással, így összeszerelés és terhelés után 

nem lazul ki, viszont terheletlenül, pl. kötélcsere alkalmával könnyen oldható. Tartókötelek 
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végét kúpos hüvely és alacsony olvadáspontú kiöntőfém alkalmazásával alakítják ki. A 

sodronykötélvég-hüvely nem oldható kötés. A felsorolt kialakításokat a 3.10. ábra szemlél-

teti. 

3.5. Kötélkorongok és kötéldobok 

A hajlékony vonóelemeket (kötél, lánc) kötél- vagy láncdobokra csévélik és terelőkoron-

gokkal vezetik meg. 

3.5.1. Kötélkorong kialakítások 

A kötélkorongok a futókötél terelésére szolgálnak, öntött és hegesztett kivitelben készül-

hetnek. Kisebb átmérőknél az előbbi, nagy átmérőknél az utóbbi változat alkalmazása gaz-

daságos. Hornyának profilját, minimális átmérőjét szabvány rögzíti. A kötélkorongok ket-

tős gördülő csapágyazásúak. Fő részei: a hornyos kialakítású koszorú, a korong-agy a 

csapágyazással és a koszorút az aggyal összekapcsoló küllők, vagy küllőtárcsa. A 3.11. 

ábra egy öntött és egy hegesztett kivitelű kötélkorong keresztmetszetét szemlélteti. 

     

3.11. ábra. Öntött és hegesztett kivitelű kötélkorong 
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3.5.2. Kötéldob kialakítások 

 

3.12. ábra. Hegesztett kivitelű, hornyolt kötéldob 

 

     

3.13. ábra. Kötéldob horony és kötéldob karima 
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3.14. ábra. Kötélvég rögzítés dobon 

1 – kötél; 2 – felfutó kötélág; 3 – leszorító elemek. 
 

A kötéldob palástján a kötél kímélése érdekében a kötél keresztmetszetéhez igazodó (szab-

ványos) profilú, csavarmenet szerű hornyolást alakítanak ki, melyre a kötelet egy rétegben 

csévélik fel. Nagy emelési magasságú daruknál szükséges, hogy a kötelet több rétegben, 

kötélsorolóval irányítva csévéljék a dobra. 

A kötéldobon a kötélvéget csavarozott szorítóelemekkel rögzítik. A szorítóelemekből lega-

lább 6 db-ot kell beépíteni. Ennek ellenére ez a súrlódó kapcsolat nem nyújt elegendő biz-

tonságot a kötélvég kicsúszásával szemben, ezért a kötélből három tartalékmenettel többet 

kell a dobra csévélni, melyek alsó horogállásnál sem tekeredhetnek le. 

A kötélnek a kötéldobon való meglazulása esetén sem szabad a dobról lecsúsznia, mert a 

tengelyhez becsípődő kötél a dob forgásakor elszakadhat. Ez ellen véd a kötéldob-karima. 

A kötélnek a dob hornyából való kiugrását, utólag is beépíthető kötélkiugrás-gátló nyomó-

görgőkkel (3.15. ábra) akadályozhatjuk meg. 

 

3.15. ábra. Kötélkiugrás-gátló nyomógörgő 

3.6. Szemesláncok 

A szemesláncok szénacél huzalból hajlított és összehegesztett szemek fűzére. Térben 

teszőlegesen hajlíthatóak, vezethetőek, akár csak a kötelek. Lényeges különbség köztük, 
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hogy azonos teherbírás esetén a láncok folyóméterenkénti tömege lényegesen nagyobb a 

kötelekénél. A lánc hirtelen megy tönkre a „leggyengébb láncszemnél”, míg a kötél 

elemiszálanként, esetleg pászmánként, észrevehető folyamat során jut el a tönkremenetelig. 

(A hirtelen kötélszakadás természetesen előfordulhat, de csak valamilyen extrém igénybe-

vétel hírtelen fellépése esetén, pl. nyíródás.) A szemesláncok betölthetnek teher-, hajtó- és 

vonólánc funkciót. 

A szemesláncok jellemző méreteit a 3.16. ábra mutatja. A láncok alapvető geometriai jel-

lemzője a t osztás. Ehhez viszonyítva a d huzalátmérőt, oszthatjuk fel a láncokat rövid-, 

illetve hosszúszeműekre. A lánc rövidszemű, ha dt 3 és db 5,3 , hosszúszeműeknél 

dt 3 . 

Méretpontosság alapján kétféle csoportba sorolhatjuk a szemesláncokat: közepes tűrésű 

(MSZ EN 818-2 és -3) csak láncfüggesztékekhez és finom tűrésű (MSZ EN 818-7) emelő-

berendezésekhez. A finom tűrés tehát a kézi-és gépi üzemben alkalmazott hajtóláncoknál 

alapkövetelmény. Ez utóbbi célra csak hegesztett, rövidszemű láncok használhatók. 

 

3.16. ábra. Szemeslánc 

Sajátos kialakításúak a szemeslánc kerekek, ezen belül is a hajtó- és a terelő lánckerekek. 

Ezt példázza a 3.17. ábra. A láncok lehetnek kézi- és gépi üzeműek. Ettől függően mérete-

zésüknél a biztonsági tényezők különbözőek (a gépi hajtásnál nagyobbak). Nagyságuk: 

kézi láncoknál 4 , gépi hajtásúaknál 20...10 . A méretezés alapelve hasonló a köte-

lekéhez: 

szm FF   

 

3.17. ábra. Hajtó- és terelő lánckerekek 
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4. Teherfelvevő szerkezetek 

A teherfelvevő eszközök elsőrendű célja: lehetővé tenni, illetve adott célok érdekében al-

kalmasabbá tenni a teher és a daruhorog közötti kapcsolatot. Ezeknek az eszközöknek a 

kialakítása elsősorban az emelt teher sajátosságaihoz alkalmazkodik és az anyagmozgatási 

technológia hatékonyságának növelését szolgálja. Természetesen az emelendő terheken is 

ki kell alakítani olyan megfogási lehetőségeket (kapcsolódási pontokat), amelyek biztonsá-

gos és a teher károsodását nem okozó emelést tesznek lehetővé. 

A teherfelvevő eszközök a teher rögzítésének módja szerint lehetnek alakzárók, vagy erő-

zárók (utóbbiak súrlódó erő, mágneses erő, vagy vákuum segítségével fogják meg a ter-

het). 

Biztonságtechnikai követelmény, hogy a teher a megfogásból ne csússzon ki, ne billenjen 

le a daruval való mozgatás közben. A teherfelvevő eszköz jellemzői: teherbírás, a teher 

egyéb adatai (méret, alak). Lehet a daru szerves része, vagy cserélhető tartozéka. 

4.1. Daruhorgok 

A daruhorgok a legtöbb daru alapvető teherfelvevő eszköze. Önmagában azonban nem, 

csak ún. horogszerkezet alkatrészeként alkalmas a teher felvételére. Ennek ellenére foglal-

koznunk kell külön a daruhorgokkal, hiszen az emelőgépek egyik legfontosabb gépelemét 

képviselik. 

Kialakításuk szerint a következő daruhorog típusokat alkalmazzák: 

– egyágú daruhorog (4.1. ábra), 

– kétágú daruhorog (4.2. ábra), 

– darukengyel (4.2. ábra). 

Az egyágú daruhorog egy speciális változata a szemes horog, amelyet más teherfelvevő 

eszközök alkatrészeként alkalmaznak. 

 

4.1. ábra. Egyágú daruhorog 
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4.2. ábra. Kétágú daruhorog és háromcsuklós kengyel 

4.1.1. Egyágú daruhorog igénybevételei 

Az egyágú daruhorog alakja a legkedvezőbb anyagkihasználás érdekében jött létre. Legjel-

lemzőbb terhelési esete a függő teher súlyerejének hatása. A horognak két mértékadó ke-

resztmetszetét érdemes vizsgálni: az egyik a horogszár 1d  átmérőjű kör alakú keresztmet-

szete, ahol a feszültség: 




2

1

1

4

d

Q
d   

A másik, a sokkal bonyolultabb feszültség-eloszlású A-A szelvény. Igénybevétele húzás és 

hajlítás. Vizsgálatához nem elegendő a külpontos húzás módszerét alkalmazni, mert az 

rendkívül durva hibákat eredményezne. Igen pontos, mérésekkel is igazolható eredményt 

szolgáltat a Grashof-képlet használata, amely a síkgörbe tartók igénybevételének és fe-

szültségeloszlásának elméletén alapul. Formailag a képlet az alábbi alakú: 

yR

y

xAR

M

RA

M

A

Q


     ahol    
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1
 

 

4.3. ábra. Daruhorog feszültségeloszlásának meghatározása 
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A képletet és az ábrát megfigyelve könnyen belátható, hogy a hajlítónyomaték a súlyponti 

tengelyre RQM  , amiből az következik, hogy az első két tag kiejti egymást. Ez egy-

ben azt is jelenti, hogy a súlyponti szálban a feszültség zérus. A levezetést nem részletezve 

azt kapjuk, x értéke konstans, meghatározását pedig az ún. Tolle-szerkesztés módszerével 

nyerhető (az ábrán bevonalkázott) terület integrálásával végezhetjük el. A feszültségelosz-

lás függvénye hiperbolikus lesz az yRy /  tényező miatt. 

A végképletben szereplő x értékét kifejező formula: , ahol a f értékek a 

szerkesztésből származó területek. A feszültségeloszlást, és a Tolle-szerkesztés módszerét 

a 4.3. ábrán mutatjuk be. 

4.1.2. Horogszerkezet kialakítások 

A daruhorog a terhet általában több-kötélágas csigasor segítségével emeli. A horog és a 

csigasor mozgó kötélkorongjait összefogó egységet horogszerkezetnek nevezzük (4.4. áb-

ra). Fő elemei: a daruhorog, a horoganya, a talpcsapágy, a horoghíd és a burkolattal ellátott 

kötélkorongok. A horog elforgathatósága érdekében a horoganyát nem szabad meghúzni, 

mert akkor a talpcsapágy befeszül. A horoganya lecsavarodását a horogszárról, mindkettőn 

keresztbe mart horonyba rögzített laposacéllal akadályozzák meg. A kötélkorong burkola-

tának feladata a korong és a kötél védelme sérülésektől, ezen kívül megakadályozza a kö-

télnek a korong hornyából való kiugrását is. Szabadban működő darunál a burkolat alját a 

csapadék elvezetése érdekében át kell fúrni. 

 

 

 

4.4. ábra. Horogszerkezet 
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A toronydaruk horogszerkezetének kialakítása és kötélvezetése (4.5. ábra) lényegesen eltér 

a kis emelőmagasságú darukétól. A fő ok annak elkerülése, hogy az emelőkötélzet össze-

csavarodjon. Az is különlegesség, hogy a mozgó kötélágak számát variálni lehet. 

 

4.5. ábra. Variálható 2-4 kötélágas felfüggesztésű horogszerkezet 

4.2. Darabáru megfogó szerkezetek: 

4.2.1. Kötözőkötél 

Acélsodrony, növényi rost, vagy műszál kötélből, esetleg műszál hevederből készül. A zárt 

hurok többféleképpen használható a teher felkötésére (4.6. ábra). Kerülni kell az olyan 

megoldásokat, amelyeknél a kötél éles sarkon, vagy kis sugáron törik meg, mert az így 

sérült kötelet nem szabad a továbbiakban felhasználni. Ezért célszerű élvédők használata. 

 

4.6. ábra. Kötöző kötelek alkalmazása 



4. TEHERFELVEVŐ SZERKEZETEK  33 

 Keisz István, BME www.tankonyvtar.hu 

4.2.2. Függesztékek 

Készülhetnek acélsodrony kötélből, vagy szemesláncból. (Ez utóbbiakat meleg üzemben 

kötelező alkalmazni.) 

A következőkben a sodronykötél függesztékekkel foglalkozunk, de egyes követelmények – 

értelemszerűen – a szemeslánc függesztékekre is vonatkoznak. 

Kialakításuk szabványos (4.7. ábra). Készülnek egy-, két-, három- és négyágú kivitelben. 

Teherbírásuk általában áganként értendő, de ma már a gyártók többsége az egész 

függesztékre vonatkozóan adja meg a teherbírást, a terpesztési szög függvényében. A 

függesztékeket végszemekkel, ill. horgokkal látják el. A függesztékek alakzáróak. 

Alkalmazásuknál lényeges szempont, hogy a kötélágak mekkora szöget zárnak be egymás-

sal. Ha például a bezárt szög 120° -os, a kötélágban az emelt teher teljes súlyának megfele-

lő kötélerő ébred. Ennél nagyobb terpesztési szög nem megengedett. Célszerű 90° -os ter-

pesztést alkalmazni. A függeszték ágainak hosszát az emelendő tárgyon lévő bekötési pon-

tok távolságától függően kell megválasztani. 

A függesztékekkel szemben támasztott követelmények megegyeznek az emelőkötelekével. 

Jelöléssel kell ellátni, amely tartalmazza a teherbírást és az azonosító számát, amely a 

függeszték nyilvántartó lapján van feltüntetve. A meghibásodott függesztéket az eltávolítá-

sig zárt helyen kell tárolni. 

 

 

 

4.7. ábra. Kötél függesztékek 

 

4.2.3. Emelőgerendák 

Nagy kiterjedésű terhek emeléséhez, vagy két daruval végzett közös emeléshez használják. 

Célszerű úgy elkészíteni, hogy a teherfelfüggesztés távolsága állítható legyen (4.9. ábra). 

Előnyük, hogy megóvják az emelt tárgyakat a nemkívánatos igénybevételektől, illetve le-

hetővé teszik az aszimmetrikus tömegeloszlású terhek megfelelő pozíciójának megtartását. 

A két daruval történő emelésre szolgáló emelőgerendát a 4.8. ábrán mutatjuk be. 
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4.8. ábra. Emelőgerenda két daruval végzendő emeléshez 

 

 

4.9. ábra. Állítható távolságú emelőgerenda 

1 – főtartó; 2 – felfüggesztő lemez; 3 – horog beakasztó lemez; 4 – függesztőszem; 
5 – kapcsolószem; 6 – függeszték; 7 – távtartó; 8 – zárólemez; 9 – bordázott ütköző; 

10 – bal- és jobbmenetes csavarorsó; 11 – csúszócsapágy; 12 – kézi lánckerék; 
13 – kézi szemeslánc; 14 – mozgóanya; 15 – futógörgő; 16 – függeszték; 

17 – összekötő lemez; 18 – teherlánc; 19 – szemeslánc-horog 

4.2.4. Fogók 

Azonos, vagy közel azonos terhekhez egy fogót használnak. A fogók erőzárók, súrlódási 

erővel működnek. A lemezfogó az álló helyzetben lévő lemezt fogja meg két excentrikus 

lengőpofa között (4.10. ábra). Egyszerre kettőt kell használni, mert ha a terhet nem a súly-

pontja fölött fogják be, a lemez kifordulhat a fogóból. 
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4.10. ábra. Excenteres lemezfogó 

 

 

 

4.11. ábra. Ollókaros fogó 

Az ollókaros fogókat téglatest, hengeres test megfogásához lehet alkalmazni (4.11. ábra). 

A fogók az önzárás elve alapján működnek. Mindkét eszköznél megfigyelhető, hogy a ge-

ometriai viszonyoknak megfelelően alakul ki az NF  szorítóerő (normálerő). Az emelt teher 

súlyerejének fele ( 2/Q ) és a normálerő eredőjének iránya   szöget zár be a normálerő 

irányával. Ennek alapján felírható, hogy: 

NF

Q

2
tg   ,    azaz    

2
tg

Q
FN   . 
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A kicsúszás határesetében 
2

Q
FN   , ami azt jelenti, hogy biztonságos megfogás csak 

akkor lehetséges, ha:  tg  azaz   , ugyanis  tg , ahol   az ún. súrlódási 

szög. 

A fentiekből levonhatjuk azt a fontos következtetést, hogy egyazon fogószerkezet nem 

alkalmazható különböző méretű és súrlódási tulajdonságokkal rendelkező terhek biztonsá-

gos emelésére. 

4.2.5. Emelőmágnesek 

Az emelőmágnesek (4.12. ábra) ferromágneses anyagokhoz emelésére használhatók. A 

teherbírásuk függ a teher alakjától: ha a lemezből felemelt mennyiséget 100%-nak tekint-

jük, gömb alakú tárgyakból 30%-nyit, acélforgácsból 3%-nyit tud felemelni. 

 

4.12. ábra. Kör alakú és szögletes emelőmágnes 

4.2.6. Konténeremelő szerkezetek 

Sok változatuk használatos a kézi működtetésűtől az automatizáltig. Van teleszkópos kivi-

telű, melyet változó hosszúságú konténerek esetén lehet használni és felszerelhetnek tö-

megközéppont kiegyenlítőt a konténer meg fogó keretre. A konténer megfogása a 4 sarok-

elemnél történik, ovális lyukon keresztül behelyezett, majd derékszögben elfordított kul-

csokkal. A távműködtetésű konténermegfogót érzékelőkkel szerelik fel: ha nem mind a 4 

kulcs rögzít, az emelés nem indítható el. Egy megoldást mutat be az 4.13. ábra. 

 

4.13. ábra. Konténeremelő szerkezet 
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4.3. Ömlesztett anyagokat felvevő szerkezetek 

4.3.1. Fenékürítésű edény 

A tölcsérszerűen összeszűkülő edény kifolyásnyílását egy kúp zárja le (4.14. ábra). Amíg a 

vonórúd a daruhorgon függ, az edény zárva marad. Az edény tartalma akkor ürül ki, ha 

támaszra ültetjük, és a kúpot tovább süllyesztjük. A dolgozókat az ürítés helyétől távol kell 

tartani (elkerítéssel, táblával). 

