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Bevezetés 
 

 

A földmunkagépek családját sok gépváltozat alkotja. Az adott gépcsoporton belül minden 

munkafeladathoz található megfelelő kialakítású gép. A földmunkagépek között a kotrógépek 

és a földkitermelő-szállítógépek végzik a talaj, vagy egyéb anyag kitermelését, szállítását és a 

végső talajszelvény kialakítását. A tömörítőgépek feladata a laza talajban lévő levegő és víz 

kiszorítása, a megfelelő teherbírás elérése érdekében. A talajlazítók a kitermelésre váró kötött 

kemény talaj lazítását végzik annak érdekében, hogy a kitermelő és bedolgozó gépek hatéko-

nyan dolgozhassanak. 

A tervezők folyamatos fejlesztésekkel növelik a földmunkagépek teherbírását, megbízható-

ságát és teljesítményét. A gépek gazdaságosabbakká és hatékonyabbakká váltak. A különböző 

munkafeladatokra különböző beállításokat alkalmazhatunk a nagyobb termelékenység elérése 

érdekében. A fedélzeti számítógépek és más vezérlő berendezések hatalmas fejlődésen men-

tek keresztül. Különösen szembetűnő, hogy alkalmazásukkal csökkenteni tudjuk a gépkezelő-

re nehezedő feladatokat. A fedélzeti számítógépek segítségével a hosszadalmas beállítási eljá-

rások megszűntek. Néhány gombnyomás után már az adott munkafeladatra programozható a 

rendszer. A fedélzeti számítógép nemcsak a beállításokat segíti, hanem magának a gépegy-

ségnek az ellenőrzését is elvégzi. Segít a diagnosztikában, figyelmezteti a gépkezelőt a soron 

következő feladatra. A gépeken alkalmazott több száz érzékelővel felszerelt CAN-BUS rend-

szer akár több kilométeres kábelhálózat megtakarítását is eredményezheti. A szintvezérlő és 

más adatfeldolgozó berendezések a kezelő munkáját segítik és megkönnyítik a pontos mun-

kavégzést. 

A földmunkagépek szinte mindegyikén található hidraulikus rendszer. Egyes gépeken az 

egész hajtásrendszer, másokon csak a szerelékmozgatás hidraulikus. Az utóbbi időben az ará-

nyos szeleptechnika előretörésével a hidraulikus rendszerelemek egyre nagyobb számban 

elektronikus működtetésűek, emiatt a működésük elektronikus érzékelőkkel szabályozható, 

illetve ellenőrizhető. Az arányos elemeknek köszönhetően a fedélzeti számítógép alkalmas 

elektronikus jelekkel történő beavatkozásra, illetve a kezelő parancsainak végrehajtására. A 

kezelő sokszor olyan személy, akinek a tudását meghaladja a gép pontos beállítása, illetve a 

helyes, gazdaságos működtetés biztosítása. A fedélzeti számítógép képes arra, hogy leegysze-

rűsítse a gépbeállítás menetét, illetve beépített programok figyelik a kezelő által a kezelőele-

meken küldött jeleket, és ezen jelek alapján működtetik a gépegység elemeit.  

A korszerű fedélzeti számítógépek a földmunkagépek műszaki diagnosztikájának alapjául 

is szolgálnak. Megkönnyítik és felgyorsítják a karbantartási-, és szerviz tevékenységet. Infor-

mációt nyújtanak a hiba okára, de egyre elterjedtebbek azok a rendszerek, amelyek a hiba 

kijavításának módját is közvetítik a gépkezelő részére. Összetettebb rendszereknél a gép 

CAN-BUS rendszeréhez csatlakoztatható külső számítógép szükséges a berendezés hibás pa-

ramétereinek helyreállításához. Ez a tevékenység gyakran szervizmérnöki feladat, mert a 

szenzorok adatainak kiolvasása, a dinamikus folyamatok elemzése, a gép újbóli kalibrálása 

illetve beállítása igazi alkotó járműmérnöki munkát jelent. 

A „Földmunkagépek” jegyzet épít a „Járművek és mobil gépek II.” és a „Jármű hidraulika 

és pneumatika” jegyzetekben foglalt ismeretekre.  
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1. A talajok fizikai-mechanikai és technológiai tulajdonságai 
 

A talaj fizikai és gépészeti értelemben olyan anyag, amely több, különböző halmazállapotú 

alkotó fázisból áll. A légnemű, a cseppfolyós és a szilárd fázis általában együtt van jelen a 

talajban. A talaj, mint heterogén keverék, összetétele szoros összefüggésben áll a mechanikai 

viselkedésével. Az egyes talajok megmunkálásához – például nyeséshez vagy tömörítéshez – 

mindig a megfelelő technológiát és eszközöket kell választani, ezért elengedhetetlen a talajok 

mechanikai és technológiai tulajdonságainak ismerete. 

1.1. A talajok összetétele 

 

A talajok összetételét egyrészt a talajt alkotó fázisok arányával, másrészt a szilárd alkotók 

szemszerkezeti összetételével szokás jellemezni. Az fázisos és a szemszerkezeti összetétel 

együttesen határozza meg a talajok mechanikai viselkedését. Az összetétel mellett azonban 

más tulajdonságok is szerepet játszanak, például a szemcsék alakja vagy a talajkeverékben 

lévő rögök szintén befolyásolják a talaj tulajdonságait. 

 

1.1.1. A talajok fázisos összetétele 

 

A talaj általában három fázisból tevődik össze, szilárd részecskék, levegő és víz keveréke. 

A szilárd szemcsék különböző ásványi származékok és szerves bomlástermékek összessége. 

A részecskék közötti teret levegő, víz, vagy levegő és víz együttesen tölti ki. Az egyes alkotó 

fázisok keverékben jelen lévő mennyiségét vagy a tömegarányukkal vagy a térfogatarányuk-

kal szokás kifejezni [1].  Az 1.1. ábra mutatja a talajt alkotó fázisok térfogatának megnevezé-

seit. 
 

Vö – össztérfogat 

Vh – hézagtérfogat 

Vl – levegő térfogata 

Vv – víz térfogata 

Vsz – szilárd szemcsék térfogata 

 

 
1.1. ábra: A talajok fázisos összetétele 

 

Egy adott térfogatú talajminta alkotó fázisainak résztérfogatait vagy tömegarányait ismerve 

a következő mérőszámok képezhetők a fázisos összetétel jellemzésére (1.1-1.4 összefüggé-

sek). 
 

Víztartalom (w):  (1.1) 

Ahol: mn – a minta nedves tömege 

msz – a minta száraz tömege 

 

 

Telítettség (Sr):  (1.2) 
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Hézagtényező (H):   (1.3) 

 

 

Tömörségi index (ID):  (1.4) 

 
Ahol: Hmax – a leglazább állapot hézagtényezője 

 Hmin – a legtömörebb állapot hézagtényezője 

 

 

A talajok térfogatsűrűségét száraz és nedves állapotra is értelmezzük (1.5 és 1.6 összefüg-

gések): 

 

 Száraz térfogatsűrűség (ρsz): %100
3
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m

cm
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  (1.5) 

 

Nedves térfogatsűrűség (ρn): %100
3
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  (1.6) 

 

A két sűrűségérték a víztartalom ismeretében származtatható egymásból (1.7 összefüggés).  

 

 
nsz

w
 




1

1
 (1.7) 

 

 

1.1.2. Szemszerkezeti összetétel 

 

A szilárd fázis számos, különböző méretű és alakú szemcsék halmazából tevődik össze. A 

szemcsefázis tehát általában egy heterogén keverék. A talajfajták összehasonlíthatósága és 

minősítése érdekében alkalmazzák a szemcsék osztályozási módszerét, amely alapján az 

egyes talajok pontos megnevezést kapnak. Az 1.1. táblázat tartalmazza az egyes szemcsék 

méret szerinti elnevezéseit. A talajok megnevezését az alkotó szemcsék neveiből kell összeál-

lítani. 

 

 

 

 

 

 

 
 1.1. táblázat: Talajszemcsék megnevezése 

 

Az osztályozási eljárás lényege, hogy egy meghatározott mennyiségű, kiszárított talajmintát 

egy szabványos lyukméretű szitasoron átrostálnak, ezzel a szilárd részecskéket méretük sze-

rint szétválasztják. Az 1.2. ábra mutatja a szitasor és az osztályozási folyamat eredményeként 

adódó tömegrészek jelöléseit. A szitasor lyukmérete lefelé csökken. 

Megnevezés Szemcseméret [mm] 

Kavics 2 - 63 

Homok 2 - 0,063 

Iszap 0,063 - 0,002 

Agyag < 0,002 
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mö – a talajminta összes tömege 

mi – egy szitalemezen áthullott tömegrész 

dszi – a szitalemezek lyukmérete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2. ábra: Osztályozó szitasor 

 

 

Az egyes szitasíkokon áthullott talajmennyiség tömegét lemérve annyi tömegrész adódik, 

ahány rostalemez alkotja a szitasort. A lemért tömegrészek segítségével, az 1.8 összefüggés 

alapján számítható az áthullott tömegarány (Sj). 

 

      (1.8) 

 
ahol: j = 1..n (n: a szitalemezek száma) 

 

 

A szemcsék osztályozási módszerét tárgyaló előírás szerint a 0,063 mm-nél kisebb szem-

csefrakciót ülepítéses eljárással kell osztályozni. Az ülepítés – más néven hidrometrálás – 

során adott mennyiségű, előosztályozott talajmintát desztillált vízben elkevernek egy mérő-

edényben, majd a mérőedénybe helyezett sűrűségmérőt adott időközönként leolvassák. A talaj 

szemcséinek ülepedése fokozatosan megy végbe. A nagyobb szemcsék gyorsabban süllyed-

nek, mint a kisebbek. A leolvasott sűrűség értékekből származtathatók az egyes szemcsefrak-

ciók tömegarány értékei. Minden leolvasási érték egy szemcseátmérőt és egy tömegarányt (Sj) 

eredményez. 

A szitalemezek lyukátmérőinek (dszi) és az ülepítés nevezetes szemcseátmérőinek  függvé-

nyében rajzoljuk fel az áthullott tömegarány értékeket (Sj), és így a vizsgált talajminta szem-

eloszlási görbéjéhez jutunk. Az 1.3. ábra különböző szemszerkezetű talajok szemeloszlási 

görbéjét mutatja. A görbe alakja és elhelyezkedése szemléletesen jellemzi a szilárd alkotófá-

zis összetételét. Elhelyezkedése arra ad utalást, hogy a szilárd fázist jellemzően milyen méretű 

szemcsék alkotják, illetve a szemcsék milyen széles mérettartományban fordulnak elő. A gör-

be alakja a keverékben jelen lévő szemcsék eloszlásának egyenletességét fejezi ki. 
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 1.3. ábra: Talajok szemszerkezeti görbéi 

 

Egyenletes eloszlásúnak tekintünk egy talajtípust, ha sokféle méretű szemcse alkotja és 

nagyjából azonos mennyiségű szemcse található minden méretből. Az egyenletesség a szem-

eloszlási görbe ismeretében számszerűen is kifejezhető az egyenlőtlenségi mutató értékével 

(1.9 összefüggés). 

 

Egyenlőtlenségi mutató (Cu) : 
10

60

d

d
C

u
  (1.9) 

 
ahol: d60 – a 60%-hoz tartozó szemcseátmérő 

 d10 – a 10%-hoz tartozó szemcseátmérő 

 

 

A talajok szemszerkezeti összetételének ismeretében a talaj várható mechanikai viselkedése 

és egyúttal a felhasználhatósági köre is viszonylag jól behatárolható. 

 

 

1.2. A talajok mechanikai tulajdonságai 

 

A talajok külső hatással, terheléssel szembeni viselkedését a talajmechanika tudományága a 

rugalmasságtan és képlékenységtan eszközeivel tárgyalja. A talajok mechanikai tulajdonsága-

inak korrekt leírása csak komplex matematikai apparátussal lehetséges. Bizonyos – tapasztala-

ti megfigyeléseken alapuló – egyszerűsítések bevezetésével azonban könnyen kezelhető és 

használható összefüggéseket kapunk. A talajfizikai alapismeretek fontos része a talajok ru-

galmassági jellemzőinek és belső ellenállásának matematikai leírása. 

 

1.2.1. A talajok rugalmassági jellemzői 

 

A talajok külső terhelés hatására egy határállapot eléréséig rugalmas viselkedést mutatnak. 

A rugalmas állapot leírására azonban nem alkalmas az általános Hooke-törvény, mivel az 

alakváltozás és a feszültség között nem lineáris a kapcsolat.  
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A mechanikában általában valamely lineárisan rugalmas anyagot a rugalmassági modulussal 

(E) jellemzünk, melyet a terhelő feszültség (ζz) és a terhelés irányában adódó fajlagos alakvál-

tozás (εz) hányadosaként értelmezünk (1.10 összefüggés). 

 

Rugalmassági modulus (E): 
z

z

ε

σ
[MPa]E   (1.10) 

 

A nem lineáris rugalmas viselkedésű talajok jellemzésére az összenyomódási modulust (Es) 

használják. Ennek értéke a terheléssel változik, ezért az alakváltozás és az azt kiváltó feszült-

ség arányával csak a görbe szakaszokra bontásával jellemezhető, tehát egy feszültség növek-

mény (Δζz) hatására létrejövő alakváltozás (Δεz) hányadosaként kapjuk meg (1.11 összefüg-

gés). 
 

Összenyomódási modulus (Es): 
z

z

s
Δε

Δσ
[MPa]E   (1.11) 

 

A talajmunkák gyakorlatában azonban a teherbírási modulus használatos, amely a fenti 

összefüggésekkel értelmezett mennyiségek fizikai jelentéséhez hasonló, mivel az a talajok 

terhelés hatására bekövetkező alakváltozásából számítható. A teherbírási modulus értéke a 

talajréteg helyszíni mérési vizsgálatával határozható meg. 

 

1.2.2. A talajok belső ellenállása 

 

A talajok belső ellenállását a nyírószilárdságukkal jellemezhetjük. Nyírószilárdságon a talaj 

nyírófeszültséggel szembeni legnagyobb ellenállását értjük. Ez az érték a talaj szemszerkezeti 

összetételétől, a szemcsék alakjától, a szemcsék közti kapcsolattól, a víztartalomtól és egyéb 

környezeti hatásoktól is függ. A nyírószilárdság elérésekor törés következik be. A talajok 

belső ellenállásának jellemzésére alkalmas a töréshez tartozó feszültségi állapot megadása. 

A talajban egyszerű igénybevétel hatására törést hozunk létre, majd a határállapot feszült-

ségértékeit – a nyíró (η)- és a normálfeszültségeket (ζ) – meghatározva a főfeszültségeket a 

Mohr-féle ζ-η koordinátarendszerben feltüntetjük. A kapott főfeszültségi körök burkológörbé-

je megadja a törési határállapotot. A Coulomb-féle egyszerűsítés szerint a burkológörbe egye-

nessel közelíthető (1.4. ábra). A Coulomb-egyenest az 1.12 összefüggés adja meg. 

 
ctgστ    (1.12) 

 

 

1.4. ábra: A Coulomb-egyenes paraméterei 

  

A belső ellenállást a η=f(σ) függvény paraméterei, a belső súrlódási szög (φ) és a kohézió 

(c) jellemzik. Amennyiben a belső súrlódási szög értéke 0, a belső ellenállást csak a kohézió 

okozza, ha a kohézió értéke 0, a belső ellenállást csak a súrlódási szög határozza meg. A való-
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ságos talajoknál súrlódási szög és a kohézió értéke sem lehet 0. Azokat a talajokat, amelyek 

belső súrlódási szöge nagyon kicsi, kohéziós vagy kötött talajnak nevezzük. A szemcsés tala-

jok alacsony kohézióval rendelkeznek. 

1.2.3. A talajok konzisztencia határai 

 

A talaj állagában megfigyelhetők bizonyos határállapotok (ezek a konzisztencia határok), 

melyek különböző talajoknál eltérő víztartalom értéknél figyelhetők meg. Az 1.5. ábra mutat-

ja a talajok nevezetes konzisztencia állapotait és a határok elnevezéseit. A konzisztencia hatá-

rokat kísérleti módszerekkel állapítják meg.  

 

 

 
Va: aktuális össztérfogat 

Vsz: szilárd fázis térfogata 

Vp: pórustérfogat 

 ws: zsugorodási határ 

 wL: folyási határ 

 wP: sodrási határ 

 wa: aktuális víztartalom 

 

 
1.5. ábra: Talajok konzisztencia határai 

 

 

A sodrási és a folyási határ ismeretében képezhető az úgynevezett plaszticitási index (1.13 

összefüggés). Egy adott talaj plaszticitási indexe magas, ha széles víztartalom tartományban 

megtartja képlékeny viselkedését. 

 

Plaszticitási index (IP): 
PLP

ww[%]I   (1.13) 

 

 

1.3. A talajok technológiai tulajdonságai 

 

A talajok megmunkálásának célja vagy az adott anyag mechanikai tulajdonságainak javítá-

sa (tömörítés), vagy a talaj kitermelése teszi szükségessé a földanyag alakítását. A talajok 

egyik technológia szempontból fontos tulajdonsága a tömöríthetőség, amely az adott talaj 

egyedi jellemzője. A legnagyobb elérhető sűrűséget fejezi ki számszerűen ez a minősítési 

szempont. A nyeséssel való anyagleválasztás fajlagos ellenállása a talaj fejtésének számszerű 

jellemzésére szolgál. 

 

 

1.3.1. A talajok tömöríthetősége 

 

A különböző talajok tömörítésekor elérhető legnagyobb száraz térfogatsűrűség értéke 

(ρdmax) függ a talaj szemszerkezeti és fázisos összetételétől is. A tömöríthetőségi vizsgálat egy 

olyan szabványos eljárás, melynek során különböző víztartalmú talajmintákat tömörítenek be 
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azonos tömörítési munka felhasználásával. A talajok tömöríthetőségi vizsgálatát Proctor kí-

sérletnek nevezik. 

Az eljárás során egy meghatározott méretű fém edénybe talajmintát helyeznek, majd több 

rétegben betömörítik egy döngölő súly segítségével. A tömörítést legalább öt különböző víz-

tartalmú mintával el kell végezni. A vizsgált víztartalom függvényében felrajzolva a kapott 

száraz térfogatsűrűség értékeket, a Proctor-görbéhez (1.6. ábra) jutunk. 

 

 

1.6. ábra: A Proctor-görbe felépítése 

 

A Proctor görbe jelentősége abban áll, hogy segítségével leolvasható az a nedvességtarta-

lom, amely az elméletileg elérhető legnagyobb tömörség értékéhez tartozik. Különböző szem-

szerkezeti és típusú talajok Proctor görbéje eltérő; az optimális víztartamuk (wopt) és a legna-

gyobb száraz térfogatsűrűségük értéke különböző (1.7. ábra). 

 

 

1.7. ábra: Különböző talajok Proctor-görbéinek jellege 

1.3.2. A talajok nyesési ellenállása 

 

A talajok nyesési ellenállását (Fny [N]) lényegesen befolyásoló tényezők (1.14 összefüg-

gés): a lenyesett hasáb vastagsága (δ [mm]) és szélessége (B [mm]) valamint a talaj fajlagos 

ellenállása a nyeséssel szemben (kny [N/mm
2
]). A fajlagos nyesési ellenállást a talajok mecha-
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nikai tulajdonságai befolyásolják; a kohézió és a belső súrlódás mértéke határozzák meg az 

egységnyi talajkeresztmetszetre vonatkoztatott nyesési erőt. 

 

Nyesési ellenállás (Fny): nyny
kBNF  ][  (1.14) 

 

A nyesőszerszám kialakítása, azon belül is a fogak elhelyezése és alakja nagymértékben be-

folyásolja a tényleges nyesési ellenállást. A fogak kopottsága jelentősen megnövelheti a nye-

sés során fellépő ellenállást. A talaj víztartalmának növekedése bizonyos mértékig csökkenti a 

fajlagos nyesési ellenállást, azonban kötött talajoknál, nagy víztartalom mellett a talaj nagy 

tapadó képessége miatt a nyesőszerszámra ragad, ezáltal a nyesés erőszükséglete megnövek-

szik.
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2. Földmunkagépek általános jellemzői 

2.1. Földmunkagépek helye és szerepe a mélyépítőipari gépek csoportjában 

– definíciók és alapfogalmak 

 

Az építőipari gépek egyik jelentős csoportját alkotják a mélyépítésnél alkalmazott speciális 

munkagépek, a mélyépítőipari gépek (2.1. ábra). A földmunkák, az alapozás, az út- és vasút-

építés, a földalatti vasút- és alagútépítés, valamint a közműépítés legfontosabb gépei sorolha-

tók e gépek közé. Általában az jellemzi őket, hogy technológiai megmunkálást végeznek a 

talajon, a talajban vagy az útpályák elkészítése során a burkolati anyagon (lazítás, nyesés, 

kotrás, marás, tömörítés, elemek leverése a talajba, gyalulás, fúrás stb.). 

 

Az építőiparban a mélyépítőgépek szerepe és jelentősége rendkívül nagy: a hazai gépállo-

mány értékének kb. 1/3 részét teszi ki a mélyépítőgépek értéke [2]. A nehéz fizikai munkát 

végzik el az ember helyett ezek az általában egyedileg is nagy értékű gépek. 

A mélyépítőgépeket az alábbi fő csoportokba soroljuk: 

 

a) földmunkagépek 

b) alapozó gépek 

c) útépítőgépek 

d) vasútépítőgépek 

e) földalatti munkák gépei 
f) egyéb mélyépítőgépek 

 

A földmunkagépek közé tartoznak a földkitermelő és földszállító gépek. Ezek a gépek el-

végzik a talaj kitermelését, szállítását, elhelyezését, elterítését és tömörítését. A mélyépítőgé-

pek legnagyobb és legjelentősebb csoportját alkotják. 

 

Az alapozó gépek az alapozási munkák (cölöpalapozás, szádfalverés és kihúzás, egyéb víz-

záró függönyfalak és betonszádfalak készítése, talajvízszint-süllyesztés, kút- és szekrényala-

pozás, egyéb alapozási munka) elvégzésére alkalmasak. Felhasználhatók az előregyártott és a 

helyszínen készített cölöpök lesüllyesztésére, illetve elkészítésére, a kút- és szekrényalapok, 

vízzárófalak készítésére stb. 

Az alapozó gép elnevezés csak azokra a gépekre vonatkozik, amelyek munkatechnológiája 

elsősorban az alapozási munkáknál fordul elő. Nem nevezzük tehát alapozó gépnek azt az 

egymunkaedényes kotrót, amely markolóval kút- és szekrénysüllyesztésnél a föld kitermelését 

végzi. Ez az elv vonatkozik a következő csoportokra is. 

 

Útépítőgépek között azokat a gépeket és berendezéseket ismertetjük, amelyek az útburkolat 

anyagának előkészítését, szállítását, beépítését és a felület kialakítását végzik. 

 

Vasútépítőgépek csoportjába soroljuk a vasúti ágyazatrendező és ágyazatmegmunkáló gé-

peket, az ágyazatrostáló gépeket, valamint az ágyazat tömörítő gépeket. E csoport tagjai még: 

a vágányfektető berendezések, a vágány szabályzó, és az egyéb vasútépítési és fenntartási 

munkagépek. 

 

A földalatti munkák gépei a földalatti vasútépítésnél, alagútépítésnél, és egyéb földalatti lé-

tesítménynél alkalmazott speciális berendezések. 
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Az egyéb mélyépítőgép csoportba azokat a mélyépítő gépeket soroljuk, amelyek az előző 

csoportokba nem sorolhatók be (pl. ároknélküli csőfektetés gépei, hídépítés gépei, közműépí-

tés gépei stb.). 

A fő csoportokon belül további rendszerezés, osztályozás szükséges, ezt az első fő csoport-

ra – a földmunkagépekre – a 2.2. ábra foglalja össze. 

 

 

 

 
 

2.1. ábra: Mélyépítőipari gépek és a földmunkagépek csoportosítása 

 

 

 

2.2.  Földmunkagépek fogalmi meghatározásai 

 

A földmunkagépek a munkavégzés során az alábbi műveleteket végzik el: 

 

a) a föld kitermelése, melynek műveletelemei: lazítás, bontás, kiemelés, nyesés, mun-

kaeszköz megtöltés, lerakás szállítóeszközbe vagy depóniába 

b) a föld szállítása a beépítés helyére, amely megtörténhet a kitermelő géppel, vagy 

egyéb szállítójárművel 

c) a föld beépítése, amelynek során megtörténik a föld lerakása, a szállítóeszköz üríté-

se, a talaj tömörítése 

d) az utómunkák elvégzése, amely elsősorban a profil kialakítását, egyengetését foglal-

ja magában 

 

Földmunkagépeknek nevezzük azokat a motorral hajtott vagy vontatott munkagépeket, 

munkaeszközöket, amelyek a talajjal kapcsolatos kitermelő, rakodó, szállító és elhelyező vagy 

beépítő tevékenységet végzik [3]. 
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2.2. ábra: Földmunkagépek csoportosítása 

 

A földmunkagépek csoportosítását célszerűen a munkavégzés technológiája szerint végez-

hetjük el. 

 

talajkitermelés 

rakodási művelettel - kotrógépek 

szállítási művelettel - haladó főmozgású gépek 

 (földkitermelő és szállítógépek) 

 

hidromechanizációs talajkitermelés 

nagynyomású vízsugárral - vízágyús berendezések 

szívó hatással - szívókotrók 

 

talajlazítás 

bontófogas berendezéssel - talajlazítógépek 

maróberendezéssel - talajmarógépek 

 

talajtömörítés 

statikus hatással - hengerek 

dinamikus hatással - döngölők 

vibrációs hatással - vibrációs gépek (vibrátorok) 

 

Kotrógépeknek azokat az önjáró földmunkagépeket nevezzük, amelyek megfelelő munka-

eszközzel elvégzik a talaj kitermelését és depóniába vagy szállítóeszközbe való rakodását. 

 

A kotrógépek általában az alábbi főbb munkaműveleteket, mozgásokat végzik: 

a) a gép haladó mozgása 

b) a föld kitermelése a munkaeszközzel 
c) a föld kiürítése a munkaeszközből 

Két fő csoportba soroljuk a kotrógépeket attól függően, hogy a fenti műveleteket egymásu-

tán, vagy egy időben végzik el: 
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a) egymunkaedényes szakaszos üzemű kotrógépek jellemzői: 

 szakaszos, ciklusos működés, tehát a munkavégzés egyes fázisai, műveletelemei 

időben különválaszthatók 

 a munkaeszköz vezetése nem merev, a gépkezelő a ciklusnak megfelelően közvet-

len kapcsolással irányítja az egyes műveletelemeket 

 a gép teljesítőképessége jelentős mértékben a gép kezelőjétől függ 

b) többmunkaedényes folyamatos üzemű kotrógépek jellemzői: 

 folyamatos működés, a munkaműveletek időben nem választhatók szét 

 a munkaeszköz vezetése merev, a gép kezelése nem jelenti a gép mechanizmusá-

nak ciklikus be- és kikapcsolását 

 a gép teljesítőképessége nagyobb és kevésbé függ a gépkezelő begyakorlottságá-

tól 

 

A szakaszos üzemű kotrógépeket csoportosíthatjuk (2.3. ábra) még a következők szerint: 

 járószerkezet 

 kitermelt talaj helyzete 

 meghajtó erőgép 

 erőátviteli rendszer 

 vezérlési mód 

 munkaszerelék mozgása 

 munkaszerelék fajtája 

 
 

2.3. ábra: Szakaszos üzemű kotrógépek csoportosítása 

A földkitermelő és szállítógépek csoportját haladó főmozgású gépek csoportjának is neve-

zik, mivel a munkaeszköz (kanál, vágóél) mozgatása a fejtés (nyesés) folyamán a gép haladá-
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sa közben, azzal azonos sebességgel történik. A kitermelt talajt általában rövidebb-hosszabb 

távolságban lévő beépítési helyre elszállítják. 

Két fő csoportot különböztetünk meg: 

 

a) a kanalas vagy ládás gépek 

 

A lenyesett földet ládaszerű edénybe gyűjtik és a beépítés helyére elszállítják. Ide tarto-

zik a földnyesőgép vagy szkréper. 

b) a vágóéllel ellátott gépek 

 

A lenyesett talajt a vágóél (tolólap, gyalukés) előtt göngyölítik és rövid távolságra eltol-

ják. 

Ide sorolhatók: 

 a földtológépek vagy dózerek 

 a földgyalugépek vagy gréderek 

 

A talajlazítók a földmunkagépek legkisebb csoportjába tartoznak. Az általában függesztett, 

ritkábban vontatott munkaeszközökkel ellátott gépek a talaj lazítását végzik el. Munkájukra 

jellemző, hogy a földkitermelésnek csak az egyik műveletét – a lazítást – végzik el a bontófog 

vagy marókés alakú munkaeszközzel. 

 

A munkavégzés célja: 

A talajlazítás más földmunkagépek (földnyesőgépek) munkájának megkönnyítése illet-

ve lehetővé tétele érdekében. Erre a célra használatosak a két vagy több bontófoggal el-

látott, haladó főmozgást végző lazítógépek. 

 

A tömörítőgépek a földmunkavégzés egyik befejező műveletét, a talaj (vagy aszfalt- illetve 

betonút) előírt értékre történő tömörítését végzik. 

Négy fő csoportjuk különböztethető meg: 

a) Statikusan tömörítő gépek: tömörítő hengerek 

b) Dinamikusan tömörítő gépek: döngölők 

c) Vibrációs tömörítőgépek vagy tömörítő vibrátorok 

d) Kombinált hatású tömörítőgépek: vibrációs hengerek, ejtősúlyos hengerek, 

vibrodöngölők, vibroütőművel ellátott hengerek 

 

A szakaszos üzemű földkitermelő gépek, vagy más néven egykanalas vagy egymunkaedényes 

kotrógépek munkáját a ciklusos földkitermelés jellemzi, melynek műveletelemei: 

 a munkaedény megtöltése a kotrás során 

 a talajjal telt kanál (veder, markoló stb.) elmozdítása a fejtésből 

 a munkaedény elforgatása az ürítési hely fölé 

 az ürítés 

 visszafordulás a kitermelés helyéig 

 a munkaedény elhelyezése a kotrás kezdetéhez 

 

 

 

Az egykanalas kotrógép a felsorolt műveletek elvégzése érdekében általában jól elhatárol-

ható három fő részből áll: 

a) A munkaeszköz a gép szerszáma (szereléke), amelynek segítségével alkalmas a kot-

rási és egyéb műveletek elvégzésére. 
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b) Az alapgép, amely a munkaeszköz elhelyezését, valamint a gép helyváltoztatását te-

szi lehetővé. 

c) A hajtómű a munkaeszköz mozgatásához, valamint a gép helyváltoztatásához szük-

séges hajtóerőt szolgálja. 

 

 
 

2.4. ábra: Fejtőgépek csoportosítása 

 

A korszerű kotrógépeket 30-40 féle szerelékkel is felszerelhetik. A különböző aktív és 

passzív szerelékeket a 6.3. fejezet mutatja be. 

A kotrógépek, mint fejtőgépek is csoportosíthatók, amely csoportosítást a 2.4. ábra mutatja 

be. Ez a csoportosítás lényegében megegyezik az eddigiekben bemutatott felosztással.
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3. Szakaszos üzemű hidraulikus kotrógépek felépítése és munka-

eszközei 
 

A hidraulikus egykanalas kotrógépeket az utóbbi évtizedekben fejlesztették ki. Teljesen ki-

szorították a mechanikus kotrógépeket. A hidraulikus kotrógépek főbb fajtáit a munkaeszköz 

jellege és a munkaeszköznek az alapgép hossztengelyéhez viszonyított mozgási lehetősége 

alapján is megkülönböztetjük (3.1. táblázat). 

 

  

Munkaeszköz elmozdulása az alapgéphez 
képest 

  

Teljes 360°-os körül-
forgás 

180°-os elfordulás 
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gém - szár - 
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kotrók 

2. függesztett mun-
kaeszközű hidr. kot-

rók 

gém - puttony 
(kanál) 

3. teleszkópos gémű 
hidr. kotrók 

--- 

3.1. táblázat: Kotrógépek csoportosítása a munkaeszköz mozgása alapján 

 

A hidraulikus kotrógépeknek 1. és 2. csoportba sorolt fajtái terjedtek el legjobban [4]. 

 

 

3.1.  Hidraulikus kotrógépek 360°-os elfordulással 

 

Egy hidraulikus kotrógép felépítését mutatja a 3.1. ábra. 

 

A hidraulikus kotrógép felépítésének fontosabb jellemzői: 

 

- kanáltérfogat általában 0,15-0,65 m
3
, egyes típusoknál eléri a 4 m

3
 (különleges esetben 

40 m
3
 is lehetséges) 

-  rendkívül sokféle munkaszerelékkel rendelkeznek (30-50 féle) 

(3.2. ábra), a szerelékválasztékot részletesen a 6.3 fejezet mutatja be. 

- a járómű gumikerekes és lánctalpas kivitelű 

- a meghajtó motor dízel üzemű 

- a gumikerekes járóművek esetén munka közbeni támaszokkal (letalpaló szerkezettel) 

rendelkezik 

- lánctalpas járómű esetén hidraulikus járómű meghajtás az elterjedtebb 

- leggyakoribb munkaszereléke a mélyásó-, a markoló- és a rakodókanál 
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3.1. ábra: Hidraulikus kotrógép felépítése 

 

A kotrógép fő részei (3.1. ábra): 

 

a) A járómű: általában két fajta kivitel terjedt el: 

- gumikerekes járómű 

- lánctalpas járómű 

 

A gumikerekes járómű meghajtása a forgó felsővázról, a hidraulikus rendszerről történik. 

Üzemközben a váz 2 vagy 4 db letalpaló szerkezettel támaszkodik a talajra. A haladási sebes-

ség 2-4-10-25 km/ó. 

A lánctalpas járómű meghajtása a hidraulikus kotróknál legtöbbször hidromotorok segítsé-

gével történik, amelyeket külön-külön az egyes lánctalpvázakra szerelnek. A hidromotor után 

vagy lánchajtás, vagy kétfokozatú fogaskerék áttétel növeli a nyomatékot. Haladási sebesség: 

2,5-5,0 km/ó. Egyre elterjedtebb a lassújárású hidromotoros, közvetlen hajtású lánctalpas 

megoldás. 

 

b) A forgó felsőváz: Itt található a meghajtó dízelmotor, melynek teljesítménye általában 

30-240 kW között változik. A motor elosztó hajtóművön keresztül a nagynyomású hid-

raulika szivattyúkat hajtja meg. A fajlagos motor teljesítmény átlagosan 3-4 kW/t. A 

szivattyú által szállított olaj nyomása általában 12-30 MPa. A tolattyús vezérlő házon és 

szelepen átfolyó olaj a munkaeszköz mozgatáshoz, és a forgó felsővázon lévő alábbi be-

rendezésekhez jut el: 

- a felsőváz forgató hidromotorokhoz vagy a gémszerkezet elemeit mozgató hid-

raulikus munkahengerekhez 

- a hidraulikus kormányműhöz 

- a haladó hidromotorokhoz 



26  FÖLDMUNKAGÉPEK 

www.tankonyvtar.hu   Balpataki Antal, Benkő Gábor, BME 

 
3.2. ábra: Hidraulikus kotrógép cserélhető munkaszerelékei 

1-4) mélyásó kanalak; 5) anyagmegfogó szerkezet; 6) és 7) egyengető és tisztító kanalak; 8) hegybontó 

kanál; 9) és 10) rakodókanál; 11) markoló kanál; 12) markolós megfogószerkezet (polipmarkoló); 13) 

profilkanál; 14) talajlazítófog; 15) daruhorog felszerelés; 16) tolólap 

 

 

c) A hidraulikus forgókotrók gémszerkezetének (3.3. ábra és 3.4. ábra) részei: a gém, a 

kanálszár és a kanál. Mindezek mozgatása hidraulikus hengerekkel történik. Alapvető 

munkaeszközeik (mélyásó, markoló, rakodókanál) mellett különféle egyéb cserélhető 

munkaeszközzel (hegybontó, lazító, profilkanál, ároktisztító, egyengető stb.) és sokféle 

anyagmozgató (rakodási) feladatra alkalmas felszereléssel (markolók, darufelszerelés, 

villás- és anyagmegfogó rakodók stb.) is ellátják ezeket a gépeket. A törtgémes szerke-

zeti kivitel lehetővé teszi a haladási iránnyal párhuzamos árok nyitását (3.4. ábra). 

