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1. BEVEZETÉS 

Célkitűzés: Olyan bortechnológus szakembereket szeretnénk képezni, akik a borászati 

üzemekben, családi vállalkozásokban, kisebb üzemekben az ott alkalmazott gépekkel és 

berendezésekkel a technológia által megkövetelt beavatkozásokra képesek, önállóan el tudják 

végezni a szőlőfeldolgozást, mustkezelést, erjesztést és a bor kezelését. Képesek részt venni a 

borok palackozásában a higiéniai és esztétikai szempontok figyelembevételével. 

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

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

és tudnivalók mindkét félévben azonosak. 

 Kurzus tartalma: -      a gép technológiai rendeltetése, 

- felépítése, működése,  

- szabályozási lehetőségek,  

- munkabiztonsági megoldások  

 

Kurzus tömör kifejtése:    I. félév: a szüret, a szőlőfeldolgozás, az erjesztés,  

  II. félév: a bortisztítás, stabilizálás, palackozás gépei 

  

Kompetenciák és követelmények. Ismernie kell a borászati műveleteket, az ezekhez 

kapcsolódó berendezések működési elvét, a teljesítményüket befolyásoló tényezőket, 

működésük feltételeit, egyéb jellemzőit és főleg a bor minőségére gyakorolt hatásukat. 

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

esztétikai érzék, humánus és környezetorientált szemléletmód, a pontos és gazdaságos 

munkavégzés igénye. 

Tanulási tanácsok, tudnivalók: a folyamatos tanulás a célravezető. A tanulásának alapja 

és a vizsgaanyag ez a jegyzet. Az előadásokon és a gyakorlatokon szerzett ismereteire és a 

saját jegyzeteire támaszkodva tud használható ismeretekhez jutni. Igyekezzen idejét úgy 

beosztani, hogy egy-egy tanulási egységet megszakítás nélkül tudjon elsajátítani. Ezután az 

ellenőrző kérdések segítségével, illetve a feladatok megoldásával mérje fel tudását! 

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

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

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

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

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

kíséri a gépgyártók ajánlatait. 



2. EGYÉB KEZELÉSEK GÉPEI 

Ezek a kezelések nem tartoznak szorosan a borászaton belüli nagy technológiai vonulatok 

(szőlőfeldolgozás, fehérbor készítés stb.) egyikéhez sem, de azokat kiegészítve a végtermékeket vagy 

újabb oldalukról mutatják be, vagy feldolgozhatóságukat illetve minőségüket növelik.  

Egymástól eltérő funkcióval rendelkeznek, ugyanakkor a saját területükön nem helyettesíthetők. 

Ebben a fejezetben az alábbi berendezéseket tárgyaljuk: 

- kéntelenítő berendezés, 

- szénsavazó berendezés, 

- vízlágyító berendezés. 

 

2.1 KÉNTELENÍTŐ BERENDEZÉS   

A must tartósítására nagy adag ként használnak (600 – 1500 mg/liter). Az így tartósított mustot 

felhasználás előtt (pl. üdítőital készítés) kénteleníteni kell. Ennek a műveletnek az elvégzésére 

szolgálnak a kéntelenítő berendezések, melyben fizikai és kémiai módszerek segítségével érik el a 

must kéntelen állapotát. 

 

1. kép Kéntelenítő berendezés 

Főbb szerkezeti részei: 

- kéntelenítő oszlop, 

- közömbösítő tartály, 

- légszivattyú, 

- kiegészítő berendezések. 

 

A kéntelenítő oszlop: a kén a mustban kénessav formájában van jelen. A kéntelenítő oszlop feladata: 

lehetővé tenni a kéntartalom kén-dioxid formájában történő felszabadítását. Kialakítása: 4-6 

m magas, 0,6-1 m átmérőjű saválló lemezből készült henger. Gőzfűtéses kettős köpenyű, 



belső terét perforált rekeszek 150-250 mm magas kamrákra osztják, a kamrák között ún. 

bukócsövek tartják a kapcsolatot. A tartály alsó részéhez csatlakozik a vivőgáz (levegő, N2) 

bevezető csöve, a kéntelenített mustot elvezető cső és az ürítőnyílás. Felső részéből –a 

gázgyűjtő dómból– a vivőgáz-kén-dioxid keverék csővezetéken át a közömbösítő tartályba 

áramlik. 

 

A közömbösítő tartály: feladata a gázkeverék SO2 tartalmát kémiai úton lekötni. Kialakítása: saválló 

acélból készült zárt henger. Belső terében terelőlemezek végzik az áramló gáz irányítását. A 

tartály alsó részén vezetik be a gázkeveréket, a felső részén távozik a megtisztult vivőgáz. 

Lehetőség van a közömbösítő anyag pH-jának ellenőrzésére, és a közömbösítő anyag 

szükség szerinti cseréjére. A nagy kapacitású kéntelenítő rendszereknél a folyamatos üzem 

biztosítására 2 db közömbösítő tartályt alkalmaznak. 

 

A légszivattyú: saválló anyagból készült, forgó rendszerű. Feladata: biztosítani a vivőgáz áramlását a 

közömbösítő tartály és a kéntelenítő oszlop között. 

 

A kiegészítő berendezések: kénes must, illetve kezelt mustszivattyú, lemezes hőcserélő, mésztej 

előállító berendezés szivattyúval. 

 

Működése: a kénes mustot szivattyú szállítja a hőcserélőbe, ahol a kezelt must hőtartalmának egy 

részét átvéve kb. 80 C˚-ra hevülve a kéntelenítő oszlop belső terébe jut. Itt az első 

betétrekesz felületén vékony rétegben eloszlik. A bukócső az alatta lévő rekesz felületére 

vezeti a kénes mustot, majd onnan ismét lejjebb kerül. Eközben a vékony rétegű muston 

ellenáramban folyamatosan vivőgáz buborékol át, amely felszabadítja a kén-dioxidot. A 

magas hőmérséklet fenntartásáról folyamatosan a gőzfűtés gondoskodik. A megtisztított 

mustot a kéntelenítő oszlop alsó részéből szivattyú szállítja a hőcserélőn át a 

gyűjtőtartályba. A felszabadult SO2 gáz a vivőgázzal együtt a közömbösítő tartály alsó 

részébe áramlik, ahol a mésztejen átbuborékolva a gázkeverék SO2 tartalma lekötődik, míg 

a vivőgázt a légszivattyú elszívja, és újra a kéntelenítő oszlopba nyomja. 