 

4.14. ábra. Fenékürítésű edény 

4.3.2. Billenő teknő 

A billenő teknő (4.15. ábra) működtetésének lényege, hogy a megtöltött edény súlypontja 

előbbre van, mint a billenési forgástengely. Ezért emelés előtt a teknőt rögzíteni kell. Az 

ürítés helyén, a rögzítést kioldva a tartály kibillen, és az anyag kiömlik. A teknő az ürítést 

követően magától visszabillen, mert üresen a súlypontja a billenési tengely függőlegesébe 

esik. 

 

4.15. ábra. Billenő teknő 
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4.3.3. Kétköteles markoló 

A markolókat ciklikusan működtetik. A ciklus fázisai: (1) a nyitott kanál ráengedése az anyag-

halmazra, (2) a kanál töltése zárás közben, (3) a telített kanál mozgatása az ürítés helye fölé, 

(4) a kanál nyitása és ürítése (4.16. ábra). A kétköteles markolóknál a nyitást és zárást, vala-

mint az emelést és süllyesztést speciális, két-kötéldobos emelőmű végzi. A hidraulikus marko-

ló munkaciklusa ugyanilyen, de a markoló nyitását és zárását hidraulikus munkahengerek vég-

zik. Ha a hidraulikus tápegység a darun van, hosszú, tömlődobról lecsévélt tömlővel juttatják 

el az olajat a markoló munkahengeréhez. A markolók edényének alakja, a markoló által kifej-

tett záróerő nagysága függ a mozgatott anyagtól. Ezért mindig a szállított anyagnak megfelelő 

markolót kell a darura felszerelni. A markolóból a daru mozgása közben az anyag szóródhat, 

ezért a markoló (mint minden más függő teher) alatt tartózkodni tilos. 

    
1 2 3 4 

4.16. ábra. Kétköteles markoló munkaciklusa 

A köteles markoló záróerejét saját súlyából származó kötélerők hozzák létre. A 4.17. ábrán 

látható egy iker-kötélvezetésű kétköteles markoló erőtani ábrája. A szerelék alsó és felső tömb-

je között többkötélágas csigasor található, amely a zárókötélben ébredő erőt megsokszorozva 

húzza össze a két tömböt. A kanálmozgató rudazat adja át a markoló kanalaknak a zárásához 

szükséges erőt, melynek nagysága a zárás folyamán – a geometriai viszonyok átalakulása so-

rán – folyamatosan változik. Az ábrán a zárási folyamat kezdeti állapota látható. 

  

4.17. ábra. Kétköteles markoló erőtani ábrája 
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Elterjedtek a hidraulikus munkahengerekkel működtetett megoldások. Erre láthatunk pél-

dákat az 4.18. ábrán. Két alapvető változat különböztethető meg: az egyiknél az alsó és 

felső tömböt merev rúd köti össze, a kanalakat hidraulikus munkahengerek mozgatják, a 

másiknál a helyzet fordított: középen van a munkahenger, és a kanalakat mozgatják merev 

rudak. Ez utóbbi megoldás a köteles markoló hidraulikus változatának tekinthető. 

   

4.18. ábra. Hidraulikus markolók 
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5. Fékszerkezetek 

A fékeket funkciójuk szerint az alábbi módon szokás csoportosítani: 

– rögzítő fék: alapvető feladata a teher biztonságos megtartása még áramkimaradás 

esetén is; 

– lassító fék: főként a daru vagy a futómacska megfelelő lassulásának vagy kifutási út-

hosszának a megvalósítása, illetve álló helyzetben való rögzítése;  

– szabályozó fék: daruknál ritkán alkalmazzák, a teher egyenletes sebességű süllyesz-

tésére alkalmas. 

A csoportosítás másik szempontja a szerkezeti kialakítás. Ennek megfelelően az alábbi 

változatok terjedtek el: 

– külső vagy belső pofás (dob-) fékek; 

– szalagfékek; 

– kúpos és tárcsás fékek; 

– tárcsafékek. 

A fékek méretezése abból indul ki, hogy a daru valamely gépészeti egysége – fékezési 

üzemmódban – mekkora fékező nyomatékot igényel. Ezt követi a megfelelő szerkezeti 

kialakítás megválasztása a korábban felsorolt változatok közül, majd az adott fékkonstruk-

ció megtervezése, amelynek fő célja a fékműködtető erő meghatározása. 

A fék működése közben kétféle hatás éri a fékbetéteket: az egyik a felületi nyomás, a má-

sik a súrlódás közben fellépő hőhatás. E két hatást megfelelő paraméterekkel jellemezzük, 

amelyek felső határértékekkel vannak korlátozva. 

A szükséges fékezőnyomaték megállapítása a rögzítőfékek és a lassítófékek esetében lé-

nyegesen eltérnek egymástól. 

Rögzítő fékeket kell alkalmazni a teheremelő- és a gémbillentőműveknél, mert itt állhat 

fenn a teher és/vagy a gém lezuhanása. Ezért a szükséges fékezőnyomatékot az alábbiak 

szerint számítjuk: 

stsszüksf MM _  

ahol stsM : a teher megtartásához (avagy a teher egyenletes sebességgel végzett 

süllyesztéséhez) szükséges nyomaték, 

  : a biztonsági tényező (meghatározását a későbbiekben ismertetjük). 

Lassító fékek esetében a szükséges fékezőnyomaték meghatározása az alábbi képlet alap-

ján történik: 

instfszüksf MMM _  

ahol :stfM  az egyenletes sebességgel végzett fékezéshez szükséges nyomaték, 

 inM : a mozgó tömegek lassításához szükséges nyomaték. 
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Ez utóbbi nyomaték összetevő kifejezhető az frinM   képlettel, melyben red  az 

összes lassítandó tömegnek (és tehetetlenségi nyomatéknak), a fékezett tengelyre redukált 

tehetetlenségi nyomatéka, f  pedig ugyanennek a tengelynek a szöglassulása. Tekintettel 

arra, hogy a tehetetlenségi nyomaték ismertnek vehető, a szöglassulást igényeinknek meg-

felelően választhatjuk meg. Ennek alapja lehet a daruszerkezet kívánt lassulásának, a féke-

zés úthosszának, a fékezés időtartamának stb. meghatározása. 

A féket működtető (záró) rugó hatását a fék nyitására szolgáló berendezés, az elektrohidra-

ulikus féklazító szerkezet oldja fel. Ez az egység minden típusú és szerkezeti megoldású 

fékberendezésnek szerves része. Kiválasztása gyártmánykatalógusokból történik. Működ-

tetésére jellemző, hogy a villamos motor bekapcsolásával egy időben végzi a fék nyitását, 

illetve, ha a motor tápfeszültsége bármilyen okból megszűnik, a féklazító is kikapcsolódik. 

Ekkor a zárórugó lép működésbe, és megállítja a rendszert. Az 5.1. ábrán bemutatunk egy 

féklazító szerkezetet, feltüntetve a legfontosabb alkatrészeit. 

 

5.1. ábra. Elektrohidraulikus féklazító berendezés 

 

5.1. Pofás fékek 

A pofásfékek működésének és erőtani számításának alapelveit és módszereit az egyszerű, 

egypofás fék példáján keresztül mutatjuk be. Elöljáróban meg kell említeni, hogy a pofás 

fékeknek két, alapvetően eltérő kialakítású változata létezik: a merev pofás és a csuklópo-

fás megoldás. (Az elnevezés azt fejezi ki, hogyan kapcsolódik a fékpofa a fékkarhoz.) 

5.1.1. Merevpofás fék 

Két jellemző kialakításának vázlata az 5.2. ábrán látható. A fékkar egykarú emelőként vi-

selkedik. Az egyik vége csuklósan kapcsolódik a vázszerkezethez, másik végére hat a fék-

záró erő ( zF ), egy közbülső helyen pedig – a fékpofa közbeiktatásával – feltámaszkodik 
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a tD átmérőjű féktárcsára, ahol NF  normálerő és Ns FF   súrlódóerő ébred. (A fékpofá-

ra megoszló terhelések hatnak, ezeket helyettesítjük az NF  és az sF  koncentrált erőkkel.) 

A fékkar lehet egyenes, vagy íves. Alább először az egyenes karra vonatkozó estet tárgyal-

juk, mert ennek alapján vizsgálhatjuk az íves kar kialakításának egyik speciális esetét is. 

 

5.2. ábra. Merevpofás fék kialakítások 

1 – egyenes fékkarral; 2 – íves fékkarral. 

 

Első lépésben felírjuk a nyomatéki egyensúly egyenletét a fékkar O csuklópontjára. (A 

nyomatékok pozitívként értelmezett iránya tetszőleges lehet, csak alkalmazása legyen kö-

vetkezetes.) 

0oM  0 cFaFbF sNz  

Tekintve, hogy Ns FF  , innen 


s
N

F
F  , behelyettesítve a nyomatékegyensúly egyen-

letébe:   0 cFa
F

bF s
s

z


   azaz   0










 c

a
FbF sz


; 

 a súrlódóerőt kifejezve:  
ca

b
FF zs






  

 a fékezőnyomaték:   
22

t
z

t
sf

D

ca

b
F

D
FM






  

Az adott fékezőnyomatékhoz szükséges záróerőt egyszerű átrendezés útján kaphatjuk meg: 

b

ca

D

M
F

t

f

z





2
 

A bemutatott levezetés csak akkor ad helyes eredményt, ha a féktárcsa forgásiránya az 

óramutató járásával egyező. Ha ellenkező irányú, akkor a nyomatékegyensúly egyenleté-

ben a súrlódóerő nyomatéka előjelet vált. Ekkor a fékezőnyomaték képlete az alábbira mó-

dosul: 
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2

t
zf

D

ca

b
FM






  

Mivel a nevező értéke csökken, a fékezőnyomaték ( fM  ) értéke – azonos záróerő esetén – 

megnő, azaz a kívánt fékezőnyomatékot ez esetben kisebb záró erővel ( zF  ) lehet elérni: 

b

ca

D

M
F

t

f

z





2
 

Amennyiben c értéke nulla, a fékezőnyomaték a forgásiránytól függetlenné válik: 

2

t
zf

D

a

b
FM   

A merevpofás fékek nagy hátránya, hogy nem önbeállóak, így kopásuk a fékbetét mentén 

nem egyenletes. Emiatt alkalmazásuk ma már teljesen kihalt. (Más a helyzet a belső pofás, 

azaz dobfékek esetén, itt ugyanis a csuklópofás kialakítás nehezen oldható meg.) Daruknál 

amúgy a dobfékek alkalmazása nem jellemző. 

5.1.2. Csuklópofás fék 

Vázlata az 5.3. ábrán látható. Mint már említettük, kialakítása csak abban különbözik a 

merevpofás fékétől, hogy a fékpofa csuklósan kapcsolódik a fékkarhoz. Ez a különbség 

azonban erőtani szempontból jelentős eltéréseket eredményez a merevpofáshoz képest. Az 

eltérés abból a mechanikai alaptételből ered, hogy a csuklós kapcsolat nem képes nyoma-

tékátvitelre. Ezért a fékkar nyomatékegyensúly egyenletének felírása is másként történik. 

 

5.3. ábra. Csuklópofás fék kialakítások 

1 – egyenes fékkarral; 2 – íves fékkarral 

 

Először az egyenes fékkar esetét vizsgáljuk. Az egyenlet felírásakor némi elhanyagolással 

élünk, amely jelentéktelen hibát okoz a pontos számításokhoz képest, viszont a felírás igen 

egyszerűvé válik. A problémát itt is a csuklós kapcsolat okozza, ugyanis ha a csukló nem 

vihet át nyomatékot, akkor a normálerő és a súrlódóerő eredőjének át kell mennie a csuk-

lóponton. 
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A súrlódóerőt, bár ténylegesen a fékpofán ébred, át kell helyezni a fékpofa csuklópontjába.  

Felírva a nyomatékegyensúly egyenletét az O pontra: 

0oM     0 aFbF Nz     


s
N

F
F   

Tekintve, hogy itt is érvényesek a következők: Ns FF  , innen 


s
N

F
F  . Behelyette-

sítve a nyomatékegyensúly egyenletébe: 

0 a
F

bF
s

z


    a súrlódóerőt kifejezve:    
a

b
FF zs   

A fékezőnyomaték:   
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t
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D

a

b
F

D
FM   

Az adott fékezőnyomatékhoz szükséges záróerőt átrendezés útján kapjuk: 

b

a

D

M
F

t

f

z


2
  

A fentiekből kitűnik, hogy az egyenes karú kialakítás esetén lesz a fékezőnyomaték a for-

gásiránytól független. 

Íves kar esetén, ha a fékkar csuklópontja egy függőlegesbe esik a fékpofa és a féktárcsa 

érintkezési pontjával, a nyomatékegyensúly egyenlete az alábbiak szerint alakul: 

0oM  0 cFaFbF sNz  

Tekintve, hogy Ns FF  , innen 


s
N

F
F  , behelyettesítve a nyomatékegyensúly egyen-

letébe:  0 cFa
F

bF s
s

z


,   azaz   0










 c
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 a súrlódóerőt kifejezve:  
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b
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 a fékezőnyomaték:    
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t
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D
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Átrendezés után a szükséges záróerő:  
b

ca

D

M
F

t

f

z





2
 

Ha a merevpofás fékeknél levont következtetéseket itt is figyelembe vesszük, elmondható, 

hogy a fékezőnyomaték függ a forgásiránytól. 

A továbbiakban csak a csuklópofás fékszerkezetekkel foglalkozunk. Az 5.4. ábrán egy, a 

legegyszerűbbnek tekinthető kétpofás fék vonalas vázlata látható.  
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5.4. ábra. Kétpofás fék vázlata 

1 – fékkar; 2 – fékpofa; 3 – szögemelő; 4 – összekötő rúd; 5 – féktárcsa 

 

A féktárcsát egy-egy fékpofa fogja közre, melyek fékkarjaik által szoríthatók a féktárcsá-

hoz. A záróerőt a fékkarok felső végeihez kapcsolódó összekötő rúd és egy szögemelő adja 

át a féket záró szerkezeti egységről. A fékkarok a vázszerkezethez szintén csuklósan csat-

lakoznak. A fékeket ma már kizárólag rugóerő zárja. (Korábban gyakran alkalmazták a 

súlyterheléssel záró fékeket.) A rugó elhelyezhető külön egységként, de ezeket a megoldá-

sokat mindinkább kiszorítják a zárórugóval egybeépített hidraulikus féklazítók.  

A fékkarok és a szögemelő geometriai adataiból kiszámítható az a kinematikai áttétel, 

amely az NF  normálerő és az rF  záró-rugóerő hatásvonala között adódik: 

d

c

a

b
i f   

A valóságban a szerkezet nagyszámú csuklópontjában nem elhanyagolható csapsúrlódás 

lép fel, melynek hatását egy, a normálerőt csökkentő f  hatásfokkal vesszük figyelembe. 

Ennek megfelelően a súrlódási erő mindkét fékpofa-féktárcsa kapcsolatnál: 

rffNs FiFF    

A súrlódási erők erőpárt képeznek, melynek karja egyenlő a féktárcsa átmérőjével, ezért a 

fékezőnyomatékot az alábbi képlettel számíthatjuk: 

trfftsf DFiDFM   

Ha ismerjük a szükséges fékezőnyomatékot, a záró-rugóerőt a fentiekből kifejezve a kö-

vetkező képlettel határozhatjuk meg: 

tff

f

r
Di

M
F


  

Az 5.5. ábra egy valóságos kétpofás fék összeállítási rajzát mutatja be. 
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5.5. ábra. Kétpofás fék összeállítási rajza 

1 – talplemez; 2 – alátét lemez; 3 – fékkar; 4 – fékpofa ütköző; 5 – fékpofa; 6 – összekötőrúd; 
7 – rúdhossz állító szerkezet; 8 – szögemelő; 9 – zárórugó ház; 10 – féklazító szerkezet; 11 – állítócsa-

var. 

 

A pofás fékeknél ébredő felületi nyomást az alábbi képlettel számíthatjuk: 

p

N

hb

F
k     (

2
N/mm ) , 

ahol NF : a fékpofára ható normálerő (mm) ; 

 b : a fékpofa szélessége (mm) ; 

 ph : a fékpofa magassága (mm) . 

A felületi nyomás maximális értéke:   3,0max k N/mm
2
 . 

A fékezéskor fellépő fajlagos hőteljesítmény: 

kvk      (
2

W/mm ) 

ahol k : a felületi nyomás, 

  : a súrlódási tényező, 

 kv : a féktárcsa kerületi sebessége (m/s), 

A fajlagos hőteljesítmény maximális értéke:   2,1max  W/mm
2
 . 

A fékszerkezetet, üzemideje során rendszeresen ellenőrizni kell. Ennek egyik fontos eleme 

a fékbetétek kopásának nyomon követése, és a megfelelő értékek utánállítása. Erre nyújt 

lehetőséget az összekötőrúd hosszának állíthatósága, valamint a fékkarok nyithatóságának 

mértékét szabályozó ütközőcsavarok pozíciójának szabályozhatósága. Az is lényeges, hogy 
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a féklazító szerkezet dugattyúja ne kerülhessen alsó véghelyzetbe, mielőtt a fék záródna. 

Be kell tartani az előírt fékhézagot is. Nyitott állapotban a csuklós fékpofáknak nem szabad 

bebillenniük és ezáltal hajtás közben is súrlódniuk a féktárcsához. Mindezek betartása ese-

tén – hacsak nem merül fel egyéb meghibásodás – a fék biztonságosan üzemeltethető a 

fékbetétek megengedhető kopásának eléréséig. 