 



3. SZAKASZOS ÜZEMŰ HIDRAULIKUS KOTRÓGÉPEK…  27 

 Balpataki Antal, Benkő Gábor, BME  www.tankonyvtar.hu 

 

3.3. ábra: Hidraulikus kotrógép gémszerkezetének kialakításai 

 a) egyenes gém; b) ívelt gém; c) csapáthelyezéssel átalakítható gém; d) belső kitámasztó rudazatos 

gém; e) külső kitámasztó rudazatos gém; f) állítható szögállású csapáthelyezéses gém; g) hidrauliku-

san állítható gém; h) cserélhető toldalékgém; i) hidraulikusan állítható toldalékgém 

 

 

3.4. ábra: Hidraulikus kotrógép törtgémes mélyásó szereléke 

 a) hidromotoros forgatóművel; b) munkahengeres forgatással 
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3.2. Függesztett munkaeszközű hidraulikus kotrógépek (Traktorkotrók) 

 

Az egyik legáltalánosabb hidraulikus földmunkagép. Széles körű elterjedését az segítette 

elő, hogy a más célra is használatos gumikerekes, ritkábban lánctalpas traktorra szerelik fel a 

munkaszereléket. 

E gépek jellemzői: 

 

a) az alapgép gumikerekes vagy lánctalpas traktor, ritkábban egyéb jármű 

b) az alapgép egyik végére függesztik fel a félig (általában 180°-ra) elforduló munka-

eszközt, a másik végére (általában az elejére) az elforgatást nem igénylő berende-

zést (rakodókanál, tolólap) 

c) a kanál térfogata általában 0,15-0,5 m
3
, a rakodókanál térfogata 0,5-2,5 m

3
 

d) gumikerekes járómű miatt az alvázat kitámasztják 

e) a munkaeszköz sokféle 
 

A gép fő részei (3.5 ábra): 

 

Az alapgép általában gumikerekes vagy lánctalpas traktor, ritkán speciális alapgép. A trak-

tor szokásos teljesítménye 26-50 kW, gyakran készítenek 100 kW-os alapgépet is. A munka-

eszközök részére az alapgépet kiegészítő vázrésszel látják el, melyre felerősíthető az első, 

illetve a hátsó munkaeszköz. 

 

A gép munkaeszközei két csoportba sorolhatók: 

 

1. A gép elejére szerelt munkaeszközök 

a) dózer felszerelés, egyengetőlap 

b) univerzális munkaeszköz, nyitható rakodókanál 
c) rakodókanál 

 

3.5 ábra: Függesztett munkaeszközű hidraulikus kotrógép 

 

2. A gép hátulsó végére szerelt munkaeszközök (általában hasonló kivitelűek a hidraulikus 
forgókotrók munkaeszközeihez): 

a) mélyásó 

b) markoló 

c) hegybontó 

 

A gép elejére szerelt munkaeszközök mozgatása csak a függőleges síkban lehetséges, míg a 

hátul felfüggesztett berendezések forgóoszlop vagy csap körül a gép hossztengelyéhez képest 
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jobbra-balra el tudnak fordulni, ezen kívül egyes gépeknél a forgóoszlop vagy csap áthelyez-

hető a hátsó kiegészítővázon a gép középvonalától jobbra, illetve balra, általában a kerekek 

nyomvonaláig. 

A földtoló felszerelés alkalmazása nem nagyon terjedt el, mert a rakodókanál megfelelőbb-

nek bizonyult és az egyengetési munkákat is el lehet vele végezni. A tolólap szárait a traktor 

vázához rögzítik csap segítségével és a szerelék emelését-süllyesztését hidraulikus munka-

henger végzi. 

A rakodókanál felszerelés fő részei: gém, amely két gerendából áll hasonlóan a dózer 

tolószáraihoz és a gép két oldalára támaszkodik csapos megoldással. A gém emelését és süly-

lyesztését a gémemelő munkahengerek végzik. A gém végéhez csatlakozik csuklós kivitelben 

a rakodókanál. vagy annak különféle kivitelben készült megoldása. A rakodóedény billentését 

a kanálbillentő munkahengerek végzik közvetlenül, vagy billentő rudazat segítségével. A fel-

szerelés általában hasonló kivitelű a homlokrakodógépek munkaeszközéhez. 

Az univerzális munkaeszközt a rakodókanálból fejlesztették ki és négyféle átalakításban 

használható: 

 

a) rakodókanálként 
b) földnyesőként 
c) markolóként 
d) földtolóként 

 

A munkaeszköz tulajdonképpen két részből álló rakodókanál, amely a felső részén lévő 

csapok körül az alsó fenékrésznél nyílik szét és a szétnyitás mértékétől függően használható a 

felsorolt munkaeszközök valamelyikeként. 

Az alapgép hátulsó részére szerelhető munkaeszközök kialakítása hasonló a hidraulikus 

forgókotrók munkaeszközeihez. A jelentős különbség az, hogy a gép hátulsó részén lévő for-

gó oszlopra vagy csapra függesztik fel. Leggyakrabban mélyásó, ritkábban markoló berende-

zést szerelnek fel. 

 

3.3.  Teleszkópos gémű hidraulikus kotrógépek 

 

A teleszkóp gémű hidraulikus kotrógépeket elsősorban befejező-, utóföldmunkák, egyenge-

tés stb. elvégzése céljából hozták létre. Nagy előnyük az univerzális jelleg és az a sajátosság, 

hogy a munkaeszköz egyenes vonalú mozgáspályát tud kialakítani. A kotrógép jellegzetes 

megoldása a gém, amelynek három sajátossága van az eddig ismert hidraulikus kotrók gémjé-

hez képest. 

 

a) teleszkóp-szerűen tudja hosszát változtatni 

b) a gém hossztengely körül is el tud fordulni jobbra ill. balra (esetleg körben foroghat) 
c) a kanál a gém végére van felerősítve, mert nincs kanálszár 

 

A hidraulikus forgókotró gépeknél ismertetett jellemző általános tulajdonságok erre a gép-

családra is vonatkoznak. 

 

 

 

A kotrógép fő részei: 

 

A járómű: lánctalpas vagy gumikerekes kivitelű. Egyes típusoknál tehergépkocsi alvázat is 

alkalmaznak (3.6. ábra). 
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3.6. ábra: Teleszkópos gémű hidraulikus kotrógép 

 a) gumikerekes speciális alvázon; b) tehergépkocsi alvázon 

 

A felsőváz: általában 360°-ban teljesen körbeforgatható. Ezen helyezkedik el a meghajtó 

motor és a vele közvetlen kapcsolatban lévő hidraulika szivattyú. A hidraulikus rendszer 

üzemi nyomása 8-25 MPa. 

 

A teleszkópos munkaeszköz részei: az alapgém, a teleszkópgém rész, a kanál, a gém előto-

ló-visszahúzó berendezés, valamint a mozgató munkahengerek (gémemelő-süllyesztő, kanál-

billentő, gémforgató). 

A felső vázon elhelyezett gém és a kanál mozgatásához az alábbi munkahengerek szüksé-

gesek: 

 

a) gémemelő munkahenger (általában 2 db) 
b) belső gémrész mozgatását végző munkahenger 
c) gémet hossztengelye körül billentő munkahenger 
d) kanálbillentő munkahenger 
e) felsőváz forgató munkahenger (2 db egyoldali működésű) vagy egy hidromotor 

 

 

3.4.  Vonóvedres szerelékű kotrók 

 

A vonóvedres munkaeszközt a kotrógép állásszintjénél alacsonyabban fekvő talaj kiterme-

lésére alkalmazzák. A kotrási mélység, az ürítési magasság és a kotrási távolság jelentősen 

nagyobb, mint a hegybontó vagy a mélyásó berendezés esetében (3.7. ábra). 
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A vonóvedres felszerelés részei: 

 

 
3.7. ábra: Vonóvedres munkaeszköz: 

1) forgó felsőváz; 2) gémemelő kötél; 3) rácsos gém; 4) gémfej kötélkorongok; 5) emelőkötél; 

 6) vonóveder; 7) vonókötél; 8) kötélhimba; 9) ellensúly 

 

A gém rácsos szerkezetű, hegesztett kivitelben készül. A gém két különálló, csavarokkal 

összekötött részből áll, amelyek közül az alsó a gémtőnél kiszélesedik és csuklósan csatlako-

zik a forgóváz elülső részéhez. A gém hosszát az alsó és a felső rész közé helyezhető kiegé-

szítendő gémtoldatokkal lehet növelni. 

 

A vonóveder (3.8. ábra) elöl és felül nyitott kotróedény. Fenéklapja élére vágóélt és bontó-

fogakat szerelnek. A vonóvedret két oldallapjának elejére felszerelt vonóláncok segítségével 

vontatják a talajon. A két vonólánc vonóháromszög-szerűen csatlakozik az ún. háromágú kö-

téllakatban a vonókötélhez. A két oldalán lévő fülekhez csatlakoznak az emelőláncok, ame-

lyek másik vége a buktató (ürítő) kötélkoronghoz van bekötve. A láncok közé a veder fölött 

távtartó rudat helyeznek el. A buktató kötélkoronghoz csatlakozik az emelőkötél. A buktató 

(ürítő) kötél egyik vége a vonókötélnél, a másik vége a veder boltozatához van erősítve és a 

buktató kötélkorongon van átvetve. Az emelőláncokon felfüggesztett veder saját súlyánál 

fogva élével a talaj felé előrebukik, mert a súlyponttól hátrább van a felfüggesztési pont. A 

húzató láncnak a vedernél lévő bekötési pontja változtatható és ezzel a vágási szög állítható. 
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3.8. ábra: Vonóveder és felfüggesztése 

1) buktató kötélkorong; 2) emelőlánc; 3,4) vederfül; 5) vonólánc; 6) összekötőszem; 7) vonókötél; 8) 

vederboltozat; 9) fül; 10) ürítő (buktató) kötél; 11) emelőkötél; 12) emelőlánc távtartó rúd 

 

A kötélhimba a vonókötél irányterhelésére szolgál és a gém előtt a felsővázra van szerelve. 

Függőleges tengely körül el tud fordulni. A himbaműben két ferde és két vízszintes tengelyű 

kötélkorong, valamint két függőleges tengelyű vezetőgörgő található. 

 

A vonóvedres felszereléssel való munkavégzés folyamata: 

 

A vontatás, nyesés: a vonóvedret az emelőkötéllel leeresztik a talajra, majd a vonókötéllel 

vontatják. A buktató és az emelőkötél ekkor laza. A veder bontófogai és a vágóél 

megfelelő vastag talajforgácsot nyes le. Ez a forgács benyomul a vederbe és mi-

közben a kotró közelébe kerül a veder, megtelik lenyesett talajjal. 

 

Emelés, fordulás: A megtelt vedret az emelőkötél segítségével megemelik, miközben a 

vonókötél feszes marad. A tele vederrel a kotró munkaeszköze az ürítési hely fö-

lé fordul el. 

 

Ürítés: Az ürítési hely fölé érve a vonókötelet kiengedik, ezáltal a buktató kötél meglazul 

és a veder eleje az emelőlánc felfüggesztés körül lebillen, tartalma kihullik. 

 

Visszafordulás, leeresztés: Kiürítés után a felső váz visszafordul a vederrel a kotrási hely 

fölé és a vedret szabadeséssel a talajra ejtik.  

 

A vonóvedres szerelékű kotrógépek hidraulikus működésűek, a kötéldobokat hidromotorral 

hajtják meg. 

A vonóvedres szerelék erőjátékát a kotrás kezdetén, a kotrás közben és a kiemelési helyzet-

ben vizsgáljuk (3.9. ábra). 
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A vonóvedres munkaeszköz mozgáspályája gyakorlatilag a vonókötéllel párhuzamos. Az α-

lejtőszögű rézsűn mozgó veder három jellemző helyzetben vizsgálható: 

 

 
3.9. ábra: Vonóveder erőjátéka a kotrás kezdetén, közben és kiemeléskor 

 

a) nyesés kezdete (a talajba hatolás kezdete), amikor a vederfenék még nem fekszik fel a 

talajra. Rövid ideig tartó labilis állapot, amely a talajminőség, a vonókötél bekötés ma-

gassága és a súlypont helyzetétől függően változik (3.9. ábra, a-b-c, ill. S pontok) 

 

b) normál nyesés (a nyesési úthossz 90%-án keresztül). 

Az egyensúlyi egyenleteket a (3.1-3.7 összefüggések írják le). 

 
     (3.1) 

              (           ) (3.2) 

             (          )  (3.3) 

 

     (3.4) 

                   (3.5) 

 

      (3.6) 

           (             )       (3.7) 

 

c) veder kiemelése a nyesés befejezésétől az ürítési magasság eléréséig. 
A megtelt vedret az Sv és az Se kötélerőkkel állandó egyensúlyban kell tartani. Mivel a 

két kötél iránya a kiemelés alatt változik, ezért nagyságuk is változik. 
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3.5.  Hidraulikus kotrógép kotrási munkaterülete (trajektóriája) 

 

A kotrógép munkaterületét a leggyakrabban előforduló gémbekötési megoldás (C csukló), a 

gémmozgató munkahenger csuklópontja (D csukló) és a különböző szerkezeti kialakítások 

(egytagú-, tört gémkialakítás) mellett célszerű vizsgálni. 

 

3.10. ábra Hegybontó munkaeszköz munkaterülete 

 

 

3.11. ábra: Mélyásó munkaeszköz munkaterülete 
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A hegybontó munkaeszköz (3.10. ábra) és a mélyásó (3.11. ábra) munkaeszköz munkaterü-

lete között lényegi eltérés nincs, a gémszerkezet és a burkológörbe jellemző pontjai azonosak: 

 

D – gémmozgató munkahenger csuklópontja 

C – gém-alapgép csatlakozás 

F – gém-kanálszár csukló 

G – kanálszár-kanál csukló 

J –kanálfog (vágóél) 

 

A kanálfog által érintett burkológörbe a gémszerkezet kinematikai kialakításának geometri-

ai szélsőértékét jelenti, a kotrás e zárt burkológörbén belül történik, például a Q-val jelzett 

sávban. Az optimális kotrási pozíciót a következő szempontok szerint lehet meghatározni: 

 

a) a kotrási sávban a maximális vágóerő (fogerő) kifejthető legyen 

b) a kanál telítődéséhez elégséges nyesési úthossz (forgács keresztmetszet) álljon rendel-

kezésre 

c) a munkahengerekben lehetőleg aktív erők (dugattyúoldali nyomás) lépjenek fel 
d) a kotrás szár- vagy kanálmozgató munkahengerrel is történhessen 

e) az előtolást csak ritkán kelljen a gép helyváltoztatásával végezni (CC1) 

f) a kotrás minden fázisában teljesüljenek az állékonysági feltételek 

 

 
 

3.12. ábra Hegybontó szerelékes kotrógép trajektóriája 

 

Egy adott munkaterület (trajektória) megmutatja egy kotrógép jellemző kotrási alapparamé-

tereit (3.12. ábra): 

- „D” kotrási mélység legnagyobb értékét, 
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- „A” kotrási sugár maximumát, 

- „F” legnagyobb ürítési magasság értékét, 

- „E”, „C”, „B” további kotrási geometriai jellemzőket 

 

3.6. Hidraulikus kotrógép szerkezeti jellemzői 

3.6.1. A gémszerkezet elemei 

 

A hidraulikus kotrógépek leggyakoribb munkaeszköze a magas- és mélykotrásra egyaránt 

alkalmas kombinált hegybontó-mélyásó munkaeszköz. Ennél a munkaeszköznél a gém (gém-

tagok) és szár, valamint a kanál átszerelésével alakítható ki hegybontó vagy mélyásó szerke-

zet. A munkaeszköznek a felsővázhoz való csatlakozása, a gém és a gémmozgató munkahen-

ger csapjainak a forgástengelyhez viszonyított bekötése alapján több megoldás létezik. Az 

egyes kialakítások sajátossága a munkaméretekben és ezzel az alkalmazási területekben je-

lentkezik. A mélyásó (vagy kombinált mélyásó-hegybontó) munkaeszköz fő részei: 

 

Gém: egy tagból vagy alapgémből és felsőgémből álló hidraulikus munkahengerrel (henge-

rekkel) mozgatott zárt szekrénytartó. Az egy tagból álló gém alul kiszélesedő hegesztett, alul-

felül zárt, a bekötési helyeken megerősített szekrénytartó (3.13. ábra). A több tagból álló gém-

szerkezet nagyobb állíthatósági lehetőségekkel rendelkező megoldás. 

 

 
3.13. ábra: Hidraulikus mélyásógém szerkezete 

 

Az alapgémből, gémtoldatból álló gémszerkezetnek többféle (3.3. ábra) kialakítási változa-

ta terjedt el. A változatok sokrétűségének oka a gyártók hagyományos, sajátos megoldásaihoz 

való ragaszkodás mellett elsősorban a gépek hasznos munkaterületének és alkalmazási lehető-

ségeinek növelésére való törekvés, valamint a kanál vágóélén kifejthető erőnek az adott kotrá-

si feladat szempontjából optimális nagyságának előállítása. 

A leggyakrabban alkalmazott megoldások a következőképpen csoportosíthatóak: 

 

 Egytagú gém egyenes vagy tört vonalvezetéssel 
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 Kéttagú gém 3-6 csapfurattal, külső vagy belső merevítő rudazattal vagy anélkül átsze-

relhetően 

 Két vagy több tagból álló gémszerkezet hidraulikusan állítható, cserélhető vagy told-

ható gémtoldatokkal 

 Speciális kialakítású gémszerkezetek (teleszkópos, elforgatható vagy törtgémes kiala-

kítások) 

 
3.14. ábra: Hidraulikus kanálszár szerkezete 

 

Kanálszár: alul-felül zárt, hegesztett szekrénytartó (3.14. ábra). Általában 8-22 mm vastag-

ságú, a csapbekötéseknél megerősített tartó 

A munkahengerek erőkifejtése szempontjából kedvezőbb, ha a munkahenger minél na-

gyobb karon hat, a nagyobb forgatási nyomatékok elérése érdekében. Az eltérő kialakítású és 

hosszúságú kanálszárak a munkavégzés igénybevétele, és a szükséges munkaterület igényei-

nek megfelelően cserélhetők. 

 

Kanál: A kanálszár végére szerelt hegybontó vagy mélyásó kialakítású kanál, bontófogak-

kal ellátott félig zárt edény. Mélyásó kivitelben lehet (3.15. ábra): 

 általános rendeltetésű kanál, laza, könnyű anyagok kotrására 

 nehéz kanál, kemény, kötött talaj, robbantott kőzet fejtésére 

 különlegesen kialakított nehéz kanál, kőzetek, robbantott sziklák fejtésére 

 felbillenthető mélyásó kanállal együtt szerelt szakító-, bontófog 

 különleges szerkezeti kialakítású mélyásó kanalak (speciális technológiai feladatok-

hoz) 

A kanalak billentését a szárhoz csatlakoztatott munkahenger végzi 1 vagy 2 helyen alátá-

masztott hosszabbító rudazaton keresztül. A rudazat a munkahenger lökethosszának a jobb 

kihasználását és a munkahenger védelmét teszi lehetővé (3.14. ábra D-D metszet). 
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3.15. ábra: Bontófogakkal felszerelt kanál 

 

3.6.2. Kotrógépek vázszerkezete 

 

A kotrógépek munkaszerelékeit az alapgépre szerelik, amely alapvetően alvázból és felső-

vázból áll. Függesztett munkaszerelékes kotróknál az alvázat és a felsővázat a traktor alapgép 

jelenti. 

Az alváz az a fő szerkezeti rész (alépítmény, járómű), amely a támasztó-berendezésen (go-

lyóskoszorú) feltámaszkodó felsővázat és a munkaszereléket hordja. Szerkezeti kialakítását a 

gép rendeltetése, önsúlya, járószerkezetének kialakítása és a gép erőátviteli-hajtási rendszere 

határozza meg. Az alvázkeret lánctalpas vagy gumikerekes járóművön keresztül adja át a ta-

lajnak a gép súlyát. A hegesztett szerkezet összeépítése gumikerekes, ill. lánctalpas járómű 

esetén eltérő (3.16. ábra). A gumikerekes járómű alvázkerete (a) keresztirányban merevített és 

tartalmazza a futóműtengelyek, rugók, kormányszerkezet és a kitámasztó lábak rögzítési csat-

lakozásait. A lánctalpas járómű alvázkerete (b) nagyobb teherbírású szerkezet. Általában két 

merevszekrényes hosszgerendából és az ezeket áthidaló kereszttartókból áll, amelyeket he-

gesztéssel kötnek össze. A hossztartókra rögzíthetőek a hajtóművek, a lánctalp feszítő beren-

dezése és a megfelelően kialakított hossztartókra (lánckocsi) támaszkodnak a futó és a tá-

masztó görgők. 
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3.16. ábra: Kotrógép alvázszerkezete 

a) gumikerekes alváz; b) lánctalpas alváz 

 

A felsőváz magába foglalja a forgóvázkeretet (forgóasztal) és az arra szerelt hajtási-

erőátviteli berendezéseket, hajtómotort és a vezérlő-kezelőberendezéseket. Az acéllemezből 

hegesztett, szekrényes kivitelű felsővázhoz csapokon keresztül csatlakozik a munkaeszköz 

gémszerkezete és hidraulikus gépeknél a működtető munkahenger. A forgó felsőváz keretére 

rögzítik a rendszerint cserélhető ellensúlyt, valamint a kezelőfülkét. 

A korszerű, ergonómiai követelményeknek megfelelő körkilátást nyújtó, körbe üvegezett 

vezetőfülke a környezeti hatások (időjárás, zaj, rezgés) ellen maximális védelmet nyújt, és 

rendszerint fűthető, szellőztethető, légkondicionált. A kezelőfülkében elhelyezett kényelmes 

ülés a gépkezelő súlyához, méretéhez állítható, a kezelőkarok, műszerek jól áttekinthetők. 

Különleges igények esetén a vezetőfülkék emelhetők, süllyeszthetők és erős külső behatástól 

védettek. 

 
 

3.17. ábra: Kotrógépek kitámasztási megoldásai 
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A felső és alsó váz közötti támasztó-berendezés rendeltetése a felsővázról a terhelés átadása 

az alsó váznak és a felső váz szabad elfordulásának biztosítása. Az univerzális forgókotróknál 

elterjedt támasztó-berendezések közül leggyakoribb a görgős kialakítású kivitel. Hidraulikus 

kotróknál az egy- vagy kétsoros golyóskoszorú, illetve a hengergörgős támasztó-berendezés 

terjedt el. 

 

A kotrógépek felsővázának üzem közbeni körülfordulása alatt az alvázra ható erők erősen 

megterhelik a járószerkezetet és állékonysági problémákat is okoznak. Gumikerekes és füg-

gesztett munkaszerelékes kotrógépeknél ezért kitámasztó támokkal látják el az alsóvázat. A 

kitámasztó támszerkezetek hidraulikus működésűek. Számuk és elhelyezkedésük alapján az 

alábbiak szerint csoportosíthatjuk (3.17. ábra): 

 

a) az alváz végén két darab támasz 

b) az alváz elején két darab támasz 

c) az alváz közepén elhelyezkedő, kifordítható két darab támasz 

d) négy darab támasz 

 
3.18. ábra: Hidraulikus kitámasztó (letalpaló) szerkezet kivitele 

 

Támszerkezetek néhány megoldása (3.18. ábra): 

a) egymunkahengeres kétoldali működtetésű támszerkezet 

b) munkahengeres billenthető kitámasztóláb 

c) függőleges elrendezésű támszerkezetek 

A traktorkotróknál a letámasztott kiegészítő munkaeszköz (tolólap, rakodólapát) is a gép 

stabilitását növeli. 
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3.6.3. Kotrógépek forgatóműve 

 

A kotrógép tömegének közel kétharmadát kitevő felsőváz n = 5 – 15 is elérő forgatása nagy 

forgatónyomatékú, gyors irányváltásra és fékezésre képes forgatóművet igényel, amely erőát-

viteli és szerkezeti kialakítása szerint lehet: 

 teljesen mechanikus 

 hidromotoros mechanikus hajtóművel 

 közvetlen hidromotoros 

 munkahengeres működtetésű 

Mechanikus felsőváz forgató mechanizmus az egy irányváltóműves gépeknél a járóműhaj-

táshoz hasonlóan kapja a hajtást fogaskerekeken vagy láncon keresztül. A nyeles tengelyt 

körmös tengelykapcsoló kapcsolja a járóműhajtás egyidejű kiiktatásával. Kétirányváltós mec-

hanizmusnál (3.19. ábra) a forgatómű irányváltója és a fogaskerekes áttételek egy szerkezeti 

egységet képeznek. 

 
3.19. ábra: Kétirányváltós kotrógép mechanikus forgatóműve 

 

A hidromotoros forgatóművek lehetnek: 

 2-3 fokozatú homlokfogaskerekes hajtóműves (3.20. ábra) 

 bolygóműves (3.21. ábra) 

 közvetlen hidromotoros megoldásúak 

 
3.20. ábra: Homlokfogaskerekes forgatómű 
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A homlokkerekes forgatómű (3.20. ábra) hajtótárcsával szerelt axiáldugattyús 

hidromotorból, hidraulikus működtetésű fékszerkezetből, kétfokozatú fogaskerék áttételből és 

kihajtó nyelestengelyből áll, amely a fogaskoszorún körbe gördülve, a hajtóművön keresztül 

magával viszi a felsővázat. 

A forgatóhajtóművek fékszerkezetei rendszerint hidraulikus oldású, rugókkal feszített, po-

fás kialakítású rögzítőfékek. A közvetlen hidromotoros forgatáshoz nagyteljesítményű, lassú-

járású és nagynyomatékú hidromotorok szükségesek. A radiáldugattyús motorok a tengelyük-

re szerelt fogaskerekekkel csatlakoznak a fogaskoszorúhoz. Külön fékszerkezettel nincsenek 

ellátva, a fékezést hidraulikus úton (fojtással) végzik. 

A munkahengeres forgatóműves a függesztett munkaszerelékes kotrógépek tipikus hajtás-

egységei. Az általában mindkét irányban 90°-kal elforduló gémszerkezet forgó bakon vagy 

oszlopon van felfüggesztve (3.22. ábra). 

 

 
3.21. ábra: Bolygóműves forgatómegoldások 
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3.22. ábra: Függesztett munkaszerelék forgatóműve függesztőbakkal 

 

Az oszlop forgatásának több változata is elterjedt (3.23. ábra): 

 közvetlen munkahengeres forgatás karos vagy láncos áttételen (a) 

 fogazott, kettős munkahengeres forgatómű (b, c) 

 hidromotoros, hajtóműves forgatás 

 lengőhidromotoros forgatómű (e) 

 

3.23. ábra: Függesztett munkaszerelék forgatómű megoldásai 
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3.6.4. Kotrógépek járóműve 

 

A kotrógépek járóművének feladata a munkahelyen belüli haladás és az új munkahelyre 

történő átállás. A járóművek kialakításuk szerint a következőképpen csoportosíthatók: 

 

 Lánctalpas járómű: erősen tagolt, különböző szilárdságú talajon, köves, mocsaras tere-

pen üzemelő gépeknél alkalmazott kialakítás (részletes bemutatás a 6.1. fejezetben). 

Haladási sebesség: 0,2 – 4,5 km/ó (gép nagyságától függően) 

A leküzdhető maximális emelkedő: 12 – 40 % 

 Gumikerekes járómű: 50 t alatti gépeknél mozgékonyságuk miatt elterjedt járóműtípus. 

Haladási sebesség: 15 – 30 km/ó 

Leküzdhető maximális emelkedő: 20 – 25 % 

 Különleges járóművek: traktor vagy gépkocsi alvázas kotrógépek mellett ide sorolhatók 

a vegyes kialakítású járóművek, a csonka, vagy külön járóműalváz nélküli szerkezetek 

és a nagy kotróknál alkalmazott lépőműves járószerkezetek. Speciális járószerkezet ki-

alakítása van a sínen járó, vagy hajótestre szerelt kotrógépeknek is. 

Lánctalpas járómű alapkivitel (3.24. ábra): 

 görgősoros vagy traktoralváz 

 himbakocsis kotrógépalváz 

 keréksoros alváz nagy kotrókhoz 

 
3.24. ábra: Lánctalpas járóműmegoldások 

 

 

3.25. ábra: Hidraulikus járóművek szerkezeti kialakítása 
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Hidraulikus lánctalphajtás sajátosságai 

 

Hidraulikus hajtás szerkezeti kialakításait a 3.25. ábra, kapcsolási változatait a 3.26. ábra 

tartalmazza. Leggyakoribb megoldás a két szivattyús, kétoldali hidromotoros hajtás, melynél 

a két sebességfokozat a rendszer soros-párhuzamos kapcsolásával állítható elő. 

 

 
3.26. ábra: Járóművek hidraulikus kapcsolásai 

3.6.5. Kotrógépek kormányzása 

 

A lánctalpas járóművek kormányzása a bal vagy jobb oldali hajtás lekapcsolásával, fékezé-

sével, vagy ellenkapcsolásával egyszerűen megoldható. 

A gumikerekes járóművek kormányzásának két alapvető rendszere terjedt el: 

 hidraulikus szervokormányzás 

 hidraulikus gépkormányzás 

A hidraulikus szervokormány-szerkezet a kormányzáshoz szükséges energiát hidraulikus 

erőátvitellel létesíti, kormányzás közben a gép kezelője csak a vezérlést végzi. Az energiaellá-

tó (fő) szivattyúegység üzemzavara esetén a gépet csak jelentősen megnövekedett kormány-

erővel, mechanikus úton lehet kormányozni. A szervokormányt elsősorban a nagyobb haladá-

si sebességgel (20 km/óra felett) rendelkező gépeknél kell alkalmazni. 

A hidraulikus gépkormányzásnál a kormánygép és a kormányzott kerekek között csak hid-

raulikus kapcsolat van, a gépkezelő csak vezérlést végez. A szivattyú meghibásodása esetén a 

gép kormányozhatatlanná válik, ezért a gyakorlatban olyan kétkörös rendszereket építenek, 

melyeknél a szükség-kormányképesség megoldott. 

 

A kotrógépek legismertebb kormányszerkezete az ORBITROL rendszerű hidraulikus gép-

kormány, amely kis mérete, jó kormányzási tulajdonságai és szükségkormányzási képessége 

alapján a legelterjedtebben alkalmazott megoldás. Szerkezeti felépítését a 3.27. ábra, működé-

sét a 3.28. ábra mutatja. A kormányoszlop végéhez csatlakozó kormánygépházban helyezke-

dik el a kapcsoló, támolygó tengely, és az annak bordázott végére ráhúzott hatszögű forgó-

bolygó dugattyúkerék. 
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3.27. ábra: Hidraulikus kormánymű szerkezeti felépítése 

 

 
3.28. ábra: „Orbitrol” kormánymű működése 
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A kapcsolótengely keresztcsappal kapcsolódik egy külső és belső vezérlőhüvelybe, ame-

lyek egymáshoz képest elfordulhatnak. Kormányzáskor a belső tolattyúhüvely a külső tolaty-

tyúban valamilyen irányban elfordul, a külső tolattyúhüvely átömlő furatai fedésbe kerülnek a 

belső tolattyú olajcsatornáival, ahol az olaj a jobb vagy baloldali kiömlő csatornák felé áram-

lik és táplálja a kormány munkahengert. 

A tolattyúhüvelyeket semleges helyzetbe egy laprugó állítja vissza, ilyenkor a főszivattyú 

olajáramát a tolattyúrendszer visszavezeti a tartályba és az ORBITROL szivattyúegység a 

kormány munkahengeren keresztül rövidre van zárva. 

Abban az esetben, ha a főszivattyú meghibásodása következtében az olajáramlás megszű-

nik, a kormánykerék elforgatásával az ORBITROL szivattyú nyomószivattyúként dolgozik, és 

kisebb sebességgel (jelentősen megnövekedett kormányzási erőszükséglettel), de biztosítja a 

kormány munkahenger olajellátását. 

 

3.7. Hidraulikus kotrógép hajtási és vezérlési rendszere 

 

Az egymunkaedényes, szakaszos működésű kotrógépek munkaeszközeinek működtetését 

az alapgépen vagy a forgó felsővázon elhelyezett, a gépkezelő által vezérelt erőátviteli beren-

dezések végzik. Forgókotróknál a munkaeszköz mozgatása mellett felsőváz-fogatási és járó-

mű-működtetési feladatok is vannak [5]. 

 

3.7.1. Hajtással szembeni követelmények 

 

A kotrógépek hajtási rendszerével szemben, üzemviteli és biztonsági szempontok alapján 

az alábbi követelményeket támasztják: 

 

1. A kotrógép erőátviteli rendszere illeszkedjék a kotrási igénybevételhez, ellenállás-

hoz. 

2. A motor teljesítménykihasználása, a motor terhelése egyenletes legyen. 

3. Indítási, fékezési igényeknek a hajtó berendezések feleljenek meg. Indításkor a mo-

tor és hajtás leválasztható legyen. Valamely hajtóberendezés bekapcsolását össze 

kell kötni a megfelelő egység fékjének kikapcsolásával. Indítási tömegerők okozta 

túlterhelés ellen a gép erőátviteli rendszere védve legyen. 

4. Egymást kizáró műveletek egyidejű kapcsolása ellen védő vezérlési megoldást kell 

alkalmazni (pl. haladás és felsőváz forgatás). 

5. A munkasebességek változtathatók (lehetőleg automatikusan) legyenek. 

6. Erő (nyomaték) nagyság változtatása, a reverzáló mozgás (irányváltás) könnyen, 

zavarmentesen legyen végrehajtható. Biztosítható legyen a forgómozgás, a járómű, 

az előtolómű és a gém-szár mozgatás irányváltási, fékezési lehetősége. 

7. Párhuzamos mozgások szinkronjárása, illetve külön ki-be kapcsolása megoldott le-

gyen. 

8. A hajtási rendszer üzembiztos, balesetmentes üzemét egyszerű és megbízható biz-

tonsági elemek (kapcsolások) biztosítsák. Munkaközi szünetekben, vontatásnál meg 

kell oldani az egyes egységek reteszelését (pl. felsőváz) vagy rögzítő fékezését (pl. 

járómű). 

9. A gép egyszerű módon, erőfeszítés nélkül, biztonságosan kezelhető, vezérelhető le-

gyen. A kezelőfülke és a vezérlőelemek az ergonómiai követelményeknek felelje-
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nek meg (pl. hő-, zajszigetelés, „irányhelyes” vezérlőkarmozgás). Biztosítani kell a 

sima kapcsolást, érzékenységet és a gyorsaságot. 

10. A kotrógép üzemeltetését, fenntartását és javítását gazdaságosan lehessen végezni. 

11. A kotrógép feleljen meg a rá vonatkozó összes szabványnak, előírásnak, minőségi 

követelménynek. 