 Amikor a közömbösítő tartályban lévő mésztej kimerül (pH-ja kb.8) lefejtjük, és friss 

mésztejjel töltjük fel (a mésztej kimerülését színváltozás is kíséri: rózsaszín → fehér). 

2.2 SZÉNSAVAZÓ BERENDEZÉS 

A bor frissítése szén-dioxid elnyeletésével történik (0,4 – 1,0 g/liter). Így az ízek, illatok sokkal 

intenzívebben érezhetők, a bor üdítőjellege és gyümölcsös illata is kidomborodik. Erre a célra a 

fiatalabb, gyümölcsös borokat részesítik előnyben. 

Egyébként a CO2 színtelen, szagtalan, levegőnél sűrűbb gáz (ρ = 1,84 kg/m³). Antibakteriális 

hatású, és gátolja a gombák szaporodását. Hatását úgy fejti ki, hogy pl. a bor víztartalmában oldódva 

behatol a mikrobák sejtmembránjába, károsítva ezzel működésüket. 

A széndioxid elnyelését befolyásoló tényezők: 

-   a bor feletti gáz nyomása, az elnyelt gáz mennyisége a nyomás növekedésével arányos. 

-   a hőmérséklet csökkenésével növekszik az elnyelt CO2 mennyisége. 

-   minél nagyobb,az érintkezési felület, annál nagyobb az elnyelődés sebessége. 

-   gáztalanítás, az elnyeletés hatásfokát csökkenti az idegengáz tartalom. 

-   kémiai összetétel, a szénsavazandó folyadék keménysége csökkentő tényező.  

 

A szénsavazó berendezések fő gépegységei: 

-   szaturáló,  

-   CO2 ellátó berendezés. 



 

2. kép Sugárfúvókás szénsavazó berendezés 

 

A szaturáló főbb szerkezeti részei: -  CO2 elnyelető, 

     -  pihentető egység. 

 

A CO2 elnyelető: erre a feladatra többféle módszert dolgoztak ki, ezek közül a leggyakrabban 

alkalmazott megoldás a sugárfúvókás szén-dioxid elnyeletés. Ezek a berendezések 

gáztalanító egység nélkül működnek, így biztosítják az illatanyagok megmaradását.   

 A szintérzékelős előtéttartályból szivattyú szívja a szénsavazandó bort, és nyomja a 

sugárfúvókába. A szabályzószelep segítségével állítjuk be az adagolásra szánt széndioxid 

mennyiséget. A sugárfúvókában a bor és a széndioxid keveredik, majd a telítőkazánba jut. 

Ez CO2 nyomás alatt álló tartály, puffertartály szerepét is betölti. Ebbe a bor szétporlasztva 

lép be, majd megpihen. Innen a széndioxiddal dúsított bor a töltőgépbe kerül. 

 

A CO2 ellátó berendezés: feladata a szén-dioxid elnyelető egységet folyamatosan ellátni a szükséges 

nyomású és mennyiségű szén-dioxiddal. Általában a szénsavazó berendezések gáz 

halmazállapotú szén-dioxiddal működnek. Ezek ún. lefejtő berendezéssel üzemelnek.  

 A szén-dioxid gáz palackból vagy tartályból nyerhető. A palackos CO2 folyékony 

halmazállapotú, 99,8 % tisztaságú, élelmiszeripari minőségű. Általában 20 kg töltőtömegű 

nyomásálló palackban szállítják, melyben a nyomás 70 bar. A CO2 tartalmú palack jelölése 

a következő: Beütés: SZÉN-DIOXID, szín: a palackváll szürke. 

 A palack lefejtőszelepének megnyitásakor a folyékony szén-dioxid a palackból kijutva 

hevesen párolog, az ehhez szükséges nagy mennyiségű hőt a környezetéből vonja el. Ezért 

nem túl hosszú idő múlva a szelep „befagy”. A folyamatos üzem biztosításához vagy két 

palackot használnak, és ezeket váltva üzemeltetik, vagy valamilyen módszerrel melegítik a 

szelepet (pl. langyos vízzel folyamatosan). 



 A tartályos rendszer nagyüzemek számára lett kifejlesztve. Itt közúti tartálykocsiból fejtik át 

a szén-dioxidot az üzem tárolójába. 

2.3 VÍZLÁGYÍTÓ BERENDEZÉS 

A hálózati víz vidékenként eltérő keménységű. A víz keménységét a benne lévő Ca
++

 és Mg
++

  

ionok adják. Ezek kiválva és lerakodva képezik a vízkövet, ami a csővezetékekben és a különböző 

gépi berendezések belsejében előbb-utóbb a meghibásodások sorozatát okozzák. Ugyanakkor egyes 

technológiai folyamatok lágy vizet igényelnek. Így pl. a visszárus palackok mosása lágy vizet igényel. 

A víz keménységét leggyakrabban német keménységi fokkal [nk˚] fejezik ki. Ebből a 

szempontból a vízkeménységi tartományok a következők: 

 

A víz keménységi tartományai [nk˚] 

Nagyon lágy víz 0 – 4 

Lágy víz 4 – 8 

Közepesen kemény víz 8 – 18 

Kemény víz 18 – 30 

Nagyon kemény víz >  30 

1. A víz keménységi tartományai 

 

A vezetékes víz Magyarországon közepesen kemény, néhol nagyon kemény. 