A rajzon látható fékszerkezet íves fékkarokkal rendelkezik. Ebből következik, hogy a két 

fékpofán nem azonosak a normálerők, így a súrlódási erők sem. Általános esetben a féke-

zőnyomatékot a következő formulával számíthatjuk: 

. 

5.2. Szalagfékek 

A szalagfékek működése azon alapul, hogy a féktárcsa felületére egy – fékbetét anyaggal 

bevont – acélszalagot feszítünk, megfelelő ívhosszon, melynek középponti szöge (átfogási 

szöge) radiánban megadva   nagyságú. Fékezés közben a fékszalag és a féktárcsa között, 

minden át sd  ívszakaszon Td  súrlódási erő ébred. Ezen erők összegezett értéke, mint ke-

rületi erő, hozzáadódik az 0o  helyen, a fékkarról átadódó ( oT ) erőhöz. Ily módon az 

  helyen kialakuló ( 1T ) szalagerő és a oT  erő különbségével egyenlő ( K ) kerületi jön 

létre. 

A fékezőnyomaték tehát: . 

A kerületi erő az ívhossz mentén változó mértékben növekszik és függ a kezdeti értéktől. 

A két erő 
oT

T1  arányát az alábbi levezetés eredményeként határozhatjuk meg. 

 

5.6. ábra. A szalagfék erőjátéka 
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Az 5.6. ábra szerint egy tetszőleges helyen felvett helyen kijelölünk egy sd  ívszakaszt, 

melynek középponti szöge d . Ennek megfelelően az ív elején és végén ébredő erők is 

d  szöget fognak bezárni. Tekintve, hogy 0d T , T  és TT d vektoriális eredője, 

dd TN   és radiális irányú. 

A súrlódási- és egyben szalagerő növekménye:  ddd TNT  . Ez az egyenlőség 

egy elsőrendű, szeparálható differenciálegyenletté alakítható: 

 d
d


T

T
 

melynek mindkét oldalán határozott integrálást hajtunk végre oT -tól 1T -ig, illetve 0-tól  -

ig, azaz: 

 





0

d
d

1

0

T

T
T

T
 

Az elemi integrálási szabályok szerint:  oTT lnln 1 ,   azaz   

oT

T1ln  

Ha mindkét oldalt e alapra emeljük, megkapjuk a végképletet: 


e

T

T

o

1  melyből következik, hogy   


eTT o1  

A kerületi erő:  )1(1 


eTTTK oo  

A fékezőnyomaték: 
2

)1(
D

eTM of 
  

5.2.1. Egyszerű szalagfék 

Az egyszerű szalagfék vázlatát az 5.7. ábra szemlélteti. A fékszalagot egy fékkar feszíti a 

féktárcsára a kar végére ható zF  záróerő segítségével. A fékkar másik vége csuklósan kap-

csolódik a vázszerkezethez. Fő jellemzője, hogy a fékszalagnak csak az egyik vége kapcso-

lódik a fékkarhoz. Gyakori a vázlaton látható megoldás, amelynél a szalagnak és a karnak 

közös a csuklópontja. 

  

5.7. ábra. Egyszerű szalagfék vázlata 
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A fékkarra ható erők nyomatékegyensúlyi egyenletét felírva az A csuklópontra (részletezés 

nélkül) kapjuk a   
a

b
FT zo    kifejezést. Behelyettesítve a fékezőnyomaték alapképletébe: 

2
)1(

D
e

a

b
FM zf 

  

Az ismert fM  nyomatékhoz szükséges záróerőt a fenti képlet rendezésével kapjuk meg: 

b

a

eD

M
F

f

z
)1(

2





 

A fenti levezetés csak arra az esetre érvényes, amikor a féktárcsa az óramutató járásával 

megegyező irányban forog. Ellenkező esetben oT  és 1T  szerepe felcserélődik, azaz: 


e

T

To






1

,   ebből következően   


e

T
T

o


1  

A fékezőnyomaték kifejezése pedig a következő képben vezethető le: 

A fékkar nyomatékegyensúlya alapján:   
a

b
FT zo  ; 

 a kerületi erő:    










e

TTTK oo

1
11 ; 

 a nyomaték pedig:   
2

1 D

e

e

a

b
FM zf 




  . 

A két forgásirány képletét összehasonlítva látható, hogy az utóbbi jóval kisebb, mint az 

előző. A forgásiránytól való függőség tehát nyilvánvaló. Ha kifejezzük az ismert fékező-

nyomaték létrehozásához szükséges záróerő nagyságát: 

1

2








e

e

b

a

D

M
F

f

z  

ami természetesen azt mutatja, hogy nagyobb záróerőre van szükség azonos fékezőnyoma-

ték létrehozásához. 

5.2.2. Differenciál-szalagfék 

 

5.8. ábra. Differenciál-szalagfék vázlata 
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A differenciál-szalagfék vázlatát az 5.8. ábra szemlélteti. 

A fékszalagot a féktárcsára feszítő kar egyik végére itt is zF  záróerő hat, a kar másik vége 

azonban túlnyúlik a csuklóponton. Fő jellemzője, hogy a fékszalag mindkét vége kapcso-

lódik a fékkarhoz: egyik a záróerő és a csuklópont közötti szakaszon, a másik pedig a kar 

túlnyúló végén. 

A fékkar egyensúlyi egyenlete jelenesetben tartalmazza a fékszalag mindkét bekötési pont-

jában ható erők nyomatékát: 

0oM ; 01  cTaTbF oz  

Az óramutató járásával azonos forgásirányban a fékezőerő: 


eTT o1   


eca

b
FT zo


  

A fékezőnyomaték:      )1(
2

)( 1 


eT
D

TTM oof  

2

)1( D

eca

eb
FM zf 






  

A levezetés eredményéből kitűnik, hogy a szorzat középső tényezője csak akkor pozitív, ha 


eca  . A nevező zérus értéke a szalagfék önzárását jelentené, ekkor ugyanis a fékező-

nyomaték elvileg végtelen. Ennek elkerülése érdekében teljesülnie kell az 
e

c

a
  egyen-

lőtlenségnek. 

Ki lehet jelenteni, hogy a szalagfékek közül a differenciál-szalagfékkel – ebben a forgás-

irányban – lehet a legnagyobb fékezőnyomatékot kifejteni. Ennek azonban az az ára, hogy 

az egész fékszerkezet, a nagy szalagerők miatt, igen jelentős igénybevételt szenved, és a 

féktárcsa tengelyét is extrém hajlítónyomaték terheli. 

A féktárcsa ellenkező forgásiránya esetén viszont ez a szalagfék típus gyakorlatilag hatás-

talan. Ezért alkalmazása csak emelőcsörlőknél jöhet számításba, ahol nagy fékezőnyoma-

tékra csak az egyik forgásirányban, a teher biztonságos megtartásakor van szükség. 

Az ismert fM  nyomatékhoz szükséges záróerőt a fenti képlet rendezésével kapjuk meg: 

)1(

2










eb

eca

D

M
F

f

z  . 

5.2.3. Összegszalagfék 

Az összegszalagfék (5.9. ábra) karjának szintén van túlnyúló része a záróerővel ellentétes 

oldalon (5.9. ábra). A fékszalag bekötései azonban úgy vannak kialakítva, hogy a szalag-

erők nyomatékai azonos irányba fejtsék ki hatásukat, a záróerő nyomatéka ellenében. 
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5.9. ábra. Összegszalagfék vázlata 

A fékezőnyomaték akkor független a forgásiránytól, ha – amint az ábrán is jelölve van – 

mindkét szalagerő karja azonos hosszúságú (a). 

A fékezőnyomaték (mellőzve a levezetést) az alábbi képlet szerint számítható: 

2
)1(

D
e

a

b
FM zf 

  

Ebből, átrendezés után, a szükséges záróerő: 

)1(

2





eb

a

D

M
F

f

z  

Szalagfékeknél a felületi nyomás értékét szintén az 5.6. ábrán szemléltetett erőjáték alapján 

határozhatjuk meg. Mint azt láttuk, a felületi normálerő az ív mentén változik, a felületi 

nyomás is változni fog. 

Egy d  középponti szöghöz tartozó kerületi ívelem:  d
2

d b
D

A   . 

A felületi nyomás:  




d

d2

d

d

bD

T

A

N
k    d - val egyszerűsítve 

 
bD

T
k

2
  . 

Ellenőrzéskor a képletbe maxTT   értékét kell behelyettesíteni. A megengedett maximális 

felületi nyomás itt is 0,3 N/mm
2
 . 

A fékezéskor fellépő fajlagos hőteljesítményt ebben az esetben is a pofásfékeknél bemuta-

tott módszerhez hasonlóan számítjuk: 

kátl vk      (
2

W/mm ) , 

azzal a különbséggel, hogy az átlagos felületi nyomás értékét vesszük figyelembe ahol: 

2

minmax kk
k átl


  

A szalagfékekkel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy manapság már nemigen fordul elő 

az építőipari emelőgépekben. 
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5.3. Kúpos-, tárcsás- és lamellás fékek 

A címben felsorolt fék konstrukciók számítási módszerei sok tekintetben hasonlóak egy-

máshoz. Alapjában véve a kúpos féknél levezethető összefüggésekből származtatható a 

másik kettő is. 

A kúpos fék vázlata az 5.10. ábrán látható. A féktárcsa felülete csonkakúp alakú, amelyet 

tengelyirányú erővel nyomhatunk be egy álló, szintén csonkakúp alakú fészekbe. 

 

5.10. ábra. Kúpos fék vázlata 

A súrlódóerő a csonkakúp felületén, tangenciális irányú megoszló terhelésként lép fel. Ezt 

helyettesíthetjük egyetlen normálerő által létrehozott súrlódóerővel. A normálerő és az F 

axiális erő között az összefüggés: 

NF

F
sin  ,    azaz    

sin

F
FN   . 

Ha a fékezőnyomatékot az 
2

k
k

D
R   közepes tárcsaátmérőre számított tangenciális 

súrlódóerővel számítjuk: 





sin2

k
f

DF
M   

Az adott fékezőnyomatékhoz szükséges nyomóerő: 

k

f

D

M
F



sin2
  

Az így meghatározható, elméleti nyomóerő érték valójában nem elegendő a szükséges fé-

kezőnyomaték létrehozásához. A féktárcsa felületén, a benyomódás közben, a kúp alkotó-

jának irányában is kialakul súrlódóerő, amelyet a nyomóerőnek fedeznie kell. Ennek érde-

kében a szükséges nyomóerőt az elméleti nyomóerőből, szorzótényező alkalmazásával 

határozzuk meg:   FcF 1szüks  ,   ahol   c1 = 1,3…1,8 . 

A tárcsás fék vázlatát az 5.11. ábrán láthatjuk. Ennél a megoldásnál a féktárcsa körgyűrű 

alakú felület, amelyet szintén axiális erő nyom az álló felülethez. A tárcsás fék a kúpos fék 

egy speciális esetének tekinthető, amelynél a félkúpszög  = 90°. 



5. FÉKSZERKEZETEK  53 

 Keisz István, BME www.tankonyvtar.hu 

 

5.11. ábra. Tárcsás fék vázlata 

Ezt figyelembe véve ( 190sin
o
 ): 

2

k
f

DF
M


  és innen:  

k

f

D

M
F



2
  

A felületi nyomás egyszerűen meghatározható a körgyűrű felületének ismeretében: 

4

)(
2
min

2
max DD

Akgy


       

)(

4

2
min

2
max DD

F
k


  

A fékezéskor fellépő fajlagos hőteljesítményt az alábbi képlettel fejezzük ki: 

kvk      (
2

W/mm ) , 

ahol k : a felületi nyomás, 

  : a súrlódási tényező, 

 kv : a féktárcsa körgyűrű átlagos sugarával számított kerületi sebesség 

(m/s), 

A fajlagos hőteljesítmény maximális értéke:   2,1max  W/mm
2
 . 

A lamellás fék tulajdonképpen olyan tárcsás fék, amelynél egy tengelyen több, körgyűrű 

felületű tárcsa helyezkedik el. Szerkezeti kialakítását az 5.12. ábra mutatja be. 

 

5.12. ábra. Lamellás fék vázlata 



54  ÉPÍTŐIPARI ANYAGMOZGATÓGÉPEK I. 

www.tankonyvtar.hu   Keisz István, BME 

A fékezőnyomaték meghatározása hasonló a tárcsás fék esetéhez: 

2

k
f

DFn
M


 ,     innen:  

k

f

Dn

M
F



2
  ,   ahol  n  az egymással érintkező felületek szá-

ma. 

Ugyanez a helyzet a fékezéskor fellépő fajlagos hőteljesítménnyel is ahol szintén figye-

lembe kell venni az érintkező felületek számát. 

A kúpos-, tárcsás- és lamellás fékekről (amelyek zárt fékházban helyezkednek el) egyaránt 

elmondható, hogy viszonylag kis térfogaton belül keletkezik nagy hőteljesítmény. Ennek 

elvezetéséről a fékház külső felületének bordázott kialakításával szoktak gondoskodni. 

5.4. Tárcsafékek 

A tárcsafékek alkalmazása az építési daruknál az utóbbi néhány évben kezdett elterjedni. 

Nagy előnye, hogy viszonylag kis méretek mellett is nagy fékezőnyomatékot lehet velük 

kifejteni. A keletkező hőteljesítmény elvezetése nem igényel külön hűtést, mert nincs fék-

házba zárva. Szabad térben gond nélkül üzemeltethető. Zárórugóval egybeépített elektro-

hidraulikus féklazító esetén minden szempontból megfelel a teheremelőművek fékjeivel 

szemben támasztott alapvető biztonsági követelményeknek. Az 5.13. ábrán látható egy 

ilyen fékszerkezet. Ez a kivitel a hajtómotor kimenő tengelyére (gyorstengely) szerelhető 

változat. 

 

5.13. ábra. Tárcsafék 

A tárcsafékek elhelyezésének egy másik változata, amikor a tárcsa a kötéldob tengelyére 

van szerelve. Természetesen itt jóval nagyobb fékezőnyomatékra van szükség a teher biz-

tonságos megtartására, mint a gyorstengelyen. Ezek a fékek azonban csak rögzítésre szol-

gálnak. A teher lelassítását és megállítását az ún. üzemi fék végzi, amely a szokványos 

helyen van felszerelve. A dobtengelyen lévő tárcsafék tehát csak biztonsági funkciót tölt 

be. Az ilyen, megkettőzött fékrendszereket az Emelőgépek biztonsági szabályzatában 

meghatározott körülmények között üzemelő darukra írják elő. 

Egy iker hajtóműves, kettőzött fékrendszerrel ellátott, tárcsafékes teheremelőmű vázlatát 

szemlélteti az 5.14. ábra.  
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5.14. ábra. Kettőzött fékrendszerrel ellátott tárcsafékes teheremelőmű 

1 – villamos motorok; 2 – biztonsági tengelykapcsolók; 3 – fogazott tengelykapcsolók; 4 – féktárcsák; 
5 – üzemi tárcsafékek; 6 – biztonsági tárcsafékek; 7 – fékvezérlő plc; 8 – kötéldob tengelykapcsoló. 
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6. Villamos hajtásrendszerek 

Az építőipari anyagmozgatógépek túlnyomó többsége villamos energia felhasználásával 

üzemel. A következőkben nem kizárólag a villamos motorok alaptulajdonságairól, hanem a 

daruüzemben jelentkező sajátos követelményekről, és azok megvalósításának lehetőségei-

ről lesz szó. 

A daruk ciklikus üzemű gépi berendezések. Mindenekfelett ehhez a sajátossághoz kell ren-

delni a hajtásrendszerek megválasztását, kialakítását és üzemi paramétereit. Daruüzemben 

ma még, de a belátható jövőben sem lehet számítani az automatizálás jelentős mértékű 

fejlődésére és alkalmazásának kiszélesedésére. Ez elsősorban azt jelenti, hogy a daruk mű-

ködtetéséhez továbbra is kezelő személyzetre lesz szükség. Automatizálásra csak a rész-

egységek működése terén vannak már megoldások, illetve további lehetőségek.  

6.1. Váltakozó áramú daruhajtások 

A darukon a mozgatóművek túlnyomó többségét váltakozó áramú, háromfázisú aszinkron 

villamos motorok hajtják. Az aszinkron motorok két változatát, a rövidrezárt forgórészű és 

a csúszógyűrűs darumotorokat a különböző főmozgások megvalósításánál azok jellege és 

teljesítmény igénye szerint választják meg. 

A tengelynyomaték és a szögsebesség közötti összefüggést a motor jelleggörbéje szemlél-

teti (6.1. ábra). 

 
6.1. ábra. Motorkarakterisztika 

Mi – indítási nyomaték; Mb – billenőnyomaték; Mn – névleges nyomaték; 
ω0 – szinkron szögsebesség; ωn – névleges szögsebesség. 

 

Az aszinkron motorok szögsebességét, alapvetően az állórész tekercselés póluspárjainak 

száma határozza meg. Egy póluspár és 50 Hz-es hálózati frekvencia esetén a forgó mágne-

ses mező fordulatszáma 3000 f/min, ezt nevezzük szinkron fordulatszámnak. A forgórész, 

a terhelés hatására kisebb fordulatszámmal forog. A relatív különbséget a szlip (csúszás) 

mértékével jellemezzük: 

00

0
1











s   
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Megjegyezzük, hogy a gyakorlatban a motorok forgási sebességét a percenkénti fordulat-

számmal (n) jellemzik, ellentétben az SI-mértékrendszer szerint hivatalos szögsebesség 

( ) helyett. A szögsebesség és a fordulatszám között az összefüggés: 30/n  . 