Hidraulikus kotrógépeknél a hajtással szemben támasztott speciális követelmények: 

 technológiailag egyidejűsíthető munkaműveletek egyszerre legyenek kapcsolhatók 

 a munkasebesség és az erőkifejtések arányosak (szorzatuk állandó) legyenek, lehe-

tőleg a motor optimális terhelési szintjéhez közeli teljesítmény tartományban 

 az egyes hajtásegységek sebességvezérlése lehetőleg veszteségmentes (nem fojtá-

sos) szabályozással valósuljon meg, a veszteségteljesítmény értéke minimális le-

gyen 

3.7.2. Hidraulikus rendszer felépítése 

 

A hidraulikus (helyesen hidrosztatikus rendszerű) kotrógépek mozgás műveleteit (munka-

eszköz mozgatás, felsőváz forgatás, helyváltoztatás) hidraulikus erőátviteli közeg (olaj) és 

hidraulikus energiaátalakítók (munkahengerek, motorok) segítségével végzi. A hajtó belső-

égésű motor mechanikai energiáját hidraulikus szivattyúk alakítják át hidrosztatikus energiá-

vá, amely csővezetékekben áramló hordozó közeg közvetítésével a munkaeszköz és más haj-

tásegységek hidraulikus energiaátalakítóin mechanikai (mozgási) energiává alakul. A primer 

(szivattyúk) és a szekunder (hidromotor, munkahenger) energiaátalakítók, valamint az azokat 

összekötő hajtási és vezérlési, illetve biztonsági feladatokat ellátó irányítókészülékek a kiegé-

szítő elemekkel (csővezeték, tartály, forgóelosztó stb.) együtt alkotják a gép hidraulikus rend-

szerét. A hidraulikus rendszer elemeit a 3.29. ábra mutatja. 

 

 
 

3.29. ábra: Hidraulikus erőátviteli rendszerű kotrógépek hidraulikus főegységei 

 

 

a) Energia átalakítók: 

DM – hajtó dízelmotor 

S1, S2 – szivattyúk 
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FM – forgatómű hidromotor 

JM – járómű hidromotor 

KH – kanálmozgató munkahenger 

SM – szármozgató munkahenger 

GM – gémmozgató munkahenger 

 

b) Irányító (szabályzó, vezérlő) készülékek: 

SSZ – szivattyú szabályzóegység 

N – nyomás irányító készülékek 

S – térfogatáram (mennyiség) irányító készülékek 

U – útirányító készülékek (vezérlő útváltók) 

B – biztonsági készülékek 

 

c) Kiegészítő elemek: 

T – tartály (és hidraulikaolaj) 

V – csővezetékek, csatlakozók 

FE – forgóelosztó 

H – hűtőrendszer 

SZ – szűrőrendszer 

M – mérő, ellenőrző készülékek, csatlakozók 

A felsorolt hidraulikus elemeken kívül előfordulnak speciális feladatokat ellátó vagy egyéb 

kiegészítő egységek is, a kotrógépek szerkezeti kialakításáról és vezérlési rendszerétől függő-

en: 

 

 kiegészítő szerelékek (pl. mélymarkoló) működtető hidromotor vagy munkahenger 

 kitámasztó (letalpaló) támszerkezetet működtető munkahengerek 

 gumikerekes járóműves alváz és lengőtengelyek közti kitámasztó munkahengerek 

(tengely vagy rugó rögzítő munkahengerek) 

 tört gémrendszer forgató hidromotorja vagy munkahengere 

 hidraulikus kormányberendezések (szervo, Orbitrol) 

 függesztett gémszerkezetek oldalirányú mozgató munkahengere 

 külön vezérlő és segéd olajkörök 

 kompresszor, olajhűtő hajtás olajkörei 

 

 
 

3.30. ábra: Hidraulikus hajtás teljesítmény-átvitele 

A kotrógépek hidraulikus erőátviteli rendszere lehetővé teszi a dízelmotor gyors forgómoz-

gásának egyenes vonalú, vagy lassan forgó változtatható sebességű mozgásra való átalakítását 

(3.30. ábra). A hidraulikus rendszerek alapproblémája abban rejlik, hogy a ciklikus lefolyású 

kotrási munkafolyamat változó teljesítményjellemzőihez a hidraulikus rendszer erőátviteli, 
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vezérlési tulajdonságai mennyiben illeszkednek. A kotrógépek hidraulikus rendszereinek több 

követelményt is ki kell elégítenie: 

 a rendelkezésre álló hajtóteljesítmény maximális és egyenletes kihasználása 

 a lökésmentes indítás, gyorsítás és dinamikus fékezés 

 nagy hidraulikus nyomás, amellyel kisméretű és tömegű energia-átalakítókkal nagy erők 

érhetők el 

 jelentős folyadékszállítási sebesség, mellyel nagy munkasebesség érhető el a ciklusidők 

csökkentése érdekében 

 olyan kapcsolás létesítése, amelynél az összteljesítmény egy-egy fogyasztóhoz koncent-

rálható 

 egyszerű, fáradságmentes kezelhetőség 

 biztonságos gépüzem és műszeres ellenőrzési lehetőség 

 megbízhatóság, gazdaságosság, hosszú élettartam 

A kotrógépek hidraulikus rendszereit több szempont szerint csoportosíthatjuk (3.31. ábra). 

 
 

3.31. ábra: Kotrógépek hidraulikus rendszerének csoportosítása 

A kotrógépek hidraulikus rendszereinek elemtechnikai kialakítása is többféle lehet (csőve-

zetékbe épített, blokkos, lánctömbös, alaplapos elemkombinációk), de ezek tárgyalása nem 

ezen jegyzet feladata (lásd: „Járművek és mobil gépek II.” és „Jármű hidraulika és pneumati-

ka” jegyzetek hidraulikus hajtásokkal foglalkozó fejezeteit). 

A hidraulikus kotrógépek erőátviteli rendszerét elsősorban a szivattyúk felépítése, száma és 

a szabályozási módja, valamint a fogyasztók kapcsolási kialakításai határozzák meg. 
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3.7.3. Kotrógépek szivattyúrendszerei 

 

A kotrógépek szivattyúi állandó vagy változó szállítású térfogatkiszorításos szivattyúk. Kö-

zepes nyomásig szárnylapátos vagy fogaskerék szivattyúkat, 360-400 bar-ig axiál- vagy 

radiáldugattyús szivattyúkat, nagy nyomásnál soros dugattyús szivattyúkat alkalmaznak. A 

legelterjedtebb axiáldugattyús szivattyúegységek széles nyomás és folyadékszállítási tarto-

mányban üzemelnek, rendszerint hajtóművel összeépített, vezérlőegységgel ellátott kivitel-

ben. 

 

A szivattyúk hajtása történhet: 

 

a - közvetlenül a motorról peremes csatlakozással 

b - csuklós tengelyen keresztül 

c - osztóműves lehajtással 

d - az alapgép sebességváltó, osztómű vagy egyéb hajtásegységéről 

e - szivattyúk fűzött kapcsolásával 

A szivattyúk töltése a kavitáció elkerülése végett rendszerint gravitációs, a szivattyú és a 

szívócső csatlakozás az olajtartály alsó részén helyezkedik el, vagy a tökéletesebb szívási le-

hetőséget biztosító túlnyomásos, melynél az olajtartály 1,5 – 2 bar túlnyomás alatt áll. 

 

Kotrógépek szabályozóegységei 

 

A kotrógépek szivattyúszabályozása nyomás és térfogatáram szabályozást jelent. A szivaty-

tyúkkal egybeépített, tetszőleges hajtási igényeket kielégítő szabályzó egységek az 

axiáldugattyús szivattyúk tárcsaferdeségét (vagy a tengely szöghelyzetét) állítják a fellépő 

terhelések (a kotrási ellenállásváltozás) hatására. Több szivattyú esetén a tárcsaferdeséget 

szivattyúnként külön szabályozóegység vagy kettős szivattyúnál közös szabályozó berendezés 

állítja. A szivattyúk szabályozóegységei hidraulikus nyomásvezérlésű, rugós működésű, to-

lattyús egységek, melyek közvetlen vagy vezérelt állítóegységekkel a szivattyúkat folyamato-

san, előre meghatározott mértékben szabályozzák. 

 

Kotrógépek szivattyúrendszereinek jellemzői 

 

A hidraulikus erőátviteli rendszereket szabványos jelképi jelölésekből összeállított kapcso-

lási vázlatok segítségével ábrázolják. A kapcsolási rajzon nyomon követhető a munkavégző 

folyadék útja a szivattyútól a fogyasztóig és vissza a tartályig, valamint a vezérlő vagy 

segédolajkörök kapcsolatai. 

A kotrógépek hidraulikus rendszereit elsősorban a szivattyúk felépítése és szabályozása, il-

letve a fogyasztók kapcsolási megoldásai alapján célszerű csoportosítani: 

 

 merev rendszer, melynél a rendszerint állandó szállítású egy vagy több szivattyú közel 

állandó, illetve a dízelmotor fordulatszámával változtatott térfogatárammal hajtja a fo-

gyasztókat 

 szabályozott rendszer, melynél a hidraulikus teljesítménykomponensek (nyomás, tér-

fogatáram) a terheléshez igazodnak, a szivattyú vagy szivattyúk folyamatos vagy sza-

kaszos vezérlése, ki-beiktatása vagy átkapcsolása következtében 
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Állandó szállítású szivattyúrendszer 

 

 
3.32. ábra: Állandó szállítású szivattyús rendszer 

a) egyszivattyús; b) kétszivattyús, egykörös; c) kétszivattyús, kétkörös rendszer 

 

a) Merev hidraulikus rendszer 

Az állandó mennyiséget szállító szivattyús rendszerek lehetnek: 

 

 egyszivattyús (3.32. ábra/a ) 

 két párhuzamosan kötött szivattyús (3.32. ábra/b) 

 két darab, külön körbe tápláló szivattyús (3.32. ábra/c) 

 összegzett szállítású szivattyús (3.33. ábra) 

 több szivattyús, külön vagy összegzett kapcsolású hidraulikus rendszerek (3.34. ábra) 

 

A merev hidraulikus rendszerű hajtásokat a motor egyenetlen terhelése és a rendszer ru-

galmatlansága miatt már csak egy-két kotrógéptípusnál alkalmazzák. Az egyes megoldások-

nál a jellemző karakterisztikák mutatják a rendszer teljesítmény paramétereinek  (P=Q x p) 

kapcsolatait. 
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3.33. ábra: Összegzett kapcsolású, állandó szállítású szivattyús rendszer (I-II változat) 

 

 
3.34. ábra: Háromszivattyús hidraulikus rendszer 

 

 

b) Szabályozott hidraulikus rendszerek 

A kotrógépek sajátos munkavégzése időszakosan ismétlődő, változó nagyságú terhelést je-

lent az erőátviteli rendszer és az erőgép számára. A hidraulikus erőátviteli rendszer alapvető 

feladata, hogy a gép munkavégzéséhez szükséges erő-nyomaték-sebesség igényeket a beépí-

tett motor teljesítményének egyenletes és magas teljesítményszinten történő kihasználása mel-

lett a legjobb hatásfokon érje el. A kotrási ciklus során az egyes munkaelemek energiaigénye, 

az erő és sebességviszonyai is eltérőek (a felsővázforgatás vagy menetelés teljesítményigénye 

jelentősen meghaladja a munkaeszköz mozgatás teljesítményigényét). A hidraulikus erőátvite-

li rendszernek biztosítania kell az egyenletes teljesítményátadás mellett az egyes fogyasztók-

hoz a teljes teljesítmény koncentrálását. A merev, nem szabályozott hidraulikus rendszerek 

ezen szempontoknak nem, vagy csak részben felelnek meg, a pmax és Qmax egyidejű és állandó 

kihasználása nem oldható meg. Ezért következett be az utóbbi években a szabályozott rend-
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szerű kotrógépek számos változatának nagyarányú elterjedése. A szabályzás, amely elsősor-

ban a térfogatáram terhelés, illetve nyomás függő változtatását jelenti, történhet: 

 

 szakaszosan (nem folyamatos szabályzással) 

 folyamatosan 

A nem folyamatosan szabályozott szivattyúrendszerek több, rendszerint állandó szállítású 

szivattyúból állnak, melyek folyadékszállítása a munkavégzés teljesítmény- vagy sebesség-

igényének megfelelően, szabályzóegységek segítségével kapcsolhatók, illetve összegezhetők. 

A szivattyú szállítás összegzésének, illetve megfelelő kapcsolásának három alapesete van. 

 

Lépcsős szabályzás, melynél két vagy több szivattyú lépcsőzetes, ki-be kapcsolásával sza-

kaszosan lehet a fogyasztókhoz szállított olajmennyiség nagyságát változtatni. A 3.35. ábra a 

lépcsős szabályzás kapcsolási rajzát és jelleggörbéjét tartalmazza két szivattyús hajtás esetén. 

Több szivattyús kapcsolás kialakítása jobb teljesítmény kihasználást és egyenletesebb olajel-

látást eredményez. 

 

 
 

3.35. ábra: Szivattyúk lépcsős szabályozása 

 

Átkapcsolásos szabályozás, melynél a két vagy több szivattyú közül a munkavégzés során 

fellépő terhelésnek megfelelő teljesítményű (vagy szállítású) szivattyú dolgozik. Négy szi-

vattyús megoldásnál a különböző munkavégzési funkciók kapcsolási lehetőségeit, a szivaty-

tyúk váltási kapcsolásait a 3.36. ábra tartalmazza. 

 

Vegyes szabályzásnál a lépcsős és átkapcsolásos rendszert együttesen alkalmazzák (Varyodin 

rendszer). A terhelésnek megfelelően a négy darab soros elrendezésű axiáldugattyús szivattyú a 

beállított nyomásértékek elérésekor lépnek be (vagy ki) a rendszerbe és kezdenek szállítani. A 

szivattyúkat az ún. modulátor szelepek vezérlik. 

 

A folyamatosan szabályozott szivattyús hajtás, amely alkalmasabb a gép teljesítményének 

jobb kihasználására, a változó terhelési követelményekhez való megfelelőbb illeszkedésre, az 

alábbi fontos tulajdonságokkal rendelkezik: 
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 a szállított folyadékmennyiség bizonyos nyomáshatárok között folyamatosan szabá-

lyozott 

 a szabályozási tartományban a szállított mennyiség és az üzemi nyomás szorzata közel 

állandó marad: P=Q x p ≈ áll. 

 nagy erőigénynél a fogyasztó nagyobb nyomáson kisebb sebességgel dolgozik 

 
3.36. ábra: Szivattyú átkapcsolásos rendszer kapcsolási lehetőségei 

 

A folyamatosan szabályozott szivattyúrendszereket az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: 

 Szivattyúk száma szerint: egy vagy több szivattyú 

 Szabályzás szerint: 

- külön szabályzás 

- közös szabályzás 

- összteljesítmény szabályzás 

 Olajkörök szerint: 

- szivattyúnként független körös hajtás 

- összegzett hajtás 

- háromkörös hajtás 
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Egy szivattyús szabályozott rendszer 

 

 
 

3.37. ábra: Egyszivattyús szabályozott rendszer 

 

A szabályzó dugattyú a nyomóággal van összeköttetésben és rugó ellenében állítja a szi-

vattyú szállítását (3.37. ábra). A szabályozási nyomásig a szivattyú állandó szállítású szivaty-

tyúként üzemel. A szivattyút a jelleggörbe A és B pontja közötti hiperbolához kell illeszteni, 

amely megfelelő szabályzó rugó (rugók) beépítését igényli. A fogyasztókat soros kapcsolás-

ban kell beépíteni, a járműhajtást pedig áramosztó szeleppel két párhuzamosan kötött ággal 

oldják meg. 

 

Két szivattyú külön-külön teljesítményszabályzással 

 

A hajtó teljesítmény felosztással, a fogyasztók célszerű kettéosztásával kétszivattyús, két-

körös hajtás alakítható ki. A két kört egyidejűleg szabályozott szivattyúk táplálják, és egymás-

tól független vagy összegzett kapcsolásúak lehetnek (3.38. ábra). Független körnél (a) egyide-

jűleg két-két fogyasztót párhuzamosan lehet működtetni. A két szivattyú egyenként a bemenő 

teljesítmény felét veszi fel, és csak a két kör egyidejű maximális terhelésénél használható ki 

az összteljesítmény. Összegzett kapcsolást a gém és szár működtetésénél célszerű alkalmazni, 

a teljes teljesítmény kihasználása érdekében. 

 

Két szivattyú összteljesítmény-szabályzással  

 

Összteljesítmény-szabályzású szivattyúkat (3.39. ábra) kapcsolótaggal összekötött közös 

szabályzóval építik fel, így a szivattyúk azonos mennyiséget szállítanak a két kör eltérő nyo-

mása esetén is. Mindkét szivattyút a teljes terhelésre kell méretezni, mivel a kotrógép üzeme 

alapján a két ág között bármely teljesítmény felosztás létrejöhet. A szabályzás a két kör együt-

tes nyomásának hatására kezdődik, függetlenül a két ág nyomásarányától. Ha az egyik fo-

gyasztónál a pmax-ra van szükség miközben a másik ágban a p – alacsony, a szivattyúknál ak-

kor is azonos folyadékszállítás áll be, a kisebb nyomású körben sem tud a szivattyú több 

olajat szállítani. Egyes fogyasztók (gém, szár) összegzett kapcsolásával a terhelés elosztás 

egyenletesebb, a teljesítmény 100%-os kihasználása is elérhető. 
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3.38. ábra: Külön (a) ill. közös (b) szabályozású kettős szivattyús rendszer 

 

  
3.39. ábra: Összteljesítmény-szabályzású hidraulikus rendszer 

 

Háromkörös szivattyúrendszerek 

 

A forgó felsővázas kotrógépek forgatómű hajtása a kotrási folyamat cikluselemei közül a 

legenergiaigényesebb, a nagy tömegek gyorsítása következtében. A korszerűbb kotrógép-

hidraulika rendszereknél ezért a forgatómű hajtást leválasztották a szabályozott rendszerről és 

független szivattyús kört alakítottak ki. A forgatás szivattyúja állandó szállítású, vagy szabá-

lyozott szivattyú, amely nyitott vagy zárt kört is táplálhat. 

A nyitottkörös állandó szállítású szivattyú (3.40. ábra) méretét a forgató hidromotor telje-

sítménye alapján kell megválasztani. 
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3.40. ábra: Háromkörös szivattyúrendszer 

 

A forgatás bekapcsolásakor a szivattyú teljesítményfelvétele egy szabályzó nyomásszele-

pen keresztül visszahat a kettős szabályozott munkaszivattyúra, és azokat alacsonyabb telje-

sítményre vezérli. A forgatás leállásakor, azaz a szivattyú „0” szállításakor a felszabaduló 

teljesítmény a két szabályozott szivattyú rendelkezésére áll, amelyek összteljesítmény sza-

bályzású rendszerben látják el a gémrendszert működtető fogyasztókat. Szabályozott szivattyú 

alkalmazása esetén a forgatási művelet során kedvezőbb indítási viszonyok érhetőek el, és a 

forgatási ellenállás csökkenésével a teljesítmény fokozatosan adódik át a munkaszivattyúkra. 

 

Zárt körű forgatóműhajtásnál kedvezőbb az indítási-fékezési folyamat változó nyomaték-

igényének a hajtás oldali illesztése és jobb a hajtás hatásfoka. 

 

 

Nyomás és határterhelés szabályozás 

 

A nyomás és határterhelés szabályozás lényege, hogy a kotrógép dízelmotorja és a szabá-

lyozott szivattyúk zárt szabályozási kört alkotnak, melyben a szabályozott jellemző a szivaty-

tyúk teljesítménykomponensei (P=Q x p) mellett a dízelmotor nyomatéka, illetve fordulat-

száma. Ha a kotrógép munkafolyamatának teljesítményigénye meghaladja a hajtás lehetősé-

geit, és a dízelmotor túlterhelődik (fordulatszáma leesik), akkor a motornál lévő útváltó (3.41. 

ábra) nyit és a szivattyú szabályzóhengereit a kisebb hozam irányába állítja. A határterhelés 

szabályozásnál a szivattyúk eltérő hozamokkal is dolgozhatnak. 
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3.41. ábra: Háromkörös, nyomás és határterhelés szabályozási rendszer 

 

 

3.8. Hidraulikus kotrógép gémszerkezetére ható erők 

 

A kotrást jellemző, a kotrás síkjában ható erők (3.42. ábra): 

 

Gi – szerkezeti elemek súlyerői (irányuk, nagyságuk állandó, támadáspontja a szerkezeti 

elem tömegközéppontja) 

Gti – kanálba került talaj súlyerejének aktuális értéke (a nyesés folyamán 0-tól max-ig nő). 

Maximális értéke a 3.8 összefüggés alapján számítható. 

 

 
 

3.42. ábra: Munkaeszközre ható erők 

 

          
  

  
  (3.8) 

 

ahol ρ – talaj sűrűsége [1,4 – 1,8 t/m
3
] 

 kt – telítési tényező [0,6 – 1,3] 

 k1 – lazulási tényező [1,1 – 1,6] 

 q – kanál térfogat [m
3
] 
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F0 – talaj reakcióerő 

Ff – kanál fogerő (a kotrógép mechanizmusa és hajtása által a kanálfog élén kifejthető 

erő) 

Fhg; Fhsz; Fhp – mozgató munkahengerek aktív erői (aktív erő a hidraulikus rendszer – álta-

lában a dugattyúoldali – nyomásból származó hengererő) 

Fhg; Fhsz; Fhp – mozgató munkahengerekben fellépő passzív erők (terhelés hatására a fel-

lépő erők), maximális nagyságukat a rendszer szekunder nyomáshatárolói 

határozzák meg 

Fhi max ≈ (1,15 – 1,5) ∙ Fhi 

Fg; Fgsz; Fszp – szerkezeti egységek kapcsolócsuklóiban fellépő erők 

RA; RB – talaj támaszerői (koncentrált – pl. letalpalásnál, megoszló – pl. lánctalpnál 

– talajreakcióerő) 

 

A grafoanalitikus módszer (3.43. ábra) a munkaeszközben ébredő erők meghatározására 

szolgál. A kotrási körívnek felvett mozgáspályát „i” darab részre felosztva, csak a szármozga-

tó munkahenger működtetését feltételezve a kotrási erő meghatározható (3.9 és 3.10 össze-

függések): 

 

 
3.43. ábra: Kanálszármozgató hengerrel varó kotrás erőjátéka 

 

       (3.9) 

 

     
                             

   
 (3.10) 

 

ahol: Fsz ∙ rszhi - szármozgató henger nyomatéka 

 ±ΣGmi ∙ rmi - a súlyerők nyomatékának előjeles összege. A munkahengerek tömeg-

erőit célszerű a csapokba áthelyezni 

 F02i ∙ r02i - a nyesési ellenállás mozgáspályája merőleges komponensének nyo-

matéka 

További egyszerűsítő feltételei: a szármozgató munkahenger nyomatéka a Q pontra nem 

haladja meg azt a nagyságot, melynél a kanálmozgató, ill. a gémbillentő munkahengerben a 
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passzív nyomás meghaladná a nyomáshatároló nyitónyomását. A gém munkahengerben fellé-

pő nyomóerő a 3.11 és 3.12 összefüggésekkel számítható.  

 

ΣMiC = 0.  (3.11) 

 

      
       

              

     
               (3.12) 

 

ahol: r’01 – F01 erő karja a C csuklópontra 

 Gmi – a munkaeszköz elmozduló elemeinek súlyereje (Gg – gém; Gsz – szár; Gp+t 

– puttony-talaj; Ggh’ – Gszh’ – Gph a munkahengerek tömegerői) 

 r’mi – súlyerők erőkarjai C csuklópontra 

 

A szerkezet csapjaiban fellépő reakcióerők szerkesztéssel, záródó erővektor-sokszög segít-

ségével határozhatók meg. Az F01 nyesési ellenállás a 3.13 összefüggéssel számítható. 

 

                  (3.13) 

 

ahol: h – közepes forgácsvastagság (3.14 összefüggés) 

 

    
  

  
 

    

      
 (3.14) 

 

A módszerrel a munkaterület minden „i” pontjára megszerkesztve és kiszámítva a henger-

erőket és csaperőket meghatározhatjuk a gémszerkezet terhelő erők értékét. 

 

 

A géprendszert jellemző határfeltételek: 

 

a) Hajtási, erőátviteli paraméterek határfeltételeit jelentő fő paramétereket (motor maximá-

lis teljesítménye, hidraulikus teljesítmény, szivattyú szabályozás jellege – mértéke stb.) 

az elemzés szempontjából adottnak és a szükséges nagyságúnak feltételezzük. 

b) Állékonysági határfeltétel, amely a kotrógép támaszerőitől függ. A kotrási folyamat so-

rán szélsőséges esetben a kotrógép egyik alátámasztási pontján a talajreakció zérus ér-

tékű lehet (a támasz felemelkedik a talajról), a gép a másik támaszon, ill. a vágóélen 

támaszkodik a talajra. Az a fogerő érték (3.15 összefüggés), amely az adott támasz re-

akcióerejét okozza, a szerint határerőként jellemezhető. 

RA vagy RB = 0 (3.15) 

 

c) Csúszási határfeltételt a kotrógép oldalirányú elcsúszása jelenti, azaz határerő a fogerő 

vízszintes komponensének (Ffx) azon értéke, amely a gép kotrásirányban történő elmoz-

dulását-csúszását kiváltja, legyőzve a súrlódást a támaszok, ill. a talaj között (3.16 ösz-

szefüggés). 

Ffx ≥ Fsi = Σ Gi ∙ μ (3.16) 

A felsorolt határfeltételek közül részletesebb elemzést a mozgatómechanizmus erő-

nyomaték összefüggései igényelnek. 
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3.44. ábra: Gémrendszer hidraulikus vezérlése 

 

d) A kotrási folyamat során a gémrendszer mozgató mechanizmusaiban fellépő erőket a 

munkahengerek hengerkamráiban uralkodó nyomás határozza meg. Ekkor aktív, illetve 

passzív nyomás kialakulása lehetséges (3.44. ábra). 

 

Aktív a nyomás, ha a munkahenger munkaterét a szivattyú táplálja. Szárral való kotrásnál 

(az ábra szerinti megoldásnál) A1-hengertér aktív nyomású, a gém álló munkahengerében az 

A2 dugattyúrúd oldali térben passzív nyomás lép fel. 

Az aktív nyomást a rendszer biztonsági nyomása (pB) határozza meg (3.17 összefüggés). 

Az aktív nyomás értéke: 

pB ≈ (1 – 1,5) pp (3.17) 

 

– melyet az egyes körök túlterhelés ellen védő túlfolyó szelepein (p1-4) lehet beállítani.
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4. Folyamatos üzemű kotrógépek 
 

4.1. Folyamatos üzemű kotrógépek csoportosítása 

 

A folyamatos üzemű földmunkagépeket a munkaeszköz és annak mozgási jellege alapján 

csoportosítjuk (4.1. ábra). 

 

 
 

4.1. ábra: Folyamatos üzemű földmunkagépek csoportosítása 

 

A többmunkaedényes kotrógépek vagy folyamatos üzemű kotrógépek nagy termelékenysé-

gük miatt nagyon jelentős szerepet töltenek be az építőiparban és a külszíni fejtésnél. A talaj 

kitermelését végetlenített vedersoron, vagy marótárcsán elhelyezett kanalak (vedrek) végzik 

és egyidejűleg az ürítési helyig elszállítják. A gépből külön rakodó rendszer (általában szállí-

tószalag) továbbítja a földet vagy depóniába, vagy szállítóeszközbe. Ezek a gépek is változa-

tosak méret és kivitel tekintetében. Az alábbi paraméter adatok a jellemzőek: 

 

 a gépek tömege 2 – 10000 t 

 a kanál össztérfogat 15 – 8000 liter 

 a teljesítőképesség 20 – 12000 m
3
/ó 

 a beépített motor teljesítménye 10 – 2500 kW 

 

A vedersoros kotrógépeknél a lánc alsó ága általában vezetett (vezetékben halad), ami az 

ellenállást megnöveli, azonban ez biztosítja az állandó rézsűszöget. Szabad vezetésű alsó ág 

esetén a súrlódási ellenállás csökken és a kopás is kisebb. 

 

A többmunkaedényes kotrógépek alábbi csoportjaival (4.2. ábra) fogunk részletesebben 

megismerkedni: 

 

 vedersoros árokásógépek 

 rotoros árokásógépek 

 keresztkotrású vedersoros kotrógépek 

 marótárcsás kotrógépek 
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4.2. ábra: Többmunkaedényes kotrógépek főbb csoportjai 

a – keresztkotrású vedersoros kotrógép alsó kotrásban; 

b – keresztkotrású vedersoros kotrógép felső kotrásban; 

c – vedersoros árokásógép; d – rotoros árokásógép; 

e – marótárcsás kotrógép; 

 

4.2. Vedersoros árokásógép működése 

 

A vedersoros árokásógép az építőipari csőfektetéshez szükséges árok készítésének egyik 

legelterjedtebb gépe. Munkaeszköz nyeső mozgásiránya megegyezik a gép haladási irányával. 

A vedersoros árokásógépek elvégzik a talaj kitermelését (lenyesését), a vedrekbe került ta-

lajt meghatározott magasságra emelik és depóniába vagy szállítóeszközbe rakják (4.3. ábra). 

A vedrek egy vagy két végetlenített láncra vannak erősítve egymástól meghatározott távol-

ságban. A láncokat az un. meríték felső végén elhelyezett meghajtó (turász) kerék hajtja. A 

láncfeszítést a meríték alsó végére szerelt feszítőkerék vagy dob teszi lehetővé, állítható ten-

gelye segítségével. 

Az elölről és felülről nyitott vedrek haladó mozgással nyesik le a talajt és felszállítják a 

meghajtó kerékig, ahol az átforduló vederből a talaj kihullik és szállítószalagra jutva a gépet 

elhagyja. Az árokásógépek által készített árok oldalfala és az árok-fenék egyenletes, ezért 

kábelek vagy csővezetékek fektetésénél kedvezően felhasználható. 
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4.3. ábra: Vederláncos árokásógép munkaeszköze 

4.2.1. A vedersoros árokásógépek osztályozása 

 

A vedersoros árokásógépeket az alábbiak szerint osztályozzák: 

 a munkaeszköz kivitele 

 a munkaeszköz elhelyezése 

 a vezérlés módja 

 a munkaeszköz és az alapgép közti kapcsolat típusa 

 a futómű típusa 

 az automatizálás foka 

 a készített árok mérete 

 

A fentieken kívül még felosztják az árokásógépeket a vedrek ürítési módja, a meríték létra 

szerkezete, a meríték univerzális jellege szerint. 

a) A munkaeszköz kivitele szerint az árokásó lehet vedres és kaparóval ellátott. A veder-

soros árokásógépeket az jellemzi, hogy a lenyesett és a vederbe került talaj nem érint-

kezik a vájat homlokrészével. A kaparószerszám különféle kialakítású (kések, kaparó-

vasak, vágókörmök stb.) lehet. A vedres gépek alkalmazása előnyösebb, különösen 

0,4 m-nél szélesebb árkok esetén. Ennél keskenyebb árkok ásására kaparóláncos mun-

kaszerszámot használnak 0,15-0,4 m árokszélesség között. A 0,15-0,4 m árokszélesség 

esetén alkalmazásra kerülnek az ún. félvedrek, amelyek oldalfal nélküli vedrek. 

b) A vedersoros árokásógépek vagy többkanalas kotrók munkaeszközének elhelyezése 

lehet szimmetrikus vagy oldalra helyezett. Ez utóbbi lehetővé teszi, hogy falak, utak 

mellett is tudjon a gép árkot készíteni. 

c) A munkaeszköz irányítása, működtetése és az alapgéppel való kapcsolat szempontjá-

ból kétféle megoldás terjedt el: rugalmas (drótköteles) és a merev (hidraulikus) kap-

csolat. A drótköteles a szerelék süllyesztése a súlyerő hatására következik be. 

d) A munkaeszköz lehet függesztett vagy vontatott. A függesztett munkaeszköz az alap-

géppel egy egységet képez és a vedrek a meríték végén az árok aljára átmásolják a te-

rep egyenetlenségeit. A vontatott munkaeszköz felső végével csuklósan csatlakozik az 

alapgéphez, alsó végével pedig az árok fenekére támaszkodik és egyenletesen halad, 

alig reagál a felszíni egyenletségekre. 

e) A járómű kialakítása a gép rendeltetésétől és a munkakörülményektől függően lehet: 

lánctalpas, növelt felületű lánctalpas, vagy gumikerekes. Legelterjedtebb a lánctalpas 

járómű. Növelt támasztófelületű lánctalpakat alagcsövező munkákhoz, laza, süppedős 
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talajoknál alkalmaznak. Gumikerekes járóművel azokat az árokásógépeket látják el, 

amelyek városokban dolgoznak, valamint gyakran változtatják munkahelyüket. 

f) A munkafolyamat automatizálási és vezérlési foka szerint az árokásógépek kézi és 

félautomatikus vezérlésűekre oszthatók. Az árokásó kotrók automatizálásának alábbi 

céljai lehetnek: 

 adott fenéklejtésű árok kotrása 

 lejtős terepen készített árkoknál az árokfalak függőlegességének betartása 

 az adott irány tartása a munkavégzés folyamán 

 a gép motorjának optimális terhelését adó üzemi feltételek biztosítása 

b) A vedrek ürítési módja szerint vannak: 

 szabad ürítésű vedrekkel ellátott gépek, ahol az ürítés a hátsó peremen keresz-

tül történik a merítéklétra előtt elhelyezett terelőeszközre 

 a szabadon ürítő vedrek a merítéklétra belsejében elhelyezett terelőeszközre 

ürítik a talajt 

 a kényszerürítésű vedrek az első élen keresztül a merítéklétra előtt vagy után 

elhelyezett terelőszerkezetre ürítenek 

c) A merítéklétra szerkezeti megoldása és elhelyezése szerint a többkanalas árokásó-

gépek kétfélék lehetnek: 

 ferde állású 

 függőleges merítékű gépek 

 

A hátsó peremen szabadon ürítő vedreket csak ferde merítékre lehet felszerelni, míg a má-

sik két fajta vederürítési mód úgy a ferde, mint a függőleges merítéknél alkalmazható (4.4. 

ábra). 

 

 
 

4.4. ábra: Függőleges merítéklétra kialakítása 

A hidraulikus emelőmű következő megoldásai terjedtek el a merítéklétra csuklós felerősíté-

sénél (4.5. ábra): 

a) az emelés közvetlenül a merítéknél magasabban elhelyezett hidraulikus henge-

rekkel történik 
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b) az emelést a meríték alatt felszerelt hidraulikus hengerek végzik 

c) a meríték elfordítását a hidraulikus henger végtelenített lánc segítségével végzi 

d) a merítéket két hidraulikus henger láncon keresztül forgatja el 
 

 
4.5. ábra: Merítéklétra hidraulikus emelőművel 

4.3. Rotoros árokásógépek működése 

 

A rotoros árokásógépeket különböző vezetékek részére szükséges árkok készítésére hasz-

nálják, hasonlóan a vedersoros árokásógépekhez. 

E gépek munkaeszköze a rotor vagy vederkerék (4.6. ábra). A rotor egy vagy két gyűrűből 

állhat, melynek kerületére mereven erősítik fel a vedreket. A rotoros munkaeszköz előnyei a 

vedersorossal szemben: 

a) nagyobb a hatásfoka (alacsonyabb energia igény, mert elmarad a vederlánc) 
b) nagyobb a fajlagos teljesítménye (az egyenletes körforgás és a merev veder felerősí-

tés nagyobb nyesési sebességet tesz lehetővé) 

c) kedvezőbb a vedrek ürítése (növelhető a percenkénti ürítési szám) 
 

A rotoros munkaeszköz hátránya az, hogy általában nagyobb a gép súlya, mint a vedersoros 

árokásógépeké. Azonos árokmélység esetén ugyanis a rotoros munkaeszköz mérete és súlya 

nagyobb. Az árokmélység növelése a rotor átmérőjének növelését teszi szükségessé, ezért a 

rotoros árokásógépek által készíthető árok mélysége korlátozott és nem haladja meg a 3-4 

métert. A vedersoros gépeknél az árokmélység tetszőleges lehet. A rotoros árokásógépek mi-

nimális árokszélessége 0,2 m, míg a vedersoros gépeknél 0,05 m. 