A víz keménységét okozó Ca
++

 és Mg
++

 ionokat ioncserélő vízlágyítóval távolíthatjuk el. Akár 

háztartási méretű, akár ipari méretű az ioncserélő vízlágyító készülék, a benne történő kémiai folyamat 

ugyanaz. 

Az ioncsere az ioncserélő gyantával feltöltött tartályban zajlik. Az ioncserélő gyanta természetes 

állapotában negatív töltésű. A Na
+
 ion egy pozitív töltésével kapcsolódik a gyantához. Amikor a két 

pozitív töltéssel rendelkező Ca
++

 és Mg
++ 

ionokat tartalmazó kemény víz átáramlik az ioncserélőn, 

akkor a kétszeres + ionokat tartalmazó ionok helyet cserélnek az egyszeres + töltésű Na
+
 ionokkal. Ez 

a folyamat addig tart, amíg a gyanta ki nem merül (azaz elfogy a Na
+
 ion). Ekkor regenerálás 

következik, ami abból áll, hogy fordított áramlási iránnyal tömény NaCl oldatot áramoltatnak át a 

gyantaágyon. Ekkor gyakorlatilag fordított ioncsere zajlik: a Ca
++

 és Mg
++

 ionok leválnak a 

gyantaszemcsékről, és a gyanta feltöltődik, Na
+
 ionokkal. 

Ipari méretű ioncserélős vízlágyítót mutat a következő ábra, ahol a vízátfolyás 10 m³/h. 

 

3. kép Ipari méretű vízlágyító 



3. HŐCSERÉLŐ- ÉS KALORIKUS BERENDEZÉSEK 

A borászatban alkalmazott hőkezelések során a bort hosszabb vagy rövidebb ideig olyan 

hőhatásoknak tesszük ki, melyek sem a fogyasztási, sem a tárolási hőmérsékletekre nem jellemzőek. 

Ezek a hőkezelések a bornak csak a hőmérsékletét változtatják meg a hőkezelés időtartamára, sem 

halmazállapot változás, sem biológiai vagy kémiai változás elérése nem cél. A különböző hőkezelések 

a borkészítés egész folyamatát végigkísérik, kezdve a cefre hőkezelésétől a kész bor hidegkezeléséig.  

Nézzük a hőkezelések sorát: 

1. Cefre hőkezelése 

Cél: szín-, cserző-, íz-, illat- és aromaanyagok kioldása. 

Módja: - melegkezelés melegítéses vörösborkészítésnél 

    (65-70˚C, 1- 2 óra) visszahűtés erjesztési hőfokra, 

- hűtés illatos fehér fajtáknál 

  (10–14 ˚C). 

                  Berendezései:  - spirális hőcserélő, 

          - csigás hőcserélő. 

 2.   Must hőkezelése 

  Cél: erjedési hőmérséklet beállítása, állandósítása, illat- és zamatanyagok                          

megőrzése.  

                         a./ 20–24 ˚C asztali-, táj-, minőségi fehér- és könnyű vörösboroknál, 

                         b./10–18 ˚C hideg erjesztés, reduktív fehér-, rozéboroknál, 

                         c./26–30 ˚C vörös és barrique boroknál. 

                   Berendezései:  -     kettős falú hűtőköpenyes erjesztő tartály, 

- tartályba épített hőcserélő, 

- evaporatív tartályhűtés, 

- lemezes hőcserélő (csak tisztított mustnál), 

- Alfa Laval folyamatos hidegkezelő (csőköteges). 

3. Bor hőkezelése  

                 Cél: a bor stabilizálása 

 a./ Melegkezelés célja:  - mikroorganizmusok elpusztítása, 

        - káros enzimek inaktiválása, 

        - hőre érzékeny fehérjék eltávolítása, 

                              Melegkezelés hőmérséklete függ: - bor összetételétől, 

         - kezelés időtartamától. 

      Pasztőrözés: 

   - alacsony alkoholtartalmú borok 60–70 ˚C,  3–5 perc 

    - alkoholban gazdag savas borok 60–65 ˚C,  1–2 perc 

   - baktériumok elpusztulnak             90–100 ˚C néhány perc 

   - melegkezelés    után   a    bort    azonnal    vissza    kell   hűteni   pince  

                                      hőmérsékletre, 

   - a   melegkezelt   bor  nehezen   tisztulhat,  védőkolloidok   képződnek,  

     deríteni kell, 

   - a hosszabb ideig melegkezelt bor túloxidálódik. 

 Berendezése: lemezes hőcserélő („pasztőr”). 

  b./ Hidegkezelés célja:  - borkősav sók → borkő kicsapatása, 

          - hidegre érzékeny fehérjék kicsapatása, 

          - a kristályok kiválásához idő kell, 

 

          - a lehűtött  bor 10 napig  izotermikus tartályban, vagy  

            teremhűtés, 

          - hidegen szűrés (a visszaoldódás elkerülése), 

          - időcsökkentés (3–4 nap):  őrölt borkőkristály 

            (Cristallgen 15–30 g/hl), a hidegkezelés előtt adják a  

            borkőkiválás elősegítésére, gyorsítására, 

          - hidegkezelés előtt és után  SO2  ellenőrzés,  szükség  



            esetén kiegészítés, 

          - a bor fagyáspontjának számítási módja: 
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t [˚C] 

          Az alkoholtartalmon kívül a bor egyéb oldott anyagai 

 is befolyásolják a fagyáspontot, mégpedig csökkentő 

 tényezőként hatnak. 

          Az alábbi táblázat tájékoztató adatokat tartalmaz a 

különböző alkoholtartalmú borok fagyáspontjáról: 

           

Alkoholtartalom 

tf % 

Fagyáspont 

°C 

7,5 -3 

9,5 -4 

10,5 -4,5 

11,0 -5 

13,0 -6 

15,0 -7 

17,0 -8 

2.  