A terhelés hatására a szlip kevéssé növekszik, ezért az aszinkron motorokat fordulatszám 

tartónak nevezzük. A motorkarakterisztika és a terhelést jellemző görbe metszési helyét 

munkapontnak nevezzük. A fordulatszám tartó motorok stabil munkaponttal rendelkeznek.  

Lényeges különbség a két motortípus között az, hogy míg a rövidrezárt forgórészű moto-

rok indítási folyamatát nem lehet befolyásolni, addig a csúszógyűrűs motorok indítása fo-

kozatosan történhet, ami egyrészt csökkenti a dinamikus terheléseket, másrészt bizonyos 

mértékben lehetővé tesz szögsebesség fokozatok beállítását. 

Az ilyen motorok karakterisztikájára mutat be jellemző példát a 6.2. ábra. A forgórész 

áramkörébe indító ellenállás-fokozatok iktathatók be, vagy ki. Ha az összes ellenállás ki 

van iktatva, ez a motor is rövidrezártnak tekinthető. 

Az ellenállások beiktatása a karakterisztikát laposabbá teszi, de úgy, hogy a szinkron szög-

sebesség nem változik. Az egyes fokozatok sora karakterisztika-sereget alkot. Az indítás 

folyamata során az ellenállásokat lépcsőzetesen kiiktatjuk, és ennek hatására mindig a kö-

vetkező karakterisztika görbéjére lépünk át. Az így kialakuló karakterisztika ábráját „fű-

részfog diagramnak” is szokás nevezni. Ha a darukezelő valamely fokozaton nem lép túl, a 

szögsebesség alacsonyabb értéken marad. Ekkor azonban az ellenállásokon jelentős hő 

fejlődik, ami energia veszteségnek tekinthető, hatásfok csökkentő tényező. 

Teher süllyesztésekor a teher által létrehozott motortengely nyomaték a süllyesztési forgás-

irányhoz tartozó szinkron szögsebességet meghaladja, (a szlip negatív értéket vesz fel,) 

azaz a motor generátor üzemmódba kerül, és állandó szögsebességű mozgásállapotban 

üzemel. Természetesen a tengelynyomaték nem vált előjelet, hiszen az emelt teher súlyere-

jének iránya változatlan.  

 

6.2. ábra. Csúszógyűrűs motor karakterisztikája 

A korszerű daruhajtásoknál frekvenciaszabályozású motorokat használnak, amelyek tetszés 

szerinti lágy indítást tesznek lehetővé. 
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A motorokat szakaszos üzemre kell kiválasztani a teljesítményszükséglet alapján, amelyet 

a terhelésnek, a mozgás sebességének és az energiaátadás hatásfokának ismeretében szá-

míthatunk ki. 

A motorok megválasztásakor – a teljesítményszükségleten kívül – figyelembe kell venni a 

relatív bekapcsolási időt is (működési idő / ciklusidő), melynek értéke általában 25 - 40%. 

Darukba csak darumotorokat szabad beépíteni, mert ezeknek elegendően nagy az indító-

nyomatékuk ahhoz, hogy a hajtást a terheléssel szemben (pl. teheremeléskor a függő ter-

het) is el tudják indítani. 

A motorokat minden esetben villamos túlterhelés védelemmel (motorvédő kapcsolóval) 

kell ellátni. A robbanásveszélyes környezetben dolgozó daru villamos motorjának 

robbanásbiztos kivitelűnek kell lennie. Szabad téren igen fontos a motorok védelme a csa-

padék behatolása ellen. 

6.2. Egyenáramú daruhajtások 

Nagy előnyük lenne a folyamatos fordulatszám szabályozás megoldása a forgórész áram-

körébe iktatott változtatható ellenállás segítségével. Az egyenáramú hajtások visszaszorul-

tak a daruk alkalmazásából, mert nem áll rendelkezésre országos egyenáramú hálózat. Ko-

rábban úgy hidalták át a problémát, hogy magára a darura telepítettek egyenáramú hálóza-

tot, melynek forrása az ún. Ward-Leonard gépcsoport. ez esetben egy váltakozó áramú 

villamos motor hajt egyenáramú generátort, melynek gerjesztő feszültségét egy kisebb 

teljesítményű dinamó biztosítja. Az egész gépcsoport közös tengelyen forog. 

Tekintettel a berendezés alacsony költséghatékonyságára, a gazdaságtalanság okozta a ki-

szorulását a lehetséges egyéb megoldásokkal szemben. 

Ettől függetlenül érdemes megemlékezni alapvető megoldásaikról, és üzemük előnyeikről. 

Az egyik változat, a párhuzamos gerjesztésű kapcsolás (6.3. ábra), amelynél a gerjesztő 

feszültség egyenlő a hálózati feszültséggel. Ennek eredménye olyan karakterisztika, amely 

egy negatív iránytangensű, nagy meredekségű egyenes (6.5. ábra). Ezen a jelleggörbén 

csak stabil munkapont alakulhat ki. Mivel a jelleggörbe (egyenes) igen meredek, a motor 

fordulatszáma a terheléstől alig függ, ezért ezt a megoldást fordulatszámtartónak nevezzük. 

 

6.3. ábra. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor 

Másik változat, a soros gerjesztésű kapcsolás (6.4. ábra), amelynél a kapocsfeszültség és az 

ellenállások hatására létrejövő áram végig halad az egész áramkörön, és így befolyásolja a 

gerjesztő feszültséget is. Ennek eredményeként hiperbolikus motorkarakterisztikát kapunk 

(6.5. ábra), amelynél szintén csak stabil munkapontok alakulhatnak ki. A hiperbolikus ka-

rakterisztika közelíti a szögsebesség-nyomaték szorzat állandóságát, ezért ezt a megoldást 

teljesítménytartónak nevezzük.  
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6.4. ábra. Soros gerjesztésű egyenáramú motor 

  

Párhuzamos gerjesztésű motor Soros gerjesztésű motor 

6.5. ábra. Egyenáramú motorok jelleggörbéi 
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7. Tengelykapcsolók 

A daruk gépészeti egységeinek kinematikai láncában több helyen, különböző célból, és 

ezért különböző szerkezeti kialakítású tengelykapcsolókat alkalmaznak. Tengelykapcsoló-

ra van szükség elsősorban: 

– a villamos motor és a hajtómű között, valamint 

– a hajtómű és a kötéldob között. 

A tengelykapcsolók alapvető célja a forgómozgás és a forgatónyomaték átvitele. Egyes 

esetekben azonban a nyomatékátvitelen kívül radiális terhelés átviteli funkciót is be kell 

töltenie. 

7.1. Rugalmas tengelykapcsolók 

Tengelyek összekapcsolásakor azért van szükség rugalmas kivitelűekre, hogy ki lehessen 

egyenlíteni az esetleges egytengelyűségi hibákat, illetve csökkenteni kívánjuk az indításkor 

fellépő kemény rántásokat. Erre a célra számos megoldást alakítottak ki, amelyek közül a 

gumidugós és a gumiabroncsos (gumitömlős) változatokat alkalmazzák leggyakrabban. 

A 7.1. ábra együtt mutat be példát a sima, a védőperemes és a féktárcsás kivitelre. Az ábrá-

zolt változatnál felváltva helyezkednek el az egyik és a másik oldalon a gumidugók. Több-

nyire azonban azt a megoldást részesítik előnyben, amelynél a gumidugók egy oldalon 

vannak beszerelve. A gumidugók furatában acélhüvely van annak megelőzésére, hogy a 

gumidugókat a csavarokkal ne lehessen összeszorítani. A gumidugók hordó alakúak, ame-

lyeknek görbületi sugara a tengelyvonal és a dugófurat külső alkotója közötti távolsággal 

egyenlő. A gumidugók és furataik előírt illesztésűek. 

 

 

7.1. ábra. Gumidugós tengelykapcsoló 

A féktárcsás kivitelnél az egyik tárcsa egy nagyobb átmérőjű, széles peremmel rendelke-

zik. Ez arra ad lehetőséget, hogy kétpofás fék tárcsájaként szolgáljon, amely közvetlenül 

fejthessen ki fékezőnyomatékot a tengelyre. Beszerelésére vonatkozóan előírt biztonsági 

követelmény, hogy a féktárcsás oldal a hajtómű bemenőtengely-csonkjára legyen felsze-
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relve. Ezzel megakadályozhatjuk a tengelykapcsoló tönkremeneteléből fakadó esetleges 

katasztrófákat (pl. teher lezuhanást). 

 
 

7.2. ábra. Gumiabroncsos tengelykapcsoló 

A rugalmas tengelykapcsolók egy másik változatát szemlélteti a 7.2. ábra. Ennél a megol-

dásnál a tárcsákat egy gyűrű alakú, tömlőre emlékeztető gumi elem köti össze, ezért gumi-

tömlős tengelykapcsolóként is szokták említeni. 

7.2. Hidrodinamikus tengelykapcsolók 

A daruhajtásoknál (kivéve a teheremelő- és gémbillentőműveket) elterjedten alkalmaznak 

hidrodinamikus tengelykapcsolókat. Használatuk ugyanis a hajtott daruszerkezetek lágy 

indítását teszik lehetővé. Az egység szerkezeti és működési vázlatát a 7.3. ábra szemlélteti. 

A tengelykapcsoló két, speciálisan kialakított kerékből áll, melyek egymáshoz képest el 

tudnak fordulni. Egyetlen geometriai alakzatként szemlélve egy tóruszhoz hasonlítható, 

amely a tengelyére merőleges síkkal felmetszve, két szimmetrikus félre választható szét. 

 

7.3. ábra. Hidrodinamikus tengelykapcsoló működési vázlata 

[Dr. Lévai Zoltán grafikája] 
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A tárcsák belső terében radiális irányú lemezbordák (lapátok) találhatók. A tér hidraulika 

olajjal van feltöltve, a gyártó által előírt térfogat-százalékos mértékben. A tengelykapcsoló 

háza a tárcsák belső terét hermetikusan elzárja a környezettől. A tárcsák között keskeny 

hézagnak kell lennie. 

A kinematikai láncban az egyik tárcsát (szivattyú) a motor tengelyére ékelik, a másik tár-

csát a hajtómű bemenő tengelyére szerelik. A 7.4. ábra olyan megoldást mutat be, amely-

nél a hajtást a tengelykapcsoló kimenő tengelycsonkjára szerelt ékszíjtárcsa továbbítja. 

 

 

7.4. ábra. Hidrodinamikus tengelykapcsoló ékszíjtárcsával 

1 – szivattyú kerék; 2 – turbina kerék; 3 – ékszíjtárcsa; 4 – kihajtó tengely; 
5 – behajtó tárcsa bordázat; 6 – behajtó tárcsa fedél; 7 – behajtó tengely 

 

A tengelykapcsoló forgása közben a centrifugális erő a hidraulika olajat a belső tér kerülete 

felé kényszeríti. A szivattyúkerék gyorsabban forog a turbinakeréknél, ami által a turbina-

kerék és a szivattyúkerék szélső térrészei között nyomáskülönbség lép fel. Ennek hatására 

a szivattyú lapátok teréből a folyadék a turbina lapátok közötti terekbe lép át. A 7.3. ábra 

sebesség-vektorai azt mutatják, hogy az átlépő folyadékszemcse abszolút sebességvektora 

mindkét kerék peremén azonos (c). A lapátok kerületi sebességeinek különbsége miatt 

azonban a turbina lapátok közé a folyadékszemcse nem axiális irányban lép át. Hidrodina-

mikai szempontból ennek az a következménye, hogy a folyadékszemcsék, sebességvekto-

ruk tangenciális komponensével arányos impulzust adnak át a turbina lapátozására és 

nyomatékot fejtenek ki a turbina tengelyére. 

Az elmondottakból az következik, hogy az átadódó nyomaték alapvetően két dologtól 

függ: egyik, a szivattyú- és a turbinatengely relatív szögsebesség-különbsége (szlip), má-

sik, a szivattyúkerék abszolút szögsebessége. (Természetesen egyéb dolgok is befolyásol-

ják az átvihető nyomatékot, pl. a folyadék viszkozitása, hőmérséklete, töltési foka.) 

A hidrodinamikus tengelykapcsoló szivattyú (primer) és turbina (szekunder) oldala állandó 

nyomatéki egyensúlyban van. Villamos hajtás esetén a primer oldali szögsebesség ( 1 ) 

állandónak tekinthető, míg a szekunder oldal szögsebessége ( 2 ) a külső terheléstől függ. 

Ekkor a teljesítmény- és hatásfokviszonyok a következő képen alakulnak: 

 a bevezetett teljesítmény: 1tkbe MP   
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 a kimenő teljesítmény:  2tkki MP   

 a hatásfok:    
1

2




 

be

ki

P

P
. 

A hatásfokot a szlip segítségével is kifejezhetjük: 

 a szlip:    
1

2

1

21
1











s , innen:    s 1

1

2




, azaz:    s 1 . 

A hidrodinamikus tengelykapcsoló – mint arról már szó volt – az indítási üzemállapotban 

játszik döntő szerepet. Ezért érdemes megvizsgálni a mozgásparaméterek és a nyomatékok 

alakulását az indítási folyamat során. 

Alkossunk egy egyszerű modellt, mely egy villamos motorból, a hozzá kapcsolódó hidro-

dinamikus tengelykapcsolóból és a külső rendszert képviselő redukált tehetetlenségi nyo-

matékból áll (7.5. ábra). 

 

7.5. ábra. Hidrodinamikus hajtásrendszer modellje 

A villamosmotor tengelyének nyomatéki egyensúlyát leíró differenciál-egyenlet: 
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 ahol  1 : a motor szögsebessége; 

)( 1M : a motor nyomatéka, amely a pillanatnyi szögsebesség 

függvénye; 

   tkM : a tengelykapcsoló által képviselt terhelőnyomaték; 

   1 : a motor tengelyén lévő tehetetlenségi nyomatékok összege. 

A szekunder oldal tengelyének nyomatéki egyensúlyát leíró differenciál-egyenlet: 

0
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 ahol  2 : a szekunder oldali tengely szögsebessége; 

   stM : a külső rendszerre ható stacioner terhelések redukált nyomaté-

ka; 

   tkM : a tengelykapcsoló által átvitt hajtónyomaték; 

   2 : a külső rendszer redukált tehetetlenségi nyomatéka. 

A fenti egyenletrendszer megoldásához szükség van a tengelykapcsoló karakterisztikájára. 

Kísérletileg meghatározható egy adott tengelykapcsoló által átvihető nyomaték a bemenő 

szögsebesség, valamint a szlip függvényében. Ezek a karakterisztikák síkban csak görbese-

regek formájában ábrázolhatók (7.6. ábra), melyek paraméterei a változók ellentettei. Két-

változós függvényről lévén szó, a karakterisztika felület formájában ábrázolható. 

  

7.6. ábra. Síkbeli jelleggörbe-seregek 

A karakterisztikák ábrázolásánál normalizált nyomaték és szögsebesség léptékeket alkal-

mazunk, feltételezve egy maximális nyomatékot, és bemenő szögsebességet. Így a felület 

egy egységnyi oldalélű kockában helyezhető el. A kiindulást jelentő karakterisztikák sok-

féle alakúak lehetnek attól függően, hogy a tengelykapcsolók milyen speciális geometriai 

és egyéb szerkezeti sajátosságokkal rendelkeznek. Ezek a sajátosságok célirányos viselke-

dés érdekében kerültek kifejlesztésre. 

Az indítási folyamatot csak szimulációs módszerrel lehet modellezni. Alább egy példa által 

mutatunk be és elemzünk egy ilyen folyamatot, fiktív karakterisztikák és egyéb paraméte-

rek (motorkarakterisztika, tehetetlenségi nyomatékok, külső terhelések, tengelykapcsoló 

maximális átvihető nyomatéka stb.) felvétele alapján. 

A két alapvető karakterisztikát a 7.6. ábrán szemléltetjük. A tengelykapcsoló nyomaték-

bemenő szögsebesség összefüggést másodfokú függvénynek tételezzük fel (ez elméletileg 

is igazolható). A szliptől való függést, irodalmi adatok alapján: 
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A motor nyomaték-szögsebesség függvényét másodfokú parabolákból képzett speciális 

karakterisztikával modellezzük. A fentiek alapján a tengelykapcsoló karakterisztikáját leíró 

kétváltozós függvény: 
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 ahol  tkM : a tengelykapcsoló által átvitt hajtónyomaték; 

   0M : a tengelykapcsoló által átvihető maximális hajtónyomaték; 

   s : a tengelykapcsoló pillanatnyi szlipje; 

    : a pillanatnyi és a maximális bemenő szögsebesség hányadosa. 

   k : az exponenciális kitevő definiálásához szükséges konstans; 

A felületet a 7.7. ábrán láthatjuk. 

 

 

7.7. ábra. Karakterisztika felület 

Példaként a 7.8. ábrán egy fiktív adatokkal végzett futtatás eredményeit láthatjuk, idő-

függvények formájában. 
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7.8. ábra. Idő-függvények 

Az indítási folyamat főbb jellegzetességei a következők: 

– a folyamat kb. 3 s elteltével stacionárius állapotot ér el; 

– eközben a motor szögsebessége már 0,5 s körüli idő alatt eléri az üzemi érték 80%-át; 

– a motor nyomatéka 0,4 s alatt éri el és jut túl a billenőnyomaték értékén; 

– a szekunder oldali (kimenő) nyomaték maximális értéke nem éri el a motor billenő-

nyomatékának 80%-át, időbeli lefutása 0,5-0,6 s-tól kezdve szinte követi a motor 

nyomatékának változását; 

– a kimenő nyomaték, az indítás pillanatában nulla; 

– a motor szöggyorsulása ~0,5 s-ig szinte egyenletes és 150 rad/s
2
 értékű, szemben a 

szekunder szöggyorsulással, amely lágy átmenettel max. 80 rad/s
2
-et ér el. 