A rotoros árokásógépek általában önjáró gépek és a következő részekből állnak: 

 

a) a rotor mint munkaeszköz (7), amely támasztó és vezető görgők segítségével vázra 
(8) van szerelve 

b) a munkaeszköz emelését és süllyesztését végző berendezés (3 és 4) 
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c) a szállítószalag a talaj továbbítására (6) 

d) az árokásógép erőátviteli berendezése (5) 
e) a járómű (2) 
f) a vázszerkezet (8) és a támasztómű (9) 

g) a meghajtó motor (1) 
h) az irányító berendezés 

 
4.6. ábra: Rotoros árokásógép szerkezeti vázlata 

 

A járóműre szerelték az alvázat, a meghajtó motort, az erőátviteli berendezést, a munkaesz-

köz emelőművét és a gépkezelő kabinját a vezérlő berendezéssel. Mindezek az árokásógép 

vontató részét képezik, amely működteti a munkaeszközt és a gép haladó mozgását lehetővé 

teszi. 

Az árokásógép forgó rotorján elhelyezett vedrek munka közben folyamatosan termelik ki a 

talajt. A vedrek adott helyzeténél a talaj a keresztirányú szállítószalagra kerül, amely szállító-

eszközbe vagy depóniába továbbítja. 

Hasonlóan a vedersoros árokásógépekhez a haladási, rotorforgatási és a szállítószalag több 

meghajtási sebességfokozattal rendelkezik. Szállítási helyzetben a rotoros árokásógép fel-

emelt munkaeszközzel halad. 

A rotoros árokásógépek készíthetnek függőleges falú és trapéz alakú árkot. A járómű gumi-

kerekes vagy lánctalpas kivitelű. Legelterjedtebb a lánctalpas járóművel ellátott rotoros 

árokásógép. 

 

4.4. Keresztkotrású vedersoros kotrógépek működése 

 

A keresztkotrású vedersoros kotrógépeknél a vederlánc mozgásiránya merőleges a gép hal-

adási irányára. Általában anyagkitermelő munkákhoz, csatorna készítéséhez és a tisztításhoz 

vagy rézsűk kialakításához használhatók. Elsősorban a nagyobb mennyiségű, azonos fajta 

munkáknál gazdaságos az üzemeltetésük. 

A merítéklétrás kotrókat alsó kotrásúaknak nevezik, ha a munkaeszköz az állásszintnél ala-

csonyabban helyezkedik el, vagy felsőkotrású gépeknek, ha kotrási helye az állásszintnél ma-

gasabban fekszik. A felső kotrással történő fejtés előnye a kisebb energiaigény, mert elmarad 

a talaj emelése. Hátránya abban jelentkezik, hogy csak akkor alkalmazható, ha a gép állás-

szintjénél alacsonyabban található a talajvízszint. Egyes gépek egyidejűleg tudnak alsó és 

felső kotrást is végezni két merítéklétra segítségével (4.7. ábra).  



4. FOLYAMATOS ÜZEMŰ KOTRÓGÉPEK  69 

 Balpataki Antal, Benkő Gábor, BME  www.tankonyvtar.hu 

 

4.7. ábra: Keresztkotrású vedersoros kotrógépek fajtái 

 

A munkaeszköz szerkezete lehet mereven vezetett vagy szabadon függesztett. 

A munkaeszköz előtolási módja vagy párhuzamos, vagy radiális. Párhuzamos kotrásnál a 

forgácskeresztmetszet egyenletes a kotrás egész hosszában, míg a radiális kotrásnál három-

szögletű. 

A kotrógép járóműve és a munkaeszköz kapcsolata általában merev, ritkábban elfordítható 

(forgóváz esetén). 

A keresztkotrású vedersoros kotrók járóműve legtöbbször vágányon járó, de nagyon gyako-

ri a lánctalpas járómű. 

 

A kotrási folyamat alatt a kotrógép meghatározott sebességgel közlekedik a fejtés egyik vé-

gétől a másikig. A kotró törzsből kinyúló rácsszerkezetű konzolra csuklósan csatlakozik a 

merítéklétra, melyet csigasor segítségével lehet emelni, illetve süllyeszteni. A vedersor alsó 

ága a merítéklétrában kialakított pályán, felső ága pedig a létrára szerelt görgőkön halad. 

A végetlenített vederláncot a felső láncdob hajtja, a meríték alsó végén visszatérő dob van. 

A fejtésben felfelé haladó vedrek a kitermelt talajt az ürítő garaton keresztül gumihevederes 

szállítószalagra ürítik, ahonnan az anyag a surrantón keresztül járműre vagy szállítószalagra 

kerül. A merítéklétrával ellenkező oldalon a gép törzsére ellensúlyt helyeznek, amely nagyobb 

gépeknél a merítéklétra helyzetétől függően automatikusan mozgatható. 
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4.5. Marótárcsás kotrógépek működése 

 

A marótárcsás kotrógépek a legtermelékenyebb és legkorszerűbb földkitermelőgépek közé 

tartoznak. Széles körben elterjedtek a külszíni fejtési, valamint feltárási munkáknál, az utóbbi 

időben pedig megjelentek az építőipari földmunkáknál is (4.8. ábra). A marókotró munkaesz-

köze a rotor vagy marótárcsa (4) a rászerelt vedrekkel. A rotor a kotrógép gémjének (3) elülső 

végére van felszerelve, és ezen a gémen található a lenyesett talaj továbbítását végző szállító-

szalag. A marótárcsás gém hátulsó vége csuklósan csatlakozik a forgó felsővázhoz (2) és az-

zal együtt fordul el a kotrógép függőleges tengelye körül. A gémet kötél (5) vagy hidraulikus 

henger emeli, illetve süllyeszti. A marótárcsás kotrók általában lánctalpas járóművel (1) ren-

delkeznek. 

 

 

 

4.8. ábra: Marótárcsás kotrógép 

 

A marótárcsa a forgással egyidejűleg a gép függőleges tengelye körül elfordul a gémmel és 

a forgó felsővázzal együtt. A vedrek megfelelő helyzeténél a talaj kihullik a gémre szerelt 

szállítószalagra. A kitermelt földet a gépről egy másik szállítószalag (10) viszi szállítójárműre 

vagy depóniába. Ez utóbbi szállítószalag a függőleges síkban emelhető, illetve süllyeszthető 

és a vízszintes síkban elfordítható. A marótárcsás gémet 20-25°-ra lehet emelni illetve süly-

lyeszteni. 

A marótárcsás gépek hatásfoka jelentősen nagyobb, mint a vedersoros vagy az egykanalas 

kotrógépeké. Teljesítőképességük 1,5-2,0-szer nagyobb, mint az egyéb földmunkagépeké, 

fajlagos energia felhasználásuk pedig a vedersoros gépeknél 15-20%-kal, az egykanalas kot-

rógépeknél 35-40%-kal alacsonyabb. 
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A munkaeszköz szerkezetétől függően a marótárcsás kotrók lehetnek felsőkotrásúak és al-

sókotrásúak. Az utóbbi időben készítenek univerzális, amelyek úgy felső, mint alsó kotrással 

tudnak dolgozni. 

A korszerű marótárcsás kotrógépek jellemző adatai: 

 

 rotor átmérő 1,6-18,0 m 

 ürítési szám 30-130 ü/perc 

 veder térfogat 16-3100 liter 

 vederszám 7-18 db 

 elméleti teljesítmény 80-1300 m
3
/ó 

 motor teljesítmény 30-3x630 kW 

 fejtési magasság 6-50 m 

 fejtési mélyég 5-7 m 

 

A marótárcsák kialakítása és ürítési módja számos műszaki megoldású lehet (4.9. ábra). 

 
 

4.9. ábra: Marótárcsák fajtái 

a) cellás; b) cella nélküli, görgős adagolóval;  

c) cella nélküli tányéros adagolóval; d) cella nélküli surrantóval 

 

a) cellás marótárcsa: 
Minden vederhez külön cella tartozik, amely a felvevő szalag, illetve az adagoló fe-

lé lejt (régebbi típusoknál alkalmazták) 

b) cellanélküli marótárcsa: 
A cellanélküli marótárcsák belső része kúpfelületből áll, amelybe hengeres betétet 

szereltek. Az alsó végével a gémhez kapcsolódó hengeres betét az ürítési szögtar-

tomány kivételével zárja a vedrek tárcsához vezető nyílásait. Tapadós talajok esetén 

különféle lazítókat és tisztítókat alkalmaznak. 

 

Változatai: 

 cellanélküli marótárcsa görgős adagolóval 

 cellanélküli marótárcsa tányéros adagolóval (4.10. ábra) 

 cellanélküli marótárcsa surrantóval 
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A cellanélküli, surrantóval ellátott marótárcsa előnye a cellás marótárcsával szemben az, 

hogy a vedrek nem a beragadással veszélyeztető cellákba ürítenek, hanem közvetlenül a 

surrantóra. Az nnr is nagyobb lehet, mert negyed körív ( szög) áll rendelkezésre az ürítéshez. 

 
4.10. ábra: Marótárcsa tányéros adagolóval 

 

Tapadós talajok esetén a vedrek eltömődhetnek, ezért általában láncszőnyeggel borított 

vedret alkalmaznak, illetve forgókaros mechanizmussal ürítik a megtelt vedreket. 

 

4.6. Folyamatos üzemű kotrógépek jellemző paraméterei 

4.6.1. Teljesítőképesség meghatározása 

 

A többkanalas kotrógépek elméleti teljesítőképessége (Qe) 

 

Qe = q  z,      [m3
/h]      (4.1) 

 

ahol z – az időegység alatti ürítések száma, 

 q – a veder térfogata. 

  

Az időegység alatti ürítések száma: 

 

 vedersoros gépeknél z = vl  tp-1    (4.2) 

 rotoros gépeknél z = nr  zv    (4.3) 

 

Itt vl – a vederlánc sebessége; tp – a vedrek közti távolság (osztás); nr – a rotor fordulatszá-

ma; zv – vedrek száma a rotoron. 

Veder nélküli árokásó gépeknél a teljesítőképesség: 

 

Qe = bk  hk  vl, ahol bk és hk – a kaparólap szélessége, illetve magassága (4.4) 

 

A műszaki teljesítőképesség a kt telítési és a kl lazítási tényezők figyelembevételével: 

 

      
  

  
       (4.5)  

 

Az üzemi teljesítőképességnél a ki időkihasználási tényezőt figyelembe véve: 

 

               (4.6) 
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4.6.2. Hosszkotrású vedersoros árokásógép munkafolyamatának jellemzői 

 

A vedersor és a gép mozgása egy síkban történik, ezért a vederlánc vágóelemeinek v abszo-

lút sebessége a vl láncsebesség és a vg gépsebesség geometriai összegével egyenlő (4.11. áb-

ra). 

 

4.11. ábra: Vedersoros árokásógép vederjeinek mozgása 

 

A merítéklétra  dőlésszögénél kisebb értékű a veder haladási útvonalának  szöge, amely 

a következő összefüggésből határozható meg: 

 

    
       

          
      (4.7) 

 

Az egy vederre jutó gép előrehaladás (előtolás) értéke (s): 

 

  
  

 
 

     

  
      (4.8) 

 

És ezzel az egy veder által leválasztott talajréteg vastagsága (): 

 

              (4.9) 

 

4.6.3. Keresztkotrású vedersoros árokásógép munkafolyamatának jellemzői 

 

A vedersoros, keresztkotrású kotrógépek munkasebességénél a vedrek abszolút sebességé-

nek nagyságát és irányát a vederlánc vl mozgási sebességének és a gép vg haladási sebességé-

nek geometriai összege határozza meg. A két mozgás eredőjeként a vedrek a csatorna (fejtés) 

falán, annak esésvonalával  szöget bezáró egyenes mentén mozdulnak el (4.12. ábra). 

 

    
  

  
                (4.10) 
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4.12. ábra: Keresztkotrású kotrógép vedreinek mozgása 

 

Az árokásó gép elméleti teljesítőképességének képletében két paraméter szerepel: a q ve-

dertérfogat és a z, az ürítések száma. 

A veder szélességét a kedvező ürítési viszonyok érdekében célszerű nagy értékűre felvenni, 

azonban ezt az árok szükséges szélessége, a veder merevsége, valamint a meriték súlya korlá-

tozza. Általában 1 m-nél nagyobbra nem veszik fel. A súrlódás csökkentése céljából a vedre-

ket oldalfogakkal vagy szélesítő toldalékokkal (a) látják el és ennek megfelelően a veder szé-

lessége: 

 

             (4.11) 

 

ahol B – az árokszélesség 

a – az oldalfogak vagy a szélesítő mérete, melynek értéke általában 30-50 mm 

 

A kotrógép haladási sebessége kapcsolatban van a lánc mozgási sebességével, a vedrek mé-

retével, alakjával, a talajforgács vastagságával és a vedrek osztásával. 

A kotrógép vg max maximális haladási sebességét az alábbi feltételek korlátozzák (a, b, c): 

 

a)        
    

  
, tehát az egymás után haladó vedrek között ne maradjon lenyesetlen 

sáv 

b) vg max 
(B-b)∙vl

2 l
, vagyis a vedrek oldala ne súrlódjék a nem nyesett felületen.  A veder 

nyesésben részt vevő „l” hossza a veder alakjától és a forgács  vastagságától függ. 

c) A gép vg haladási sebességét befolyásolja még a fejtés H magassága, illetve a 

meríték L hossza. A maximális teljesítőképesség érdekében a vedreknek a nyesés 

folyamán telítődniük kell. 
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Az ismert jelölésekkel a veder térfogata: 

   
         

  
       (4.12) 

 

ahol B1 – a lenyesett forgács szélessége. 

 

A vg max=
B∙vl

tv
 feltételből B-t kifejezve és behelyettesítve: 

   
            

     
      (4.13) 

 

 

Az utóbbi egyenletből kifejezzük a gép vg haladási sebességét: 

   
       

         
 

  

   
      (4.14) 

 

 

4.6.4. Rotoros árokásógépek munkafolyamatának jellemzője 

 

A rotor és a vedrek méretét az árokásó gép teljesítményének és a készítendő árok méretei-

nek megfelelően kell megválasztani. A korszerű árokásó gépek rotorjának átmérője: 

 

Dr = (1,75 – 1,85)Hmax, ahol Hmax – az árok maximális mélysége (4.15) 

 

A veder szokásos méretei: a B árok szélességétől, illetve a tv vederosztásától függően: 

 

bv = 0,9 B;    hv = (0,5 – 0,6) B;    lv = (0,4 – 0,6) tv;    (4.16) 

 

 

A vedrek számát a teljes kiürítés figyelembevételével a rotorsebesség függvényében kell 

megválasztani. 

A nyesési sebesség jelentősen nagyobb, mint a vedersoros árokásó gépnél, amit a vedrek 

merev rögzítése és a rotor egyenletes forgása tesz lehetővé. Ezzel együtt nő az ürítések száma 

és a gép teljesítőképessége. 

A rotoros gépek nyesési sebességét korlátozó tényezők: 

a) a vedrek gravitációs ürítése 

b) a talajrészecskék mozgáspályájának az ürítési zónába kell esnie 

c) a vedernek rövidebb idő alatt ki kell ürülnie, amennyi idő alatt áthalad az ürítési zó-

nán 
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4.13. ábra: A rotoros árokásó gép vedrének ürítése 

 

Az első feltételt kielégítő kritikus rotor fordulatszámot a talajrészecskékre ható nehézségi és 

centrifugális erő alapján határozhatjuk meg (4.13. ábra) a G = C  sin  egyensúly esetén. 

 

 

        
    

  
 

   

         
      (4.17) 

 

G = m  g        (4.18) 

 

    
     

       
            (4.19) 

 

 

Ezzel a rotor kritikus fordulatszáma az egyensúlyi feltételből: 

 

      √
     

   √
 

      
 

  

√       
     (4.20) 

 

A rotor tényleges fordulatszáma ennél csak kisebb lehet. 

A rotor maximális tényleges fordulatszáma általában: 

 

   (       )           (4.21) 

 

 

A rotoros árokásó gépek nagy ürítési száma és nagyobb vedertérfogata jelentősen magasabb 

teljesítményt ad. A percenkénti ürítési szám eléri a 160-170-et, míg a vedersoros árokásó gé-
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peknél ez az érték nem haladhatja meg a 60-at. Az ürítés a veder első részén keresztül törté-

nik, ami a talaj szóródását csökkenti, ezen kívül a vedrek közti távolság legalább másfélszere-

sére csökkenhet a hátsó élen keresztül ürítő gépekhez képest. 

A vederből kihulló talajrészecskék röppályája parabola. A veder külső élén elhelyezkedő 

talajrészecskék a leválás pillanatában a rotor kerületi sebességével azonos sebességgel rendel-

keznek és ennek iránya  szöggel tér el a vízszintestől, így: 

 

viv = vi  cos       (4.22) 

 

ahol  =  /2 -  

 

A talajrészecske által vízszintes irányban t idő alatt megtett út: 

 

                          (4.23) 

 

 

Ugyanezen talajrészecske által függőleges irányban megtett út a vi vektor függőleges össze-

tevőjéből és a nehézségi gyorsulástól függ: 

 

            
   

 
      (4.24) 

 

vagy, mivel   
 

       
, kapjuk az alábbi kifejezést: 

 

   (    
 

 
 

 

  
       

)   (
 

   
 

   

   
      

)   (4.25) 

 

 

Ezen összefüggésnek megfelelően alakul az anyagi pont röppályája. Az ürítési szöget a kö-

zelítő számításoknál   30°-nak lehet felvenni. Tervezéseknél úgy kell számolni, hogy a 

szállítószalag szélessége nem lehet kisebb, mint a veder hossza, plusz a talaj esési mozgáspá-

lyája. 

A veder ürítési szektorát megközelítőleg Lü = 2  bsz –nek lehet felvenni, ahol bsz – a szállí-

tóheveder szélessége. A veder áthaladása az ürítési zónán t1 = Lü/vk. 

Az szükséges, hogy ez az idő nagyobb legyen, mint a talajnak a vederből történő kiürítési 

ideje (t2). Tájékoztató számításnál fel lehet venni, hogy t2  0,7 h , ahol h  hv. A rotoros 

árokásó gépeknél a rotor kerületi sebessége a gravitációs ürítés és a szállítószalagra való le-

hullás érdekében vk = 1,6-2,7 m/sec értékű, amely jelentősen nagyobb a vedersoros árokásó 

gépek kerületi sebességénél. 

A korszerű rotoros árokásó gépek munkaeszközének általában több (2-4) sebességi fokoza-

ta van. Az alapsebesség melletti többi csökkentett sebességet elsősorban a fagyott, tapadós 

talajoknál végzett munkánál alkalmazzák. 
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4.7. Folyamatos üzemű kotrógéphajtás teljesítményigénye 

 

A motorteljesítmény két legfontosabb összetevője: 

 a munkaeszköz hajtásához 

 a járómű hajtásához szükséges teljesítmények. 

4.7.1. A munkaeszköz (vederlánc, rotor) hajtásához szükséges teljesítményigény 

 

Pme = Pk + Pe + Pgy + Ps, (4.26) 

 

Pme, Pk, Pe, Pgy, Ps – a kotráshoz, a talaj emeléséhez, gyorsításához és a súrlódások legyőzé-

séhez szükséges teljesítmény. 

A kotráshoz szükséges teljesítménynek biztosítania kell: a veder vágóélének a talajba süly-

lyesztését, a talaj nyesését, elmozdítását, a veder és a talaj közti súrlódás leküzdését. A talaj-

nyesési és a vedertelítődési folyamat nagyon sok tényezőtől függ. A gyakorlatban a tervezési 

munka során közelítő számításokat is alkalmaznak. 

Az előírt Qm műszaki teljesítőképesség és a kny fajlagos kotrási ellenállás felhasználásával 

 

   
 

   
                   (4.27)  

 

ahol  kny értékei:    

 I. talajosztálynál 100 kN/m
2
 

 II. talajosztálynál 200 kN/m
2 

 III. talajosztálynál 300 kN/m
2 

 IV. talajosztálynál 400 kN/m
2 

 fagyott talajnál 2 000-20 000 kN/m
2
 

 

Qm – a műszaki teljesítőképesség m
3
/h-ban. 

 

A talaj emeléséhez szükséges Pe teljesítmény: 

 

   
 

   
                      (4.28) 

 

ahol  t – a talaj halmazsűrűsége kg/m
3
-ben 

 He – a talaj emelési magasság. 

 

  Értéke: He = HO + 0,5 H, 

 

   HO – a talajszint és az ürítési pont távolsága, 

   H – az árok (fejtés) mélysége, a marókotróknál He  0,5 Dr 

   Dr – a rotor átmérője. 

 

A lenyesett talaj sebességének a veder sebességére való felgyorsításához szükséges telje-

sítmény: 

 

    
 

   
 
 

 
         

          (4.29) 

 

ahol vr – a vederlánc, vagy a rotor-veder sebessége m/s-ban.  

Kis értéke miatt közelítő számításoknál elhanyagolható. 
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A munkaeszköz hajtásánál fellépő súrlódási ellenállásokra fordítandó Ps teljesítményt álta-

lában h-val veszik figyelembe. 

Az előzőek alapján a többkanalas kotrógépek munkaeszköz hajtásához szükséges összes 

teljesítmény (a keresztkotrású kotrók kivételével): 

 

    
  

   
[        (   

  
 

  
)  

 

 

]           (4.30) 

 

A keresztkotrású kotrógépeknél a munkaeszköz hajtás Pme teljesítményigényét a vederlánc 

vezetéksúrlódási ellenállása miatt meg kell növelni. 

A merev láncvezetés miatt a vezetősín hornyaiban fellépő ellenállás egyrészt a talajjal telt 

vedrek és a lánc súlya által létrehozott súrlódásból, másrészt abból származik, hogy a talaj-

nyesési reakcióerő nem esik egybe a vederlánc irányával, azaz  szöget zár be. 

 
4.14. ábra: A keresztkotrású kotrógép munkaeszközére ható erők 

 

A vederre ható Wk talajnyesési reakcióerő két összetevője a 4.14. ábra alapján: 

 

Wkl = Wk  cos  - a vederlánc mozgásirányába eső összetevő (4.31) 

Wkg = Wk  sin  - a kotrógép haladási irányába eső összetevő (4.32) 

 

ahol:  Wkl – a vederlánc mozgásirányába eső összetevő 

 Wkg – a kotrógép haladási irányába eső összetevő 

 

A Wkg összetevő a merítékre keresztirányban nagy karon hat (eredője a meríték közepén). 

A fellépő nagy nyomaték hatása a gép működésére kedvezőtlen, mivel a gép felső vázát el 

akarja forgatni a vízszintes síkban a járóműhöz képest. Arra kell törekedni, hogy ez az össze-

tevő kicsi legyen, ami csak a gép haladási sebességének csökkentésével érhető el, mivel 

 

    
     

  
      (4.33) 

A vg csökkenésével a nyesési szélesség (B) csökken és nő a forgácsvastagság (). Tapaszta-

lati adatok alapján vl / vg 10-15 lehet. 
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A Wkl összetevő hatására a veder a függőleges síkban elfordul és a vezeték alsó- és felső ré-

szében visszaforgató nyomaték ébred az alábbi erőpár eredőjeként: 

 
  

  
              (4.34) 

 

A kotrógép haladási irányával párhuzamos Wkg = Wk  sin  összetevő a vedret a vezeték 

oldalfalának szorítja és a vízszintes síkban keletkező nyomatékot a 4.35 összefüggés szerinti 

erőpár hozza létre. 

 
 

  
              (4.35) 

 

ahol: e – a veder vágóélének túlnyúlása a lánctagcsapon. 

 

A Wkg erő a függőleges síkban is hoz létre nyomatékot, ez azonban nem befolyásolja az 

összellenállás értékét, mivel az így keletkezett erőpár erői közül egyik növeli, a másik pedig 

csökkenti a vezetékre jutó nyomás értékét. 

A talajreakcióból a vederlánc vezetékeiben ébredő összes súrlódási ellenállás egy vederre 

számítva: 

 

    *
    

  
                 

           

  
+       (4.36) 

 

illetve az egyszerűsítések után: 

 

    *
    

  
 (              )         +       (4.37) 

 

ahol 1 – a vederlánc súrlódási tényezője a láncvezetékben (1 = 0,2-0,25). 

 

A vederlánc vezeték súrlódásából eredő összellenállás az alábbi összefüggésből határozható 

meg: 

 

           *
  

       
             (    

   

 
)+         (4.38) 

 

ahol 

 nv1 – a fejtésben részt vevő vedrek száma 

 nv2  – a vezetékben mozgó vedrek száma 

 Gv = mvg – a veder súlyereje 

 gl és ll – a lánc folyóméter súlyereje és a lánc hossza 

 

A vezeték súrlódás legyőzéséhez szükséges teljesítmény: 

 

Psv = Wv  v         (4.39) 
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4.7.2. A keresztkotrású vedersoros árokásógép haladómű hajtásának teljesítményigénye 

 

A kotrógép haladása közben az alábbi ellenállásokat kell legyőzni (4.15. ábra): 

 

 

4.15. ábra: Keresztkotrású kotrógép haladási ellenállása 

 

– A kerekek gördülési ellenállása: 

 

                               (4.40) 

 

ahol:  f – a sínen gördülő kerék ellenállási tényezője (f = 0,1 – 0,15); 

Gk – a kotrógépsúlya a talajjal együtt 

                   - az összkotrási erő függőleges komponense 

 

 

 

– A kotrógép haladási irányával párhuzamos kotrási ellenállás összetevő: 

 

                     (4.41) 
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– A Wkl összetevő által a kerékperemen létrehozott súrlódási ellenállás: 

 

                            (4.42) 

 

ahol: 2 – a kerékperem és a sín között ébredő súrlódási tényező (értéke: 0,12-0,1). 

 

– Az Fh2 erő konzolos elhelyezkedése miatt a jelentkező erőpár hatására a kerék-

peremen fellépő súrlódási erő: 

 

           
   (

 

 
    )

 
        (4.43) 

 

ahol:  t – a fejtés szélének és a fejtéshez közelebb eső sínnek a távolsága. 

 

Ez a számítási mód megnöveli a súrlódás értékét a valósághoz képest, mert az Fh3 és az Fh4 

erők részben kiegyenlítik egymást. A pontos érték meghatározása a 2 bizonytalansága miatt 

egyébként sem lehetséges. 

Az előzőeknek megfelelően a kotrógép haladásához szükséges teljesítmény: 

 

   (               )    
 

  
    (4.44) 

 

ahol: j – a járómű hajtási láncának az összhatásfoka.  
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5. Földkitermelő és szállító gépek felépítése 

5.1. Általános ismertetés 

 

A földkitermelő-szállítógépek munkáját a gép haladási sebességével azonos sebességű nye-

sési folyamat, a gépre mereven szerelt munkaeszköz (vágóél), valamint a talaj hosszabb távol-

ságra történő szállítása jellemzi. 

 

Két fő csoportjuk van: 

 

a) vágóéllel (vágólappal, -lemezzel) felszerelt gépek (5.1. ábra „a” és „b” része), amelyek 

a lenyesett talajt a vágóél előtt göngyölítik és rövid távolságra eltolják (földtológépek, 

földgyaluk) 

b) puttonyos vagy ládás gépek (szkréperek vagy földnyesők), amelyek a lenyesett talajt lá-

da alakú munkaeszközbe gyűjtik és a beépítés helyére szállítják (5.1. ábra „c” rész) 

E gépek közé sorolják a felrakó-földgyalukat, amelyek azonban a talajszállítás helyett ra-

kodást végeznek (5.1. ábra „d” rész). Szakaszos üzemű gép a földtoló és a földnyeső, folya-

matos üzemű a földgyalu és a felrakó-földgyalu. 

 

 
 

5.1. ábra: Földkitermelő és szállítógépek alaptípusai 

 

A földkitermelő-szállítógépek fajlagos tömeg és energia felhasználása lényegesen kisebb, 

mint a kotrógépes gépláncé. Így például: 1 db 10 m
3
-es 10 t tömegű földnyeső 1 fő gépkeze-

lővel ugyanazt a munkát tudja elvégezni, mint 1 db 1 m
3
-es 40 t tömegű kotrógép, 4 db össze-

sen 36 t tömegű szállítójármű (40 t teherbíró képességgel) és 1 db 12 t tömegű terítőgép. Ez 

utóbbi géplánchoz 7 fő szükséges (1 kotrógép kezelő, 1 fő segédkezelő, 4 fő gépkocsivezető, 

1 fő tológépkezelő). A géptömeg és a kezelői létszám arány 1:8,4, illetve 1:7. A két géplánc 

összehasonlításánál a földnyeső tömörítő hatását, ami még további előnye, sem vettük figye-

lembe. 
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A földkitermelő-szállítógépek előnyei és a velük szemben támasztott követelmények: 

 nagyobb mozgékonyság 

 egyszerű előkészület a munkához, könnyű átszerelhetőség 

 igénytelen a karbantartásra és a javításra 

 komplex gépek, ezért egyszerűbb a munkaszervezés 

 aránylag magas teljesítőképesség, kisebb létszámigénnyel 

 alacsony üzemi költség 

5.2. Földtológépek (dózerek) 

5.2.1. Földtológépek általános jellemzése 

 

A földtológépek traktorra vagy speciális vontatóra függesztett kivitelben készülnek. Rész-

ben önállóan végzik a földmunkát, részben gépláncban más gépekkel együtt dolgoznak. 

A földtológép munkavégzés közben lenyesi, szállítja és elteríti a talajt. A nyesési művelet 

végzésekor a tolólap vágóéle belemélyed a talajba, miközben a gép előrehalad. A lenyesett 

talaj a vágóél előtt torlódik és torlasztási (göngyölési) prizmát képez. A nyesési folyamat ad-

dig tart, míg a prizma el nem éri a tolólap felső szélét. Ekkor a vágóélet kiemelik a talajból és 

a földtológép előrehaladása közben a gép a talajprizmát az ürítési helyig mozgatja. 

A földszállítási tevékenységük rossz hatásfokú, mert nagy a szállítási ellenállás és a talaj-

veszteség. Ennek ellenére kisebb földszállítási távolság (100-150 m-ig) esetén ez a földmun-

kamódszer is gazdaságosnak mutatkozik, mert a gép működésénél a kiegészítő mozgás (láda-

emelés, zárás, ürítés) elmarad, amely a ládás gépeknél minden esetben szükséges. 

A földtológép tolólapja a gép hossztengelyére merőleges vagy azzal θ szöget zárhat be. Az 

utóbbi esetben a talajt oldalirányban eltolja a gép előrehaladása közben. A tolólapvázra egyes 

géptípusoknál cserélhető munkaeszközként különböző szerelékeket (talajlazítót, bokorírtót, 

ároknyitó ekét, hóekét, tuskószedőt stb.) lehet felszerelni (részletesebben a 6.4. fejezet mutatja 

be a talajlazító szereléket). 

 
5.2. ábra: Lánctalpas földtológép 

 

A földtológépekkel való munkavégzés nagyon sokféle lehet. A földtológépek alapgépei ál-

talában lánctalpas traktorok (5.2. ábra). Egyes gyártó cégek gumikerekes traktorra is szerelnek 

tolóberendezést. (A lánctalpas járómű szerkezeti jellemzőit a 6.1. fejezet mutatja be.) 

 

Az alapgép motorjának teljesítménye szerint a következő csoportokba sorolhatók a földto-

lógépek: 

 

a) a nagyon nehéz földtológépek (200 kW felett) 

b) nehéz földtológépek (100-200 kW között) 
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c) közepes földtológépek (60-100 kW között) 

d) könnyű földtológépek (15-60 kW között) 

e) kisméretű földtológépek (15 kW alatt) 

 

5.2.2. A munkaeszköz szerkezete 

 

A tolóeszköz részei: a tolólap, a tolókeret és a merevítőrudak, valamint az emelőberendezés. 

Legelterjedtebb a hegesztett kivitelű hajlított tolólap, melynek elülső részét hajlított acélle-

mezből készítik és ennek alsó szélére erősítik a nyesőszerszámot. 

A tolólapot a gép két oldalán tolószárak és merevítőrudak segítségével rögzítik. A tolószár 

csapon keresztül támaszkodik a tológép alvázára. 

A szár általában négyszög keresztmetszetű gerenda. A támasztó és merevítőrudak kör vagy 

négyszög keresztmetszetűek. 

A tolólap vágóélének és teljes kialakításának geometriája alapvetően meghatározza a mun-

kafolyamat energiaigényét, a talajprizma alakulását és a talaj mozgását. 

 

A tolóberendezés mellékmozgásai: 

 

 emelés-süllyesztés 

 vágási szög állítás (tolólap döntés előre vagy hátra a szárak csapjai között) 

 rézsűszög állítás (az egyik oldal emelése) 

 a θ szög (haladási iránnyal bezárt szög) állítása 

Az emelés-süllyesztés (a talajfelszínhez képest ±300÷1000) a hidraulikus rendszer segítsé-

gével valósítható meg. A hidraulikus működtetés egyik előnye az, hogy a vágóél bemélyítését 

a tolólap súlyán kívül a munkahengerek segítségével a gép súlya is elő tudja segíteni. A vágá-

si szög állítása (45°-65°) csavarorsó, hidraulikus munkahenger vagy állítórúd segítségével 

történik. A rézsűszög változtatását (± 10÷12°) általában rudak áthelyezésével végzik. A θ 

szög módosítása az állítórudak (ritkábban hidraulikus hengerek) segítségével valósítható meg. 

A tolóberendezés hidraulikus emelő és süllyesztő rendszerének néhány változatát mutatja 

az 5.3. ábra. 
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5.3. ábra: Tolólap és mozgató munkahengerének felfüggesztési megoldásai 

 

 

5.3. Földgyalugépek (gréderek) 

5.3.1. A földgyalugép alkalmazási területe és csoportosítása 

 

A földgyalugép az útépítés egyik legfontosabb földmunkagépe (5.4. ábra). Felhasználható 

az utak építésénél, karbantartásánál és állítható munkaeszköze alkalmassá teszi arra, hogy a 

legkülönfélébb földmunkákat el tudja végezni, úgymint: útprofilok kialakítása, terepegyenge-

tése, úttöltések építése 0,6 m-ig, árkok és csatornák tisztítása, útépítő anyagok mozgatása, 

elterítése, hóeltakarítás stb. Alapvetően a „finom” földmunkák gépe. 

 

 
 

5.4. ábra: Földgyalugép 

 

 

 

A földgyalugépek osztályzása történhet: 

 

a) a mozgatás, vontatás módja szerint: vontatott, nyerges vontatású, önjáró (motoros 

gréder, autogréder) 
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Az utóbbi két évtizedben elsősorban az önjáró földgyalugépeket fejlesztették a kedvező tu-

lajdonságaik (nagy mozgékonyság és teljesítőképesség) miatt. Haladási sebességük munkahe-

lyek közötti átálláskor elérheti a 40-50 km/ó-t, a munkasebesség általában 2-5 km/ó. 

 

b) A gép tömege és a beépített motor teljesítménye alapján: 

I. oszt. 7-9 t; könnyű: 48 kW-ig 

II. oszt. 10-12 t; közepes: 49-75 kW-ig 

III. oszt. 13-15 t; nehéz: 76-120 kW-ig 

IV-V. oszt. 17-23 t; nagyon nehéz: 120 kW-on felül 

 

A könnyű önjáró földgyalukat útkarbantartása és útjavításra, a közepes gépeket útjavításra 

és III. talajosztályig útépítésre lehet alkalmazni, míg a nehéz önjáró földgyaluk nagy volume-

nű földmunkáknál és nehéz talajoknál dolgoznak. A korszerű önjáró földgyaluk legjellemzőbb 

paramétere – a gyalukés hossza – általában 3000-4000 mm. 

 

c) A mellékmozgások működtetésének rendszere lehet mechanikus, hidraulikus és kombi-

nált (hidromechanikus, elektropneumatikus stb.). Az utóbbi évtizedben elsősorban a 

hidraulikus működtetésű gépeket gyártják. 