A borok hidegkezelési hőmérsékletét úgy számítjuk 

 ki, hogy a fagyáspontból kivonunk 0,5-1,0 °C-t. 

A hidegkezelés megkezdése előtt célszerű ellenőrizni 

 a bor fagyáspontját. 

 

  c./ Kombinatív hőkezelés: 

          - a    meleg-,    és   a   hideg  kezelést    a    hatásosság, 

            gazdaságosság   és   energiatakarékosság    érdekében  

            egyszerre végzik el, 

          - külön  végezve  a   kezelési   sorrend:   melegkezelés,  

            majd hidegkezelés, 

          - a melegkezelés rövidebb ideig tart, 

         - gépei külön berendezések, 

          - együtt végezve: kombinatív hőkezelő berendezés. 

A különböző hőkezelések végrehajtásához kétféle gépi berendezésre van szükség: 

 - hőcserélőre, 

 - kalorikus berendezésre. 

 

A hőcserélők működési elve: a hőcserélőben áramló közegek adják át a hőt egymásnak. A hő 

mindig a magasabb hőmérsékletű hely felől az alacsonyabb hőmérsékletű hely felé áramlik. A két 

közeg fém falon keresztül érintkezik egymással, közöttük ún. hőátbocsátás zajlik (ennek jellemzője a 

hőátbocsátási tényező, jele „k”, összehasonlítási alapként is szolgál). A művelet folyamatos. A 

hőátbocsátás folyamatát a  

     Φ = k·A·Δt 

 

összefüggés adja, ahol:  Φ → hőáram [J/s = W], 

           k → hőátbocsátási tényező [W/m²·˚C], 

       A → hőátadó felület [m²], 

         Δt → a közegek hőmérséklet különbsége.  



Huzamosabb üzemelés eredményeként a hőátadó felületen lerakódás jelentkezik. Ez gátolja a 

hőátadást → el kell távolítani. Hogy erre mikor kerül sor, azt az alábbi tényezők befolyásolják: -  

fehérjék vagy más szerves vegyületek kicsapódnak a hőátadó felületre, 

                         -  borkő lerakódás. 

A közegek áramlása a hőátadó felület két oldalán egymáshoz viszonyítva a következő lehet:  

  - egyenáramú, 

  - ellenáramú, 

  - keresztáramú. 

 

egyenáramú hőcsere    ellenáramú hőcsere   keresztáramú hőcsere 

4. kép A hőcsere lehetséges megoldásai  

Az ábrákból látható, hogy a hőcserélő különböző pontjain a hőmérséklet-különbség más és más. 

Ezért számításoknál közepes hőmérséklettel kell számolni. A gyakorlatban elfogadható, jó 

megközelítést ad a közepes hőmérsékletre az alábbi egyszerű összefüggés: 

 

2

kn

közepes

tt
t


  

 

Ahol:   Δtközepes → közepes hőmérséklet [˚C], 

            Δtn → a nagyobb hőmérséklet-különbség [˚C], 

            Δtk → a kisebb hőmérséklet-különbség [˚C]. 

Ennek ismeretében a hőáramra vonatkozó előző összefüggés módosul: 

 

     Φ = k·A·Δtközepes 

 

A hőcserével kapcsolatos számítások elvégzéséhez még szükség van a közegek tömegáramának, 

valamint a fajlagos hőkapacitások (fajhő) ismeretére (a fajlagos hőkapacitás az a hőmennyiség, amely 

1 kg tömegű anyag hőmérsékletét 1 ˚C–kal emeli). 

A fajlagos hőkapacitás jele és mértékegysége:   cp [J/kg·˚C] 

Néhány anyag fajlagos hőkapacitását mutatja a következő táblázat: 

 

Anyag neve Fajlagos hőkapacitás [kJ/kg·˚C] 

víz 4,19 

sólé 3,40 

cefre 3,48 

must 3,10 

bor 3,73 

3.  



A hőáram kifejezése a tömegárammal: 

 

    Φ = qm·cp·Δt 

 

Ahol:   qm → tömegáram [kg/s] 

 

Példamegoldás 

Ellenáramú  hőkezelőben  bort  hűtünk 18 ˚C–ra. A  bor  hőmérséklete  belépéskor 60 ˚C, a 

hűtőközeg 6 ˚C-os víz, a hőcserélő felülete 10 m², a hőátbocsátási tényező 850 W/m²·˚C. A bort 

szállító szivattyú tömegárama 3000 kg/h. Milyen tömegáramban kell áramoltatni a hűtőközeget? 

A bor adatai: 

t1b = 60 ˚C 

t2b = 18 ˚C 

cp= 3,73 kJ/kg·˚C = 3,73·10³ J/kg·˚C 

qm= 3000 kg/h = 0,83 kg/s 

A víz adatai: 

t1v= 6˚C 

t2v= ? 

cp= 4,19 kJ/kg·˚C = 4,19·10³ J/kg·˚C 

qm= ? 

A hőcserélő adatai: 

K = 850 W/m²˚C 

A = 10 m² 

 

A hőáram kiszámolható a bor adataiból: 

Φ = qm·cp·Δt 

Φ = 0,83 · 3,73 ·10³ · (60 – 18) = 130 kW  

Ennek ismeretében meghatározható a közepes hőmérséklet: 

Φ = k · A · Δtköz. 
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Ennek felhasználásával a kilépő víz hőmérséklete: 
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t2 = 41,4 ˚C 

 

Minden rendelkezésre áll a hűtővíz tömegáramának kiszámításához: 

 

Φ = qm víz · cp víz · Δtvíz 

 

130 kW = qm víz · 4,19 · 10³ · 35,4 



 

qm = 0,876 kg/s = 3154 kg/h 

 

3.1 HŐCSERÉLŐK 

A borászatban jelenleg az alábbi hőcserélőket használják elterjedten: 

 - spirállemezes hőcserélő, 

 - csőkígyós hőcserélő, 

 - csőköteges hőcserélő, 

 - kettőscsöves hőcserélő, 

 - lemezes hőcserélő. 