A felsorolt megfigyelések alapján levonható egyik lényeges következtetés: a motor igen 

gyorsan túljut a nagy áramfelvételt igénylő fordulatszám tartományon, ami kíméletes 

üzemmódként értékelhető. A másik következtetés pedig csupán annak konstatálása, hogy a 

szekunder oldal valóban „finoman” gyorsul. Ez utóbbi miatt alkalmazzák a hidrodinamikus 

tengelykapcsolókat olyan gépészeti egységeknél, amelyek nagy tömegű daruszerkezeteket 

mozgatnak. 

7.3. Kötéldob-tengelykapcsolók 

A kötéldob-tengelykapcsolók, a csörlő fogaskerék-hajtóművének kimenő tengelye és a 

kötéldob tengelye közötti kapcsolatot biztosítják. Ezek a megoldások több szempontból is 

különböznek más tengelykapcsolóktól. A hajtómű-kötéldob kapcsolatnak ugyanis sajátos 

követelményeket kell kielégítenie: 

– viszonylag nagy forgatónyomatékot kell átadni a kötéldobra; 

– meg kell támasztani a kötéldob tengelyét (radiális terhelés); 

– szögelfordulást kell biztosítani a hajtómű és a dobtengely között, a befeszülés lehető-

ségének elkerülése érdekében; 
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– lehetővé kell tenni az alakváltozások következtében fellépő axiális elmozdulásokat; 

– kis helyszükségletet igényeljenek. 

Ezeknek a feltételeknek már nem felelnek meg a szokványos megoldások. Itt ugyanis a 

hajtáslánc egytengelyűsége gyakorlatilag megoldhatatlan. Előnyt jelent a dob-tengely-

kapcsolók alkalmazása abból a szempontból is, hogy nem igénylik a kötéldob különöseb-

ben pontos pozícionálását. 

   

7.9. ábra. Fogazott gyűrűs kötéldob-tengelykapcsoló 

1 –  kötéldob; 2 – dobtengely; 3 – tengelykapcsoló; 4 – belső fedél; 5 – külső osztott fedél; 
6 – labirinttárcsa; 7 – kétsoros beálló golyóscsapágy;  8 – hajtómű kimenőtengely. 

 

A 7.9. ábra olyan megoldást ábrázol, amelynél a nyomatékátvitelt fogazott kimenő-

tengelyvég és belsőfogazású agy kapcsolata biztosítja. A kötéldob tengelycsonkkal rendel-

kezik, amely benyúlik a hajtómű tengelyvégében lévő, önbeálló csapágy belső gyűrűjébe. 

Látható, hogy ez a csapágy két, egymással együtt forgó alkatrész tengelye között van. Cél-

ja tehát csak az, hogy átadja a radiális terhelést a dobról a hajtómű tengelyére, valamint 

megengedje a hajtómű és a dobtengely közötti szögeltérést. 

Ennek a változatnak legfőbb hátránya, hogy csak speciális, kifejezetten kötéldob hajtására 

szolgáló hajtóművel valósítható meg. Alkalmazása csak nagy szériájú gyártás esetén gaz-

daságos. 

A következő megoldás, amely a 7.10. ábrán látható, közönséges ipari hajtóművek beépíté-

se esetén is alkalmazható. Fő alkatrésze egy hüvelyes tárcsa, amely a hajtómű kimenő ten-

gelycsonkjára van illesztve. A nyomatékot fészkes retesz adja át. A tárcsába egy osztókö-

rön csapok vannak besajtolva. 

A kötéldob karima-lemezében – ugyanilyen kiosztással – perselyek találhatók, amelyekbe 

összeszereléskor a hüvelyes tárcsa csapjai beilleszkednek. A hajtómű és a kötéldob között 

a nyomatékátvitel a csapok által, tangenciális erők formájában történik. A kötéldob radiális 

terhelését a karima-lemez középső furatának belső palástja adja át a csapos tárcsa hüvelyes 

részére. A hüvely külső felületének kialakítása a tárcsa közelében, az A ábra-részleten lát-

ható. Az r görbületi sugár megegyezik a karima lemez furatának sugarával, ezáltal lehetővé 

válik a szögeltérések akadálytalan kiegyenlítődése. 
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7.10. ábra. Csapos kötéldob-tengelykapcsoló 

Ennek a változatnak is vannak hátrányai, többek között az, hogy a radiális terhelés átadá-

sának helyén igen nagy helyi feszültségek keletkeznek. Ennek elkerülésére olyan megoldá-

sok is léteznek, ahol a csapok hordó alakúak, és futóillesztéssel helyezkednek el a dob ka-

rima-lemezében lévő perselyekben. Itt a csapok viszik át a radiális terhelést, de a helyi fe-

szültségek továbbra is megmaradnak legfeljebb kisebb mértékben. Mivel a csapok nem 

hengeres felületűek, a tangenciális erők is vonal mentén adódnak át, ami viszont ennek a 

kivitelnek a hátrányait fokozzák. A pontos illesztések, a mostoha körülmények és a dina-

mikus terhelések következtében hamar megszűnnek (kiverődnek) s így nem látják el meg-

felelően a funkcióikat. Javításuk vagy cseréjük tetemes élőmunkát és időkiesést eredmé-

nyeznek. 



 

 Keisz István, BME www.tankonyvtar.hu 

8. Hajtóművek 

A hajtóművek a gépészeti egységek kinematikai láncának az az egysége, amely a motor 

szögsebességét a kívánt arányban lecsökkenti a kihajtóelem tengelyére vonatkozóan. Ezt 

az arány nevezzük a hajtómű módosításának vagy áttételének és ih-val jelöljük. Sok eset-

ben a kihajtó elem nem közvetlenül végzi az adott főmozgás. Így például szükség lehet a 

forgó mozgás egyenes vonalú mozgássá alakítására (kötéldob és csigasor, futókerék), vagy 

további külső módosításra (forgatómű, futókerék forgatás fogaskoszorú beiktatásával stb.). 

Ezek az áttételek bele számítanak a teljes hajtáslánc össz-áttételébe, de külső módosítás-

ként értelmezzük és ik-val jelöljük. A hajtás össz-áttétele a rész-áttételek szorzata: 

khö iii  . 

8.1. Hagyományos hajtóművek 

Az idők folyamán a gépészetben megszámlálhatatlan hajtómű konstrukció született. Ezek 

egy része „kihalt”, számos változat viszont jelentősen továbbfejlődött. Az általános célra 

szolgáló hajtóműveket ipari hajtóműveknek nevezzük, melyek gyártását erre szakosodott 

cégek végzik, és felhasználási területük átfogja a gépipar szinte teljes spektrumát. Felsoro-

lásuktól – terjedelmi okokból – eltekintünk, azt azonban megjegyezzük, hogy az anyag-

mozgatógépek területén is nagy számban alkalmazzák az általános célú ipari hajtóművek 

különböző változatait. 

A homlokkerekes és kúp-homlokkerekes hajtóművek beépítésekor fő szempont a tengely 

elrendezés. Ez befolyásolja leginkább az egész hajtóegység helyszükségletét. Teheremelő 

műveknél az azonos oldali be-, illetve kimenő tengelycsonk elrendezés szinte kizárólagos. 

Kúp-homlokkerekes változatokat inkább szállítógépeknél találunk, ahol a szalagdobok 

vagy a lánckerekek tengelye és a motortengely egymásra merőleges helyzete kisebb hely-

igénnyel oldható meg. A merőleges tengelyű hajtáselrendezés haladóműveknél is gyakori, 

itt viszont a csigahajtóművek alkalmazása az előnyös. A viszonylag rossz hatásfok mellett 

előnyt jelent a kis helyigénnyel elérhető nagy áttétel. A hatásfok kérdése a relatíve kis tel-

jesítmény átvitel mellett nem bír túl nagy jelentőséggel. számos esetben alkalmaznak olyan 

hajtóműveket, amelyeknél mindkét oldalon található kimenő tengelycsonk. Ez a fék elhe-

lyezésével függ össze. 

Meg kell említeni a kimenőtengely és a kihajtó elem kapcsolatának lehetőségeit is. Itt a 

tengelycsonkos és a csőtengelyes hajtómű változatok jöhetnek szóba. A motor-hajtómű 

kapcsolatnál sokszor használják a peremes kivitelű hajtóműveket. Ilyenkor természetesen a 

villamos motornak is peremesnek kell lennie.   

A továbbiakban olyan hajtóművek ismertetésére kerül sor, amelyek a különböző daru-

mozgatóművek speciális igényeinek kielégítését szolgálják. Sok esetben az adott célokat 

hagyományos eszközökkel is meg lehet oldani, de ezeket a fejlődés során mégis érdeme-

sebb volt felcserélni speciális megoldásokkal. 

A különleges hajtóművek közül kiemelkedő jelentőségűek a bolygóműves hajtóművek. 

8.2. Bolygóműves hajtóművek 

Bolygóműves hajtóműveket különböző daru-mozgatóműveknél különböző célokból, kü-

lönböző kiviteli formákban alkalmazzák. (Egyébként a bolygóművek elképesztően sokféle 

változatban léteznek a gépészet területén.)  
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Teheremelőműveknél elsősorban az emelési sebesség változtatási lehetősége merül fel. Bár 

a villamos motorok tárgyalásánál is ez a követelmény, illetve ennek megoldása került szó-

ba, a lehetséges változatok közül a frekvenciaszabályozás a legéletképesebb fejlődési 

irány. Sokszor mégis költséghatékonyabb lehet a sebességváltás mechanikus úton való 

megoldása. Ma ez még vita tárgyát képezheti, de találkozhatunk vegyes megoldásokkal is. 

Kétségtelen, hogy teheremelőműveknél egyre ritkább a bolygóműves sebességváltás ily 

módon való megoldása, Előfordul a kis helyigényű bolygómű fokozatok kombinálása ha-

gyományos, homlokkerekes megoldásokkal. 

Haladómű- és forgatómű hajtásoknál nem gyakori követelmény a többsebességes megol-

dás. Ezért ezeknél a kiviteleknél egyszerűen csak a kis helyigény és a nagy áttétel egyidejű 

kielégítése a cél. Haladóművek esetén vízszintes, forgatóműveknél függőleges tengelyű 

hajtáselrendezést alkalmazunk. 

8.2.1. A bolygóművek kinematikája 

A bolygóművek tárgyalásánál a vizsgálatok és a számítások tekintetében egységes foga-

lom-rendszert és ábrázolási módszereket alkalmazunk. A tárgyalás során a legegyszerűbb 

esetek ismertetéséből indulunk ki, és csak ezt követően térünk át létező megoldások bemu-

tatására. 

Egy fogaskerék forgása 

A 8.1. ábrán egy kerék látható, amely mellet diagram szemlélteti, hogyan változik a külön-

böző r sugarú körpályán mozgó pontok kerületi sebessége az sugár függvényében. Ezt a 

diagramot sebesség-ábrának nevezzük. A diagram metszékeinek iránya megegyezik az 

óramutató járásával azonos irányban forgó kerék pontjaihoz tartozó sebesség-vektorok 

irányával. A diagram sebességi egyenesének, a függőlegeshez viszonyított meredeksége 

arányos a kerék szögsebességével: 
R

vk
 . 

 

8.1. ábra. Forgó kerék sebesség-ábrája 

A bolygóművekben fogaskerekek kapcsolódnak egymáshoz. A fogaskerekek egyik jellem-

ző adata a modul, melynek definíciója: 

z

d
m

k
     azaz    zmd k   
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 ahol  m : a fogaskerék modulja (mm); 

   kd : a fogaskerék osztókörének átmérője (mm); 

   z : a fogaskerék fogszáma. 

Ezek szerint a fogaskerék átmérője egyenesen arányos a fogszámával. Számításainkban 

tehát helyettesíthetjük a geometriai méretek arányát a fogszámok arányával. 

Két fogaskerék kapcsolata 

Ez az eset azt mutatja be, hogyan szerkeszthető meg két, rögzített pontban csapágyazott 

tengely körül forgó fogaskerék kapcsolatának sebességábrája (8.2. ábra). 

 

 

8.2. ábra. Két fogaskerék kapcsolata 

 

Az ábra alapján a gépészetből közismert kinematikai összefüggések olvashatók le. Mint 

látható, a két fogaskerék kapcsolódási pontjában a kerületi sebesség közös ( kv ). Meg kell 

jegyezni, hogy csak azonos modullal készült fogazatok kapcsolhatók össze. 

Ebből következnek az alábbiak: 

 a kerekek sugarainak kifejezése a fogszámokkal:    
2

1z
mR      

2

2z
mr  , 

 a szögsebességek kifejezése a közös kerületi sebességből és a sugarakkal: 

  
R

vk
1     

r

vk
2     Ebből következik, hogy    21  rR  . 

A fogaskerék kapcsolat áttétele:    
r

R
i 

1

2




 

Behelyettesítések után:    
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1

2

1

2

2
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Egyszerű gördülés 

Az egyenes vonalon gördülő kerék egyszerre végez haladó- és forgómozgást. Tekintve, 

hogy a kerék minden pillanatban csúszásmentesen kapcsolódik az egyenes felülethez, el-

fordulása csak a pillanatnyi érintkezési pont körül lehetséges. Ebből eredően a kerék forgá-

sa és a felület elmozdulása relatív mozgásviszonyt jelent. 

A gördülést, fogaskerék-fogasléc kapcsolat példáján keresztül mutatja be a 8.3. ábra. 

 

8.3. ábra. Fogaskerék gördülése fogaslécen 

Elmondható, hogy gördülés közben a kerék tengelypontja ún. szállítósebességgel, egyenes 

vonalú mozgást végez, melynek nagysága megegyezik a forgó kerék kerületi sebességével. 

A korábbi megjegyzés, miszerint a mozgásviszonyok jellege relatív, akkor válna szemléle-

tessé, ha a kerék tengelypontjának rögzítése mellett, a fogasléc szabad elmozdulását vizs-

gálnánk. Nyilvánvalónak tűnne, hogy a fogasléc vízszintesen mozogna, a fogaskerék kv  

kerületi sebességével. A későbbiekben látni fogjuk, hogy mekkora jelentősége van a boly-

góművek vizsgálatánál a mozgások relativitásának. 

Fogaskerék legördülése forgó fogaskeréken 

Ez az eset a bolygómű legegyszerűbb változata. Elemzése során megismerkednünk a boly-

góművekkel kapcsolatos néhány alapfogalommal is. A 8.4. ábrán látható egy rögzített kö-

zépponti tengely körül forgó fogaskerék, melynek kerületéhez egy másik forgó fogaskerék 

kapcsolódik. A kapcsolódás állandóságát az biztosítja, hogy a kiskerék tengelyét egy forgó 

kar körbevezeti a nagykerék kerülete mentén. A kar tengelypontja egy egyenesbe esik a 

központi fogaskerék tengelyével. Az összetett mozgást a két kerék saját forgása közösen 

hozza létre. 

 

8.4. ábra. Fogaskerék legördülése forgó fogaskeréken 
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Az ábrán megfigyelhetjük, hogy a rendszerbe három helyen vihetünk be forgómozgást. 

Ezért ezt a rendszert 3 szabadságfokúnak nevezzük. A három közül két szabadságfoknak 

kötöttnek kell lennie, különben a rendszer mozgása definiálatlanná válik. 

A rendszer középponti kerekét napkeréknek, a rajta legördülő kereket bolygókeréknek ne-

vezzük. A bolygókerék megvezetését végző szerkezeti elemet a külföldi szakirodalomban 

karként említik, a magyar nyelvben a bolygómű-, vagy bolygóhíd elnevezés is elterjedt. 

Könyvünkben a kar elnevezést fogjuk használni. 

A sebességábra szerint a kinematikai paraméterek úgy vannak megválasztva, hogy csak 

pozitív sebesség értékek jönnek létre. Ez tekinthető a kialakítás általános alapesetének. A 

gyakorlatban adott célok elérése érdekében választhatjuk meg, mely kerekek szögsebessé-

gét definiáljuk, és melyiket tekintjük ennek következményének. Gyakorlatilag ez azt jelen-

ti, hogy az egyik tengelyt hajtott-, azaz bemenőtengelynek választjuk, a másik tengelyt 

kényszermozgásúnak választjuk, a harmadik lesz tehát a kimenőtengely. (Kényszermoz-

gást jelent a tengely forgásának megakadályozása, azaz rögzítése is.) 

A legördülés történhet belső fogazású keréken is. Ezt a megoldást rendkívül gyakran al-

kalmazzák, még az egyszerűbb hajtóművekben is. 

Példánkban válasszuk bemenőtengelynek az napkerék tengelyét, kimenőtengelynek a kar 

tengelyét. A kényszerített mozgást a bolygókeréknek kell végeznie. A bolygókerék forga-

tását saját tengelye körül – kis méretek esetén – nehéz lenne megvalósítani. Forgódaruknál 

és más forgatóműves építőgépeknél viszont ez a módszer szinte kizárólagos. A leggyako-

ribb megoldás, a bolygókerekek szögsebességének befolyásolása belsőfogazású koszorúke-

rékkel. 