 

d) A kerékelrendezés szerinti csoportosításnál az ún. tengelyképletet alkalmazzák 

A x B x C 

 
ahol A – a kormányzott kerekű tengelyek száma; 

  B – a hajtott tengelyek száma; 

  C – a gép összes tengelyeinek száma. 

 

Az 1x2x3 képletű gép előnyei: legjobb a gyalukés egyengető-képessége, stabil az oldalirá-

nyú terhelésekkel szemben. Ez a legelterjedtebb kivitel, az összes típus 75%-a ezzel a ten-

gelyképlettel készül. Az utóbbi években egyre több az összkerékhajtású földgyalu 1x3x3 ten-

gelyképlettel. Az összkerékhajtású földgyalugépeknél lehetőség van a tengelyek közötti fo-

lyamatos vonóerő átcsoportosítására. 

5.3.2. A földgyalugép munkafolyamata 

 

A gép legáltalánosabb munkavégzése az útprofilozás (egyengetés), amelynél a munkafo-

lyamat az alábbiak szerint megy végbe: 

A gép gyalukését a haladási irányra θ szöggel, a talaj felületéhez δ vágási szöggel, valamint 

ε rézsűszöggel beállítva kezdődik a vágóél bemélyítése és a talaj gyalulása a kés (gép) haladó 

mozgása közben. A lenyesett talaj a gyalukés mentén oldalra elmozdul és depóniát képezve 

elmarad. Megfelelő járathossz megtétele után a gép megfordul, vagy a munkaeszközt átfor-

gatva hátramenetben nyesi a talaj felületet. A talaj kitermelése mellett elterítési, egyengetési 

munkára is alkalmas. Egyéb munkafajtáknál is hasonlóan folyamatos üzemben, vagy szaka-

szosan végzi a munkát. 

5.3.3. A motoros földgyalugépek szerkezete 

 

Fő egységei: 

a) a munkaeszköz (a gyalukés a tartóval, a forgatókoszorúval és a vonókerettel) 

b) a gép váza 
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c) az első híd 

d) a meghajtó motor 

e) a kerékmeghajtás a járművel 

f) a vezérlési rendszer 

A földgyalugép szerkezeti sajátosságait a járómű rendszere, a tengelyek száma, az első és 

hátsó kormányozható tengelyek száma, a munkaeszköz mozgatása és a kormányszerkezet 

határozza meg. 

A gép munkaeszköze a váz alatt a gép első és hátsó tengelye között helyezkedik el és ezért 

kedvező a terepegyengetési tulajdonsága (5.5. ábra). 

 

 
 

5.5. ábra: Gyalukés mozgatási lehetőségei a munkafolyamat során 

 

Fő részei: a vonókeret, melynek rúdja az alvázhoz gömbcsuklóval csatlakozik. Ezáltal le-

hetővé válik a szerelék elforgatása a vízszintes síkhoz képest. A vonókeret ke-

reszttartójának két végét az emelőberendezéssel lehet mozgatni: emelni-

süllyeszteni vagy ferdesíkba beállítani (5.5. ábra). 

 

5.4. Földnyesőgépek (szkréperek) 

5.4.1. A földnyesőgépek alkalmazási területe és a munkavégzés folyamata 

 

A földnyesőgépek vagy szkréperek a ládás kivitelű, haladó főmozgást végző földkitermelő 

gépek csoportjába tartoznak (5.6. ábra). Munkaeszközük a nyesőláda, melynek alsó lapjára 

felszerelt vágóél a gép haladása közben nyesi le a talajréteget. A leválasztott és a ládába bejut-

tatott talajt a gép az ürítési helyre szállítja. A szállítási távolság vontatott gépeknél az 500-600 

m-t, míg az önjáró földnyesőknél 5-8 km-t is elérheti. Az ürítési művelet általában együtt tör-

ténik a terítési művelettel, ezért a földnyesőgépek munkájánál külön terítést végző munkagép-

re nincs szükség. A gép gumikerekei az elterített talajréteget tömörítik, amely tömörítési fo-

lyamat jelentősen növeli a földnyesőgép alkalmazási hatékonyságát. 



5. FÖLDKITERMELŐ ÉS SZÁLLÍTÓ GÉPEK FELÉPÍTÉSE  89 

 Balpataki Antal, Benkő Gábor, BME  www.tankonyvtar.hu 

 
5.6. ábra: Földnyesők fajtái  

a – egymotoros, kéttengelyes, b – egymotoros, háromtengelyes, c – kétmotoros, kéttengelyes, d – két-

motoros, háromtengelyes, e – egymotoros, egytengelyes elevátoros 

 

A földnyesőgépeket széles körben alkalmazzák az útépítésnél, a vízépítésnél, és az ipari 

építkezéseknél stb. Felhasználásra kerülnek töltések építésénél, nagy munkagödrök kialakítá-

sánál, feltárási munkáknál stb. 

 

 
5.7. ábra: Ládatöltés folyamata (a – kötött talajnál, b – szemcsés talajnál) 

 

 

A földnyesőgépek munkafolyamata a következő műveletekből áll: 

 

a) a nyesési művelet, amely magában foglalja a talaj lenyesését és összegyűjtését a 

ládában (5.7. ábra) 

b) a szállítási művelet során a megtelt ládát az ürítés helyéig szállítják 

c) a talaj kiürítése (általában terítéssel együtt) 

d) a kiürített láda visszaszállítása a nyesés helyére 
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A földnyesőgép kezelője a munkafolyamat megkezdésekor a megfelelő sebességfokozat 

bekapcsolása után leengedi a ládát a talajra. Haladás közben a földnyesőláda vágóéle belemé-

lyed a talajba, és a lenyesett föld a felemelt lengőajtó alatt a ládába nyomul, megkezdődik a 

láda töltése. 

Legkedvezőbb a munkavégzés és a vonóerő kihasználása, ha a nyesés kezdetén a forgács 

vastagsága nagyobb, majd pedig fokozatosan csökken. A láda megtöltése (a talaj bejuttatása a 

ládába) vagy a vontató egység vonóerejével (lengőajtóval ellátott gépek) vagy kaparó-

szalaggal (elevátorral) történik (elevátoros földnyesőgépek). A nyesőláda megtöltése után a 

lengőajtót leengedik és a vágóél felemelésével a szállítási munkaművelet következik. Majd az 

ürítés helyén – általában menetközben – a földet gravitációs vagy kényszerürítéssel eltávo-

lítják: a földnyesőláda térfogatától függően az elterített talajréteg vastagsága 0,2 – 0,6 m és a 

láda emelésével vagy süllyesztésével szabályozható. Az ürítési úthossza általában 15-40 m. 

A munkafolyamatnak megfelelően a munkamozgások a következők: 

 

Főmozgás: 

a talaj nyesése és a talaj szállítása (a gép haladómozgása) 

 

Mellékmozgás: 

a) a nyesőláda felemelése szállítási helyzetbe, illetve leeresztése nyesési vagy ürítési 

helyzetbe 

b) a lengőajtó felemelése illetve leeresztése, vagy a kaparószalag meghajtása 

c) az ürítőrendszer működtetése 

A mellékmozgások elvégzésére a hidraulikus működtetés terjedt el. 

5.4.2. A földnyesőgépek csoportosítása 

 

A földnyesőgépeket a láda térfogata, a vontatás (mozgatás) módja, a felfüggesztési vázlat, a 

töltési és ürítési rendszer, valamint a vezérlési rendszer szerint osztályozzák (5.8. ábra). 

A láda térfogata szerint a földnyesőgépek lehetnek kis (5 m
3
-ig), közepes (5-15 m

3
) és nagy 

(15 m
3
 felett) űrtartalmúak. 

 
5.8. ábra: Földnyesőgépek csoportosítása 
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A vontatás-mozgatás módja alapján a talajnyesőket vontatott, nyerges és önjáró földnye-

sőkre csoportosítjuk: a vontatott földnyesőket lánctalpas vagy kéttengelyű kerekes traktor 

vontatja. A vontatott földnyesőgépek nagy része kéttengelyes, kisebb részük egytengelyes 

kivitelben készül. A nyerges földnyesőgépek általában egytengelyűek, ezért súlyuk egy részét 

átadják a vontatónak, ezzel növelik a tapadási súlyt és javítják a vontatási jellemzőket. A 

nyerges földnyesőgépeknél újabban egyre szélesebb körben kéttengelyes vontatókat alkal-

maznak. Az egytengelyes vontatóval egybeszerelt önjáró földnyesőgépek nagyon mozgéko-

nyak, fordulási sugaruk kicsi és sebességük a 45-60 km/ó-t is elérheti. 

A láda felfüggesztési rendszere lehet keretszerkezet, ahol a láda egy külön kerethez van 

erősítve és lehet keretnélküli, ahol maga a láda alkotja a keretet (vázat). 

 

 

 
5.9. ábra: Az önjáró földnyesőgépek két alaptípusa  

a) vonóerővel telítő; b) kaparószalaggal (elevátorral) telítő 

 

A talaj bejutását a ládába vagy a lenyesett forgács nyomása biztosítja vagy egy különleges 

töltő-kaparószalag, amelyet a láda elejére helyeznek el. Ez utóbbi esetben a töltéshez szüksé-

ges vonóerő jelentősen (20-25%-kal) csökken (5.9. ábra). 
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5.10. ábra: Földnyesők ürítési módjai 

 

A földnyesőgépek ürítési módjait az 5.10. ábra mutatja. A vonóerővel telítő földnyesőládák 

ürítése történhet: 

 

 szabad ürítéssel, a láda buktatása előre vagy hátra (5.10. ábra „a” és „b” részek) 

 kényszerürítéssel, a láda hátsó fala előre mozog, vagy a lengőajtó hátra (5.10. ábra 

„c” és „d” részek) 

 félig kényszerürítéssel, a láda hátsó falának és a fenéklapnak billentése a vágóél 

csapja és az oldalfalak csapja körül (5.10. ábra „e” és „f” részek) 

Az elevátoros (kényszertöltésű) földnyesőládák ürítése kétféle módon történhet: 

 

 kényszerürítéssel, a fenéklemez egyenesvonalú mozgása hátra és a láda hátsó falá-

nak mozgása előre (5.10. ábra „g” rész) 

 félig kényszerürítéssel, a hátsó falnak és a fenéklapnak billentése az oldalfalak csap-

jai körül (5.10. ábra „h” rész) 



5. FÖLDKITERMELŐ ÉS SZÁLLÍTÓ GÉPEK FELÉPÍTÉSE  93 

 Balpataki Antal, Benkő Gábor, BME  www.tankonyvtar.hu 

A vonóerővel telítő gépek nyesési folyamatához általában nem elegendő a vontató vonóere-

je, ezért a láda térfogat-emelkedésével a következő megoldásokat alkalmazzák: 

 

a) segéd földtológép alkalmazása 15 m
3
-ig 

b) hátsó tengely meghajtása külön motorral 8-25 m
3
-ig (5.6. ábra „d” rész) 

c) dízel-elektromos összkerékhajtás kerékmotorral 15 m3
 felett 

A földnyesőgépek elektromos hajtása a nagyteljesítményű gépeknél alakult ki. Az egyená-

ramú elektromos hajtás magába foglalja a generátort, a kerékmotort és a kiegészítő berende-

zéseket. A kerékmotor alkalmazása összkerékhajtást tesz lehetővé. Előnyei: kedvező fékezés 

és irányítás. 

 

5.5. A földkitermelő és szállítógépek munkaeszközére ható erők elemzése 

 

A haladó főmozgást végző földtológép, földnyesőgép és földgyalugép munkaeszközére ha-

tó talajellenállás az alábbi részellenállásokból tevődik össze (5.11. ábra): 

 

 
5.11. ábra: A földkitermelő-szállítógépek munkaeszközére ható talajellenállások 

a) földtológépnél; b) földnyesőnél; c) földgyalugépnél 

 

a) FS1 a talaj és a vágóél közötti súrlódási ellenállás (5.1 összefüggés): 

FS1 = Fm ∙ μ2 = k2 ∙ t ∙ L ∙ μ2 (5.1) 

 

ahol  Fm – a talaj ellenállása a kés élének bemélyítésével szemben 

  μ2 – az acél és talaj közötti súrlódás tényezője 

  L – a vágóél hossza 

  t – a vágóél felfekvő felületének szélessége 

k2 – a bemélyítéssel szembeni fajlagos talajellenállás (értéke: 0,6 – 0,8 MPa) 
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b) Fny – a talaj nyesési ellenállása (5.2 összefüggés) 

Fny = kny ∙ A = kny ∙ c ∙ L (5.2) 

 

ahol  kny – a fajlagos nyesési ellenállás 

 c – forgács vastagsága 

 

A kny értéke kN/m
2
-ben 

 

 földtolónál földnyesőnél földgyalunál 

homok és könnyű 

homokos talaj 
70 50 – 70 60 

homokos agyag 

és vályogtalaj 
110 80 – 100 100 

nehéz vályog és 

agyag 
170 120-ig 150 

 

 

A földnyesőknél a 120 kN/m
2
 feletti értékekkel nem célszerű számolni, mivel az előzetes ta-

lajlazítás ilyen esetben már szükséges. 

 

 

c) Fpr – a talajprizma mozgatási ellenállása (5.3 összefüggés): 

Fpr = Gpr ∙ μ1 = μ1 ∙ Vpr ∙ ρt (5.3) 

 

ahol  μ1 – a talajnak talajon való súrlódás tényezője 

 Vpr – a tolólap előtt felhalmozott talajprizma térfogata 

 ρt – talajsűrűség 

 

Talajjellemzők 

 
μ1 μ2 

ρt 

[t/m
3
] 

 

Homok, homokos agyag 0,8 0,35 1,6 – 1,7  

vályogos agyag: – – 1,6 – 1,8  

közepes 1,0 0,5 –  

nehéz 1,2 0,8 –  

agyag – – 1,7 – 1,8  

 

A göngyölési prizma térfogata a földtológépeknél (5.4 összefüggés): 

 

    
    

     
 (5.4) 

 

ahol  H – a tolólap teljes magassága és kpr tényező a talajfajtától és H/L arányától 

függ. 

 

H/L 0,15 0,3 0,35 0,4 0,45 

kpr I-II. o. kötött talajnál 0,7 0,8 0,85 0,9 0,95 

kpr nem kötött talajnál 1,15 1,2 1,2 1,3 1,5 
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d) Ff – a talajellenállása a vágólap mentén felfelé történő elmozdulása miatt (5.5 összefüg-

gés): 

Ff = Fsz ∙ cos δ = Gpr ∙ μ1 ∙ cos
2
 δ (5.5) 

 

e) FO – a talaj oldalirányú mozgásának ellenállása 

(a vágólapon és a talajon fellépő súrlódásból ferde vágólap esetén) 

 

FO = Gpr ∙ μ1 ∙ μ2 ∙ cos θ (5.6) 

 

ahol θ – a vágólapnak a haladási iránnyal bezárt szöge 

 

f) Az előzőek alapján az egyes gépek munkaeszközénél fellépő ellenállás vízszintes irá-

nyú összetevője (Föx) 5.7 és 5.8 összefüggések szerint: 

A földtológépeknél és a földgyaluknál: 

 

- egyenes vágólap esetén Föx = FS1 + Fny + Fpr + Ff (5.7) 

- ferde nyesésnél Föx = (Fny + Fpr + Ff) ∙ sin θ + FO + FS1 (5.8) 

 

g) A földkitermelő-szállítógépek vonóerőigénye (Tmax) magában foglalja a munkaeszköz 

és a talaj kölcsönhatásából származó vonóerőigényen kívül a gép járóművének haladási 

ellenállását is (5.9 összefüggés). 

Tmax = Tsz + m ∙ g ∙ f (5.9) 

 

ahol Tsz – a gép szabad vonóereje, melyet a munkaeszköznél fellépő ellenállások legyő-

zésére fejt ki, és értékét az előzőekben ismertetett módon határozhatjuk meg 

(Tsz = Föx), azaz Tmax = Föx + m ∙ g ∙ f 

 f – a haladási ellenállás tényezője 

 m – a gép tömege 

 

A gép haladásához szükséges, hogy a kerekek vonóereje nagyobb legyen, mint a teljes el-

lenállás és kisebb, mint a talaj és a kerekek közti tapadás alapján létrehozható maximális ta-

padási erő (5.10 összefüggés): 

 

θmax Gt > Fk > Föx (5.10) 

 

ahol  θmax – a maximális tapadási tényező 

  Gt – a gép tapadási súlyereje (a hajtó kerekekre jutó súlyerő) 

  Fk – a kerületi erő a járómű hajtó kerekén 

 Föx – az összes ellenállás (haladási + a nyesés során fellépő összetevők) 
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6. Földmunkagépek speciális egységei 

6.1. Lánctalpas haladóművek 

 

A lánctalpas járószerkezetek használata olyan esetekben indokolt, amikor gumikerekes já-

róművel a terepadottságok, stabilitási problémák, vagy egyéb környezeti feltételek lehetetlen-

né teszik a járművek mozgását. Az első lánctalpas járószerkezetek az I. Világháborúban jelen-

tek meg a harckocsikon. Később mezőgazdasági gépeken és építőgépeken is alkalmazták. Az 

építőiparban és hadiiparban ma is jelentős a lánctalpas járművek használata. 

A földmunkák bizonyos fajtái (pl. a megmozgatandó anyag mennyisége, tömege) nagy vo-

nóerőt, illetve annak minél hatékonyabb átvitelét igénylik. Ez szintén tipikusan lánctalpas gép 

alkalmazását követeli meg. 

Fontos tényező a földmunkát végző gép stabilitása. Erre szintén a lánctalpas gép lehet a 

megfelelő, akár a járószerkezet szerkezeti kialakítása, akár a talajra felfekvő felület mérete és 

alakja miatt. 
 

Lánctalpas járószerkezet előnyei Lánctalpas járószerkezet hátrányai 

– nagy felfekvő felület, 

– kis talajnyomás, 

– jó vonóerő átadás, 

– nagy stabilitás. 

– forduláskor rongálja a talajt, 

– szilárd burkolatú úton nem 

használható, 

– kis sebesség érhető el vele, 

– közúton trélerrel szállítható. 

 

A lánctalpas járószerkezeteket felépítés alapján két csoportba sorolhatjuk: ovál és delta. Az 

oválhajtást kotrógépeken, dózereken, rakodógépeken használják. A deltahajtást dózereken 

alkalmazzák főként [6]. 

 

6.1.1. Oválhajtású lánctalp felépítése 

 

A járószerkezet fő részei (6.1. ábra): lánckocsi, lánckerék, vezetőkerék, láncfeszítő, járó-

görgők, tartógörgők, lánckígyó, láncpapucsok. 

 

 
6.1. ábra: Oválhajtású lánctalp felépítése 
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- Lánckocsi és láncfeszítő (6.2. ábra) 

A lánckocsihoz kapcsolódnak a járó és tartógörgők. A láncfeszítő a lánckocsihoz rögzített. 

Rugós mechanizmussal feszíti a vezetőkereket a lánckígyóhoz. A láncfeszítés állítására a 

lánckopás miatt van szükség. 
 

 
6.2. ábra: Láncfeszítő berendezés felépítése 

1. feszítő dugattyú 

2. dugattyú 

3. feszítő rugó 

4. feszítő hüvely 

5. feszítő szelep 

 

- Vezetőkerék 

Részben viseli a jármű tömegét. A lánckígyó feszítése a vezetőkerékkel történik. További 

feladata a lánckígyó rávezetése a járógörgőkre és levezetése a járógörgőkről, a lánckígyó 

megvezetése. Mint a járószerkezet első gördülő eleme, felveszi a legdurvább, járószerkezetet 

érő ütőhatásokat (ezért van a láncfeszítőben rugó). 

 

- Lánckerék 

A dózereken és lánctalpas homlokrakodókon szegmensekből, a kotrógépeken egy koszorú-

ból álló lánckerék viszi át a vonóerőt a perselyek segítségével a lánckígyóra. 

 

- Járógörgők 

A gép tömegének jelentős részét viselik. A lánckocsihoz mereven, vagy rugalmasan kap-

csolódhatnak. A peremes kialakítás a lánc megvezetését szolgálja. Két- és négyperemes kivi-

telűek lehetnek, utóbbi a lánc jobb megvezetését szolgálja. Általában vegyesen, meghatározott 

minta alapján szerelnek fel két-, illetve négyperemes járógörgőket. 

 

- Tartógörgők 

A lánckígyó tömegének egy részét viselik, megakadályozzák, hogy a belógó lánckígyó ká-

rosítsa a lánckocsit. 

 

- Lánckígyó 

A lánckígyón gördülnek a görgők, a vezetőkerék és a lánckerék. A lánctagokból, perse-

lyekből, csapokból, tömítésekből, teherviselő gyűrűkből, záródugókból álló lánckígyó fut vé-

gig a járó-és tartógörgőkön, vezetőkerekeken, folyamatos „utat” képezve. A véghajtáson lévő 

lánckerekektől érkező terhelést a perselyek veszik fel, így továbbítva a vonóerőt a lánckígyók-

ra rögzített papucsokhoz. Szerkezeti kialakítás szempontjából számos változat létezik. 

 

- Láncpapucsok 

A lánckígyóra csavarral rögzítettek. Kapaszkodókörmökkel adják át a vonóerőt a talajra.  A 

körmök kialakítását és a papucsok méretét a jármű felhasználási körülményei határozzák meg. 
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6.1.2. Deltahajtású lánctalp felépítése 

 

A delta kialakítású abban különbözik az oválistól, hogy a lánckerék feljebb helyezkedik el, 

a helyére pedig egy vezetőkereket szerelnek (6.3. ábra). Drágább konstrukció, de kevésbé van 

kitéve a hajtómű a szennyeződéseknek, illetve nagyobb a jármű hasmagassága. Rendkívül 

fontos előnye a deltahajtásnak a jobb karbantarthatóság és a lényegesen kisebb szerelési idő. 

 

 

6.3. ábra: Delta lánctalp felépítése 

 

 

Ovál és delta kialakítású lánctalp összehasonlítása 

 

Ovál lánctalp jellemzői Delta lánctalp jellemzői 

– Kisebb magassági helyigény 

– Olcsóbb beszerzési ár 

– Bonyolultabb szerviz és karbantartás 

– Nagyobb átfogási szögek (~180°) 

– Véghajtások ki vannak téve a talajszinten 

jelentkező káros hatásoknak 

– Kisebb átfogási szögek 

– Véghajtás külső hatások elleni védelme 

– Egyszerűbb karbantartás 

– Drágább konstrukció, fajlagosan olcsóbb 

– Nagyobb magassági helyigény 

 

6.1.3. Lánctalpas járószerkezetek típusai 

 

Merev felfüggesztésű 

 

A lánckocsihoz mereven vannak rögzítve a járógörgők, a vezetőkerék és a tartógörgők (6.4. 

ábra és 6.5. ábra). A lánckocsi és a jármű vázszerkezete is mereven kapcsolódik egymáshoz. 

Ez a kialakítás kis sebességű gépeknél használható, a merev kialakítás miatt a talajegyenetlen-

ségek hatása jelentős a stabilitás szempontjából (billegés), illetve a jármű tömege nem az 

egész felületre, hanem csak annak kis részére hat. Kotrógépeken, rakodógépeken és darukon 

alkalmazzák. 
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6.4. ábra: Talajegyenetlenség hatása merev járószerkezetnél 

 

 

6.5. ábra: Merev felfüggesztésű lánctalpas járószerkezet 

 

Félmerev felfüggesztésű 

 

A lánckocsihoz mereven rögzítettek a görgők és a vezetőkerék (6.6. ábra). A lánckocsi első 

része rugalmasan, hátsó része pedig csuklósan kapcsolódik a vázszerkezethez. A lánckocsik a 

csukló körül elmozdulhatnak, így jobban tolerálják a terepegyenetlenségeket, de a merev fel-

függesztésű járógörgők miatt kis sebességű mozgásra valók. Ennél a lánctalp kialakításnál is 

jelentős a talajegyenetlenségek miatt kialakuló billegés. Lánctalpas földtológépeken és mező-

gazdasági gépeken használják. 

 
6.6. ábra: Félmerev felfüggesztésű lánctalpas járószerkezet 

1. láncpapucsok,  2. tartó görgő,  3. járógörgő,  4. lánckocsi,  5. hajtó lánckerék,                      

6. láncfeszítő,  7. vezetőkerék,  8. laprugó köteg. 
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Rugalmas felfüggesztésű 

 

A járógörgők egyesével, vagy párosával rugalmasan kapcsolódnak a lánckocsihoz (6.7. áb-

ra). Legtöbbször párosával himbakocsikba szereltek. Ez a kialakítás lehetővé teszi a nagyobb 

sebességű mozgást, ezért lánctalpas harcjárműveken és mezőgazdasági gépeken alkalmazzák. 

 
6.7. ábra: Rugalmas felfüggesztésű lánctalpas járószerkezet 

1. láncpapucsok, 2. tartó görgő,  3. járógörgő,  4. himbakocsi,  5. vezetőkerék,  

6. láncfeszítő, 7.  lánckerék. 

 

6.2. Fedélzeti vezérlő berendezések 

 

A korszerű földmunkagépek rendkívül sokoldalú munkatársak. A tervezők folyamatos fej-

lesztésekkel növelik a gépek teherbírását, megbízhatóságát és teljesítményét.  Összevetve a 

mai és 10 évvel ezelőtt gyártott gépeket, számos különbséget fedezhetünk fel. A gépek gazda-

ságosabbakká és hatékonyabbakká váltak. A különböző munkafeladatokra különböző beállítá-

sokat alkalmazhatunk a nagy termelékenység elérése érdekében. A fedélzeti számítógépek és 

más vezérlő berendezések hatalmas fejlődésen mentek keresztül. Különösen szembetűnő, 

hogy alkalmazásukkal csökkenteni tudjuk a gépkezelőre nehezedő feladatokat. A fedélzeti 

számítógépek segítségével a hosszadalmas beállítási eljárások megszűntek. Néhány gomb-

nyomás után már az adott munkafeladatra programozható a rendszer. A fedélzeti számítógép 

nemcsak a beállításokat segíti, hanem magának a gépegységnek az ellenőrzését is elvégzi. 

Segít a diagnosztikában, figyelmezteti a gépkezelőt a soron következő feladatra. A gépeken 

alkalmazott több száz érzékelővel felszerelt CAN-BUS rendszer akár több kilométeres kábel-

hálózat megtakarítását is eredményezheti. A szintvezérlő és más adatfeldolgozó berendezések 

a kezelő munkáját segítik és megkönnyítik a pontos munkavégzést. 

 

A korszerű fülkék eleget tesznek a szigorú ROPS/FOPS előírásoknak, és a beépített ké-

nyelmi elemekkel lehetővé teszik az egész napos egyenletes színvonalú munkavégzést. Ezek-

hez tartozik az elektronikus joystick, mely nem csak a teljes nyomást vezérli, hanem elektro-

nikus jeleket küld a vezérlőtömbök felé, melyek a folyadék útját irányítják, ezáltal a berende-

zések optimális üzemét teszik lehetővé. 

 

 

6.2.1. Fedélzeti számítógépek 

 

A fedélzeti számítógépek feladata a gépegység műszaki paramétereinek beállításával és fi-

gyelésével segíteni a gépkezelő munkáját, és a műszaki állapot felügyeletével megkönnyíti és 

meggyorsítja a szerviz szakemberek tevékenységét. 
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A földmunkagépek szinte mindegyikén található hidraulikus rendszer. Egyes gépeken az 

egész hajtásrendszer, másokon csak a szerelékmozgatás hidraulikus. Az utóbbi időben az ará-

nyos szeleptechnika előretörésével a hidraulikus rendszerelemek egyre nagyobb számban 

elektronikus működtetésűek, emiatt a működésük elektronikus érzékelőkkel szabályozható, 

illetve ellenőrizhető. Az arányos elemeknek köszönhetően a fedélzeti számítógép alkalmas 

elektronikus jelekkel történő beavatkozásra, illetve a kezelő parancsainak végrehajtására. A 

kezelő sokszor olyan személy, akinek a tudását meghaladja a gép pontos beállítása, illetve a 

helyes, gazdaságos működtetés biztosítása. A fedélzeti számítógép képes arra, hogy leegysze-

rűsítse a gépbeállítás menetét, illetve beépített programok figyelik a kezelő által a kezelőele-

meken küldött jeleket, és ezen jelek alapján működtetik a gépegység elemeit. A számítógép a 

rendszer bármely paraméterét képes változtatni, amely elektronikus úton szabályozható. A 

motor, az erőátviteli rendszerelemek, a hidraulika, a szintvezérlő rendszerek és más berende-

zések felügyeletét, irányítását végzik úgy, hogy cél a gazdaságos és optimális munkavégzés. 

A korszerű fedélzeti számítógépek a műszaki diagnosztika alapjául szolgálnak. Megkönnyí-

tik és felgyorsítják a karbantartási-, és szerviz tevékenységet. Információt szolgáltatnak a hiba 

okára, de egyre elterjedtebbek azok a rendszerek, amelyek a hiba kijavításának módját is lehe-

tővé teszik a gépkezelő részére. Összetettebb rendszereknél a gép CAN-BUS rendszeréhez 

csatlakoztatható külső számítógép szükséges a berendezés hibás paramétereinek helyreállítá-

sához. Ez a tevékenység gyakran szervizmérnöki feladat, mert a szenzorok adatainak kiolva-

sása, a dinamikus folyamatok elemzése a gép újbóli kalibrálását jelenti. 

6.2.2. Szintvezérlő berendezések 

 

Az építési munkákban egyre nagyobb szerepet kapnak a különböző gépvezérlési technikák, 

melyek egyre pontosabb munkavégzést tesznek lehetővé egyre rövidebb üzemidő mellett [7]. 

Ezek nemcsak a minőség javulását, hanem az eszközök hatékonyabb kihasználását is eredmé-

nyezik, ezáltal jelentős összegek takaríthatók meg, mivel kevesebb munkafolyamattal, üzem-

anyaggal, élőmunkával jobb eredményt lehet elérni. 

 

6.8. ábra: Gépvezérlési megoldások 

A külső jeladókról érkező jelet a gépen levő szenzorok érzékelik. A jeladók a kialakítandó 

geometriáról (pl. lézeres vezérlés esetén a megkívánt tükörszinthez igazodó lézersugár) vagy 

a gép helyzetéről (GPS vezérlés esetén) adnak tájékoztatást (6.8. ábra).  

Ezután a jel elektronikus formában a központi számítógépen keresztül, a fejlettebb vezérlé-

sek esetén CAN-BUS rendszeren át jut a beavatkozó szervekhez. A különböző hidraulikus 

elemeket proporcionális szelepen keresztül vezérlik, melyek a kívánt helyzetbe hozzák a 

munkaeszközt. 
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Lézeres gépvezérlés 

 

Lézeres vezérlést (6.9. ábra) akkor érdemes alkalmazni, ha sík, vagy lejtős felületet szeret-

nénk kialakítani, amelynek a pontossági követelményei nem olyan szigorúak. Ilyen vezérlés-

sel legfeljebb 1-2 cm-es függőleges irányú pontosság érhető el. Hatótávolsága is viszonylag 

korlátozott, körülbelül 400 m.  

Nagy előnye azonban a gyors adatfrissítés, ugyanis másodpercenként 20-40 jelet továbbít a 

lézer jeladó az érzékelők felé, amely kb. 5-10-szerese a rádiós adattovábbításnak. Ez gyors 

beavatkozást tesz lehetővé, amelynek eredménye a pontosabb felület. 

 

 

 

6.9. ábra: Lézeres gépvezérlés 

(1. lézeres jeladó; 2. érzékelők; 3. árbocok) 

 

 

GPS vezérlés  

 

A GPS vezérlés (6.10. ábra) nagy előnye, hogy időjárási körülményektől függetlenül al-

kalmazható. Főleg nagy tömegű, nem nagy pontosságot igénylő földmunkák esetén érdemes 

használni, mivel pontatlanabb, mint a mérőállomásos vezérlés (magassági pontossága kb. 3-5 

cm).  

Hátrányként említhető még, hogy a domborzat zavarhatja a rádióadást, bár ez sem áthidalha-

tatlan probléma (átjátszó adók alkalmazása). 

Előnye, hogy elég egy bázisállomás, az bármennyi gépet vezérelhet, korlátozó feltételt csak 

a rádiófrekvenciák összehangolása jelent. További pozitívum, hogy nincs szükség mérősze-

mélyzetre és szintjelző karókra, valamint az sem elhanyagolható szempont, hogy nem csak sík 

vagy lejtős felületek kialakítására alkalmas, vagyis ez egy  3D-s gépvezérlési eljárás. 
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6.10. ábra: GPS vezérlés elemei 

 

Mérőállomásos vezérlés 

 

A mérőállomásos gépvezérlés nagypontosságú, 3D-s (csakúgy, mint a GPS) vezérlési mód-

szer, főleg befejező munkálatoknál alkalmazzák. Földmunkagépek 3D vezérléséhez a gépnek 

rendelkeznie kell egy fedélzeti szenzorrendszerrel, amely a nyesőszerszám aktuális szöghely-

zetét érzékeli. E rendszer bővíthető mérőállomásos vagy műholdas vezérlésűvé (6.11. ábra). A 

gépnek azonban a szenzorrendszeren kívül proporcionális szeleppel is rendelkeznie kell, mi-

vel a pontos hidraulikus szabályozás csak ezzel oldható meg. 

A terület tervrajzát a munkagépen lévő számítógép tartalmazza. A munkaterületen elhelye-

zett mérőállomás folyamatosan közli a gép pozícióját, ezután a nyesőél az adott helyhez tarto-

zó magasságértéknek megfelelően készíti el a felületet. Az irányítást egy robot mérőállomás 

végzi, amely a pontos távolság- és szögadatokat rádión keresztül közli a munkagép fedélzeti 

számítógépével. 

 

6.11. ábra: Mérőállomás vezérlésű földgyalu 
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A mérőállomás a gép pozícióját a vágóél fölé szerelt aktív prizma segítségével határozza 

meg. A prizma infra jeleket sugároz, amelyeket a mérőállomás érzékel. Mindig a gép felé 

fordul és folyamatosan mérni tudja a helyzetét. 

A terepmodell elkészítéséhez előzetes számítógépes adatfeldolgozás szükséges. A tervrajz-

ok alapján az erre kifejlesztet szoftver elkészíti a földmű digitális 3D mását. Ez kerül a gép 

memóriájába valamilyen adathordozó segítségével, amely lehet kislemez, memóriakártya, 

USB. 

A mérőállomásos vezérlési módnál is van egy kabinon belüli színes kijelző, amelynek fel-

építése megegyezik a GPS-nél leírtakkal. 

Hátránya a mérőállomásos adatátvitelnek a kisebb adatfrissítési sebesség, amely pontatlan-

ságokhoz és a munkaidő meghosszabbodásához vezethet. Ennek leküzdésére már vannak pró-

bálkozások, a Topcon cég ugyanis kifejlesztett egy olyan rendszert, mely a lézeres és a mérő-

állomásos vezérlés előnyeit igyekszik ötvözni. 

A mérőállomásos vezérlés a legpontosabb (1 cm-en belüli) gépvezérlési technika, amellyel 

egészen bonyolult felületeket is ki lehet alakítani. Adatátvitel szempontjából az időjárási kö-

rülményekre, valamint a rázkódásokra érzékenyen reagál. További negatívuma, hogy egy mé-

rőállomás egyszerre csak egy gépet tud vezérelni. Hatótávolsága körülbelül 1 km, amely ked-

vezőbb, mint a lézeres vezérlésé. 

 

6.3. Földmunkagépek szerelékei 

 

A szerelékeket alapvetően két csoportba sorolhatjuk: aktív és passzív munkaszerelékek. 

Passzív szerelékeken értjük, azokat a munkaeszközöket, melyek az őket meghajtó hidraulikus 

rendszeren keresztül kapott energiát csak egyfajta mozgásra képesek felhasználni, másodlagos 

illetve harmadlagos mozgásra nem képesek [8]. Tehát mozgásuk korlátozódik a kanálmozgató 

munkahenger paramétereire. Ez azt jelenti, hogy a passzív szerelékeken nincs saját meghajtó 

mechanizmus, amely a szerelék munkavégző részeit mozgatná. 