 

3.1.1 Spirállemezes hőcserélő 

Felépítése:  - anyaga saválló acél, 

  - alakja korong alakú tartály, melynek egyik oldala nyitható, 

  - benne két ék alakú csatorna húzódik spirál alakban, 

  - méretei: átmérője 900 – 1200 mm, vastagsága 200 – 600 mm, 

  - hőátadó felülete 6 – 40 m², 

  - üzemi nyomása 2 bar, 

  - hőátadási tényezője: 1000 – 1200 W/m²·˚C, 

  - cefrehevítőként használatosak. 

 

 

5. kép Spirális hőcserélő 

Működése: a hőcsere ellenáramban valósul meg. A cefreszivattyú folyamatosan áramoltatja a cefrét, 

vele szemben pedig a hevítőközeg (meleg víz, vagy gőz) áramlik. 

 Jellemzői: - helyigénye kicsi, 

   - a hevítés vékony rétegben és gyorsan valósul meg, 

   - mechanikai hatások hevítés közben a cefrét nem érik, 

   - tisztítás, dugulás-elhárítás egyszerű. 

3.1.2 Csőkígyós hőcserélő 

Felépítése: az összes hőcserélő közül a legegyszerűbb. Gyakorlatilag csavarmenetszerűen 

feltekert cső. Mérete változatos, úgy a hőcserélő átmérőjét, mint a cső átmérőjét tekintve. A cső 

keresztmetszete lehet kör, vagy négyszög.   

Mustok erjedési hőmérsékletének szabályozására használják. Ezt a funkciót tartályra épített, 

vagy tartályba merülő formában látja el.  

Hőátadási tényezője a rászerelt kivitelnél a kis érintkezési felület és esetenként a bizonytalan 

érintkezés miatt alacsony, a merülő kivitelé jobb.  



A merülő csőkígyó a legolcsóbb hőátadó felület. Ha a helyzet megkívánja, több csőkígyót kell 

párhuzamosan kapcsolni. A csőkígyó hátránya, hogy a kígyót körülvevő meleg folyadék hőáramlással 

továbbítja a hőt, ami igen kis sebességgel történik. Az áramlás sebességét keverő alkalmazásával lehet 

növelni. 

A csőkígyós hőcserélő előnye egyszerűsége és olcsósága, hátránya az alacsony hőátadási 

tényező mellett a nehézkes, vagy esetenként lehetetlen tisztíthatósága. 

  

6. kép Csőkígyós belső hőcserélő 

 

7. kép Csőkígyós külső hőcserélő  

3.1.3 Csőköteges hőcserélők 

Felépítése: sok kis átmérőjű cső képezi a hőátadó felületet. Ezek összfelülete nagy, így nagy a 

hőátadó felület. Ha csak egyenes csövekből épül fel, akkor kisebb a berendezés ellenállása, mint az U 

csöves megoldásnál, ahol az áramló folyadék irányváltozásra kényszerül. 

A must vagy a bor a vékony csövek belsejében áramlik, míg a hűtő, vagy fűtőfolyadék kívül. A 

hőcsere keresztáramban valósul meg. 

Az alábbi ábra a csövek csőfalban történő hegesztéses rögzítését mutatja. 



 

8. kép Csőköteges hőcserélő  

Nagyobb hőmennyiségek átadására alkalmasak, elsősorban hűtőberendezéseknél alkalmazzák. 

3.1.4 Kettőscsöves hőcserélő (cső a csőben) 

Felépítése: gyakorlatilag két egymásba tolt cső. A belső csőben a kezelendő anyag áramlik, míg 

a külső cső a hőkezelő anyagot vezeti. Tiszta ellenáram valósul meg. Az egyenes csőszakaszok a 

könnyebb tisztíthatóság érdekében leszerelhető könyökcsövekhez csatlakoznak. A csőrendszert 

állványra szerelve működtetik. Mivel a hőátadó felület viszonylag kicsi, ezért a hőátbocsátási 

tényezőjük alacsony (k = 700 W/m²·˚C) 

 

9. kép Cső a csőben hőcserélő 

3.1.5  Lemezes hőcserélő 

A borászat legfontosabb hőcserélője. A kis áramlási keresztmetszet miatt (összeszerelve a 

lemezek közti távolság 1 – 3 mm) a dugulás elkerülése érdekében legalább derített tisztaságú must, 

vagy bor vezethető bele (egyébként must hőkezelésére a csőköteges hőcserélő alkalmasabb).  



Jellemzői:  

- hőátbocsátási tényezője a hőcserélők között a legmagasabb (2000 – 5000 W/m²·˚C), 

- melegkezelésnél hevítőközegként melegvizet célszerű alkalmazni, 

- hidegkezelésnél sólé használatos, 

- könnyen szabályozható, 

- üzemi nyomás 2 – 16 bar típustól függően. 

 

10. kép Lemezes hőcserélő részei 

A munkalemezek: általában téglalap alakú préselt lemezek. Anyaga titánnal ötvözött rozsdamentes 

acél. Felületük bordázott azért, hogy az áramlás jellege turbulens legyen. Ez biztosítja 

egyrészt a jó hőátadást, másrészt gátolja a lerakódásokat. Minél nagyobb a bordák 

egymással bezárt szöge, annál nagyobb a turbulencia, de a nyomásesés is.  

 A lemezek négy sarkában lévő nyílások összeszerelés után a folyadékvezető csatornákat 

képezik. A nyílások lehetnek áteresztő vagy elárasztó jellegűek. A lemezek között 

összeszorítás után tömítések biztosítják a szivárgásmentességet és a nyomásállóságot. A 

tömítés anyaga gumi, vagy speciális műanyag.  

 

11. kép Lemezes hőcserélő munkalemeze 

 Összeszerelve, az egymás mellett lévő lemezek között kialakulnak a kamrák, melyekben 

áramlanak a folyadékok. Minden második kamra vezeti ugyanazt a folyadékot.  