Számításunk célja annak meghatározása, mekkora a hajtás áttétele. A napkerék kerületi 

sebessége: 

22 rv k   

Ezzel a sebességgel mozog a bolygókerék pillanatnyi legördülési pontja. Ha erre 

szuperponáljuk a bolygókerék szögsebességétől függő legördülő mozgás sebességábráját, 

megkapjuk a bolygókerék tengelyének keringési sebességét: 

221111 rrvrv kb    

A kar szögsebessége a keringési sebesség és sugarának hányadosa, azaz: 
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A hajtás áttétele: 
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Az utolsó lépésben felhasználtuk a geometriai és a fogszám arányok azonosságát. 
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Fogaskerék legördülése álló fogaskeréken 

Mint már említettük, forgódarukon a forgatást olyan bolygómű végzi, amelynél a forgató-

mű kimenőtengelyén lévő fogaskerék egy álló (rögzített) fogaskoszorún gördül le. Ennek 

esetét szemlélteti a 8.5. ábra.  

 

8.5. ábra. Fogaskerék legördülése álló fogaskeréken 

Ez az eset az előzőnek egy speciális változata, ahol 2  értéke zérus. Itt a három szabad-

ságfok közül egy már definiált. Forgatóműveknél a hajtó tengely a forgóvázon van, tehát 

1  a bemenőtengely szögsebessége. Feladatunk eltér az előző esetétől, ugyanis az áttételt 

az 1  bolygókerék- és az k  kar-szögsebesség hányadosa jelenti. A számítás igen egy-

szerű, hiszen csak az egyenes gördülés esetét kell adaptálni a keringés esetére. Eszerint: 

11 rvb    
21

1
1

21 rr

r

rr

vb
k





   

A hajtás áttétele: 
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Fogaskerék legördülése belsőfogazású álló fogaskoszorún 

Ez a kialakítás – forgatóművek esetén – az előző megoldás alternatívája 8.6. ábra.  

 

8.6. ábra. Fogaskerék legördülése belsőfogazású álló fogaskoszorún 
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A bolygókerék tengelypontjának kerületi sebessége: 

11 rvb   

Itt azonban a kar szögsebessége másképp alakul, mert a bolygókerék legördülési pontja a 

belsőfogazású gyűrűn található. 
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A hajtás áttétele: 
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A sebességábrából kitűnik, hogy a bolygókar forgásiránya ellentétes az előző esetéhez ké-

pest, az áttétel pedig kisebbre adódik, jóllehet: a fogszámok aránya mindkét esetben 

12 / zz . 

Napkerék által hajtott bolygómű, belsőfogazású koszorún legördülő bolygókerekek-

kel 

Ez a kialakítás igen gyakori a többfokozatú fordulatszám csökkentő bolygóműveknél. A 

belsőfogazású koszorúk – a hajtóműházhoz rögzítve – nem végeznek forgómozgást. Alap 

kialakításuk a 8.7. ábrán látható. 

 

8.7. ábra. Napkerékkel hajtott, belsőfogazású bolygómű 

Az elméleti számításokhoz szükséges kinematikai- és sebességdiagram a 8.8. ábrán látható. 

A hajtás kimenőtengelye a bolygókar forgásközéppontja. 

 

8.8. ábra. Kinematikai- és sebességdiagram 
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A bolygómű áttételét az alábbiak szerint határozhatjuk meg: 
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Ebben a bolygóműben minden keréknek azonos modullal kell rendelkeznie. A fogszámok-

ra vonatkozóan érvényes, hogy 213 2 zzz  . Ezért a bolygómű módosítását többféle 

módon is ki lehet fejezni. 

8.2.2. Gyakorlati példák a daru mozgatóművek területéről 

Három sebességfokozatú teheremelő hajtómű 

A 8.9. ábrán egy olyan teheremelő hajtómű látható, amely két motorral és két fékkel ren-

delkezik, belsejében pedig egy kétfokozatú bolygómű található.  

 

8.9. ábra. Három sebességfokozatú teheremelő hajtómű 

A hajtóművel három sebességfokozat hozható létre a motorok és a fékek alkalmas működ-

tetésével. A fokozatok a következők szerint alakulnak ki: 

– 1. fokozat: M1 (kis fordulatú) motor hajt, M2 motor szabadon fut, F2 fék befogva; 

– 2. fokozat: M2 (nagyobb fordulatú) motor hajt, M1 motor szabadon fut, F2 fék befog-

va; 

– 3. fokozat: M2 (nagyobb fordulatú) motor hajt, F1 fék befogva. 

Az elsőről a második fokozatra az átváltást az jelenti, hogy a hajtás átkerül az M1 motorról 

az M2 motorra; a másodikról a harmadikra az átváltás úgy történik, hogy az F1 fék zárásá-

val egyidejűleg nyit az F2 fék. Az első sebességváltás tehát nem jelent kinematikai változ-

tatást a rendszerben, csupán az előtét áttétele változik a motorok hajtásváltása miatt. A 
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második sebességváltáskor viszont – a fékváltás következtében – beavatkozás történik a 

bolygómű kinematikai viselkedésébe. 

A 8.10. ábrán bemutatjuk a hajtómű bolygóműves szekciójára vonatkozó sebességábrákat 

mindhárom sebességre vonatkozóan. 

 

8.10. ábra. Háromfokozatú bolygóműves hajtómű sebességábrái  

Haladómű speciális, kétfokozatú bolygóműve 

A 8.11. ábrán látható, vízszintes elhelyezésű peremes hajtóműben az első fokozat egy egy-

szerű, belsőfogazású gyűrűn legördülő bolygókerék. Specialitása abban áll, hogy a bolygó-

kerék „karja” egy excentrikus tengely. 

 

8.11. ábra. Bolygóműves haladó-hajtómű 

A második fokozat bolygókereke közös tömböt alkot az elsővel, ezért szögsebességük és 

keringési sugaruk azonos (egyenlő a tengelyük excentricitásával). Ez utóbbi bolygókerék 

átmérője kisebb az elsőnél. Ebből következően már nem kapcsolódhat álló, belsőfogazású 

kerékhez, hanem önmaga hajt egy ilyen kereket. Ehhez a kerékhez csőtengely kapcsolódik, 

amely illeszthető a haladómű futókerekének tengelyére. A bemutatott hajtómű, csekély 

méretei mellett igen nagy módosítást (kb. i = 54) valósít meg. 

Háromfokozatú bolygóműves forgató-hajtómű 

Ez a hajtómű függőleges elrendezésű, így a kimenőtengelyén lévő fogaskerék közvetlenül 

kapcsolódhat a fogaskoszorúhoz (8.12. ábra). A konstrukció elvileg igen egyszerű: az első 

fokozat karjának tengelye forgatja a második fokozat napkerekét, a második fokozat karja 
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a harmadik fokozat napkerekét, végül a harmadik fokozat karjának tengelyére, mint kime-

nőtengelyre szerelik a kihajtó fogaskereket. A három fokozat tehát láncolatot alkot, de az 

egymást követő fokozatokban az átviendő nyomaték az áttételek arányában egyre nő. En-

nek megfelelően más-más modullal és fogszámokkal kell megvalósítani az egyes fokoza-

tok áttételeit. Egyébként a forgatóművek esetében van szükség a legnagyobb áttételű  

(i= 100…150) hajtóművekre, amelyet a viszonylag kis helyigényű bolygóművekkel jól 

meg lehet valósítani. 

 

8.12. ábra. Háromfokozatú bolygóműves forgató-hajtómű 

A bolygóművekkel kapcsolatban meg kell említeni, hogy a sok fogaskerék-kapcsolat miatt 

viszonylag nagy a súrlódási teljesítmény-veszteség és hőfejlődés, ami rontja a hatásfokot. 

Csökkentése érdekében a kenés rendszerét is hatékonyan kell megoldani (lásd: függőleges 

elrendezés).  
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9. Daruhajtások 

Ahogy azt a 3. fejezetben már említettük, a daruk funkcionális egységeinek jelentős részét 

a gépészeti egységek képviselik, amelyek alapvető feladata a főmozgások energia igényei-

nek fedezése, melynek forrása legtöbbször villamos motor, de lehet belsőégésű motor is. 

Mindkét változatnál előfordulhat energia átalakítás, mechanikai energiáról hidrosztatikus 

energiára. 

A daruk főmozgásaihoz (teheremelés, haladómozgás, forgómozgás, gémbillentés stb.) tar-

tozó gépészeti egységeket kinematikai és energetikai tulajdonságaikkal jellemezzük. A 

kinematikai vázlatok a mozgatóműveket leegyszerűsített összeállítási rajz formájában, azaz 

gépészeti rész-egységeiket a megfelelő pozícióban, léptékhelyesen ábrázolják. Feltüntetik 

rajtuk a legfontosabb kinematikai paramétereket fizikai mennyiségek formájában. A gépé-

szeti berendezések alapvető célja, hogy legyőzzék a mozgásokkal szembeni ellenállásokat. 

A gépészeti egységeknek kétféle üzemállapotát különböztetjük meg: állandósult (stacio-

ner), illetve átmeneti (tranziens) üzemállapot. Állandósult üzemállapotban a darura csak 

külső terhelések hatnak, átmeneti üzemállapotban (indítás- és fékezéskor) viszont a külső 

terheléseken kívül, a szerkezeti egységekre ható tehetetlenségi erők és nyomatékok is fel-

lépnek. 

A kinematikai láncban a mozgásjellemzők jellege (forgó-, vagy haladómozgás) és nagysá-

ga (szögsebesség, sebesség) pontról pontra változhat, egymásba átalakulhat. Ennek megfe-

lelően a belső erők és nyomatékok értékei is változnak, de a rendszeren átvezetett energia 

nagyságrendileg nem változik. Energiaváltozás (csökkenés) csak a belső ellenállások miatt 

következik be. Ez azt jelenti, hogy hajtás-üzemmódban a motornak a külső ellenállásokon 

kívül a kinematikai láncban összekapcsolódó elemek belső ellenállásait is le kell győznie. 

Míg a külső terheléseket összetevőikből külön-külön határozhatjuk meg, a hajtóegység 

belső veszteségeit hatásfok formájában vesszük figyelembe. 

Hatásfok 

Hajtás-üzemmódban a hatásfokot a hasznos- és a bevezetett teljesítmény hányadosaként 

definiáljuk. Ha a bevezetett teljesítményt a hasznos- és a veszteség-teljesítmény összege-

ként értelmezzük, az alábbi összefüggést kapjuk. 
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Ez azt jelenti, hogy a hatásfok függ a hasznos teljesítménytől, leegyszerűsítve: a hatásfok a 

veszteség és a terhelés arányának a függvénye. Ha vP  értékét állandónak tekintjük, a 9.1. 

ábrán látható grafikont kapjuk. 
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9.1. ábra. A hatásfok változása a relatív terhelés függvényében 

A gépészeti egységekben a fékszerkezetet többnyire a motor és a hajtómű közé építik be, 

ezért fékezéskor a kinematikai láncban az energiaáramlás irányt vált. A külső terhelésekből 

származó teljesítmény a fék felé áramlik és a fékszerkezetben súrlódási teljesítményként 

elenyészik. A hatásfokot ebben az üzemmódban is lehet értelmezni, csak más fogalmakkal 

kell definiálni az alapképletben szereplő mennyiségeket. A kinematikai lánc egyik végén a 

hajtómotor és a fékszerkezet, a másik végén pedig valamilyen kihajtó egység, vagy elem 

(kötéldob, futókerék, fogaskerék) helyezkedik el. Míg hajtás esetén a „bevezetett” és a 

„hasznos” jelzők hétköznapi értelemmel rendelkeznek, fékezés esetén a külső terhelések-

ből származó teljesítmény „belép” a rendszerbe és a kinematikai lánc másik végén felhasz-

nálhatatlanul „kilép”. 

A fékezéskor számításba veendő hatásfokot a hajtás esetére meghatározott hatásfokból ki 

lehet számítani. Kiindulási alapként feltételezzük, hogy a kinematikai láncban keletkező 

teljesítmény-veszteség mindkét üzemmódban (hajtás és fékezés) azonos, valamint a kine-

matikai lánc végén kilépő, illetve belépő teljesítmény is azonos értékű. 

Ekkor a hajtási üzemállapotra felírt képlet a korábbiak szerint: 
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Fékezéskor: 
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A fenti két egyenlet összeadása után: 
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 ,   ebből:    
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A fékezési üzemállapotra vonatkozó hatásfok képletet megvizsgálva kitűnik, hogy ha 

5,0h  akkor f  negatívra adódik, ami nem értelmezhető. Valójában ez azt jelenti: nem 

lehet a rendszert a kinematikai lánc vége felől „visszahajtani”. 

A gépészeti tervezés célja kettős. Egyrészt annak meghatározása, hogy a kiszámított külső 

és belső ellenállások legyőzéséhez mekkora hajtónyomatékra, teljesítményre van szükség, 

másrészt az, hogy mekkora fékező nyomatékot kell fordítanunk a rendszer megállítására és 
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rögzítésére. Mindkét eset konkrét vizsgálata az adott főmozgás típusától függ, de alapelvei 

– lényegében véve – azonosak. 

A teljesítményt többféle formában fejezhetjük ki. Ezek a következők: 

– az erő és a sebesség szorzata: vFP  , 

– a nyomaték és a szögsebesség szorzata: MP  , valamint 

– a befektetett energia és a hozzá tartozó időtartam hányadosa: 
t

W
P  . 

Bár az utolsóként felírt képlet terjedt el leginkább a köztudatban, mégis ezt használjuk leg-

kevésbé a gépészeti számításokban. Az alábbi, átalakított formában azonban annál gyak-

rabban: 

tPW   

Ez a képlet ugyanis azt fejezi ki, hogy mekkora az energia felhasználása egy gépi berende-

zésnek t  idő alatt, ha a kifejtett átlagos teljesítmény P . Matematikailag szabatosabban 

kifejezve: 

(Ws) 

Ez utóbbi képlet ugyanis figyelembe veszi a teljesítmény időbeli változását. 

(Ebben az esetben az energia és a munka fogalmát a mértékegységben is megkülönböztet-

jük.) 

Tehetetlenségi (tömeg-) redukció 

Ha a gépészeti egységeket átmeneti üzemállapotukban vizsgáljuk, általában a motor, vagy 

a fékszerkezet tengelyére kell kiszámítanunk a kinematikai láncban szereplő elemek tehe-

tetlenségi- és mozgásjellemzőiből származó nyomatékot. Ez a nyomaték, természetesen 

nem lehet egyenlő a fellépésük helyén ébredő nyomatékok összegével. A tehetetlenség 

hatását tehát valamilyen elv alapján át kell számítani a vizsgálat (pl. motor tengely) helyé-

re. 

Az átszámítás alapelve: a gyorsítandó, vagy fékezendő elemek mozgási energiáinak ösz-

szegzése, melynek alapján kiszámítható az adott helyre (pl. tengelyre) vonatkoztatott, ún. 

redukált tehetetlenségi nyomaték, vagy tömeg. (Meg kell jegyezni, hogy bizonyos esetek-

ben nem a hajtó-, vagy fékezendő tengelyre történik a redukció.) 

A tehetetlenségi nyomaték betűjele általában a görög nagy theta ( ), de számos szakiro-

dalomban megtalálható a J jelölés is. Könyvünkben az előbbit alkalmazzuk. 

Mértékegysége: kgm
2
 

A mozgási energiák összegzése tehát a következő egyenlőséggel írható fel: 
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ahol red : a redukált tehetetlenségi nyomaték (kgm
2
), 

 r : a redukció tengelyének szögsebessége (rad/s), 

 jm : egy adott helyen lévő tömeg nagysága (kg), 

 jv : az jm tömeg sebessége az adott helyen (m/s), 

 i : egy adott helyen lévő tehetetlenségi nyomaték nagysága (kgm
2
), 

 i : egy adott helyen lévő tömeg szögsebessége (rad/s
2
). 

A redukció tengelye, valamint bármely más hely mozgásjellemzői között kinematikai ösz-

szefüggés van. Ilyen például a teheremelés sebessége és a motortengely szögsebessége 

közötti kapcsolat. (Lásd később!) 

A tehetetlenségi redukció négy variációja lehetséges: 

– tömeget tömeggé, 

– tömeget tehetetlenségi nyomatékká, 

– tehetetlenségi nyomatékot tömeggé, 

– tehetetlenségi nyomatékot tehetetlenségi nyomatékká. 

A redukcióban résztvevő kinematikai jellemzők: 

– módosítások (áttételek), 

– forgó mozgást egyenes vonalú mozgássá átalakító elemek sugara (átmérője, karja). 

Számításaink egyértelműsége érdekében meg kell állapodni az áttételek definíciójában. 

Szokás alapján a hajtóművek áttétele: a bemenő- (gyors-) tengely és a kimenőtengely szög-

sebességének hányadosa. A csigasorok áttétele az ún. mozgó kötélágak száma (amely 

megegyezik a csigasorból kifutó kötél sebességének, és a lassú mozgást végző elem (pl. 

emelt teher) sebességének hányadosával. Az áttétel fogalmát, megkülönböztetés nélkül, a 

köznyelv kétféle értelemben is használja: 

– sebesség áttétel, 

– erő, és/vagy nyomaték áttétel. 

Fizikai értelemben mindkettő létezik, de ezek – az energia megmaradás törvénye alapján – 

csakis egymás reciprokjai lehetnek. 

Ha a kinematikai jellemzőket használjuk fel a vizsgált helyek közötti átszámításokhoz, 

olyan kifejezésekhez jutunk, amelyek redukciós tényezőkként foghatók fel. Az alábbiak-

ban erre mutatunk be egy példát. 