Aktív munkaeszközökön értjük a másodlagos és a harmadlagos mozgásra is képes szerelé-

keket, amelyek különleges megmunkálást végeznek. Az aktív szerelékek többnyire hidrauli-

kus maghajtásúak, tehát vagy hidromotor, vagy hidraulikus munkahenger mozgatja a munka-

végző részeket. 

Az aktív szerelékek nagy része a földmunkák, az épületbontás és a bontott építőanyag újra-

hasznosítás, illetve a mezőgazdaság és erdészet területén alkalmazható. 

 

Szerelékek 

Passzív szerelékek Aktív szerelékek 

– Mélyásókanál 

– Profilkanál 

– Talajlazító 

– Rakodókanál 

– Hegybontókanál 

– Bontókalapács 

– Pofás aprítókanál 

– Rostakanál 

– Keverőkanál 

– Aszfalt, - beton, - kőzetmaró 

– Megfogószerelékek 

– Roppantó olló 

– Talajfúró 
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6.3.1. Gyorscsatolók 

 

A szerelékek felhasználásánál fontos tényező a szerelékcsere ideje. A hagyományos kézi 

erővel oldható csapos kialakítás esetén a szerelék cseréje akár több óráig is eltarthat. Ez egy 

olyan munkánál, ahol sűrűn kell szereléket cserélni nagyon gazdaságtalan és fárasztó tevé-

kenység. Emiatt született meg az igény olyan eszközre, mely a gép és szerelék között teremt 

gyorsan oldható kapcsolatot. Ez az eszköz a gyorscsatoló, mellyel a szerelékcsere akár a gép 

fülkéjéből is egy percen belül elvégezhető. A gyorscsatoló a kanálszár végéhez csuklósan 

kapcsolódik. A szerelék felcsatolása úgy történik, hogy a csatoló lapjának elején lévő horgot a 

szerelék gép felőli csapjába akasztja a kezelő, majd megemeli (6.13. ábra). Ekkor a szerelék 

hátsó részén elhelyezkedő csapok a gyorscsatoló hátsó horgaiba belecsúsznak. A kezelő hid-

raulikusan, vagy kézi erővel zárja a hátsó horgot és megtörténik a teljes kapcsolódás. A szere-

lék leoldása hasonlóan történik a fázisok fordított sorrendjében. 

 

 
6.12. ábra: Gyorscsatolók osztályozása 

 

 
6.13. ábra: Szerelék csatlakoztatása 

 

A kotrógépekre szerelhető gyorscsatolóknak van speciális kialakítású változata, mely képes 

a szereléket oldalirányban billenteni, illetve 360 fokban körülforgatni a kanálszár tengelye 

körül (6.14. ábra). Ezek a mozgások a kotrógépekkel elvégezhető feladatokat bővítik, így 

gyorsítják a munkát, vagy lehetővé tesznek olyan munkafolyamatokat, amiket egy hagyomá-

nyos gyorscsatolóval szerelt gép nem tud elvégezni. 
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6.14. ábra: Rototilt gyorscsatoló 

6.3.2. Passzív szerelékek 

 

A passzív szerelékek legnagyobb része a földmunkáknál használható. Passzív szerelékek 

közé tartoznak a különböző mélyásó-, rézsűző-, profilkanalak, rakodó kanalak, talajlazító sze-

relékek (6.15. ábra). Az anyagmozgatás során csatlakoztatható raklapvilla, daruhorog a kotró 

és rakodógép gémszerkezetére. A szerelékek csuklósan kapcsolódnak a kanálszár végéhez és 

a szerelékmozgató munkahengerhez. Ez a kialakítás elterjedt, de léteznek olyan kialakítású 

passzív szerelékek, amelyek gyorscsatolóval is kapcsolhatók az alapgéphez. 

 

 
6.15. ábra: Passzív szerelékek típusai 

 

 

Mélyásókanál 

A mélyásókanalaknak többféle változata alakult ki a kitermelendő anyag tömörségének és 

koptató hatásának alapján. Léteznek könnyített kivitelű mélyásókanalak, amelyek homokos, 

agyagos, iszapos, lazább anyag kitermelésére valók. Ezek vágóéle szélesebb, geometriai tér-

fogatuk nagyobb. Készítenek kavicsbányákban és kőbányákban használható erősített 

mélyásókanalakat is, amelyek keskenyebb vágóélűek és kisebb űrtartalmúak a nagyobb fajla-

gos felszakító erő miatt. A kanalak vágóéle legtöbbször bontófogakkal felszerelt a könnyebb 

talajbahatolás miatt. A kanalak térfogatát a működtető kotrógép tömegének függvényében kell 

megválasztani. A mini kotrókra jellemző a 0,02 – 0,3 m
3
-es, közepes méretű kotrókra 0,3 – 1 

m
3
-es, nagy méretűekre pedig 1 m

3
-nél nagyobb térfogatú kanalak használata. 
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Rakodókanál 

A rakodókanalak laza ömlesztett anyag mozgatására használhatók. A kanalak nyesőéle le-

het sima, vagy bontófogakkal szerelt. Az erősen koptató anyagok rakodására kopóelemekkel 

felszerelhetők (kavics, zúzottkő).  

 

Profilkanalak 

A profilkanalak bonyolult keresztmetszetű földművek kialakítására valók (pl.: csatorna, 

vízelvezető árok stb.) főleg útépítési és vasútépítési munkáknál. A kanalak nyesőél kialakítása 

illeszkedik az elkészítendő földmű keresztmetszetéhez. Ezek a kanalak leginkább könnyebben 

kitermelhető talajok mozgatására használatosak. Kötött talajokon való alkalmazásnál bontó-

fogakkal felszerelhető a vágóél. 

 

Hegybontó kanál 

A hegybontó kanalak talajszint feletti anyagkitermelésre használhatók. A kanál alsó része 

ürítéskor kinyitható hidraulikus munkahengerekkel. A hegybontó kanalak nagy része nagy 

teljesítményű hegybontó kotrókhoz készül bányaművelési feladatra. Emiatt kopóelemekkel és 

bontófogakkal megerősített a vágóél, az oldalélek, valamint az oldalfalak. A kanál csuklósan 

kapcsolódik a kanálszárhoz és a kanálmozgató munkahengerhez. 

6.3.3.  Aktív szerelékek 

 

 
6.16. ábra: Aktív szerelékek csoportosítása 
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Épületbontásnál alkalmazható aktív szerelékek 

 

Az utóbbi időben egyre nagyobb mennyiségben hasznosítják újra az épületek bontásakor 

keletkező építési hulladékokat. A bontott építőanyag nagy része újra felhasználható, azonban 

csak kis mennyiséget lehet bontás után azonnal újrahasznosítani. Ezek az anyagok vagy mére-

tüknél fogva, vagy idegen anyag tartalmuk miatt kezelést igényelnek. Ezt a feladatot kis vo-

lumenű munka esetén a helyszínen is el lehet végezni külön speciális gép nélkül, csak egy 

speciális aktív szerelék alkalmazásával. A kis mennyiségű bontott anyag kezelésére legalkal-

masabbak a következő aktív szerelékek: 

 

Hidraulikus marófej 

Feladata a beton aprítása. Két azonos irányba forgó bontófogakkal ellátott marótárcsa a 

munkavégző elem. A marótárcsa forgás közben aprítja az anyagot, a felülethez szorító erőt a 

kotrógép biztosítja. A marótárcsa felületén lévő bontófogak cserélhetők. Bár a gép teljesítő-

képessége kisebb, mint a bontókalapácsé, de a környezetre ható vibráció jóval kisebb, emiatt 

olyan helyeken alkalmazható, ahol a közeli épületek fokozottan veszélyeztetettek erős vibrá-

cióra, például: műemlékek. 

 

Roppantó olló 

Épületek bontására és a bontott anyag aprítására is alkalmas. A munkavégző elem két rop-

pantó pofa, melyek egymás felé mozogva a közéjük került anyagot összeroppantják. Az elő-

nye a bontókalapáccsal szemben, hogy a környezetet nem éri nagy mértékű vibráció. A pofák 

tövében betonacél vágó kések is lehetnek. 

 

Hidraulikus bontókalapács 

Épületek, utak bontására használható. A világon ez az eszköz a legelterjedtebben alkalma-

zott bontási munkáknál. A bontókalapácsok szerszáma többnyire kúpos végű, de lehet tompa, 

vagy véső kialakítású a megmunkálandó anyag tulajdonságai függvényében. A gépek műkö-

désekor a hidraulikus nyomás megemeli a verőkost, amely a felső holtpont elérése után sza-

badon esve, rugós, pneumatikus vagy hidraulikus rásegítéssel ráüt a szerszámra (6.17 ábra). 

Az ütési energia a kalapács nagyságától függően 150 – 15000 Joule is lehet. 

 
6.17 ábra: Hidraulikus bontókalapács működése 
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Pofás aprítókanál 

Ez az eszköz a bontott beton, vagy kövek aprítására való. Teljesítménye jóval kisebb a mo-

bil, vagy telepített aprítógépekénél, de a kis volumenű aprítási feladatok elvégzésére a leg-

gazdaságosabb. A felépítése és működése az összetett lengőmozgású pofás törőgépekével 

azonos. A kanálban lévő anyagot a mozgó pofa az álló pofához nyomja és összeroppantja. A 

kihulló töret szemcsemérete változtatható a pofák közti résnyílás állításával. A nagy előnye 

ennek a kialakításnak, hogy vasbeton is aprítható, ugyanis a betonacél szálak kihullanak a 

résnyíláson anélkül, hogy károsítanák a szereléket. Működtetése a kotrógép hidraulikus köré-

ről történik. A kotrógépre szerelhető aprítókanál méretét a kotró tömege határozza meg. 

 

Forgóelemes aprítókanál (shredding kanál) 

Könnyen aprítható anyagokhoz használható, például tőzeg, agyagos homok stb. Az aprítást 

egymással szemben forgó tengelyeken elhelyezkedő törőelemek végzik. Gyakran használják 

talaj átforgatására, keverésére. 

 

Dobrostakanál 

Ez az eszköz az anyag két frakcióra osztályozására használható. A dobrosta kanálban az 

osztályozást egy dob alakú rosta végzi, amely körbeforog. A dobban lévő anyag osztályozását 

a folyamatos keverő mozgás okozza. Az anyag a forgás miatt a dob falával együtt mozog fel-

felé, majd amikor olyan magasra kerül, hogy a gravitációs erő nagyobb lesz, mint a dob és az 

anyag közti súrlódási erő, akkor legördül a dob aljára. Ekkor a rostasíkhoz ütődve a résnyílás-

nál kisebb szemcsék átesnek, a nagyobbak fent maradnak. Ez a folyamat ismétlődik a rostálás 

folyamán. Az osztályozás időtartama a feladott anyag szemszerkezetétől, mennyiségétől és a 

rostalemezek résnyílásának méretétől függ, így a gép teljesítménye nem határozható meg pon-

tosan, előzetes számítások szükségesek. 

 

Síkrostakanál 

A kanál hasonló a mélyásó kanálhoz, csak itt egy hajlított rostalemez található az alján. A 

lemez oszcilláló mozgást végez. A mozgás miatt az anyag szemcséi elemelkednek a rostasík-

tól, majd a gravitáció miatt visszahullnak. Visszaeséskor a résnyílásnál kisebb szemcsék átes-

nek, a nagyobbak fent maradnak. 

 

Földmunkáknál alkalmazható aktív szerelékek 

 

Ezen szerelékek egy része a mini földmunkagépekhez való. A nagy méretű építőgépek jel-

lemzője, hogy sokféle alapgép típus van (kotró, dózer, gréder, szkréper, traktorkotró, homlok-

rakodó stb…), melyek egy-egy speciális építkezési munkafázis elvégzésére készültek. A mini 

kategória különbözik ettől az építési módtól. A mini gépeknél kevés géptípus van (minikotró, 

minirakodó), és ezekhez speciális szerelékek sokasága kapcsolható, melyekkel ugyanazt a 

munkát képesek elvégezni kisebb teljesítőképességgel, mint a nagy építőgépek. 

 

Földnyeső szerelék mini rakodóra 

A rakodókanál helyére illeszthető földnyeső szerelékkel egy mini szkréperré alakul a 

csúszókormányzású rakodó (6.18. ábra). Az eszköz felépítése azonos a vontatott kivitelű 

szkréperekével. A nyesőláda billenthető, az elején emelhető ajtó van ami a ládát lezárja. A 

láda egy kereten helyezkedik el, mely elöl kerekeken gurul, hátul a csúszókormányzású rako-

dó munkaszerelékének helyére kapcsolódik. Az eszközre szintező berendezés is felszerelhető. 

A szerelék hidraulikus munkahengerrel mozgatható a kezelőfülkéből. 
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6.18. ábra: Földnyeső szerelékkel felszerelt csúszókormányzású rakodó 

 

 

Földgyalu szerelék mini rakodóra 

A szerelék (6.19. ábra) csúszókormányzású rakodóhoz kapcsolható. A nyesőszerelék egy 

forgózsámolyhoz kapcsolódik, ami egy háromszög alakú vázon keresztül csatlakozik a szere-

lék vázához elöl gömbcsuklóval, hátul két munkahengerrel. A felépítése és működése azonos 

az önjáró gréderekével, csak itt a vontató maga a csúszókormányzású rakodó. Szintező beren-

dezés és elülső tolólap is felszerelhető rá. Van olyan kivitel, ahol a gép irányítása nem a 

minirakodó fülkéjéből történik, hanem a szereléken lévő kezelőállásról. 

 
6.19. ábra: Minirakodóra szerelhető földgyalu szerelék 

 

Az aktív szerelékekkel felszerelt földmunkagépek számos speciális építési feladat elvégzé-

sére alkalmasak. A legtöbb aktív szerelék kotrógépekhez és rakodógépekhez áll rendelkezés-

re. 

 

 

Talajfúró 

A talajfúróval laza és kötött talajba készíthetünk furatokat. A furat átmérőjét és mélységét a 

fúrószár méretei határozzák meg. A fúrószárat hidromotor hajtja meg. A talajfúróval oszlopo-

kat, növényeket lehet ültetni minimális talajkitermeléssel, függőleges mellett vízszintes fura-

tokat is készíthetünk. 
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Talajtömörítő lapvibrátor 

A gémszerkezet végére csatlakoztatható lapvibrátorral olyan helyeken végezhetünk tömörí-

tést, ahol a kézi vezetésű, vagy önjáró tömörítőgépek nem tudnak dolgozni (például rézsűk, 

mély munkagödrök stb). 

 

6.4. Talajlazító szerelékek 

 

Építőiparban sokszor kötött fagyott talaj kitermelését kell végezni. A földmunkagépek nem 

mindig tudnak akkora nyesési erőt kifejteni a munkaszerelék vágóélén, amely elegendő a 

megmunkáláshoz. 

A talajlazító szerszámok feladata a tömörödött, fagyott talajok fellazítása kitermelés előtt. 

Használatuk által a kotrógépek, illetve földkitermelő és szállítógépek képesek lesznek a lazí-

tott talajt mozgatni. A lazítószerszámok dózerek, gréderek kiegészítő munkaszerelékei, de 

léteznek kotrógépre illeszthető kivitelek is. 

 

6.4.1. Talajlazítók kialakítása 

 

A talajlazítók függesztett kiegészítő munkaszerelékek (6.20 ábra). A lazítókések hegesztett 

kereten helyezkednek el, legtöbbször egy, három, öt, hat darab. A kések kerettől mért magas-

sága fokozatosan csapokkal állítható. A váz mozgatását hidraulikus munkahengerek végzik. 

 

 

 
6.20 ábra: Talajlazító felépítése 

 

Talajlazításnál munkamélység szerint megkülönböztetünk sekély (300 mm alatt), 

középmély (300 – 500 mm) és mély (500 mm felett) lazítót. Jellemzően a gréderek kiegészítő 

munkaeszközén sekélylazító kések vannak, a dózerek és kotrók szerelékei a középmély és 

mélylazítók. A lazítókések kialakítása a lazítási mélység függvényében változó. A sekélylazí-

tók kisebb késtávolsággal készülnek, általában 5 – 6 darab kés van a vázszerkezeten. A 

középmély és mélylazítók 1 – 3 kést tartalmaznak.  
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6.4.2. Lazítókések 

 

A lazítókések kialakítása jelentősen befolyásolja a munkaminőséget. Különböző kialakítású 

késtípusok (6.21 ábra) más-más lazítási és energetikai jellemzőkkel rendelkeznek. A lazítóké-

sek feladata, hogy a lazítócsúcs megrepessze a talajt, majd a gép előrehaladásakor a gerincle-

mez tovább emelje és porhanyítsa. A lazítókések csúcsa cserélhető, hasonlóan a kotrókanalak 

körmeihez. 

 

A földmunkagépeken legelterjedtebb késtípusok: 

– egyenes lazítókés, 

– hátrahajló lazítókés, 

– standard lazítókés, 

– hagyományos, 

– lazítópapucsos lazítókés, 

– szárnyas lazítókés. 

 
6.21 ábra: Talajlazító késtípusok 

(a, egyenes; b, hátrahajló; c, hagyományos; d,standard  e, lazítópapucsos; f, szárnyas) 

 

Az egyenes kés előnye, hogy nem szakít fel nagy rögöket a talajból, míg a hajlított késtípu-

sok hantokat hagyhatnak maguk után. Ez olyan esetekben káros, ha a lazított talajt elterítik 

vékonyabb rétegben, mint a rögök mérete. Ilyenkor aprítani kell a lazítás után.  

A szárnyas kések szélesebb sávban repesztik a talajt, mint a szárny nélküliek, emiatt na-

gyobb talajkeresztmetszetet mozgatnak át [9]. 
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6.22. ábra: Egyenes lazítókés munkája 

 

 
6.23. ábra: Standard lazítókés munkája 

 

 
6.24. ábra: Lazítópapucsos lazítókés munkája 

 

Az egyenes, a standard és a lazítópapucsos kések munkájának eredményét mutatja a 6.22. 

ábra, a 6.23. ábra és a 6.24. ábra. Jól megfigyelhető, hogy az egyenes kés nem emeli meg 

olyan nagy mértékben a talajt, mint a hajlított késszárú lazítók. A lazítópapucsnak, vagy 

szárnynak köszönhetően a lazítatlan talaj felszíne nem annyira hullámos, mint a szárny nélküli 

késeknél. Ennek köszönhetően azonban megnő a vontatási teljesítmény igény nagy munka-

mélység esetén (40 – 50 cm). A szárny nélküli kések osztástávolságának csökkentésével elér-

hető, hogy a bolygatatlan talajfelszín ne legyen annyira hullámos. Ebben az esetben a munka-

szélesség csökken, adott késszám esetén. Összességében az egyenes szárú szárnyas kés ren-

delkezik a legkisebb rögösítő hatással és a legjobb lazítási minőséggel. 

 

A földgyalukon egyenes szárú lazítókéseket alkalmaznak kis osztástávolsággal, mivel káros 

a rögképződés és a hullámos bolygatatlan talajfelszín. 

 

Földtológépeken használnak többféle késtípust. Legelterjedtebbek az íves szárú lazítókések. 

A dózereknél a nagy munkamélység és a minél nagyobb átlazított talajkeresztmetszet a cél. 

 

Kotrógépek lazítókéses szerelékei szinte mindig íves szárúak. A lazító feladata a minél na-

gyobb munkamélységű lazítás. A rögképződés elkerülése nem fontos követelmény. 

6.5. Munkaszerelékek kopóelemei 

 

A kopóelemek egyik fő feladata a munkaszerelék (kanál, tolólap) drága és nehezen cserél-

hető szerkezeti elemeinek (alapél, oldalsó és alsó lemezek, felfogatás, kanál/tolólap szerkezeti 

szilárdságát biztosító elemek stb.) védelme. 

Kialakításuknál, anyagminőségüknél, elhelyezésüknél fogva fokozzák a gép termelékeny-

ségét. 
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A kopóelemek kiemelt jelentősége abban is áll, hogy a gép beszerzési árához viszonyítva 

kis ráfordítást igényelnek, mindemellett nagymértékben befolyásolhatják az adott munkagép 

teljesítményét. 

 

Kopóelemek fajtái: 
 

– körmök 

– adapterek 

– vágóélek, sarokvágóélek 

– vágóél szegmensek 

– oldalvágóélek 

– oldal védelem 

– kopócsíkok 

– kopólemezek 

– takaró lemezek 

– burkolatok 

– sarokvédők 

– mechanikus kopóbetétek 

– tüskék (bontókalapácsok) 

– marótüskék (aszfaltmarók) 

 

 

A felsorolt elemek felszerelése számtalan kombinációban lehetséges az adott feladatnak 

megfelelően. Az egyes kopóelem fajtákon belül is többféle kivitel és méret létezik. 

 

A kopóelem „háromszög”: 

 
Szakítóképesség 

 

Kopási élettartam                           Szerkezeti szilárdság 

 

Az úgynevezett kopóelem háromszög lényege, hogy a kiválasztandó kopóelem „helyét” az 

elméleti háromszög területén kell megtalálni. Nem feltétlenül a háromszög súlypontjában, 

hanem a feladatnak megfelelő helyen. 

6.5.1. Kotrógépek munkaszerelékeinek kopóelemei 

 

A kotrógépek szerelékei megválasztásakor fontos ismerni milyen talaj kitermelését kell vé-

gezni. Más kanáltípus szükséges könnyű homokos talajnál és más kötött, vagy sziklás talaj 

esetén. 
 

 

6.25. ábra: Mélyásó kanálon elhelyezett kopóelemek 
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A mélyásó (6.25. ábra), markoló és profil kanalak vágóélei a nagyobb nyesőerő kifejtése 

miatt körmöket tartalmaznak. Ezek a körmök a talajadottságoktól függően cserélhetők. Ezek 

az elemek nagy koptatásnak vannak kitéve, ezért fontos a könnyű és gyors cseréjük. 

Nem minden kanáltípus rendelkezik körmökkel (6.26. ábra). A rézsűző kanalak feladata 

sima, egyenletes felszín kialakítása. Ehhez egy egyenes vonalú vágóél szükséges. Ez a vágóél 

is cserélhető. 

 

Abrazív anyagok kitermelésekor nemcsak a vágóélet kell megerősíteni, hanem a kanál ol-

dalfalait, oldaléleit és belső felületét is. A gyártók adott kanáltípushoz rendelkeznek teljes 

kopóelem választékkal a kavicsbányákban, kőbányákban és homokbányákban végzendő 

munkákhoz. 

 
6.26. ábra: Körömtípusok 

 

 

6.5.2. Földtológépek munkaszerelékeinek kopóelemei 

 

A földtológépek munkaszerelékei a tolólapok. A tolólapok nyesőélei (6.27. ábra) több rész-

ből állnak. Van egy középső hosszabb elem és a két oldalán rövidebb elemek. Az oldalélek 

gyorsabban kopnak, emiatt többször kell cserélni, mint a középső elemet. 

 

Kőbányákban használt dózerek tolólapjaira a lap felületére is szerelnek kopólemezeket 

(6.28. ábra), melyek anyaga kopik a tolólap anyaga helyett. Ha a dózer földnyesőgépek tölté-

sénél segédkezik egy központi nyomólemezt lehet felszerelni a tolólapra. 

 

 
 

6.27. ábra: Tolólap nyesőél kialakítása 
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6.28. ábra: Tolólapra szerelhető kopóelemek 

 

A földtológépek kiegészítő munkaszerelékei legtöbbször talajlazítók. A lazítás közbeni ko-

pások miatt a késszár és a lazítócsúcs cserélhető kopóelemekkel szerelt (6.29. ábra). 

 
6.29. ábra: Lazítón elhelyezet kopóelemek 

 

 

 

6.5.3. Földnyesők munkaszerelékeinek kopóelemei 

 

A földnyesők nyesőládájának nyesőéle (6.30. ábra) cserélhető a talajtípus függvényében. 

Kötöttebb talajok esetén fogazott nyesőél használatos. Lazább talajoknál sima élű nyesőél 

szerelhető fel a ládára. 

 

 
 

 

 

6.30. ábra: Földnyesők nyesőládáinak kopóelemei 
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6.5.4. Földgyaluk munkaszerelékeinek kopóelemei 

 

A földgyaluk kis mennyiségű talajmozgatást végeznek és többnyire lazább talajon. Emiatt a 

kopóelemek csak a gyalukés vágóélei (6.31. ábra), amelyek a nyesést végzik. 

 

 

6.31. ábra: Gyalukés vágóélei 

 

6.5.5. Homlokrakodók és teleszkópos rakodók munkaszerelékeinek kopóelemei 

 

A homlokrakodó kanalak kialakítása a mozgatandó anyag tulajdonságainak függvényében 

igen változatos lehet. Homlokrakodók a könnyű szemes terményektől a kemény kőzetekig 

sokféle anyag rakodását végzik. Könnyű anyagok esetén csak a vágóélen és a fenéklemez 

talajjal érintkező részén vannak kopóelemek (6.32. ábra). 

 

 
6.32. ábra: Homlokrakodó kanalak kopóelemei 

 

 

Bányaműveléshez kisebb térfogatú kopóelemekkel megerősített rakodókanalakat használ-

nak (6.33. ábra), amelyek ellenállnak az erős dinamikus hatásoknak és kopásnak. 

 

 

6.33. ábra Kőbányai munkához megerősített rakodókanál 
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6.5.6. Kompaktorok kopóelemei 

 

A kompaktorok talaj és hulladéktömörítésre egyaránt használhatók. A kerekeken lévő büty-

kök, vagy vágóélek feladata az aprítás és tömörítés. Erős koptató hatásnak vannak kitéve, 

ezért a felületük kopásálló kerámiával felrakott (6.34. ábra). 

 
 

6.34. ábra: Kompaktorok kerekeinek fogprofiljai 
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7.  Tömörítőgépek és a tömörítés technológiája 
 

Tömörítőgépnek tekintünk minden olyan berendezést és eszközt, amely működése során 

mozgási energiáját – vagy annak egy részét – a tömörített rétegnek átadva a szemcsék rende-

zettségét megváltoztatja, ezáltal az anyag tömörségét növeli. A korszerű tömörítőgépek nagy 

részénél biztosított a tömörítési paraméterek változtatási lehetősége, így mindig az adott fela-

dathoz igazítható a gép működése [10]. 

A tömörítőgépeket általában a működésük szerint csoportosítjuk. A 7.1. ábra mutatja a há-

rom, tulajdonságában lényegesen különböző tömörítési hatást. A döngölés ütésszerű terhelés 

átadást jelent, melynek frekvenciája 10-30 Hz körüli. A sík lap mentén átadott vibráció a 

harmonikusan változó gerjesztéshez áll közel, de csak megközelíti a harmonikus jelleget. A 

gerjesztés frekvenciája 50-80 Hz közötti. A hengerlés során a hengerfelületen átadott terhelés 

lehet statikus jellegű vagy vibrációval kombinált. A vibrációs hengerlés közel harmonikus 

gerjesztést ad át a tömörített rétegre, 30-60 Hz körüli frekvenciával. A továbbiakban az egyes 

tömörítőgép típusok működése és a tömörített anyaggal való kapcsolatuk a működési módjuk 

szerinti csoportosításban kerül bemutatásra. 

 

 

7.1. ábra: A tömörítőgépek működés szerinti felosztása 

 

7.1. Döngölőgépek 

 

A döngölő hatással tömörítő gépek ismétlődő nyomásimpulzusokat adnak át a talajnak, kör 

vagy téglalap alakú felület mentén. Az átadott nyomásimpulzus nagysága elsősorban a gép 

saját tömegétől függ. 

A motoros döngölőgépek olyan tömörítő eszközök, melyek a hajtómotor forgó mozgását 

fogaskerekes áttételen és forgattyús mechanizmuson keresztül átalakítva a döngölőlap alterná-

ló mozgásával adnak át impulzusokat a talajnak. Működése során a gép közel állandó frek-

venciájú ütéseket ad át a földanyagnak, ennek hatására a berendezés az ugrási magasságnak 

megfelelő mértékben eltávolodik a talaj szintjétől. 

A motoros döngölőgépek előre döntött szerkezeti kialakításuk révén haladó mozgásra képe-

sek, mivel a talajnak átadott impulzus gépre való visszahatása függőleges (Fy) és vízszintes 

(Fx) összetevőből áll (a gép súlypontját és a gépre ható erőket mutatja a 7.2. ábra). 

A gép haladását a súlypont helyzetének megváltoztatásával, a géptest döntésével lehet sza-

bályozni és irányítani. A mozgásjellemzők alakulását és az ugrási folyamat helyes lefutását 

azonban erősen befolyásolja a gép és a talaj viszonya (a talajtömörség, a víztartalom és a talaj 

mechanikai tulajdonságai a meghatározó tényezők).  
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7.2. ábra: A döngölőgépek haladása 

(a/ haladási folyamat, b/ reakcióerők) 

 

A motoros döngölőgépek szerkezetük tekintetében – gyártótól függetlenül – közel azonos 

kialakításúak. A 7.3. ábra egy motoros döngölőgép főbb szerkezeti egységeit és kinematikai 

vázlatát mutatja. A hajtómotor forgatónyomatéka röpsúlyos tengelykapcsolón keresztül jut a 

fogaskerék áttételre, amely a forgattyúskart és a dugattyút mozgatja. A dugattyú előfeszített 

acélrugókon keresztül áll összeköttetésben a döngölőtalppal. A döngölőgépek általában állan-

dó dugattyúlöketet biztosító mechanikával készülnek, létezik azonban állítható excentricitású 

forgattyús mechanizmussal ellátott döngölőgép típus is. 

 

 
7.3. ábra: Döngölőgép szerkezete és kinematikai vázlata 

 

A motoros döngölőgépek váza könnyűfémből készül, hogy a gép tömege révén könnyen ke-

zelhető legyen. Emellett egy döngölőgép annál stabilabb és egyszerűbben irányítható, minél 

alacsonyabban helyezkedik el a súlypontja. Ehhez járul hozzá a könnyű géptest és az alacso-

nyan elhelyezett hajtómotor. 

A döngölőtalp készülhet öntöttvasból, műanyagból, rétegelt falemezből vagy acéllemezből 

(7.4. ábra). A rétegelt falemez és a műanyag döngölőtalp talajjal érintkező felére acélból vagy 

öntöttvasból készült védőlemezt rögzítenek a talaj erős koptató hatásának elviselésére. Acél-

lemezből készül a mély árkok tömörítéséhez használatos speciális kialakítású döngölőtalp. 

a)        b) 
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7.4. ábra: Döngölőtalp kialakítások 
(a/ öntöttvas, b/ műanyag-acél kombináció, c/ acéllemez) 

 

A döngölőgép fogaskerekeit, a forgattyús mechanizmust és a tengelyek csapágyait a gép há-

zában kialakuló olajáram keni. A forgattyúskar által mozgatott dugattyú olajszivattyúként 

működik, mivel a gép alján álló kenőanyag a dugattyú lefelé mozgása során a dugattyúrúdban 

kialakított furaton keresztül felfelé kényszerül áramlani.  

A döngölőgépek hajtómotorja lehet benzinmotor, dízelmotor, levegőmotor vagy villanymo-

tor. A belsőégésű motorok használatát munkavédelmi szempontból mellőzni kell nem szellő-

ző helyeken, illetve zárt térben. 

Az egyes motoros döngölőgépek fontosabb üzemi paramétereit a 7.1. táblázat tartalmazza. 

 

Géptípus 
Hajtómotor típu-

sa 

Motor telje-

sítménye 

[kW] 

Üzemi tömeg 

[kg] 

Ütési frek-

vencia 

[HZ] 

Döngölőtalp 

mérete (széles-

ség x hossz) 

[mm] 

Wacker Neuson 

BS 30 
Kétütemű benzin 1,1 30 13,8 150 x 280 

Wacker Neuson 

 BS 70-2 
Kétütemű benzin 2 74 10,8 330 x 342 

BOMAG 

BT 60/4 
Négyütemű benzin 2,5 62 11,8 280 x 335 

Dynapac 

LT7000 
Négyütemű benzin 2,9 78 12 280 x 330 

AMMANN 

ADS 70 
Négyütemű dízel 3,2 83 12,1 260 x 340 

MBW 

R450A 
Levegőmotor - 57 10,8 280 x 330 

Wacker 

ES 52Y 
Villanymotor 1,65 56 11,5 255 x 300 

7.1. táblázat: Motoros döngölőgépek fontosabb műszaki jellemzői 

A motoros döngölőgépeken kívül léteznek más, főleg kis darabszámban, különleges felada-

tokra kifejlesztett döngölőgépek is. Ilyen például a munkagépek kanálszárára csatlakoztatható 

döngölő adapter, vagy a szabad löketű pneumatikus kézi döngölőgép. 

A döngölőgépek talajok tömörítésére alkalmasak. A gép helyes működéséhez szükséges, 

hogy a tömörített réteg megfelelő rugalmassággal bírjon, hogy a gép el tudjon ugrani a talaj-

tól. A szemszerkezet szempontjából általában a közepesen és kissé kötött talajok megfelelő 

víztartalom mellett még jól tömöríthetők. Kavicsos és durva szemcsés talajok szintén megfe-

lelően tömöríthetők döngölőgéppel. A homokos, egyenlőtlen szemeloszlású talajokon a gép 

inkább elássa magát, az erősen kötött talajoknál pedig nem képes elugrani a felszínről. 
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7.2. Vibrációs tömörítőlapok 

 

Vibrációs tömörítésnek tekintjük az olyan tömörítő hatást, amely a talajnak körülbelül 30 

Hz feletti frekvenciával adja át az impulzusokat. A vibrációs tömörítőlapok olyan tömörítő 

eszközök, amelyek sík felületen érintkeznek a talajjal, tömörítő hatásukat periodikusan ismét-

lődő nyomásimpulzusok formájában fejtik ki. Legtöbb típusuk haladó mozgásra képes, az 

önjáró tömörítőlapok ütközési- és nyomásimpulzusok együttes kifejtésével végzik a tömörí-

tést. 

A vibrációs tömörítőlapok tömegerő gerjesztésű gépek. A gerjesztés módja szerint megkü-

lönböztetünk körgerjesztésű és irányított gerjesztésű gépeket. 

A körgerjesztés tömörítőlapok esetében azt jelenti, hogy a gerjesztőmű olyan gerjesztőerő 

vektort (Fgk) állít elő, amely a gerjesztőmű tengelyének forgástengelyére merőleges síkban 

állandó szögsebességgel (wgk) forog (7.5. ábra). A gerjesztőerő hatásvonala minden időpilla-

natban átmegy a forgástengelyen (a forgási sík és a forgástengely döféspontja az ábrán P). A 

gerjesztőerő pillanatnyi értéke (Fgk(t)) minden időpillanatban azonos (7.1 összefüggés). 
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7.5. ábra: A körgerjesztés forgó vektora 

 

Vibrációs tömörítőlapokon a gerjesztőmű állítja elő a gép haladási síkjában forgó 

gerjesztőerőt. Egy gerjesztőmű szerkezeti egységeit a 7.6. ábra mutatja. A gerjesztőmű házban 

helyezkedik el az excenter tengely, amely két végén csapágyazva forog a gerjesztőműben. A 

tengely egyik végére rögzítik az ékszíjtárcsát. A gerjesztőmű háza egy megadott szintig kenő-

olajjal van feltöltve a csapágyak kenése érdekében. 

 

 

7.6. ábra: Körgerjesztésű excenteres gerjesztőmű 
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Az excenter tengely olyan tengely, amelynek súlypontja a forgástengelyétől eltoltan he-

lyezkedik el (7.7. ábra).  

A tengely tömegközéppontja (S) a forgástengelytől r0 távolságban forog. Az ábra a 

gerjesztőerő-vektort (Fgk) lefelé mutató állásban és f szöggel elforgatva ábrázolja. Az excen-

ter tengely tömegének (m0) ismeretében meghatározható a gerjesztő erő vektorának minden-

kori értéke, mely a tengely szögsebességétől függ, a 7.2 összefüggés értelmében. 