 Meghatározott számú munkalemezből (hőátadófelület!) összeállított lemezköteg képez egy 

működő egységet. A lemezek összerakásával, és a folyadékok bevezetésének helyével 

meghatározható a hőátadás jellege (egyenáramú, vagy ellenáramú). Az áramlás iránya 

megváltoztatható a fordítólemezzel. 

 A lemezek közt áthaladó bor felveszi ugyan a kívánt hőmérsékletet, de a behatás idejét a 

hőntartók biztosítják. Ezek lehetnek a munkalemezzel megegyező méretű keretek, vagy a 

hőkezelőn kívül elhelyezkedő csőkígyó. Áramlási keresztmetszetük lényegesen nagyobb, 



mint a hőcserélőben lévő áramlási keresztmetszet, ezért az áramlás sebessége lecsökken, 

ezzel együtt az áramlás időtartama megnő. 

 Választólapot akkor alkalmaznak, ha egy hőcserélőn belül többféle hőkezelést végeznek 

ugyanazon a boron (kombinált hőkezelés). A választólap a különböző munkafázisok 

lemezkötegeit választja el egymástól. Méretei megegyeznek a munkalemezek méreteivel. 

Nem vesznek részt konkrétan a hőátadás folyamatában, folyadékvezető csonkokkal, 

mérőműszerekkel rendelkeznek. 

A fejlap: az állvánnyal egy egységet alkot. Hozzárögzítik a síneket, melyek a berendezés többi elemét 

tartják. Lehetnek rajta különböző szerelvények, műszerek és automatika elemek is.  

A véglap: egyik oldalával a munkalapokhoz, másik oldalával a szorítószerkezethez csatlakozik.  

A szorítószerkezet: feladata egységbe foglalni a hőkezelő berendezés elemeit, valamint biztosítani a 

tömítésekkel együtt a szivárgásmentességet és a nyomásállóságot. Egy vagy többorsós 

lehet, nagy hőcserélőknél hidraulikus megoldású. Igényesebb gyártmányoknál az állványon 

lévő jel mutatja az üzemkész berendezés pontos hosszát. Más esetekben az üzemelési 

utasításban rögzítik mm pontossággal a berendezés üzemkész hosszát. 

Működése: a szivattyú által szállított bor belépve a berendezésbe a hőkezelő lemezek közé jut, a 

lemezek között áramlik a gyűjtőcsatorna felé. Eközben vagy hőt vesz fel a lemez túlsó 

oldalán áramló közegtől, vagy átadja saját hőtartalmának egy részét. A gyűjtőcsatornán 

keresztül a kivezető csonkhoz jut. Innen vagy kivezetjük a berendezésből, vagy másik 

munkafolyamatba irányítjuk. 

 A lemezes hőkezelőn elvégezhető műveletek: - melegkezelés (pasztőrözés), 

        - hidegkezelés, 

        - kombinált kezelés. 

A melegkezelő berendezés részei: - hevítő, 

      - hőntartó, 

      - visszahűtő (ez nem feltétlen rész).  

 

 A hidegkezelő berendezés részei: - előhűtő, 

      - mélyhűtő. 

  

 A kombinált hőkezelő berendezés részei: - hevítő, 

       - hőntartó, 

       - regeneratív hőcserélő, 

       -előhűtő, 

       - mélyhűtő. 

 



 

12. kép Kombinált hőkezelés 

Eddig a szerelhető lemezes hőcserélőkről beszéltünk. Ezek jellemzője többek között, hogy a 

lemezek között gumitömítések vannak, a lemezeket a fejlap és a véglap zárja egységbe a 

szorítószerkezet segítségével. Tisztítása, hibás lemez cseréje, lemezek számának csökkentése vagy 

növelése, tömítések cseréje stb. szétszerelés után könnyen és gyorsan megoldható. 

A lemezes hőcserélők másik típusa a forrasztott lemezes hőcserélő. Ezek felépítése annyiban 

hasonlít a szerelhető lemezes hőcserélőkhöz, hogy hőcserélő lemezekből áll, de nincsenek 

gumitömítések, tartósínek, szorítóelemek. Ehelyett a lemezek az élek mentén keményforrasztással 

forrasztva vannak, két zárólemezzel, csatlakozókkal és műszerekkel rendelkeznek. A forrasztás 

szolgál a lemezek közti tömítésként is. A négy csatlakozó az egyik zárólemezen van.  

Üzemi nyomása az ilyen berendezéseknek nagyobb. Ugyanakkor a tisztítása, estleges javítása 

körülményesebb.  

 

13. kép Forrasztott lemezes hőcserélő 

3.2 KALORIKUS BERENDEZÉSEK 

A kalorikus berendezések szolgáltatják a hőkezelő berendezések működéséhez szükséges 

melegenergiát és hidegenergiát. 



A melegenergiát a borászatban használt hőkezelő berendezésekhez melegvíz biztosítja. A 

melegvizet alacsony nyomású kazánokból nyert gőz segítségével, általában csőköteges hőcserélőben 

állítják elő. A hőcserélőben a gőz lecsapódik, leadja a lecsapódási hőt, ez melegíti a vizet, a 

kondenzvizet pedig a kazánba visszavezetik, és újra gőzzé alakítják. 

A kazánok különböző tüzelőanyaggal fűthetők. A tüzelőanyag elégetéséből származó hő 

segítségével vízből állítják elő a gőzt. A halmazállapot-változáshoz sok hő kell (ez a párolgási hő), 

amit a gőz magában tart, és amikor vízzé lecsapódik, akkor leadja (lecsapódási hő). 

A borászatban a hőcserélőkhöz használatos alacsony nyomású gőzkazánok hatásfoka kb. 92%, a 

megengedett legnagyobb túlnyomás 0,5 bar, telített gőzének hőmérséklete 111°C, gőztermelésük kb. 

0,5-1,0 t/h. 