Ha egy m  szögsebességgel forgó motor hi  áttételű hajtómű által egy dD  átmérőjű kötél-

dobra kötelet csévél fel, akkor a teher ev  emelési sebessége az alábbi képlettel számítható: 
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Tehát ha ki akarjuk számítani az emelési sebességet a szögsebességből, akkor a kinemati-

kai redukciós tényező: 
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2



 

Ha meg akarjuk határozni a teher Qm  tömegének a motor tengelyére redukált tehetetlensé-

gi nyomatékát, akkor a mozgási energiák egyenlősége alapján: 
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A fenti példában a kinematikai lánc elején lévő forgó tengelyre redukáltuk a lánc végén 

lévő, egyenes vonalú mozgást végző tömeget. Bizonyos esetekben ennek ellenkezőjére 

lehet szükség: a kinematikai lánc elején, a forgómozgást végző tömeg (pl. motor forgórész) 

tehetetlenségi nyomatékát kell redukálnunk, a kinematikai lánc végén egyenes vonalú 

mozgást végző tömeggé. Ilyenkor a fent meghatározott redukciós tényező reciproka lesz az 

átszámítási tényező. 

Az átmeneti üzemállapotok vizsgálata 

A gépészeti egységeket ellenőrizni kell az indítási és fékezési üzemállapotban kialakuló 

paraméterek szempontjából. Ilyenkor két jellemzőt: az indítási időt, valamint a rendszer 

gyorsulását és lassulását vizsgáljuk. 

Az indítási idő elsősorban a motor szempontjából fontos (áramfelvétel, melegedés). Meg-

határozásához Newton törvényének a forgó mozgásra vonatkozó egyenletét alkalmazzuk: 

i

r
t

M


      ebből    




M
t r
i   , 

 ahol  it : az indítási idő, 

   M : a gyorsításhoz rendelkezésre álló nyomaték, 

   r : a rendszernek, a motor tengelyére redukált tehetetlenségi nyo-

matéka, 

    : az indítási időtartam végén elért szögsebesség. 

(A M  nyomaték, a motor indítási közepes nyomatéka, valamint a rendszerre ható külső 

terhelések hatásából, a motor tengelyére redukált nyomaték különbsége: stiköz MM  .) 

A fenti összefüggés akkor érvényes, ha: 

– a rendszert gyorsító nyomaték állandó értékű, 

– a folyamat a 0 időpillanatban kezdődik, 

– a szögsebesség 0-ról indul, 

– a szöggyorsulás állandó. 
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Gyakorlatban az így kiszámított idő alapján határozzuk meg a bármely vizsgált helyen fel-

lépő gyorsulásokat. A fékezési üzemállapotra vonatkozó vizsgálatoknál szintén kiszámít-

juk a folyamat időtartamát, de csak a lassulások meghatározhatósága érdekében. 

9.1. Teheremelőmű 

A teheremelőmű kinematikai vázlatát – a fékszerkezet részletezése nélkül – a 9.2. ábra 

szemlélteti. 

 

9.2. ábra. Teheremelőmű 

1 – motor; 2 – féktárcsás tengelykapcsoló; 3 – hajtómű; 4 – kötéldob; 5 – kötélcsigasor; 6 – teher. 
 

9.1.1. Motorkiválasztás 

A motort a névleges teher emeléséhez, állandósult (stacioner) üzemállapotban szükséges 

teljesítmény alapján választjuk ki: 

ö

eQ vgm
P

1000
  

Ez a teljesítmény kifejezhető a motor tengelyére redukált nyomatékkal és a tengely szög-

sebességével is: 

1000

stM
P   (kW),    ahol    

öö

Q

st
i

Dgm
M

2
  (Nm) 

A fenti képletekben: 

 ve: az emelési sebesség (m/s), 

 Qm : az emelt tömeg (kg), 
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 hQö iii  :    a hajtás össz-módosítása, azaz a csigasor és a hajtómű áttételének szorzata,

 khö   : a kinematikai lánc össz-hatásfoka, amelyben 

 n
csk   : a kötélvezetés hatásfoka, ahol 

 cs : az egyszerű csigasor hatásfoka, 

  : egy kötélkorong hatásfoka, 

 n: a kötélvezetésben részt vevő terelő kötélkorongok száma. 

A dobra felfutó kötélágban ébredő kötélerő: 

kQ

Q

k
i

gm
F


  

Ha a kötélvezetés ikercsigasoros, akkor a kötéldobra felfutó két kötélágban egyen-

ként Fk/2 nagyságú erő ébred. Ilyenkor a csigasor módosítása a terhet függesztő kö-

télágak z számának felével egyenlő, s ezzel kell számolni a csigasor hatásfokát is, 

azaz: 

2

z
iQ     

A képlet azt fejezi ki, hogy az ikercsigasor hatásfoka megegyezik egy vele azonos áttételű 

egyszerű csigasoréval. 

9.1.2. A motor ellenőrzése indítási időre 
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  ( s )  ti = 1…2 s 

A képletben szereplő ok  érték a hajtómű összes forgó tömegének redukált tehetetlenségi 

nyomatéka, melyből tkmo   , azaz a motor forgórész és a féktárcsás tengelykapcso-

ló összegezett tehetetlenségi nyomatéka (kgm
2
).  

Tekintettel arra, hogy a többi forgó tömeg egyre távolabb van a motor tengelyétől, tehetet-

lenségük redukciós tényezője összességében csekély. Pontos számítás helyett elegendő, 

o  értékét egy k = 1,1...1,15 tényezővel megszorozva figyelembe venni. 

A közepes indítási nyomaték: 

   Csúszógyűrűs motorokra; 

   rövidrezárt forgórészű motorokra. 

A teher gyorsulása (egyenletesnek feltételezve): 
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9.1.3. A szükséges fékezőnyomaték meghatározása 
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A fékezési idő és a lassulás: 
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  ( s )  tf  = 1…2 s 
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Teher süllyesztés esetén a motortengely szögsebessége (a jelleggörbét a 9.3. ábra szerint 

lineárisnak feltételezve): 

 

 

 

9.3. ábra. Motor jelleggörbe (részlet) 

 
 

A teheremelőmű fékjének biztonsági tényezőjét ( β ) a gépészeti üzemi csoportszám függ-

vényében az MSZ 1067-78 szabvány határozza meg az alábbi táblázat szerint. 

 
. 
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Csoportszám (MSZ 9750 szerint) Biztonsági tényező ( β ) 

1 . . . 3 1,50 

4 1,75 

5 2,00 

6 2,50 

 

A hajtómű kiválasztása a szükséges módosítás és az átviendő teljesítmény alapján történik: 

  tény

Qedob

hszüks i
iv

D
i 

2

min



 

Választandó a legközelebbi nagyobb tényleges módosítás, majd ennek megfelelően korri-

gáljuk a dobátmérőt, ami ily módon a minimálisnál nagyobbra fog adódni: 



tényQe

tény

iiv
D

2
  (m) 

A féktárcsás tengelykapcsoló megválasztásánál legtöbbször az a mértékadó, hogy a mo-

tor és a hajtómű bemenő tengelycsonkjának átmérője beleessen a tengelykapcsoló furatát-

mérőjének tartományába. Ekkor szinte kivétel nélkül teljesül az alábbi feltétel: 

M tk_max M sts
 

9.1.4. A kötéldob hossza hornyolt kötéldob esetén 

r

Q
lpt

D

iH
L 

















 (mm) 

ahol  H: az emelési magasság (m); 

  D: a kötéldob névleges átmérője (m); 

  i
Q
: a csigasor módosítása; 

  t: a tartalék menetek száma; 

p: a kötél menetemelkedése (hornyolt kötéldob esetén a horony menetemelke-

dése) (mm); 

  lr: a kötélvég rögzítés helyigénye (mm). 

Iker-rendszerű kötélvezetés esetén: 

  kiker lLL  2   ahol kl :  a kötéldob közepén lévő, horony nél-

küli sima palásthossz  (mm). 

Nagy emelési magasságú daruknál a kötéldob hosszát a rendelkezésre álló hely határozza 

meg, és a csévélés csak több rétegben történhet. 

A daruk fogalomkörébe tartozik az ún. villamos emelődob, amely futóművel és haladómű-

vel is rendelkezik, pályája pedig hengerelt idomacél (9.4. ábra). 
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9.4. ábra. Villamos emelődob 

9.2. Haladómű 

A haladómű kinematikai vázlatát a 9.5. ábra szemlélteti. Az ábrán nem tüntettük fel a fék-

szerkezetet, valamint a kerékszekrényt, amelyre a haladómű fel van szerelve. 

 

9.5. ábra. Haladómű jellegrajz 

1 Motor; 2 Féktárcsás tengelykapcsoló; 3 Hajtómű; 4 Kihajtó fogaskerék; 
5 Fogaskoszorú; 6 Futókerék. 

A haladómű hajtása történhet párban, fogaskoszorúval (9.5. ábra), vagy (egy kerék esetén) 

tengelyen keresztül.  

 

9.6. ábra. Kétkerék hajtású, fogaskoszorús haladómű 
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9.7. ábra. Hajtott futókerék fogaskoszorúval 

Haladási ellenállás: 

inszjh FFFFF    

 ahol  jF : járómű-ellenállás; 

   F : pályaferdeségből származó ellenállás; 

   szF : szélerő; 

   inF : a sebességváltozásból származó tehetetlenségi erő. 

A szélerő számítási képlete a torlónyomás (q), a szélirányra merőleges vetületi felület 

( szA ) és az alaktényező (c) szorzata: 

szsz AqcF   

Az üzemi szélterhelés 20 m/s szélsebességhez tartozik, értéke:  
2

N/m250üq  

Az üzemen kívüli szélterhelésnél számításba veendő torlónyomás függ a talajszinttől mért 

magasságtól, értéke:  0-tól 20 m-ig 800 N/m
2
, 20-100 m-ig  1100 N/m

2
, 100 m felett 

1300 N/m
2
. 

9.2.1. Járómű-ellenállás 

Összetevői: 

– gördülési ellenállás, 

– csapágysúrlódás, 

– futókerék peremsúrlódás és axiális csapágyterhelésből származó ellenállás. 
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9.8. ábra. Futókerék gördülési ellenállása 

A gördülési ellenállást a futókerék tengely középpontjára felírt nyomatékok egyensúlyi 

egyenletének alapján határozzuk meg (9.8. ábra): 

c
d

FfFM skk 









2
  ks FF   

Ha az  Mk  nyomatékot az  Fj  vonóerő nyomatékával helyettesítjük: 

c
d

FfFM skk 









2
  c

d
FfF

D
F skj 










22
 c

D

d

D

f
FF kj 








 

2
 

 ahol  μ : csapsúrlódási tényező; 

   f : a gördülési ellenállás karja (mm); 

   c : peremsúrlódási tényező. 

Szokásos felírási módok még az alábbiak: 

 ocFF kj   ahol    μo : a redukált gördülési ellenállás tényező, 

 Fj = Fk w ahol    w : fajlagos haladási ellenállás (N/kN).  

Az utóbbi képletbe a kerékterhelést kN mértékegységgel kell behelyettesíteni. 

A fajlagos haladási ellenállást két részre oszthatjuk:  w = w1 + w2 

 itt w1 : a csapágysúrlódást és a gördülési ellenállást, 

  w2 : a peremsúrlódást képviseli. 

A peremsúrlódási tényező c = 2…3 körüli értéket vehetnek fel, attól függően, hogy mekko-

ra a sín-középtávolság és a keréktávolság aránya (toronydaruknál a legkisebb, bakdaruknál 

a legnagyobb). 

A gördülési ellenállás karja, sínen futó acélkerék esetén:  f = 0,5…0,6 mm értékű. 

A csapsúrlódási tényező értéke átlagosan  μ = 0,015. 

A fajlagos haladási ellenállás (w1) értékei együttesen függenek a kerék- és a csapátmérőtől. 
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Mivel a kerékátmérővel nem egyenes arányban nő a csapátmérő, w1 értékei a kerékátmérő 

növekedésével, fordított arányban csökkennek (pl. ha mm200kD , w1 = 5,5 N/kN, ha 

mm1000kD , w1 = 1,5 N/kN) 

(A közölt értékek akkor érvényesek, ha   f  = 0,5 mm, és μ = 0,015) 

A fajlagos axiális terhelés (w2) értéke, ha a tengely axiális terhelését gördülőcsapágy veszi 

fel:   w2 = 2 N/kN 

9.2.2. Motorkiválasztás 

Az állandósult (stacioner) üzemállapotban szükséges teljesítmény alapján: 

öö

hst

ö

hhst

i

DFvF
P









100021000
1


  (kW)    ahol    . 

A gyorsulás legnagyobb értékét  a = 0,15…0,3 m/s
2
 -re korlátozzuk. 

9.2.3. Motor ellenőrzése 

 Rövid időtartamú túlterhelésre: 

  

 Indítási időre és gyorsulásra: 

  ( s )  ti = 1…2 s 

 ahol 

,    a gyorsulás    2
m/s3,0...15,0

i

h
i

t

v
a  

Az indítási időt a következők szerint korlátozzuk: s8...6it  darukra, 3…4 s  futómacs-

kákra. 

9.2.4. Fék kiválasztás és ellenőrzés 

A szükséges fékezőnyomaték: 

   

         

  

ahol    (c=1) 
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  s8...6it  darukra,  3…4 s  futómacskákra. 

Ismert fékezőnyomaték esetén a fékezési idő és lassulás: 

  2
m/s3,0...15,0

i

h
i

t

v
a  

Az átmeneti üzemállapotra vonatkozó képletben szereplő z számérték az egy darun lévő 

haladóművek darabszáma. Ekkor természetesen o  , iközM  és tényfM _  is egy-egy hajtó-

egységre vonatkozik, míg szüksfM _  az összes hajtóegység fékjeinek együttes fékezőnyo-

maték szükséglete. 

 

9.3. Kötélvontatású futómacska-mozgatómű 

A 9.9. ábra egy toronydaru kötéldobos futómacska-mozgatóművét szemlélteti, a 9.10. ábra-

sorozat pedig a kötélvontatás lehetséges megoldásaira mutat be példákat. 

 

9.9. ábra. Toronydaru futómacska-mozgatóműve 

 

A toronydaruk futómacska-mozgatóművei szinte kivétel nélkül kötélvontatással működ-

nek. Ez azért célszerű, mert a haladóművel felszerelt futómacska önsúlya nagymértékben 

csökkentené a daru teherbírását. 
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9.10. ábra. Futómacskák kötélvezetésének változatai 

9.3.1. Motor kiválasztás 

A futómacska-mozgatómű villamos motorját az állandósult állapotban szükséges motortel-

jesítmény alapján választjuk ki. A kötélvontatás mozgatóeleme hajtódob vagy hajtótárcsa, 

amely a vonóerőt súrlódás révén adja át az acélsodrony-kötélnek. A dobon vagy tárcsán 

kifejtendő kerületi erő tehát a felfutó- és a lefutó kötélágban ébredő erők különbsége. A 

szükséges nyomaték és motorteljesítmény tehát az alábbi képletekkel fejezhető ki: 

   

ahol 

 η : egy teheremelő kötélkorong hatásfoka; 

 ηh : a hajtómű hatásfoka; 

 ih : a hajtómű módosítása. 

kv

h
D

F
F


  

Ez utóbbi képletben kv  a futómacska vontató kötélzet vezetésének hatásfoka. 

A futómacska hajtódobos mozgatásának kinematikai vázlatát és a fellépő erőket a 9.11. 

ábra szemlélteti. Az ábrán nem részleteztük a mozgató mechanizmust, valamint azt a szer-
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kezetet (ami általában a gémtő környezete), amelyre a futómacska-mozgatómű fel van sze-

relve. 

 

9.11. ábra. A futómacska mozgatás kinematikai vázlata 

9.3.2. A futómacska vontatási ellenállása 

A futómacska vontatásakor kifejtendő erő a következő komponensekből tevődik össze: 

– járómű-ellenállás (Fj) ; 

– a vonókötél belógásából származó erő (Fk) ; 

– a teheremelő kötélzet átrendeződéséből származó erő (Ti – T0) ; 

– pályalejtésből származó erő (Fα) ; 

– szélterhelés által okozott ellenállás (Fsz) , azaz 

 

A járómű-ellenállást a haladómű tervezésénél megismert módszer szerint határoz-

zuk meg. Az összegezett kerékterhelést az emelt teher, a futómacska önsúlya valamint a 

vonókötél súlyerejének a futómacskára jutó hányada hozza létre. 











D

d

D

f
cFF kj 

2
  vkmk GGQF   

A vonókötél belógásából származó erőt a kötél önsúlyának és megengedett belógásának 

alapján, a 9.11. ábrán szereplő jelöléseknek megfelelően, a C pontra felírt nyomatéki 

egyensúlyi egyenlet megoldásával határozzuk meg. 
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Az előző képletekben q: a vonókötél folyómétersúlya. 

A teheremelő kötélzet átrendeződése azt jelenti, hogy a terhelt emelőkötél a futómacska 

mozgatása során áthalad a csigasor álló- és mozgó kötélkorongjain. Eközben fellépnek 

azok az ellenállások, amelyek a kötélkorongok csapágysúrlódása, valamint a teheremelő 

kötél hajlítgatása következtében keletkeznek. Ez az ellenállás kifejezhető az egy kötélko-

rongra megadott veszteségi tényező (γ) segítségével az alábbiak szerint: 

  1   
z

Q
nTTT i   0  

ahol  n : a kötélvezetésben résztvevő összes kötélkorong darabszáma; 

  z : a terhet felfüggesztő kötélágak száma; 

  Q : az emelt teher súlyereje. 

A számítás azon az elven alapul, hogy a kötélzetben a kötélerő jó közelítéssel megegyezik 

az emelt teher súlyereje és a függesztő kötélágak számának hányadosával, ellenállásként 

pedig ennek γ-szorosa képződik egy-egy kötélkorongon. Ez a módszer azért célszerű, mert 

könnyen kezelhetők vele a nem szokványos teheremelő kötélvezetési esetek. 