 
2
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gkgk
rmNF        (7.2)  

 
ahol Fgk: a gerjesztőerő mindenkori értéke [N] 

m0: az excenter tengely tömege [kg] 

  r0: a tömegközéppont és a forgástengely távolsága [m] 

  wgk: a tengely szögsebessége [rad/s] 

 

 

 

7.7. ábra: A gerjesztő excenter felépítése 

 

Az irányított gerjesztés gerjesztőerő vektorának (Fgi) hatásvonala állandó szögállású, és 

pillanatnyi értéke (Fgi(t)) harmonikus függvény szerint változik. A hatásvonal minden időpil-

lanatban átmegy azon a ponton (P), amelynek helyét a gerjesztőtengelyek határozzák meg. A 

7.8. ábra a gerjesztőerő vektorait mutatja függőleges és αg szöggel döntött hatásvonallal. A 

7.3 összefüggés a gerjesztőerő vektorának pillanatnyi értékét írja le. 
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ahol Fgi(t): a gerjesztőerő vektorának pillanatnyi értéke [N] 

  Fgi0: a gerjesztőerő amplitúdója [N] 

  wgi: az irányított gerjesztés körfrekvenciája [rad/s] 

  t: időparaméter [s] 

 

 

7.8. ábra: Az irányított gerjesztés erővektorai 
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A 7.9. ábra mutatja a kéttengelyes irányított gerjesztés működésének vázlatát. A két, egy-

mással szemben forgó excenter tengely szögsebessége (wgi) azonos, mivel a két tengelyt azo-

nos fogszámú fogaskerékpár kapcsolja össze. A két, azonos (és állandó) nagyságú 

gerjesztőerő (Fg1 és Fg2) vektori összegét képezve kapjuk minden időpillanatban az eredő 

gerjesztőerőt (Fgi). 

 

 

7.9. ábra: A kéttengelyes irányított gerjesztés működési elve 

 

A vibrációs tömörítőlapokat a haladó mozgásuk szerint is szokás csoportosítani. Megkü-

lönböztetünk önjáró, vontatott és munkagép adapterként használt tömörítő lapokat. Az 

önjáró tömörítőlapok haladó mozgása a talajnak átadott gerjesztés által, a talaj vagy aszfalt és 

a gép kölcsönhatása révén jön létre. A kör- és az irányított gerjesztésnél különböző módon jön 

létre a kényszerített haladó mozgás. 

 

Körgerjesztés esetén a gerjesztőmű és gép tömegközéppontjának egymáshoz viszonyított 

eltolt helyzete miatt alakul ki a gépváz billegő mozgása. A tömörítő lap mentén különböző 

elmozdulás amplitúdó és egyúttal amplitúdó fázisszög alakul ki. A gép így egy irányba, előre 

képes csak haladni. 

 

Az irányított gerjesztésű gépek haladását szintén a gerjesztés hatására kialakuló, a gép és a 

tömörített réteg kölcsönhatásából adódó kényszerrezgés idézi elő. Az irányított gerjesztésű 

gépek azonban képesek két irányban is haladni, vagy akár egy helyben működni. A haladás 

irányát az eredő gerjesztőerő hatásvonalának iránya határozza meg. A kör és az irányított ger-

jesztésű gépek haladási elvét a 7.10. ábra mutatja. 

 

  

7.10. ábra: Haladó mozgás kör- és irányított gerjesztésnél 

 

Az irányított gerjesztésű tömörítőlapoknál az eredő gerjesztőerő hatásvonalának változtatá-

sát a gerjesztő excenterek egymáshoz képest történő elállítása eredményezi. 

 

A kéttengelyes irányított gerjesztésű vibrációs tömörítőlapok haladási irányának megvál-

toztatását leggyakrabban az egyik excenter tömeg tengelyen való elforgatásával oldják meg 

(7.11. ábra). Az eredő gerjesztőerő mindenkori hatásvonala így a függőleges irányból kitér. 

Az egyes excenterek gerjesztőerő vektorainak forgási fázisszögét az ábrán d jelöli.  
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A hatásvonal dőlési irányát és mértékét (g) az excenter tömegek forgási fázisszöge (d) – 

annak nagysága és értelme – határozza meg. Mivel a gerjesztőerők vektorainak nagysága azo-

nos, g értéke éppen a fele d értékének. 

 
7.11. ábra: Az excenter tömegek forgási fázisszögének értelmezése 

7.2.1. Körgerjesztésű vibrációs tömörítőlapok 

 

A kézi vezetésű körgerjesztésű vibrációs tömörítőlapok nagy részének hajtómotorja belső-

égésű motor, de készülnek villanymotorral hajtott tömörítőlapok is. A munkagépre függeszt-

hető vibrációs tömörítőlapokra hidraulikus hajtás a jellemző. 

 

A belsőégésű motorral hajtott körgerjesztésű vibrációs tömörítőlapok rendkívül széles 

körben használatos tömörítő eszközök. A vibrációs tömörítőlapok között tömegük és teljesít-

ményük alapján a legkisebb gépkategóriát képviselik. Legfontosabb szerkezeti egységeiket és 

felépítésüket a 7.12. ábra mutatja. 

 

 

7.12. ábra: Belsőégésű motorral hajtott körgerjesztésű tömörítőlap 

 

A körgerjesztésű gépek hajtómotorja benzin vagy dízel üzemű lehet, minden esetben négy-

ütemű, egyhengeres, léghűtéses motort alkalmaznak. A kisebb üzemi tömegű tömörítőlapok 

benzinmotorral, míg a nagyobb tömegűek dízelmotorral készülnek. A motortartó keret gumi 

rezgéscsillapító elemeken keresztül csatlakozik a tömörítőlaphoz. A gerjesztőművet röpsúlyos 

tengelykapcsolón keresztül ékszíjjal hajtja a motor. 

A tömörítőlap ennél a géptípusnál készülhet öntöttvasból vagy acéllemezből. Az öntöttvas 

tömörítőlapok rendkívül jól ellenállnak a talajszemcsék koptató hatásának, hosszú élettarta-

múak, viszont törékenyek, pótlásuk költséges. Az acéllemezből készült tömörítőlapok olcsób-

ban előállíthatók és viszonylag rugalmasak, azonban gyorsabban kopnak az öntöttvasnál. 

 

A körgerjesztésű vibrációs tömörítőlapok többsége négyszög alakú tömörítőlappal készül, 

léteznek azonban kör alakú lappal szerelt vibrációs tömörítőlapok (7.13. ábra) is. A kör alakú 
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gépek előnye a könnyű megfordíthatóság és irányíthatóság, amelynek révén szűk munkaár-

kokban is könnyen végezhető a tömörítési munka. 

 

 

7.13. ábra: Körlap felületű vibrációs tömörítőlap 

 

Az elektromos körgerjesztésű vibrációs tömörítőlapok (7.14. ábra) gerjesztőműve egy 

elektromos vibromotor, amely általában rövidrezárt forgórészű háromfázisú, kétpólusú 

aszinkronmotor. A vibromotor olyan különleges kialakítású villanymotor, amelynek a tenge-

lyére (általában a tengely két végére) excenter tömegek vannak elhelyezve, így a villanymotor 

a gerjesztőmű és hajtómotor szerepét is betölti. 

 

 

7.14. ábra: Elektromos vibrációs tömörítőlap 

 

A földmunkagépek adaptereként használt vibrációs tömörítőlapok (7.15. ábra) többsége 

a körgerjesztésű gépek közé tartozik. A gerjesztőmű tengelyét direkt módon hajtja a 

hidromotor, amely a földmunkagép hidraulikai rendszerére van kötve. A vibrációs 

tömörítőlap adapterek gyorscsatlakozóval kapcsolhatók a gép kanálszárára. 

 

 

7.15. ábra: Vibrációs tömörítőlap adapter 
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7.2.2. Irányított gerjesztésű tömörítőlapok 

 

Az irányított gerjesztésű vibrációs tömörítőlapok nagyobb gerjesztőerővel és üzemi tömeg-

gel bíró gépek, mint a körgerjesztésűek. Szerkezeti felépítésüket a 7.16. ábra mutatja.  

Az irányított gerjesztésű gépek hajtómotorja belsőégésű egy- vagy kéthengeres, léghűtéses, 

négyütemű benzin- vagy dízelmotor.   

A tömörítőlap általában öntöttvasból, egyes gépeknél acéllemezből készül.  

   Az irányítókarral a gép oldalirányba fordítható működés közben, emellett ezen az egységen 

kap helyet az előre és hátrafelé haladást szabályozó kar. 

 

      

7.16. ábra: Irányított gerjesztésű tömörítőlap szerkezeti felépítése 

 

Az irányított gerjesztésű gépek gerjesztőműve állítja elő a gerjesztőerőt, amelynek hatásvo-

nala a haladási irány és haladási sebesség szabályozása érdekében a függőleges irányból kité-

ríthető. A gépek viszonylag nagy üzemi tömege miatt szükséges a gép haladási irányának 

változtathatóságát megoldani. Az eredő gerjesztőerő állandó irányítottsága egy forgó excenter 

tengellyel nem biztosítható, ezért a tömörítőlapok gerjesztőművébe két vagy három forgó 

excentert szerelnek. A gerjesztőművet a tömörítőlapra rögzítik, így ez a két szerkezeti elem 

egy mechanikus egységet alkot. 

Az eredő gerjesztőerő hatásvonalának változtatási elvét a 7.11. ábra mutatja. A két excenter 

tengely egymással bezárt szögét olyan módon változtatják meg, hogy az egyik tengelyre el-

forgatható gerjesztőtömeget szerelnek (7.17. ábra). A tengelyben egy tolórúd kap helyet, a 

tolórúd pozíciójának változásával a tengelyen lévő excenter tömeg elfordul. A tolórudat mec-

hanikus szerkezettel vagy hidraulikus munkahengerrel pozícionálják. 

 

 

7.17. ábra: Az elfordítható gerjesztő tömeg és az excenter tengely  

 

Az irányított gerjesztésű vibrációs tömörítőlapok fontos műszaki jellemzője a gerjesztőmű 

hajtási módja, mely lehet mechanikus vagy hidrosztatikus. A mechanikus hajtású gépeknél a 

motor ékszíjhajtáson keresztül forgatja a gerjesztőmű tengelyét. A hidrosztatikus hajtású gé-
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pek hajtómotorja hidraulikus szivattyút működtet. A gerjesztőmű egyik excenter tengelyének 

végére hidromotor csatlakozik, ez forgatja a tengelyeket. A gerjesztőmű motorja mellett a 

hidraulikus körre van kapcsolva az excenter tömeg tengelyen való elforgatását végző munka-

henger is. 

A nagyobb üzemi tömegű gépkategóriában (700 kg felett) léteznek olyan irányított gerjesz-

tésű vibrációs tömörítőlapok, melyek távirányítással vezérelhetők. Ezek a gépek hidraulikus 

hajtásúak. A távvezérlő egység vagy elektromos kábellel csatlakozik a tömörítő géphez, vagy 

rádiós illetve infravörös kommunikációs kapcsolatban áll a gépen elhelyezett vevőegységgel. 

A távvezérlővel a kezelő a gép haladási iránya mellett annak elfordulását is szabályozza. A 

gép ívben haladását olyan excenter tengellyel oldják meg, amelyen két, egymástól függetlenül 

elfordítható excenter tömeg van elhelyezve. Az eltérő mértékben elfordított excenterek forgá-

sa révén a gép kanyarodó mozgásra kényszerül. A távvezérelt vibrációs tömörítőlapok nehe-

zen hozzáférhető munkahelyeken és árkokban használatosak. 

A kör- és irányított gerjesztésű vibrációs tömörítőlapok fontosabb műszaki jellemzőit a 7.2. 

táblázat tartalmazza. 

Géptípus 
Hajtómotor 

típusa* 

Motor telje-

sítménye 

[kW] 

Üzemi tömeg 

[kg] 

Gerjesztési 

mód és frek-

vencia 

[Hz] 

Tömörítőlap 

mérete 

(szélesség x 

hossz) 

[mm] 

Gerjesztőerő 

[kN] 

Wacker 

Neuson 

WP 1540 

Négyütemű  

benzin 

(M) 

4,5 86 
Körgerjesztés 

97 
400 x 585 15 

AMMANN 

AVP 1850 

Négyütemű 

dízel 

(M) 

4,2 117 
Körgerjesztés 

85 
500 x 615 18 

MBW 

GP7000H 

Négyütemű 

benzin 

(M) 

9,7 296 
Körgerjesztés 

47 
660 x 760 35,1 

MISOM OP 

SO-325 
Villanymotor 0,9 75 

Körgerjesztés 

50 
500 x 600 5,6 

Atlas Copco 

HC 103 
Hidromotor - 160 

Körgerjesztés 

35 
290 x 678 13,7 

Mikasa 

MVH-R60 

Négyütemű 

benzin 

(M) 

2,6 68 

Irányított 

gerjesztés 

100 

350 x 480 
15 

(2) 

BOMAG 

BPR 45/55 D 

Négyütemű 

dízel 

(M) 

6,6 360 

Irányított 

gerjesztés 

70 

450 x 550 
45 

(2) 

Dynapac 

LH800 

(távvezérelt) 

Négyütemű 

dízel 

(H) 

11 820 

Irányított 

gerjesztés 

53 

660 x 1050 
95 

(2) 

AMMANN 

RAV 1000-P 
Hidromotor - 1150 

Irányított 

gerjesztés 

36 

880 x 1226 110 

* Hajtási mód: mechanikus (M), hidrosztatikus (H) 

7.2. táblázat: Vibrációs tömörítőlapok fontosabb műszaki jellemzői 
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A vibrációs tömörítőlapok alkalmasak talajok és aszfalt tömörítésére is. A legtöbb típusú 

talaj jól tömöríthető vibrációs tömörítőlappal, a közepesen és erősen kötött talajok azonban 

kis hatékonysággal és kis rétegvastagságban tömöríthetők. Aszfalt tömörítésnél a gép műkö-

dése közben biztosítani kell az állandó vízellátást a tömörítőlaphoz, hogy az aszfalt ne tapad-

jon a gépre. 

 

7.3. Tömörítő hengerek 

 

Talajtömörítő hengereknek nevezzük azokat a tömörítő eszközöket, amelyek hengerpalást 

mentén adnak át időben állandó (statikus) vagy időben periodikusan változó (vibrációs) terhe-

lést a tömörítendő rétegre. Ez a géptípus a legnagyobb teljesítőképességű, emellett üzemi pa-

raméterei széles tartományban változtathatók, így az adott tömörítési munkához igazíthatók. 

A talajnak vagy aszfaltnak átadott terhelés időbeli jellegét tekintve megkülönböztetünk stati-

kus és vibrációs tömörítő hengereket. 

 

7.3.1. Statikus tömörítő hengerek 

 

A statikus tömörítő hengerek haladásuk során időben állandó nyomással terhelik a tömörí-

tett réteget, vibrációt keltő szerkezet nincs a hengerekbe szerelve. Az érintkezési nyomást 

általában a gép üzemi tömege és a palást szélessége határozza meg. A statikus talajtömörítő 

hengerek hengerpalástja lehet sima acélhenger, gumiköpeny vagy bütykös acélhenger. 

 

A statikus sima acélhengerek általában háromhengeres, kéttengelyű tömörítő gépek. 

Egyik tengelyükön két, míg a másik tengelyen egy henger van, a hengerek jellemző elrende-

zését és nyomvonalát mutatja a 7.18. ábra. 

A statikus acélhengerek csak tömegük révén adnak át terhelést a talajra, ezért legfontosabb 

műszaki paraméterük az üzemi tömegük, amely bizonyos határok közt változtatható. A gépre 

szerelt tartályokba, vagy a hengerekbe ballasztként víz vagy ásványi anyag tölthető, illetve a 

géptestre súlyok erősíthetők. 

 

A gép tömegéből és a hengerek szélességéből adódik a statikus vonalnyomás értéke (a ten-

gelyterhelés osztva a henger szélességével), amelyet az első és a hátsó tengelyekre külön-

külön megadnak, ebben a számértékben jut kifejezésre a talajnak átadott vonali nyomás.  

A korszerű statikus tömörítő hengerek önjáróak, hidrosztatikus hajtással rendelkeznek, haj-

tómotorként többhengeres dízelmotort alkalmaznak. Kormányzásukat hidraulikus munkahen-

gerekkel végzik. 

 

       

7.18. ábra: Statikus acélhenger és a gép nyomvonala 
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A statikus gumihengerek olyan tömörítő hengerek, amelyek a talaj tömörítését egymás 

mellé kapcsolt gumiabroncsokkal végzik. A korszerű gumikerekes tömörítő hengerek önjáró-

ak, leggyakrabban alkalmazott gumiabroncs elrendezésüket a 7.19. ábra mutatja. 

 

 

7.19. ábra: Gumiabroncsos tömörítő hengerek jellemző kerékelrendezése 

 

A gumikerekes tömörítő hengerek hidrosztatikus vagy mechanikus hajtással készülnek. 

Minden esetben a gépek hátsó tengelyét hajtják. 

 

A gépek üzemi tömege ballaszt segítségével változtatható, egyes gépek vázának középső ré-

sze tartályként szolgál, amelybe víz, ásványi anyag vagy egyéb súlyok helyezhetők. Más gu-

mikerekes tömörítő hengerek vázára nagy tömegű acél súlyok akaszthatók. Korszerű gumike-

rekes tömörítő hengert mutat a 7.20. ábra. 

 

7.20. ábra: Gumikerekes tömörítő henger 

 

A gumikerekes tömörítő hengerek egyik legfontosabb tulajdonsága a kerekek egyenletes 

felfekvése a tömörítendő felületen, minden gumiabroncsra közel azonos terhelés esik a talajfe-

lület geometriájától függetlenül. A 7.21. ábra jeleníti meg a himbás kerékfelfüggesztés műkö-

dési vázlatát. A kerékfelfüggesztés eredményeként a kerékterhelések (P1, P2, P3,, P4 erőhatás-

ok) értékei közel azonosak a tengely mentén. 

 
7.21. ábra: Himbás kerékfelfüggesztés gumihengereknél 
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A himbás, mechanikus megoldás fejlettebb változata a hidraulikus munkahengerekkel vezé-

relt kerékfelfüggesztés (7.22. ábra). A két munkahengerben uralkodó nyomás értékét a gép 

haladása során azonos értéken tartják, így a tömörítő henger tömege egyenletesen oszlik meg 

a gumikerék tengelyek között.  

 

7.22. ábra: Hidraulikus kerékfelfüggesztés gumihengereknél 

 

A talajtömörítés folyamatában jelentős szereppel bír a talajnak átadott felületi nyomás. A ta-

laj és a kerék közt fellépő érintkezési nyomást az adott abroncsban uralkodó levegőnyomás és 

a gép üzemi tömege együttesen határozzák meg. A kerékterhelés hatására egy adott profilú és 

típusú gumiabroncsnál különböző méretű érintkezési felület alakul ki a talaj és a kerék között 

attól függően, hogy mekkora az abroncsban a levegőnyomás. A 7.23. ábra szerinti (a) eset 

jelenti az optimumot, a (b) esetben túl magas, míg a (c) esetben túl alacsony az abroncsban 

uralkodó levegőnyomás értéke. A korszerű gumihengereken a kezelőnek lehetősége van akár 

menet közben változtatni (növelni vagy csökkenteni) a keréknyomást az adott körülmények-

nek megfelelően. 

 

 
7.23. ábra: A levegőnyomás hatása gumiabroncs érintkezési felületére 

 

A statikus bütykös acélhengerek (juhláb hengerek) speciális fogazattal ellátott önjáró ta-

lajtömörítő hengerek (7.24. ábra). Általában ízelt vázszerkezettel készülnek, kormányzásukat 

így hidraulikus munkahengerek végzik. Szerkezeti kialakításukból fakadóan két nyomvonalon 

haladó tömörítő gépek, viszonylag nagy üzemi tömeggel bírnak (25-35 t). 
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7.24. ábra: Statikus bütykös henger 

 

A statikus tömörítő hengerek jellemző műszaki paramétereit a 7.3. táblázat tartalmazza. 

 

Géptípus 
Henger 

típusa 

Motor telje-

sítménye 

[kW] 

Üzemi tömeg 

[t] 

Hengerek 

száma* 

(elöl + hátul) 

Hajtás 

AMMANN 

AP 240 
Gumikerekes 74 9,9 – 14,1 4 + 4 Mechanikus 

Caterpillar 

PS-360C 
Gumikerekes 98 8,5 – 13,5 3 + 4 Hidrosztatikus 

HAMM 

90B/10 

Sima 

acélhenger 
56,5 10,6 - 14 1 + 2 Hidrosztatikus 

Dynapac 

 

Sima 

acélhenger 
74 10,8 - 13 2 + 1 Hidrosztatikus 

BOMAG 

BC 772 EB-2 

Bütykös 

acélhenger 
330 35,3 2 + 2 Hidrosztatikus 

* Acélhengereknél a hengerek száma, gumihengereknél a gumiabroncsok száma 

7.3. táblázat: Vibrációs tömörítőlapok fontosabb műszaki jellemzői 

 

A statikus tömörítő hengerek közül az acél palástú típust szinte kizárólag aszfalt rétegek 

végső tömörítési fázisában használják. Egyenletes, sima felszínt eredményez használata, a 

tömörítési rétegvastagság csekély. 

A gumihengerek kiválóan használhatók kissé és közepesen kötött talajok tömörítésére, 

emellett aszfalt tömörítésre is hatékonyan használják.  

A bütykös palástú statikus hengerek kizárólag talajok tömörítésére alkalmasak, ezek közül 

is a kötött talajok mélytömörítésére előnyös a használatuk. 

 

7.3.2. Vibrációs tömörítő hengerek 

 

Vibrációs tömörítő hengerek működésük során a statikus terhelés mellett időben 

periodikusan változó nyomó- vagy nyíróerőt – akár egyidejűleg mindkettőt – közölnek a tö-

mörítendő anyaggal [11].  

 

A gerjesztés irányítottsága és a kifejtett hatás szempontjából megkülönböztetünk körger-

jesztésű, irányított gerjesztésű és nyomaték gerjesztésű vibrációs hengereket. A nyomaték 

gerjesztés gyakorlatban elterjedt elnevezése az oszcilláció. 
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A 7.25. ábra mutatja a háromféle gerjesztési alaptípus működési elvét, valamint a gerjesztési 

hatások függőleges és vízszintes tengelyre vetített összetevőinek pillanatnyi értékét (Fx(t) és 

Fy(t)) és a gerjesztett nyomaték pillanatnyi értékét (Mo(t)). 

 

 

7.25. ábra: A tömegerő gerjesztés módjai tömörítő hengereknél 

(a-körgerjesztés, b-irányított gerjesztés, c-oszcilláció) 

 

A vibrációs tömörítő hengerek palástja lehet sima, poligonális vagy bütykös felületű (7.26. 

ábra). A bütykös palást általában a sima acélfelületre rögzíthető, két félhengerből áll. 

  

  

7.26. ábra: Hengerpalást változatok 

 

A vibrációs tömörítő hengerek haladási módjuk szerint lehetnek önjáróak, munkagép adap-

terek, vagy vontatottak.  

Az önjáró talajtömörítő hengerek önálló haladásra képes gépek, egy vagy két hengerpa-

lástúak. 

Az egyhengeres, önjáró, kézi vezetésű – gyalogkíséretű – vibrációs tömörítő hengerek 

(7.27. ábra) kézzel vezetett gépek, viszonylag kis üzemi tömeggel bírnak (150-600 kg). Kör-

gerjesztésű tömörítő hengerek, az excenter tengelyt általában ékszíjhajtáson keresztül forgat-

ják. A hajtómotor belsőégésű egyhengeres dízel- vagy benzinmotor. Kizárólag sima hengerfe-

lülettel készülnek. 
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7.27. ábra: Egy palástú kézi vezetésű, gyalogkíséretű tömörítő henger 

 

A csuklótörzsű tömörítő hengerek (7.28. ábra) az egyhengeres gépek közé tartoznak. Ízelt 

vázszerkezetű gépek, amelyek vontató egységből és a tömörítő hengerből állnak. A vontató 

egységen kap helyet a hajtómotor. A kormányzást hidraulikus munkahengerek végzik. A von-

tató egységen gumiabroncsos járókerekek vannak a talajjal való jó tapadási kapcsolat érdeké-

ben. A korszerű csuklós hengerek hidrosztatikus hajtással készülnek, a vontató tengelye és a 

tömörítő henger is hajtott. A csuklótörzsű tömörítő hengerek széles üzemi tömeg tartomány-

ban (1,8 t és 27 t között) készülnek. A henger felülete lehet sima, poligonális vagy bütykös 

kialakítású. Vibrációs hatásként alkalmazásra kerül a körgerjesztés, az irányított gerjesztés 

valamint az oszcilláció is.  

 

 

7.28. ábra: Csuklótörzsű tömörítő henger 

 

A kéthengeres, önjáró, kézi vezetésű hengerek két hengerpalásttal végzik a talaj tömöríté-

sét. A gép haladását a kezelő a tömörítő hengeren elhelyezett irányító karral és kezelőszer-

vekkel, vagy távvezérléssel szabályozza.  

 

A kéthengeres kézi vezetésű hengerek egyik típusa két sima hengerfelülettel készül (7.29. 

ábra). Üzemi tömegük 600 kg és 1000 kg közötti. A haladómű és a gerjesztőmű hajtási rend-

szere tekintetében léteznek teljesen mechanikus, teljesen hidraulikus és vegyes hajtású gépek. 

A gép gerjesztése vagy a merev vázon, vagy a hengerek belsejében elhelyezett gerjesztőművel 

történik. A hengerek palástja sima vagy bütykös felületű. 
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7.29. ábra: Két palástú kézi vezetésű tömörítő henger 

 

A kéthengeres, önjáró tömörítő ikerhengerek két, azonos méretű és felületű hengerpalást-

tal végzik a tömörítést. A sima palástfelületű gépek elterjedt neve a tandemhenger. Széles 

üzemi tömeg tartományt fednek le, 1,4 t-tól 15 t-ig. A korszerű tandem hengerek teljes hajtási 

és kormányzási rendszere hidraulikus. Az iker hengeres tömörítő gépek csuklós vagy forgó-

zsámolyos vázzal készülnek (7.30. ábra). 

 

 

7.30. ábra: Tandem tömörítő hengerek 

(a-csuklótörzsű, b-forgózsámolyos) 

 

A vibrációs hatásukat tekintve a hengerdobokba körgerjesztésű, irányított gerjesztésű vagy 

oszcillációs gerjesztőművet szerelnek. Mindkét hengerben helyet kap egy-egy gerjesztőmű. 

Az egyik hengerdobban általában körgerjesztést, a másikban pedig irányított gerjesztést vagy 

oszcillációs hatást alkalmaznak. 

Említést érdemelnek a fenti típusokon kívül az úgynevezett kombi hengerek, amelyek egyik 

tengelyén acélpalást, másik tengelyén tömörítő gumiabroncs kap helyet. 

Az iker tömörítőhengereken gyakran alkalmaznak osztott hengerpalástot. Az acél henger-

palást két hengerből áll, melyek azonos szélességűek. A gép ívben haladásakor a két henger 

különböző fordulatszámmal forog, így az aszfaltréteget nem gyűri meg. 

 

A munkagép adaptereként használt tömörítő hengerek készülnek egy- illetve két tömö-

rítő hengerfelülettel. Szerkezetük és a gerjesztési rendszerük azonos a merev vázú kézi veze-

tésű bütykös hengerekével. A gerjesztőmű hidraulikus hajtású, a hordozó munkagép hidrauli-

kus rendszeréről táplálják.  

A vontatott vibrációs tömörítő hengerek önállóan haladásra nem képesek, általában egy-

hengeres tömörítő gépek (7.31. ábra). Saját belsőégésű dízelmotorral rendelkeznek, amely a 

gerjesztőmű meghajtására szolgál. A vontatott hengerek palástja készülhet sima vagy bütykös 

felülettel is. A vontatott tömörítő hengereket megfelelő teljesítményű földtoló géphez, hom-

lokrakodóhoz vagy egyéb önjáró munkagéphez kapcsolják. 
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7.31. ábra: Vontatott vibrációs tömörítő henger 

 

A 7.4. táblázat a vibrációs tömörítőhengerek fontosabb típusainak jellemző műszaki para-

métereit tartalmazza. 

 

7.4. táblázat: Vibrációs tömörítő hengerek fontosabb műszaki paraméterei 

 

 

A vibrációs tömörítő hengerek szinte bármilyen talajra és aszfaltra is alkalmasak. A vibrá-

ció révén a tömörítő hatás nagy rétegvastagságban érvényesül. A vibrációs hengerekkel azon-

ban megnő a túltömörítés veszélye. Túltömörítésről akkor beszélünk, ha a tömörített anyag 

felszíni rétegeiben a szemcsék károsodnak, vagy a szemcsestruktúra fellazul. A túltömörítés 

általában a gép károsodásának veszélyét is magában hordozza. 

 

 

 

 

 

 

Géptípus Felépítmény 

Motor telje-

sítménye 

[kW] 

Üzemi 

tömeg 

[kg] 

Gerjesztési frek-

vencia 

[Hz] 

Gerjesztőerő 

[kN] 

JCB Vibromax 

VMS71 

Egyhengeres kézi 

vezetésű 
4,9 440 71 11,6 

AMMANN 

RW 3005 

Törzscsuklós 

bütykös palástú 
36,4 3400 34 85 

HAMM 

3625 HT 

Törzscsuklós 

sima palástú 
155 24785 27 / 30 331 / 243 

Wacker Neuson 

RD 7H-ES 

Kéthengeres kézi 

vezetésű sima 

palástú  

6,3 830 55 13 

HAMM 

HD 70 
Tandem 63 7265 48 / 58 76 / 62 

Simex 

CT 2.8 

Munkagép adapter 

sima palástú 
- 450 40 33 

BOMAG 

BW 6 

Vontatott 

sima palástú 
43 6050 28 118 
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7.4. A tömörített réteg minőségi vizsgálata 

 

A tömörítési munkák eredményét minden esetben ellenőrizni és minősíteni kell. A talaj és 

az aszfalt esetében némileg eltérő módszerek állnak rendelkezésre az elért tömörség minősíté-

sére, azonban a vizsgálatok célja közös, mivel az ellenőrzés arra irányul, hogy a tervezéskor 

meghatározott talajmechanikai vagy aszfalt mechanikai tulajdonságokat milyen mértékben 

teljesítették a kivitelezők. 

7.4.1. A talajrétegek minősítő vizsgálatai 

 

A talajok tömörítés utáni vizsgálata két minőségi jellemző számszerűsítésére irányul. A tö-

mörség és a teherbírás értékeit kell meghatározni utólagos méréssel. A tömörség- és teherbírás 

mérés az 1.2 és az 1.3 fejezetekben ismertetett talajmechanikai jellemzők megállapításán ala-

pul.  

 

A talajok tömörségének helyszíni mérési módszerei 

 

A talajok tömöríthetőségi vizsgálataként adódó eredménypár az optimális víztartalom (wopt) 

és a hozzá tartozó legnagyobb száraz térfogatsűrűség (ρdmax) értéke szükséges a talajok hely-

színi vizsgálatához. A tömörített réteg tömörségét roncsolásos vagy roncsolásmentes mód-

szerrel lehet meghatározni. 

A roncsolásos vizsgálati módszerek során a betömörített rétegből leválasztanak egy ismert 

térfogatú mintát, majd annak tömegét megmérve a helyszíni száraz térfogatsűrűség (ρd) ki-

számítható. Ilyen módszer a kiszúró hengeres, a homokszórásos vagy a membrános vizsgálat. 

Napjainkra ezek a módszerek háttérbe szorultak időigényességük miatt.  

Roncsolásmentes vizsgálati módszer az izotópos tömörségmérési módszer. Az izotópos 

tömörségmérés elve a különböző kialakítású radiometriás készülékeknél azonos: a talajban 

elnyelt vagy a talajból visszavert gamma sugarak száma (állandó intenzitású sugárforrás ese-

tén) fordítottan arányos a talaj térfogatsűrűségével. A nedves térfogatsűrűség és a víztartalom 

értéke is mérhető az izotópos műszerrel. A két érték ismeretében számítható a helyszíni száraz 

térfogatsűrűség (ρd). A korszerű berendezések kiértékelő elektronikát és adattároló egységet is 

tartalmaznak. A kombinált izotópos eszközökkel (7.32. ábra) különböző irányokban és mély-

ségekben mérhető a talajtömörség. 

 

 

7.32. ábra: Izotópos talajtömörség mérő berendezés 
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A helyszíni száraz térfogatsűrűség megállapítását követően a talaj tömörségét az útügyi 

műszaki előírásoknak megfelelően kell minősíteni a tömörségi fok (Trρ) számértékével, a 7.4 

összefüggés szerint. A ρdmax értéke a Proctor-vizsgálatból adódik. 

 

Tömörségi fok: %100[%]

max



d

d

r
T






   (7.4) 

 

 

 

A talajok teherbírásának mérése 

 

A talajok teherbíró képességét általában a rugalmassági modulus (E2) vagy a dinamikus ru-

galmassági modulus (Evd) értékével jellemezzük. A rugalmassági modulus értéke közvetlenül 

meghatározható a statikus tárcsás terhelés módszerével, illetve származtatható a dinamikus 

tárcsás terhelés vizsgálati eredményeiből. 

A statikus tárcsás terhelés során egy minősített eszközzel, adott talajfelületet terhelnek le két 

lépcsőben, miközben mérik a terhelő tárcsa besüllyedését. A talaj deformációjából számítják a 

rugalmassági modulus értékét. A dinamikus tárcsás vizsgálat során szintén a talajdeformációból 

származtatják a dinamikus rugalmassági modulus értékét, azonban ennél a vizsgálatnál egy 

ejtősúlyos berendezéssel, ejtési impulzusokkal hoznak létre deformációt egy adott talajfelüle-

ten. 

7.4.2. Az aszfaltrétegek minősítő vizsgálatai 

 

A kész aszfalt tömöríthetőségét - hasonlóan a talajokhoz - szabványos vizsgálati módszer 

eredményével összehasonlítva jellemzik. Készítenek a felhasználni kívánt keverékből egy 

aszfalt próbatestet (úgynevezett Marshall-próbatestet), amely egy meghatározott méretű 

edényben, rögzített paraméterek mellett betömörített aszfaltminta. Az elkészült próbatest tö-

megét megmérve számítható annak testsűrűsége (raM). Az etalon próbatest – amely tartalmaz 

levegő fázist is – testsűrűségét a helyszínen vett minta testsűrűségével (ra0) összevetve szá-

mítható az elkészült aszfalt egyik legfontosabb minőségi jellemzője, a Marshall-tömörségi fok 

(7.5 összefüggés). 

Marshall-tömörségi fok (TrM):     (7.5) 

 

A helyszíni testsűrűség mérését vagy izotópos mérő berendezéssel, vagy mintavételes vizs-

gálattal végzik. Az izotópos műszer a felszínről bocsát ki sugarakat és a felszínen is számlálja 

a visszaérkező sugármennyiséget. A mintavételes vizsgálat során kifúrnak egy hengert a kész, 

megkötött aszfaltrétegből, majd laboratóriumi körülmények között megmérik a testsűrűségét. 

 

7.5. Folyamatos tömörség-ellenőrző rendszerek  

 

Folyamatos tömörítettség kijelző rendszereknek nevezzük az olyan, vibrációs tömörítő-

lapokra vagy tömörítő hengerekre szerelt, illetve külön álló mérő berendezéseket, amelyek a 

gép és a talaj kapcsolatát folyamatosan elemzik a működésük során, és képesek a tömörített-

ség relatív szintjének kijelzésére, vagy jelzést adnak a legmagasabb tömörítettségi szint eléré-

sekor. 