 

A hidegenergiát hűtőgépekkel lehet előállítani. A hűtőgépek működésének fizikai alapja az, 

hogy a folyadékok párolgásához hő kell. A hűtőgépekben használatos folyadék a hűtőközeg.  

Olyan anyag alkalmas hűtőközegnek, amely hevesen párolog, és könnyen cseppfolyósítható. 

Ilyenek a különböző freonok és az ammónia. Az előbbieket környezetvédelmi szempontok miatt ma 

már nem használják hűtőgépekben.  

A hűtési körfolyamat mindig zárt rendszerben zajlik. A körfolyamatot létre lehet hozni 

kompresszor segítségével (kompresszoros hűtőgép), vagy adszorpciós úton (adszorpciós hűtőgép). 

A kompresszoros hűtőgépek előnyei:   - nagyobb hűtési teljesítmény, 

        - jobb hatásfok. 

Ipari környezetben kompresszoros hűtőgépeket használnak. 

 

14. kép Kompresszoros hűtőgép 

Fő szerkezeti részei:1.  kondenzátor, 2.  fojtószelep, 3.  elpárologtató,4.  kompresszor. 

 

Működésének fázisai: 

Az elpárologtatóba a hűtőközeg folyékony halmazállapotban lép be. Itt végighaladva elpárolog, 

ehhez a halmazállapot-változáshoz a szükséges hőt a környezetéből nyeri, azaz lehűti a környezetét.  

 

Az elpárologtatóban keletkező hűtőközeg gőzt a kompresszor folyamatosan elszívja, így teszi 

lehetővé a folyamatos párolgást. Az elszívott gőzt a kondenzátorba nyomja megnövelt nyomással és 

hőmérséklettel. 

 

A kondenzátorban a magasnyomású gőz hőtartalmának jelentős részét a környezetének (levegő) 

adja át, és lecsapódik. Folyékony halmazállapotban hagyja el a kondenzátort. 

 

A fojtószelepen halad keresztül. Itt nyomása lecsökken, sebessége megnő. Ilyen állapotban 

kerül az elpárologtatóba, ahol újra kezdődik, illetve folytatódik a körfolyamat mindaddig, ameddig a 

hőérzékelő le nem állítja a kompresszor működését.  

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Heatpump.svg&filetimestamp=20071213082053


4. PALACKELŐKÉSZÍTÉS GÉPEI 

A bor palackozásának elsődleges célja a bor minőségének tartós megőrzése. A hazai piacra 

kerülő borok egy részét kellően előkészített visszárus palackokba töltik, míg az exportra kerülő borok 

minden esetben gyári új ún. „hutasteril” palackokba kerülnek. 

A palackozás ma már nemcsak a jól felszerelt nagyüzemek lehetősége, nem túl nagy 

beruházással kisebb üzemek is meg tudják oldani az önálló palackozást (a palack-előkészítéssel 

együtt).  

Ahhoz, hogy a visszárus palack töltésre alkalmassá váljon, többféle kezelést, előkészítést  

igényel. Ezek a következők: - a palack felületéről a különböző maradványok eltávolítása, 

- a palack belsejében lévő dugó eltávolítása, 

- a palackok áztatása lúgos oldatban, 

- a palackok külső- és belső mosása, 

- öblítés, csepegtetés, szárítás. 

4.1 VISSZÁRUS PALACKOK ELŐKÉSZÍTÉSE 

A visszárus palackoknál a mosás előtt esetenként el kell végezni a kapszulamaradványok 

eltávolítását. Erre a célra kifejlesztettek kisüzemi és nagyüzemi gépeket is, mindkettőnél azonos 

működési elvvel. Forgó drótkorong (a kisüzemi gépnél), vagy forgó drótkorongsor (a nagyüzemi 

gépnél) távolítja el a kapszula maradványokat. Mindkét berendezés alkalmas más jellegű 

maradványok eltávolítására is. 

 

15. kép Kisüzemi szerelék eltávolító 

 

16. kép Nagyüzemi szerelék eltávolító 



A palackok belsejéből a dugó, vagy a dugómaradvány eltávolítása kézi erővel történhet. 

 

A palackmosó berendezésre két nagy feladat hárul: egyrészt a palack belsejében lévő 

szennyeződés (rászáradt bormaradvány, esetleg idegen anyag stb) eltávolítása, illetve a korábbi 

címkézésből származó címkék és egyéb külső szennyeződések eltávolítása. Ezt az összetett feladatot 

különböző hőmérsékletű vízsugarak, illetve 2 %-os lúgoldat segítségével látja el. A korszerű 

mosóberendezések az előkészítés különböző részfolyamatait egy – többnyire robosztus felépítésű - 

géptestben végzik. 

Ezek a gépek meglehetősen komplikált felépítésűek: a vázon és a burkolaton kívül tartalmazzák 

a be- és kirakó szerkezeteket, a bonyolult hajtóművet, a szállítószerkezetet, a mosó- és 

áztatóberendezést (szivattyúkkal, szűrőkkel), a folyadékhevítőket és a szárító berendezést. A 

különböző gyártmányok mindegyike tartalmazza az előbbieket, különbség köztük a mosási menetrend 

egyes részeinek időtartamában van. 

A mosóberendezés fő szerkezeti részei: - hajtómű, 

      - be- és kirakószerkezet, 

- palacktartó, 

      - palackszállító berendezés, 

      - mosószerkezet, 

      - segédberendezések, 

      - kiegészítő berendezések. 

 

A hajtómű: a mosóberendezés mozgó szerkezeti részeinek meghajtását (a szivattyúk kivételével) 

egyetlen 3 fázisú aszinkronmotor végzi, a fokozatmentesen szabályozható fordulatszámú 

főhajtóművön keresztül. A villamos motor nyomatéka kardántengelyeken át jut el a 

segédhajtóművekhez, ezek hajtják meg a mozgó szerkezeti elemeket. Az egész 

hajtóberendezés a palackmosó egyik hosszanti oldalára van szerelve. 