A továbbiakban bemutatunk néhány példát a toronydaruknál alkalmazott horogszerkezetek 

kötélvezetésére. Mint azt korábban is említettük, a futómacska-mozgatás vonóerő igénye 

jelentősen függ a teheremelő kötélzet átrendeződése nyomán fellépő ellenállástól. Ezek a 

példák mutatnak rá az egyszerűsített ellenállás számítás módszerének hatékonyságára. 

 

9.12. ábra. Négy kötélágas felfüggesztésű horogszerkezet 

Tekintve, hogy a toronydaruk futómacskái a daru gémjén mozognak, nagy jelentősége van 

a pályaferdeségnek. (Itt most nem említjük azokat a speciális eseteket, amikor a futómacs-

kát nagy állásszögű gémen üzemeltetik.) A gém ferdesége, azaz a pálya ferdesége jelentős 

mértékben változhat az emelt teher nagyságától függően. 
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 Ferde pálya esetén: 

   

A szélterhelés számítását nem részletezve elmondható, hogy a futómacska kis szélfelületé-

re való tekintettel elegendő az emelt teher szélterhelésével számolni. 

 

9.13. ábra. Egyszerű 2 ágas és variálható 2 - 4 kötélágas horogfelfüggesztés 

A 9.13. ábrán azt szemléltetjük, hogyan alakítják ki a toronydaruk horogszerkezetét és te-

heremelő-kötélvezetését. Mivel a toronydaruk emelési magassága igen jelentős, komolyan 

fennáll a veszélye a teheremelő kötélzet összecsavarodásának. Ennek elkerülése érdekében 

alkalmaznak széles kivitelű horogszerkezetet, amelybe egymástól vízszintesen elhúzott 

mozgó kötélkorongokat építenek be. Mint látjuk, ez utóbbi esetben van egy olyan terelő 

kötélkorong, amelyet vagy a futómacskához, vagy a horogszerkezethez rögzíthetünk. Ettől 

függően lesz a teherfelfüggesztés kettő vagy négy kötélágas. 

9.4. Forgatómű 

Feladata a daru forgórész helyzetének beállítása és biztonságos rögzítése. A forgatást a 

forgóvázon elhelyezett hajtómű kihajtó fogaskereke az álló alvázon vagy oszlopszerkeze-

ten lévő fogaskoszorún legördülve végzi (9.14. ábra). 

A forgatási nyomatékigény meghatározása indítási üzemállapotra: 

instinszsi MMMMMMM    

ahol: 

sM :  a forgótámszerkezet belső ellenállása; 

M : a darupálya ferdeségének hatása; 

szM : a szélterhelés hatása; 

inM : a tömegek gyorsításához szükséges nyomaték. 
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9.14. ábra. Bolygóműves forgatómű (LIEBHERR) 

1 – villamos motor; 2 – hidrodinamikus tengelykapcsoló; 3 – bolygóműves hajtómű; 
4 – kihajtó fogaskerék; 5 – fogaskoszorú; 6 – fék kioldó mechanizmus; 7 – fékszerkezet 

A pályalejtés és a szélterhelés hatása, mint forgatási ellenállás 

Kis lejtésszögek esetén a súlyerőknek a lejtő síkjára merőleges komponensei a lejtés   

szögének cos függvényével arányosak (kis szögek esetén 1cos  ), különbségük a súly-

erőkhöz viszonyítva elenyésző. Ezzel szemben a súlyerők lejtőirányú összetevői a lejtő-

szög sin függvényével arányosak, így a számításokban való figyelembevételük elkerülhe-

tetlen. 

 

9.15. ábra. A relatív pályalejtés 
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A jelölt erőkomponensek: cosQQn    sinQQ t   

 

9.16. ábra. A darura ható külső erők (felülnézet) 

A darura ható erők nyomatéka a daru forgástengelyére: 

A pályairánnyal és a széliránnyal azonos β szöget bezáró gémirányszög esetén valamennyi 

iy  koordinátára érvényes, hogy: 

sinii ry   

  

A gémre ható szélerő tangenciális összetevője: 

sin_ ggggttgsz AcqAcqF   

azaz a szélerő nyomatéka is sin β függvénye. 

A hajtómotor terhelése szempontjából az effektív nyomatékkal, azaz a nyomaték négyzetes 

középértékével kell számolni. A daru forgatása közben ugyanis, ha a vízszintes erőhatások 

iránya nem változik, a darura ható külső forgatási ellenállások nagysága egy fél fordulat 

alatt fél szinusz-hullámnak megfelelően fog változni. Ennek meghatározása a 9.17. ábra 

alapján az alábbiak szerint történik: 
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9.17. ábra. A darura ható eredő-nyomaték változása forgatás közben 
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A forgó tömegek tehetetlenségi nyomatéka ( z ) 

 z mQ rcQ
2

mg

3
xo

2
xo l  xo xo l 

2




 mo ro

2
 ... .  

 

A tehetetlenség legyőzéséhez szükséges motornyomaték: 
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9.4.1. Motorkiválasztás 

A forgatómű villamos motorjának kiválasztása az indítási nyomatékszükséglet alapján tör-

ténik. 

 

köziszüksi MM __   

Ha kicsik a stacioner üzemállapotban fellépő ellenállások és nagy a daru tehetetlenségi 

nyomatéka, a szükséges motorteljesítményt a következők szerint számoljuk: 





 1000
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9.4.2. Motor ellenőrzés 

 Indítási időre: 

 . 

 Az indítási idő szokásos értékei: 

  ti = 3 … 5 s  szélterhelés nélküli esetben; 

  ti = 5 … 7 s  üzemi szélterhelés esetén. 

A forgatás indítási gyorsulását a gémcsúcs tangenciális gyorsulása alapján ítéljük meg. 

Ennek kiszámítása a forgóváz szöggyorsulása és a gémcsúcs által leírt kör sugara ismere-

tében történik: 
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it


   ;  gcsgcs ra   ;  

a gémcsúcs ideális tangenciális gyorsulása: 0,4…0,6 m/s
2
 . 

 Rövid időtartamú túlterhelésre: 

 

A motor maximális nyomatéka az az érték, amit még ki tud fejteni a motorvédő kapcsoló 

működésbe lépése nélkül. Ez időtartam függő, mert a kapcsoló az áramerősség hőhatásától 

függően lép üzembe. 

9.5. A fék kiválasztása és ellenőrzése 

A szükséges fékezőnyomatékot fékezési üzemállapotra határozzuk meg előre felvett féke-

zési idő figyelembevételével. (Lassítófék!) 

 

A gyakorlatban feltételezhetjük, hogy   if tt   

9.6. Forgótámszerkezetek 

Forgótámszerkezetnek nevezzük a forgódaruk azon szerkezeti egységét, amely egyidejűleg 

biztosítja a forgórész alátámasztását és lehetővé teszi az elfordulását. A forgótám-

szerkezetnek háromféle terhelést kell átadni az állórészt képviselő acélszerkezeti egységre 

(alvázra, vagy oszlopcsúcsra): a forgórész nehézségi erejét, és a forgórészre ható vízszintes 

erőket és azok – függőleges síkban ható – nyomatékát. 

Erre a célra, az idők folyamán, számos megoldás alakult ki. Többségükkel már csak elavult 

konstrukciójú forgóvázas gépeken lehet találkozni, ezért tankönyvünkben csak két, napja-

inkban használatos változattal foglalkozunk. Ezek a következők: 

– függőleges elrendezésű (talpcsapágy-támgörgős) kivitel, 

– vízszintes síkban működő (golyós-, vagy görgőkoszorús) megoldás. 

Célunk az, hogy meghatározzuk a forgótámszerkezet által kifejtett, a forgatóművet terhelő 

ellenállást. Az ellenállást a forgástengelyre ható nyomatékként ( sM ) fejezzük ki.  

9.6.1. Talpcsapágy-támgörgős forgótámszerkezet 

Ezt a megoldást hosszúideig alkalmazták állóoszlopos toronydaruknál, illetve portáldaru-

kon és különböző járműdarukon. Egy, az állóoszlopos toronydaruknál előforduló megol-

dást mutat be a 9.18. ábra.  

Az oszlop, csúcsszerű végződésére támaszkodik a daru forgórésze, amely magában foglalja 

a gémet, az ellengémet, az ellensúlyt, a futómacskát, az emelt terhet, a gépészeti és villa-

mos berendezéseket, a kezelőfülkét stb. A forgórész központi acélszerkezete harangszerű-

en veszi körbe az álló oszlopcsúcsot. Az oszlopcsúcs alatt, a gém alsó síkja közelében ta-
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lálhatóak a függőleges tengelyű támgörgők, és a görgők pályáját képező, gyűrű alakú felü-

let (görgőpálya). A támgörgők és a görgőpálya elhelyezése kétféle lehet: a görgők az álló-

oszlopon, a görgőpálya a forgórészen helyezkedik el, vagy fordítva. 

 

9.18. ábra. Talpcsapágy-támgörgős forgórészű, állóoszlopos toronydaru  

Szerkezeti kialakítás és erőhatások 

 

Reakciók meghatározása: 

Nyomaték egyensúly:     0 AM  

0 hByFeF xxoy  

h

yFeF
B

xoy

x


  

2
cos2



xB
H   

Vízszintes erőegyensúly:  

0 xxx AFB  

h

e
F

h

y
FFBA

o
yxxxx 








 1  

Függőleges erőegyensúly: 

0 yy AF  

yy FA   

9.19. ábra. Erőjáték és erőegyensúly 22
yxA AAR   
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A szerkezet erőjátékát (9.19. ábra) és a szerkezeti megoldás belső ellenállásának számítási 

módszerét az ábra alapján ismertetjük. 

Belső ellenállás 

A belső ellenállás két összetevőből áll: 

– a talpcsapágy ellenállása ( 1M ) , 

– a támgörgők gördülési ellenállása ( 2M ) . 

21 MMM s   

 a talpcsapágy redukált nyomatéka: 

   
4

1
o

AA

d
RM   

 a támgörgők gördülési ellenállásának redukált nyomatéka: 

   
2

2
22

oD

D

d

D

f
cHM 








     

 ahol  A : az A pontban lévő súrlódási tényező, 

   f : a gördülési ellenállás karja a görgők és pályájuk között, 

    : a támgörgők csapsúrlódási tényezője, 

   c: a támgörgők peremsúrlódási tényezője. 

Megjegyzendő, hogy levezetésünk arra az esetre vonatkozik, amikor szférikus gömbcsap-

ágy veszi fel az AR  támaszerőt. Az a megoldás is elterjedt, amelynél önbeálló (pl. hordó-

görgős) gördülőcsapágy veszi fel az A ponti reakcióerőt. Annál az esetnél a gördülési el-

lenállás a csapágyakra érvényes módszerekkel történik. 

9.6.2. Golyóskoszorús forgótámszerkezet 

Napjainkban a golyós-, vagy görgőskoszorús kialakítás a legelterjedtebb megoldás. A két-

soros golyóskoszorúra, és annak erőjátékára mutat be példát 9.20. ábra.  

 

9.20. ábra. Golyóskoszorú és erőjátéka 
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A daru forgórészére ható függőleges erők eredőjét ( yF ) a forgástengelybe, a vízszintes 

erők eredőjét a golyóskoszorú vízszintes középsíkjába helyezzük át. A redukció során ka-

pott erőrendszerhez oM  nyomaték társul, melynek nagysága: 

hFeFM xoyo    

Ha yF  erőt egy olyan e távolságra helyezzük át, ahol az O pontra vett nyomatéka éppen 

oM  -lal egyenlő, e és 2/oD viszonyából megállapítható, hogy érvényesül-e az alsó gör-

gősor billenésgátló hatása, ugyanis: 

 h
F

F
e

F

M
e

y

x
o

y

o








     ha     

2

oD
e  , nem lép fel billenésgátló hatás. 

A belső ellenállás nyomatéka: 

d

D
f

FF
M

oxy

s 






















sincos
 

 ahol   : a golyóskoszorú gördülőelemeinek hatásszöge, 

   f : a gördülőelemek gördülési ellenállásának karja, 

   oD : a gördülőelemek osztókörének átmérője, 

   d : a golyók átmérője. 

A golyóskoszorú ferde hatásvonalú talpcsapágynak tekinthető. A   szög azonban számos 

tényező (terhelés iránya és nagysága, kopás, szerelési pontosság stb.) miatt nem határozha-

tó meg konkrétan. Számításokban  = 30° értéket célszerű alkalmazni. 

A golyós és görgőskoszorúk számos változatát gyártják széles méretskálában, a legkülön-

bözőbb igények kielégítése érdekében.  

9.7. Gémbillentőmű 

A billenőgémes daruk közül csak a kötélzettel működő, egyben szállítható, forgóoszlopos 

toronydarukkal foglalkozunk. Ezek a darukonstrukciók – bonyolultságuk miatt – egyre 

inkább kiszorulnak a fejlesztésből és gyártásból, átadva helyüket a futómacskás daruknak. 

Maga a forgóoszlopos kialakítás létezik, sőt gyakorinak mondható, de csak kis paraméter 

tartományban van jelentőségük. 

A gémbillentőmű felépítése nagyjából megegyezik a teheremelőművekével. Jelentős vi-

szont a különbség a motorkiválasztás módjának szempontjából. A gémbillentőmű motorját 

az állandósult üzemállapotra meghatározható teljesítmény-szükséglet alapján választjuk 

meg. Ennek alapja a gémbillentő kötélzetben ébredő erők meghatározására, ami a gémre 

ható erőknek a gémtőcsapra (0) felírt nyomatéki egyensúlyi egyenlete alapján lehetséges. 

Az 9.21. ábrán egy forgóoszlopos, billenőgémes toronydaru vázlata látható, amelyen fel 

vannak tüntetve a gémre ható erők és a nyomatékaik meghatározásához szükséges geomet-

riai jellemzők. Az oszlop mögött csigasort találunk, melynek mozgó kötélkorong-

tengelyéhez van bekötve a gémtartó kötél. A csigasor kötélzetének egyik vége a forgóváz-

hoz fixen van bekötve, másik vége a gémbillentőmű kötéldobjára csévélődik fel. Gémbil-
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lentés közben, a teher vízszintes mozgásának biztosítása érdekében, a teheremelő kötélzet 

egyik végét vissza szokták csévélni egy – a gémbillentő dobbal együtt forgó – dobra, de 

azzal ellenkező irányban (9.22. ábra). 

 

  

9.21. ábra. Billenőgémes toronydaru 

M o 0 M ki Tg rg 0 Tg  T i  T i

M ki

rg


ahol: M ki :   az i -edik külső erő nyomatéka az "O" pontra;

T i :     az i -edik külső erő által előidézett gémbillentő-kötélerő komponens
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9.22. ábra. Teheremelő-gémbillentő kötélvezetési rendszer 

9.7.1. Motorkiválasztás 

A motorteljesítmény általános képletét a motor tengelyére ható nyomaték és a szögsebes-

ség szorzataként írjuk fel: 

 

öh

Q

g

g

i

D
T

i

TM
P





100021000 












   (kW) 

 

Megjegyzés: a gémbillentőmű kötéldobjára ható kerületi erő csak akkor tartalmazza a te-

heremelő-kötélerő csökkentő hatását, ha egyik vége valóban a gémbillentődobra van visz-

szacsévélve. 

A nyomatékok változását többféle külső tényező figyelembevételével vizsgálhatjuk, mind 

a motor emelési és süllyesztési üzemmódja, mind pedig a fékező nyomaték meghatározása 

szempontjából. A 9.23. ábra egyrészt a motortengely nyomatékváltozásait, másrész azokat 

a jellegzetes nyomaték értéketeket és a hozzájuk tartozó gémkinyúlásokat mutatja be, ame-

lyek kiválasztás, vagy ellenőrzés szempontból jelentőséggel bírnak. 
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9.23. ábra. Motornyomatékok a gémkinyúlás függvényében 

M1 –  fél üzemi szélterheléssel, tömegerők nélkül; M2 – teljes üzemi szélterheléssel, tömegerők nélkül; 
M3 – üzemen kívüli szélterheléssel, teher nélkül; M0 – szélterhelés, emelt teher és tömegerők nélkül. 

 

Az ábrán vesszővel jelölt értékek süllyesztési-, vagy rögzített állapotot jelentenek. 

A szükséges motorteljesítményt az 1M  görbe ordinátáinak effM 1  nyomatéka alapján hatá-

rozzuk meg: 

1000

1 eff

szüks

M
P    (kW) 

9.7.2. Motor ellenőrzés 

 Rövid időtartamú túlterhelésre, állandósult üzemállapotban: véd_motmax MM 2  

 Indítási időre: 

 a)   64

1

...
MM

t

maxiköz

r
i 





s 

 b)   5101

0

,...,
MM

t

miniköz

*
r

i 





s    (a gém hátracsapódásának elkerülése érdekében) 

       
*
r  nem tartalmazza az emelt teher hatását. 

Mint látható, a motort átlagos lejtési és szélterhelési viszonyokra választjuk ki, de az ellen-

őrzést maximális külső hatásokra végezzük el. 

9.7.3. Fék kiválasztás és ellenőrzés 

A szükséges fékezőnyomaték:  stszüksf MM  _  , 

ahol  maxst MM 2
    vagy    maxst MM 3

  , azaz a féknek meg kell tartania a 

gémet a legkedvezőtlenebb üzemi és üzemen kívüli állapotban egyaránt ( 51,min  ). A fék 

ellenőrzésekor tehát a féknek többféle szempontból is meg kell felelnie.  
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