A vibrációs tömörítőlapok és a talaj kapcsolatát egy gyorsulásérzékelő jelének feldolgozá-

sával elemzik. A talaj tömörítettségének növekedésével teherbírása is növekszik, ezáltal a 
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vibrációs tömörítőlap rezgésjellemzői megváltoznak. A tömörítőlapon mért gyorsulásjelek 

analizálása arra irányul, hogy megállapítsák, a gyárilag beállított, adott géphez rendelt maxi-

mális rezgésgyorsulás amplitúdó értékéhez képest az aktuális amplitúdó mekkora értéket vesz 

fel. Ezáltal a tömörítettség állapota folyamatosan kijelezhető, továbbá a gépkezelő tájékozta-

tást kap, amint a gép rezgésgyorsulása a megengedett érték fölé emelkedik. A tömörítettség 

szintjét általában egy LED-soron jelzik a gépkezelő számára (7.33. ábra). 

 

 
7.33. ábra: Tömörítettség kijelző vibrációs tömörítőlapon 

 

A korszerű vibrációs tömörítő hengerekhez az egyes gyártók olyan rendszereket kínálnak, 

melyek a gép működése során folyamatosan tájékoztatást adnak a tömörítés eredményéről, az 

adatokat regisztrálják, vagy akár beavatkoznak a vibrációs paraméterek beállításába. A rend-

szerek mindegyikének működési elve a tömörítő henger és a talaj kapcsolatának elemzésén 

alapul. 

A hengerek rezgésjellemzőinek folyamatos vizsgálatát minden egyes rendszer a tömörítő 

henger szerkezetére rögzített gyorsulásérzékelő jeleinek feldolgozásával végzi. A 7.34. ábra 

mutatja a tömörítő hengerek és a gépváz kapcsolódásának vázlatát, amely a legtöbb vibrációs 

hengernél az ábrán látható módon valósul meg. A gép merev vázához rugalmas rezgéscsillapí-

tó elemeken (gumirugókon) keresztül csatlakozik a gerjesztőmű hajtóegysége (a henger másik 

oldalán a hajtómű szintén rugókon keresztül kapcsolódik a vázszerkezethez). A tömörítő hen-

gerrel együtt végez rezgő mozgást a hajtóegység, általában ezen helyezik el a gyorsulásérzé-

kelőt vagy a gyorsulásérzékelőket.  

 

 

7.34. ábra: A tömörítő henger és a gépváz kapcsolódása 

 

 

 



 

www.tankonyvtar.hu   Balpataki Antal, Benkő Gábor, BME   

8. Földmunkagépek hidraulikus rendszerének műszaki diagnosz-

tikája 
 

8.1. Karbantartási eljárások jellemzői 

 

A műszaki berendezéseket üzemeltetésük közben állandóan érik olyan káros hatások, ame-

lyek következtében eredeti tulajdonságaik megváltoznak, és használati értékük csökken. A 

karbantartási intézkedések célja a berendezések műszaki állapotának fenntartása, használható-

ságuk helyreállítása [12]. 

A gyakorlatban használatos karbantartási eljárások röviden a következőképpen jellemezhe-

tők.  

 

 

Karbantartás szükség szerinti javítással: 

 

A berendezés addig üzemel, amíg valamelyik elemének váratlan meghibásodása megállást 

eredményez. A működőképesség helyreállítása a meghibásodott elem javításával vagy cseré-

jével hajtható végre. Ez a módszer csak ott engedhető meg, ahol a berendezés leállása nem 

okoz rendkívüli termeléskiesést, vagy nagy költséget, valamint a váratlan meghibásodás nem 

jelent közvetlen balesetveszélyt. 

 

  

Merev ciklusú tervszerű megelőző karbantartás (TMK): 

 

A karbantartási előírásokban meghatározott munkákat a berendezés műszaki állapotától és 

a külső tényezőktől függetlenül, előre meghatározott időközönként hajtják végre. A beavatko-

zási időpont a hasonló berendezéseken szerzett korábbi tapasztalatok alapján meghatározott, 

legtöbbször becsült érték. A ciklusrend kidolgozásának alapja lehet a berendezés várható élet-

tartama, a feltételezett meghibásodási ráta, a karbantartási költségek minimalizálása stb. Az 

üzemeltető számára a karbantartás időpontja és költségei tervezhetők, ugyanakkor a konkrét 

berendezés műszaki állapota nincs figyelembe véve, így indokolatlan karbantartási művelete-

ket is elvégeznek, miközben a váratlan meghibásodások valószínűsége csak kis mértékben 

csökken. 

 

 

Műszaki diagnosztizálásra épülő állapotfüggő karbantartás: 

 

A berendezés műszaki állapotát jellemző üzemi paraméter ellenőrzése után határozzák meg 

a soron következő karbantartási feladatot. Az eljárás lényeges művelete a műszaki diagnoszti-

kai vizsgálattal elvégzett állapot-meghatározás. A merev ciklusrendre épülő karbantartáshoz 

képest kisebb az alkatrész- és a javítási költség, a váratlan meghibásodások elkerülésével ki-

sebb termeléskiesés érhető el, vagyis a hibák korai felismerésével nő az üzembiztonság. A 

jellemző paraméterek ismeretében feleslegesen nem szerelik szét a berendezést, indokolatla-

nul nem cserélik ki a jó műszaki állapotú elemet, ezen kívül elkerülhető a már elhasználódott 

elemeknek a kapcsolódó egységekre kifejtett kedvezőtlen hatása is.  

 

A berendezés jellemző paramétere megfigyelhető időszakosan vagy beépített érzékelők ese-

tén folyamatosan. Az értékelés legegyszerűbb módja, ha a műszeres mérés eredményeit a 

meghibásodási határértékkel hasonlítjuk össze. Ezt a határértéket műszaki, technológiai, gaz-
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dasági és biztonsági kritériumok határozzák meg, a számszerű értékét pedig kísérleti eljárás-

sal, számítással vagy tapasztalati úton állapítják meg. Magasabb színvonalú üzemeltetés ese-

tén – a berendezés elhasználódási folyamatának ismeretében – a megfigyelt paraméterek idő-

beli változásának jellegéből a meghibásodási határérték elérésének várható időpontja is meg-

határozható.  

 

 

8.2. Műszaki diagnosztika szükségessége hidraulikus rendszereknél 

 
A bonyolult hidraulikus rendszerű nagy értékű munkagépek elterjedése fokozottabb köve-

telményt támaszt az üzemeltető szakemberekkel szemben. A munkagépek gazdaságos üze-

meltetése érdekében minimálisra kell csökkenteni a váratlan meghibásodások miatti üzem-

szünetet és a karbantartási költségeket. A hidraulikus elemek cseréjének igen magas költsége 

megköveteli az élettartam gazdaságos kihasználását. Különösen figyelemre méltó az a tapasz-

talatokra építő megállapítás, amely szerint a mobil berendezések hidraulikus elemeinek élet-

tartama az üzembe telepített stabil berendezésekéhez képest igen gyakran csak a felét éri el. 

Ennek oka a nehezebb munkakörülményeken kívül a gépkezelők kevésbé színvonalas szak-

mai felkészültségében is keresendő [13].  

A következőkben röviden áttekintjük a hidraulikus berendezés üzemére jellemző olajszeny-

nyeződési okokat, a hidraulikus rendszert jellemző meghibásodási tüneteket, ezáltal is bizo-

nyítva a műszaki diagnosztika szükségességét.  

 

 

8.2.1. Hidraulikus olajok elszennyeződésének okai 

 

A hidraulikus elemek ritkán használódnak el anyagkifáradás következtében. Normális üze-

mi viszonyok között elsősorban kopási folyamat határozza meg a várható élettartamot. A 

tönkremenetel jelentősen felgyorsul, ha a rendszerbe szennyeződés kerül. A hidraulikus olaj 

elszennyeződésének leggyakoribb okai a következők:  

 

a) Külső mechanikai szennyeződés kerül a rendszerbe a gondatlanul végrehajtott tömlő- és 

elemcserénél. Jelentős mennyiségű por hatolhat be a munkahengerek dugattyúrúdján ke-

resztül, ha nem a megfelelő a dugattyúrúd tömítése és szennylehúzója.  

 

b) Az olaj túlmelegedése következtében a viszkozitás lecsökken az előírt érték alá, így nem 

alakul ki hordképes kenőfilm. A megengedettnél magasabb hőmérsékleten az olajok el-

vesztik eredeti tulajdonságaikat és élettartamuk lényegesen lecsökken, a tömítések pedig 

keményednek és jelentősen romlik tömítő hatásuk.  

 

c) A nagy áramlási sebességnél az alacsony nyomásnál jelentkező kavitáció anyagkitörést 

eredményez. Ez a jelenség elsősorban szivattyúk szívóvezetékében fellépő nagy nyomás-

esésnél, a megengedettnél nagyobb üzemi fordulatszámok esetén, levegő beszívásakor, 

valamint, nem megfelelően légtelenített rendszereknél tapasztalható.  

 

d) Gyakori hibaforrás az olajok szakszerűtlen kezelése, mint például az ajánlottól eltérő 

minőségű olaj alkalmazása, nem időben végzett olajcsere, nem megfelelő olajszint a tar-

tályban, vizes olaj alkalmazása, elöregedett és friss olaj keverése stb. 
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e) Nagymértékben gyorsítja az elhasználódási folyamatot a szűrési szabályok megsértése, 

mint például nem megfelelő finomságú szűrő alkalmazása, rendszertelen szűrőkarbantar-

tás és csere, vagy eltömődött és hatástalan szűrő stb. 

 

f) Jelentősen csökken a hidraulikus elem élettartama a következő üzemeltetési hibák ese-

tén, mint például indítási előírások (terhelésmentesség, olajhőmérséklet stb.) be nem tar-

tása, valamint előírt üzemi paraméterek (biztonsági szelep nyitónyomás, túlfolyószelep 

nyitónyomás, fordulatszám, szabályozási jelleggörbék stb.) pontatlan beállítása. 

 
Munkahengerek meghibásodásai  

- bemaródások a dugattyúrúdon, dugattyún és a henger belső felületén; 

- kopott, sérült vagy elöregedett tömítések; 

- kötések lazulása, dugattyúrúd törése.  

 
Nyomáshatároló szelep meghibásodásai 

- gumi vagy fémforgács akadályozza a zárást; 

- nyomórugó törött vagy kifáradt; 

- a záró elem sérült, szelepülék berágódott; 

- vezérlő furat eltömődött, vezérlő él kopott; 

- egyenesbevezető csap kopott; 

- pontatlan nyitónyomás beállítás, ill. állítócsavar elmozdulása. 

 
Útváltó szelep meghibásodásai  

- olajszivárgás tömítetlenségből, lazulásból, kopásból; 

- tolattyú berágódása, vezérlő él kopása; 

- rugó kifáradása, ill. törése; 

- tolattyúház kopása, ill. berágódása. 

 
Fojtó-visszacsapó szelep meghibásodásai  

- fojtófurat eltömődése; 

- visszacsapó szelep beszorulása. 

 
Csővezeték, tömlők meghibásodásai 

- tömlőszakadás, vágógyűrű leszakadása; 

- keresztmetszet csökkenés deformáció miatt; 

- vezeték dugulása, belső, ill. külső acélfonat sérülése; 

- csövek mozgásából adódó dörzsölések, kopások; 

- csővégcsatlakozás kúpfelületének sérülése.  

 
Szűrő meghibásodásai  

- szűrő eltömődése; 

- szűrőelem deformációja. 

 
Olajtartály meghibásodásai 

- alacsony olajszint 

- tartályrepedés 
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A hidraulikus elemek egyes egységei rendkívül nagy gyártáspontossággal, szigorú köve-

telmények betartásával gyakran ezred milliméter nagyságrendű tűréssel készülnek. Az előző 

pontban felsorolt helytelen üzemeltetésből jelentkező szennyeződések a nagypontosságú il-

lesztett alkatrészek gyors meghibásodásához vezetnek. A műszaki állapot folyamatos ellenőr-

zésével a maradó alakváltozások elkerülhetők és az elhasználódási folyamat lassítható. 

 

8.2.2. Hidraulikus rendszer rendellenes működésének tünetei 

 

A hidraulikus rendszer működését kísérő jelenségek a rendszer műszaki állapotára jellem-

zőek. A rendellenes működés tünetei gyakran közvetlenül utalnak a keletkezésük helyére, a 

hiba okára. Ugyanakkor az is igaz, hogy ugyanaz észlelhető több hiba megjelenésekor is. A 

gyakorlati tapasztalatok alapján azonban megfigyelhető néhány általánosságban is érvényes 

kapcsolat a rendellenes működést kísérő tünetek és a meghibásodási okok között. 

 

A) Átlagostól eltérő zajszint kavitáció következtében: 

- nagy áramlási ellenállás a szívóvezetékben, részben lezárt szelep vagy helytelenül ki-

választott, eltömődött szűrő vagy behorpadt vezeték miatt 

- túl hideg olaj vagy túl nagy viszkozitású olaj 

- nem megfelelő olajszint a tartályban 

- helytelenül megválasztott vagy kopott töltőszivattyú, amely nem képes a hiányzó olaj 

pótlására 

- nem kielégítő légtelenítés vagy tömítetlen szívóvezeték 

 

B) Munkafolyadék habosodása: 

- túl alacsony olajszint a tartályban 

- a visszafolyó vezeték vége az olajszint felett van 

- nem kielégítő légtelenítés vagy tömítetlen szívóvezeték 

 

C) Alacsony nyomásszint: 

- fennakadt szelep berágódás vagy szennyeződés következtében 

- hibás nyomáshatároló szelep 

- nagy volumetrikus veszteségek a szivattyúban, a hidromotorban, a munkahengerben, 

vagy az irányító elemeknél 

 

D) Átlagostól eltérő zajszint mechanikus lengések következtében: 

- kiegyensúlyozatlanság a hajtásban vagy egytengelyűségi hiba 

- elhasználódott vagy sérült szivattyú 

- berezgés a rossz nyomáshatároló szelep miatt 

- lökésszerű terhelési csúcsok fellépése 

- meglazult csőkötések és helytelen csővezeték rögzítések 

 

E) Lassú rendszer, túlságosan alacsony sebesség és fordulatszám: 

kavitációs jelenségek fellépése 

- levegős a rendszer 

- növekvő volumetrikus veszteségek a szivattyúkban vagy a hidromotorokban 

- munkafolyadék habosodása 

 

F) Ingadozó nyomás és térfogatáram: 

- kavitációs jelenségek fellépése 

- munkafolyadék habosodása 
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- levegős rendszer 

- mechanikus lengések 

- fennakadt szelepek 

 

G) Munkafolyadék erős melegedése: 

- kevés az olaj a tartályban 

- ellenállások megnövekedtek a rendszerben (pl. szűrő eltömődés, vezeték deformáció-

ja, mozgó elem befeszülése stb.) 

- nem kielégítő hatású, esetleg meghibásodott hűtőrendszer 

- az energiaátalakítás hatásfokának romlása a rendszer bármely eleménél 

 

A rendellenes működés tünetei normális üzemi körülmények között fokozatosan érik el azt 

a szintet, amelyet egy jól képzett kezelő műszerek nélkül érzékelni képes. A legtöbb hiba csak 

akkor érzékelhető, amikor hatása már jelentős. A rendszeres műszeres ellenőrzés tehát szük-

séges a hibák mielőbbi feltárása és a további károsodások elkerülése érdekében. 

 

8.3. Hidraulikus műszaki diagnosztika célja, jellege és módszerei 

 

A hidraulikus berendezések műszaki diagnosztikai vizsgálatának célja [14]: 

 

- a soron következő karbantartási feladatok meghatározásához a hidraulikus rendszer 

műszaki állapotát jellemző működési paraméterek felülvizsgálata, azaz rendszerfelü-

gyelet a hidraulikus hajtásnál 

- a szabályozható hidraulikus elemek paramétereinek ellenőrzése és az előírásnak meg-

felelő értékre való beállítása 

- a hidraulikus rendszer meghibásodott elemének megkeresésével és a hibaok megszün-

tetésével hibakeresés 

- a különböző szintű javítások előtt hibafelvételezés, ill. a javítások után minőség-

ellenőrzés, illetve végátvételi eljárás 

 

A hidraulikus rendszer bonyolultságától, az elemek közötti kapcsolat jellegétől, a kiszolgá-

ló személyzet szakmai tudásától és üzemi tapasztalatától függően a diagnosztikai vizsgálat 

jellege lehet elemenkénti vizsgálat vagy csoportos ellenőrzés. Az elemenkénti vizsgálatot 

egy adott sorrend alapján végezhetjük, a csoportos vizsgálatnál egyidejűleg azon elemcsopor-

tot ellenőrizzük, amelyben – a meghibásodott tünet elemzése alapján – feltehetően található. 

 

A hidraulikus rendszer műszaki diagnosztikai vizsgálatakor a berendezés állapotának válto-

zása az elemek működési jellemzőinek ellenőrzésével határozható meg. A diagnosztikai mód-

szerek skálája igen széles, kezdve a mérőeszköz nélkül végezhető külső szemrevételezéstől, 

a berendezésre telepített fedélzeti számítógépes adatgyűjtő rendszeren át, egészen a hidrauli-

kus elem minden fontosabb egységén végzett illesztési méretek és felületi érdességi értékek 

ellenőrzéséig. 

 

 

A különböző módszereknek számos előnye és hátránya van a vizsgálati eszköz költsége, a 

vizsgálathoz szükséges időráfordítás, a méréshez szükséges szakismeret, a mérés pontossága 

és megismételhetősége stb. tekintetében. A módszer megválasztása sok tényezőtől függ, töb-

bek között az adott berendezés termelésben elfoglalt szerepétől, a berendezés értékétől, a 

vizsgálattal elérendő céltól, az üzemeltetők szakmai felkészültségétől stb. 
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8.3.1. Szubjektív vizsgálatok 

 

A szubjektív vizsgálatok körébe tartozik a szemrevételezés és a működéspróba. A berende-

zés működését kísérő jelenségek figyelemmel kisérése az úgynevezett HLT módszerrel (hal-

lás, látás, tapintás). 

 
Hallással érzékelhetők: 

 

- mechanikai zörejek a csővezetékeken és a hidraulikus elemekhez csatlakozó gépré-

szeken a meglazult rögzítések és csőkötések, valamint a túl nagy áramlási sebességek 

és megkopott vezérlőelemek miatt 

 

- mechanikai zajok a szivattyúkban, hidromotorokban és munkahengerekben megnö-

vekedett súrlódás, berágódás, akadás és törés következtében 

 

- áramlási zajok lépnek fel a szívóvezeték kavitációja, a tartály alacsony olajszintje, a 

megváltozott beállítások és áramlási keresztmetszet-változások miatt 

 

Látással érzékelhetők: 

 

- olajszivárgás a hidraulikus rendszer csatlakozásainál, a csővezetékein és elemein a 

tömítetlenség miatt 

- rezgések lépnek fel a meglazult menetes kötéseknél, pontatlanul csatlakozó tengely-

kapcsolóknál és az erősen megkopott hidraulikus elemeknél 

 

Tapintással érzékelhetők: 

 

- szokatlan hőmérsékletnövekedés csúszófelületeken, hidraulikus elemeken, résolajve-

zetékeknél, csővezetékeknél a megváltozott ellenállások és beállítások miatt 

- olajszivárgás a nem látható rezgéseknél 

- rezgések a hidraulikus elemeknél 

 

Természetesen ezzel a módszerrel a nagy tapasztalattal rendelkező és jól felkészült szak-

ember is csak hozzávetőlegesen tudja megállapítani a műszaki állapotot, ill. csak körül tudja 

határolni a feltételezett hibahelyet. A hibakeresést azonban a műszeres vizsgálat esetén is csak 

„kizárásos” alapon végezhető a bonyolult hidraulikus rendszert jellemző nagyszámú meghibá-

sodási lehetőségek miatt. Így a HLT módszer a meghibásodási tünetek logikai elemzésével 

jelentősen megkönnyíti az alkalmazandó műszeres mérési sorrend kiválasztását. 

 

 

 

 

8.3.2. Hidraulikus elemek működési paramétereinek vizsgálata 

 

A hidraulikus elemek különböző nyomású tereit egymástól szivárgásmentesen nem lehet 

elválasztani, ezért a működésük során az illesztési játékoknál mindig számolni kell egy meg-

határozott mértékű résveszteséggel. Ugyanakkor a résekben lévő folyadékréteg adja át a 

szomszédos felületeknek az úgynevezett hordozó erőket és megakadályozza a határfelületek 

közvetlen érintkezéséből adódó mechanikai súrlódást. 
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Az olajban lévő szennyeződéseknek, a résméretek lecsökkenésének és a külső dinamikus ter-

heléseknek hatására az egymáshoz képest relatív mozgást végző elemek elhasználódása fel-

gyorsul. Az érintkezési felületeken fellépő szilárdtestek súrlódása a mechanikai veszteségek 

növekedését, a kopások következtében megváltozott eredeti illesztési méretek pedig a 

volumetrikus hatásfok romlását, ezzel együtt a működési sebességek csökkenését eredménye-

zik. 

 

a) Szivattyú vizsgálata 

 

A térfogatkiszorítás elvén működő szivattyú műszaki állapotának romlásakor az energiaát-

alakítás veszteségeinek növekedésével kell számolni.  

 

Résveszteségek (volumetrikus veszteségek) 

 

Az energiaátalakítás során a szivattyú nyomteréből az egymáson elmozduló elemek illesz-

tési hézagain keresztül folyadék áramlik a szivattyúház túlnyomás alatt nem lévő tereibe, va-

lamint a szívótérbe. A szivattyúház túlnyomás alatt nem lévő térből közvetlenül az olajtar-

tályba csatlakozó vezetéken távozó résolajáramot külső résolajnak nevezzük. A közvetlen 

méréssel nem meghatározható belső résolajáram a nyomó- és a szívótér között jön létre. 

Volumetrikus veszteség lép fel a fogaskerékszivattyúkban a fogaskerekek fejkörei mentén, a 

fogaskerekek homloklapjainál, a kapcsolásban lévő fogaknál és a szívótér nem teljes kitölté-

séből adódóan; az axiáldugattyús szivattyúkban a hengertömb és a vezérlőtükör közötti sík-

résben, a dugattyúk és a hengertömb furatainál jelentkező gyűrű alakú résben, a csúszósaru és 

a vezérlőtárcsa közötti gömbfelület alakú résben. 

  

 

Mechanikai veszteségek 

 
Az egymáson elmozduló elemek mozgásakor keletkező súrlódási erők és a szűk résekben 

fellépő folyadéksúrlódási erők a szivattyú tengelyén nyomatékigényként jelentkeznek. A gya-

korlatban a szilárd test és a folyadéksúrlódásából származó veszteségeket – mivel egyszerű 

méréssel nem választhatók szét – mechanikai veszteségként együtt vizsgáljuk. 

 Fogaskerékszivattyúnál fellép ez a veszteség a fogak gördülési ellenállásaként, csapágy-

súrlódási veszteségként, fogaskerekek fejköreinél és a homloklapjainál folyadéksúrlódás for-

májában. Az axiáldugattyús szivattyúkban mechanikai veszteség a csapágyakon kívül ott je-

lentkezik még, ahol az elemek relatív mozgást is végeznek.  

A szivattyúk üzemének igen rövid elemzéséből is érzékelhető, hogy a megfigyelendő diagnosz-

tikai paraméter kiválasztása nem egyszerű feladat. A gyakorlatban a szivattyúk volumetrikus 

vizsgálata ad a legtöbb információt a szivattyú állapotáról, ezért a szivattyú üzemét az állandó 

fordulatszámon (n) meghatározott és előírt hőmérsékleten (T) vizsgált térfogatáram (Q) – ter-

helés (Δp) jelleggörbe alapján ellenőrizhetjük. 

 

 Q = f (Δp)  T = állandó  n = állandó 

 

A veszteségek helyi meghatározásától és a nem volumetrikus veszteségek változásának 

vizsgálatától eltekintünk.  

 

A volumetrikus jellemzők méréséhez a szivattyú nyomóágába térfogatáram-mérőt és nyo-

másmérőt, valamint a terhelést jelentő fojtószelepet kell bekötni (8.1. ábra), valamint ellenő-

rizni kell a szivattyú állandó értéken tartott fordulatszámát és az olajhőmérsékletet. 
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8.1. ábra: Szivattyúvizsgálat elvi felépítése 

 

Ahol:   p1 – szívóági nyomás 

  p2 – terhelő nyomás 

  Q – mért térfogatáram 

T=áll. – vizsgálati hőmérséklet 

    n = áll. – hajtó fordulatszám 

 

Qmért    >    Qmegengedett 

Mivel a mobil munkagépek hidraulikus rendszerébe gyárilag kiépített csatlakozó helyek 

nincsenek, a vizsgálathoz a rendszert meg kell bontani, vagy a csatlakozási pontokat ki kell 

építeni. A diagnosztikai vizsgálat ezek alapján a Q = f (p) jelleggörbe felvételétől és egy elő-

zetesen meghatározott határgörbével való összehasonlításából áll. 

 

b) Hidromotor vizsgálata 

 

A térfogatkiszorítás elvén működő hidromotorok szerkezeti felépítése és üzemviteli jellem-

zője gyakorlati szempontból csaknem teljesen azonos az előzőekben bemutatott szivattyúké-

hoz. Diagnosztikai paraméterként - hasonlóan a szivattyúkhoz - a volumetrikus jellemzőket 

célszerű megválasztani. Állandó értéken tartott belépő folyadékáram és előírt hőmérsékleten 

vizsgálható térfogatáram (Q) és terhelés (Δp) közötti kapcsolatot írja le a hidromotor jelleg-

görbéje. A hidromotor terhelése azonban külső – csak a vizsgálathoz alkalmazott – terheléssel 

nehezen kivitelezhető és bonyolulttá válik a vizsgálat. Így amennyiben a hidromotornak külső 

résolajvesztése van, akkor a résolajáram mérésével végezhető el a műszaki állapotmeghatározás, 

azaz ismert tápláló szivattyú térfogatáram és olajhőmérséklet esetén adott terhelés mellett a 

külső résolajáram (Qrk) nagyságát hasonlítjuk össze egy előírt határértékkel. 

Ha résolajáram mérése nem valósítható meg, akkor a hidromotor fordulatszámának méré-

sével és a fajlagos nyelőtérfogat ismeretében végezhető el a diagnosztikai vizsgálat. A műsza-

ki állapotváltozás hatására jelentkező fordulatszám-változás a kiértékelendő paraméter.  

 

 
8.2. ábra: Hidromotor vizsgálat elvi felépítése 
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c) Irányítóelemek vizsgálata 

 

A hidraulikus irányítóelem jellemzője az, hogy a rajta átáramló folyadék az átfolyási ellen-

állás következtében nyomásveszteséget okoz, valamint az egymáshoz képest elmozduló il-

lesztett alkatrészek között résveszteségek lépnek fel.  

 

Útváltók vizsgálata a különböző csatornakapcsolatok átfolyási ellenállásának (Δpp->T) (8.3. 

ábra) meghatározásából és a zárt csatornakapcsolat résveszteségnek (QrB) meghatározásából 

áll. A vizsgálat ismert átáramló folyadékmennyiség (Qsz), illetve előfeszítő nyomás (p), vala-

mint előírt hőmérsékletű olaja esetén jelleggörbe felvételéből és meghibásodási határértékek-

kel való összehasonlításból áll.  

 

 
8.3. ábra: Útváltó vizsgálat elvi felépítése 

 

Adott: 

- szivattyú térfogatáram Qsz 

- hőmérséklet T 

- előfeszítő nyomás p 

 

Vizsgált: 

- átfolyási ellenállás Δp 

P→T; P→A→T; P→B→T; 

- résolaj QrA; QrB 

Δpmért < Δpmeg; 

Qrmért < Qmeg 

 

Fojtószelepek és visszacsapószelepek vizsgálata megegyezik az útváltók átfolyási ellenál-

lásának ellenőrzésével.  

 

Nyomáshatárolószelepek vizsgálata az adott folyadékáramhoz tartozó nyitónyomás elle-

nőrzéséből áll (8.4. ábra).  

 
8.4. ábra: Nyomáshatároló vizsgálat elvi felépítése 
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Adott: 

- folyadékáram (Qsz) 

- terhelőfojtás (F) 

 

Vizsgált: 

- nyitónyomás (p) 

pmért = pelőírt 

 

d) Munkahenger, csatlakozások és szerelvények tömítettségének vizsgálata 

 

A tömített térben nyomás létrehozása, majd a külső terhelés lekapcsolása után a nyomás 

időbeli változását kísérjük figyelemmel és előírt értékekkel hasonlítjuk össze. A munkahenger 

tömítettségét a felemelt teher süllyedéséből vagy nyomás alatti véghelyzetekben a résolaj mé-

résével ellenőrizhetjük (8.5. ábra). 

 

 
8.5. ábra: Munkahenger vizsgálat elvi felépítése 

 

Adott: 

- terhelő nyomás (p) 

- hőmérséklet (T) 

 

Vizsgált: 

- résolaj (Qr) 

Qrmért = Qr megengedett 

 

 

8.3.3. Olajhőmérséklet vizsgálata 

 

A hidraulikus berendezések működése során az átvitt energia egy része a rendszerben hővé 

alakul. A veszteségek, mint ismeretes a volumetrikus és a hidromechanikus (súrlódási) vesz-

teségekből adódnak, amelyek teljes mértékben a rendszer hőmérsékletét emelik. A termodi-

namika törvényei az energiát továbbító olajokra is érvényes. Egy hidraulikus egység műszaki 

állapotának változása kifejezésére jut a rendszer energiamérlegében és az olaj információhor-

dozóként használható fel. Ismert paraméterekkel rendelkező hidraulikus elem műszaki állapo-

ta és az elem előtti és utáni hőmérséklet egyértelmű kapcsolatot mutat (8.6. ábra). A rendszer-

ben áramló olaj hőmérsékletének növekedése az egész rendszer műszaki állapotát jellemzi. 
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8.6. ábra: Szivattyú vizsgálat hőmérsékletméréssel 

 

Az olajhőmérsékletnek megfigyelésével a túlmelegedéséből adódó jelentős meghibásodás-

ok is elkerülhetők. 

 

8.3.4. Külső működési-paraméterek vizsgálata (indítási idő, fordulatszám, sebesség, 

gyorsulás) 

 

Az új és kopott hidraulikus szivattyúk, hidromotorok és munkahengerek indítási ideje, for-

dulatszáma, sebessége és gyorsulása között jól mérhető különbség mutatható ki. A külső mű-

ködési paraméterek gyakran a hidraulikus paraméterekkel együtt vizsgálhatók.  

8.3.5. Közvetett üzemi jellemzők vizsgálata 

 

Olajdiagnosztika 

 

Az alkalmazott olaj szennyezettsége – mint erről már korábban szó volt – a hidraulikus 

elemek műszaki állapotát jelentős mértékben befolyásolja. Az olajdiagnosztika nagy előnye, 

hogy a berendezés megbontása nélkül lehet következtetni a rendszer állapotára. A gyakorlati 

elterjedés korlátja az, hogy az olaj szilárdszennyezőinek gyors, olcsó és megbízható elemző 

módszerei nincsenek kidolgozva, azon kívül a különböző elemekre előzetesen meg kell hatá-

rozni azokat a kopási határokat, amelyek az üzemeltetés szempontjából még megengedhetők.  

Az olaj szennyezettségéről, illetve a szűrőrendszer hatásosságának csökkenéséről ad infor-

mációt a szűrő átfolyási ellenállásának növekedését jelző, a szűrővel párhuzamosan kapcsolt 

nyomáskapcsoló. 

 

8.3.6. Egyéb diagnosztikai módszerek 

 

Rezgésmérés, zajmérés, infratelevízió alkalmazása, és folyadéklengés mérése olyan vizsgá-

lati eljárásokat jelentenek, amelyekkel a rendellenes működés illetve az üzemzavar kijelezhe-

tő. A jelenlegi gyakorlatban azonban elsősorban laboratóriumi vizsgálatoknál terjedtek el. 

8.3.7. Geometriai méretek és felületi érdességek vizsgálata 

 

A hidraulikus elemek alkatrészeinek súrlódó felületeinél mért illesztési méretek és felületi 

érdességi értékek ellenőrzése is a hidraulikus elemek műszaki állapotmeghatározásának mód-

szere. Költséges és időigényes eljárás, ezért csak ritkán – leginkább a különleges biztonsági 

előírásokkal üzemelő hidraulikus berendezéseknél – alkalmazzák. 
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8.4. Diagnosztikai eszközök hidraulikus paraméterek vizsgálatához 

 

Az előző fejezetben elemzett diagnosztikai módszerek alapján a következő paraméterek el-

lenőrzésére van lehetőség a hidraulikus rendszerben: 

 

- hőmérséklet 

- nyomás 

- fordulatszám 

- térfogatáram 

 

Hőmérsékletméréshez a műszaki gyakorlatban a szokásos hőmérők mellett a villamos 

úton érzékelők két típusa terjedt el: termoelem (bimetál) és a platinaellenállás. A termoelem-

ben két különböző fém összehegesztési pontján hőmérséklettel arányos feszültség jön létre, 

amely analóg vagy digitális kijelző műszeren hőfokra skálázható. Viszonylag kis jelszintje 

miatt zavarokra érzékeny és költséges mérési mód. A platinaellenállás (Pt 100, Pt 500) széle-

sebb gyakorlatban terjedt el. Az ellenállás 100 °C hőmérsékletnövekedésre +38,5% ellenállás 

növekedéssel reagál, amely analóg vagy digitális kijelző műszeren kijelezhető.  

 

Nyomásméréshez a hagyományos Bourdon-csöves manométerek mellett villamos jellel 

működő nyúlásmérő bélyeges és felvezetős mérőcella alkalmazható. Mindkét esetben a mérő-

cellás mérőerősítőn keresztül továbbítja a jelet a kijelzőhöz vagy más jelfeldolgozó rendszer-

hez.  

 

Fordulatszám mérésére a szabad tengelyvégre szerelhető érzékelők közül a fordulatszám-

mal arányos jelet előállító tachométer generátor a legelterjedtebb. Az érintkezésmentes fordu-

latszámmérők fény-, kapacitív- vagy induktív forgásérzékelővel képezik a jelet, amely analóg 

vagy digitális kijelzőn egyaránt feldolgozható.  

 

Térfogatáram mérése a sokféle mérési lehetőség ellenére a legnehezebben megoldható fe-

ladat. A gyakorlatban legelterjedtebb a nyomáskülönbség mérésre visszavezetett módszerek 

közül a fojtószelepes, a mérőperemes és torlócsöves módszer; a körüláramolt testre ható aero-

dinamikai erő és a rugó-, ill. a tömegerő egyensúlyát kihasználó rotaméteres módszer, vala-

mint az impulzus- illetve fordulatszám számlálásra visszavezetett mérőturbinás, oválkerekes 

és mérőhídmotoros módszer. Valamennyi érzékelési mód lehetővé tesz analóg, illetve digitá-

lis jelfeldolgozást. Újabb mérési mód a térfogatáram mérésére az ultrahang alkalmazása, 

amely az áramló közeg részecskéinek sebességét méri és a rendszeren kívül elhelyezkedett 

érzékelővel határozza meg a folyadékáramot.  

A hidraulikus elemek műszaki állapotának megállapításához az elem típusától függően mini-

málisan 3-5 jellemző paraméter egyidejű megfigyelése szükséges. Ezen feltételnek megfele-

lően a műszergyártók olyan műszereket – úgynevezett hidraulikus tesztműszereket – állítottak 

össze, amelyek az egymással közvetlen kapcsolatban lévő hidraulikus paramétereket (nyomás, 

nyomáskülönbség, térfogatáram, hőmérséklet stb.) érzékelik.  A mérések a jelképzéstől illetve 

jelfeldolgozástól függően analóg vagy digitális műszerről, leolvasás útján értékelhetők ki. 

Néhány, elsősorban laboratóriumi mérések céljára készült hidraulikus tesztműszer számítógé-

pes adatgyűjtés és kijelzést is lehetővé tesz. 
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