 

Be- és kirakó szerkezet: a gyártmányonként eltérő kialakítású be- és kirakószerkezetek feladata 

azonos: berakni a palacktartókba a kellően előkészített mosásra váró palackokat, és a 

folyamat végén a tiszta, de nem steril palackokat a palacktartókból eltávolítani. A be- és 

kirakószerkezet lehet a mosógép ugyanazon a végén, vagy a gép két különböző végén. Ez 

utóbbi megoldás az újrafertőződés elkerülése szempontjából a megfelelő.    

 A berakószerkezet működése: a tisztításra váró palackokat a rendezőszerkezet a 

berakópályák elé torlasztja. A soron következő palackokat az emelőrúd a berakópályán az 

üres palacktartókba tolja. 

 

17. kép Palackberakó pálya 

 



 A kirakószerkezet működése: a tisztítási folyamat végén a palacktartóból a soron következő 

palack a kirakópályára csúszik. Itt az ellipszis pályán mozgó kirakóujj a palack talprésze alá 

nyúl, majd tovább haladva a palackot a fogadólapra helyezi. Innen a szállítószalag 

elszállítja. 

 

18. kép Palackkirakó pálya 

 

A palacktartók: egy palack befogadására alkalmas cellák. Kiképzésük olyan, hogy lehetővé teszi a 

benne lévő palack külső és belső tisztítását. Ennek megfelelően egyik végük nyitott (itt 

történik a be- és kirakás), a másik végükön különböző kivágások segítik a zavartalan 

mosást.  

 Anyaguk hőálló műanyag. A cellákat palacktartó ládákba rögzítik, a mosóberendezés 

nagyságától függően soronként 6-100 darabot. A ládák két végükkel szállítólánchoz 

csatlakoznak.  

 

19. kép Palacktartó szerkezetek 

A palackszállító berendezés: láncos szerkezet, a palacktartó ládák mozgatását végzik. A láncszemek 

szabadonfutó görgőkkel vannak ellátva, ezek a görgők egyrészt a lánc futását segítik, 

másrészt teherhordó szerepük is van.  

 



 

 

20. kép Szállítólánc kialakítása 

 A korszerű palackmosó berendezések folyamatos működésűek. Ilyen körülmények között a 

szennyezett palackok alapos tisztítása csak úgy valósulhat meg, ha a palackszállító 

berendezés és a mosómező egy ideig együtt halad. E mosási periódus idejének leteltével a 

mosómező visszatér kiindulási helyzetébe, és újra kezdi az egész műveletet. A palackok és 

a mosómező együttmozgását, a folyadéksugarak pontos irányítását (főleg a palackok belső 

tisztításánál fontos) viszonylag bonyolult mechanizmus biztosítja. 

 

A mosószerkezet: feladata a mosó- és öblítő folyadéksugarak előállítása és a tisztítandó felületre 

juttatása.  

 A mosószerkezet egysége a mosómező. Egy mosómező csak azonos kémiai összetételű és 

azonos hőmérsékletű mosó-, vagy öblítő folyadékot szállít.  

 A mosómező szórócsövekből áll. A szórócső keresztmetszete kör vagy négyszög, rajtuk 

egyenletes elosztásban menetes csatlakozással fúvókák helyezkednek el. Átmérőjük a 

feladattól függően 2-10 mm. Tisztítás céljából könnyen kiszerelhetők.  

 

21. kép Szórócső kialakítása 

 A szórócsövek lehetnek álló vagy elforduló kivitelűek. 

 



 

22. kép Lengősugaras mosás 

    A jobb tisztítóhatás elérése érdekében –és víztakarékossági szempontból– egyes 

gyártmányok szórócsövei folyadékimpulzusokkal működnek. 

 A szórócsöveket cetrifugál szivattyúk látják el a szükséges folyadékkal. Üzemzavar 

elkerülése érdekében a mosó- és öblítőfolyadékok folyamatos szűréséről gondoskodni kell.  

    Az üzemelő szivattyúk a mosógép egyik hosszanti oldalán helyezkednek el.  

 

Segédberendezések:  - oldattároló tartályok, 

- lúgszűrők. 

                

               Az oldattároló tartályok a különböző kémiai összetételű és különböző hőmérsékletű 

mosófolyadékok összegyűjtésére és tárolására szolgálnak. A mosógép szerves részét 

képezik. Felül nyitottak, a bennük lévő folyadék technológiailag szükséges hőmérsékletét 

gőzfűtéssel biztosítják.  

 Ebbe a kategóriába tartoznak az áztató tartályok is. Ezek nagyobb térfogatúak, mint a tároló 

tartályok. Szerepük rendkívül fontos. A hosszabb ideig (több percig) tartó áztatás során 

lazulnak fel és válnak le a címkék, illetve a különböző szennyeződések. Egy palackmosó 

gépben egy vagy több áztatótartály is lehet.  

 

23. kép Tartály fűtésvázlata 

 A lúgszűrők nélkülözhetetlenek a palackmosók működésében. Folyamatosan kiválasztják a 

keringetett mosó- és öblítőfolyadékból a kisebb-nagyobb szilárd szennyeződéseket. Ezzel 

biztosítják a palackmosó folyamatos, dugulásmentes üzemelését. 



 Két típusa használatos. Egyszerűbb esetben kézzel kivehető és tisztítható keretes szűrőt 

használnak. Nagyobb teljesítményű gépek forgó szűrőberendezéssel üzemelnek. Ezekből az 

összegyűlt címkemaradványokat vagy kézzel, vagy gépi úton távolítják el, és juttatják a 

gyűjtőkosárba. 

 

Kiegészítő berendezések:  -     különböző műszerek és szabályzó berendezések, 

-    öblítővíz melegítő, 

- öblítővíz hűtő, 

- segédanyag adagoló, 

- vízlágyító berendezés, 

- mosóoldat utánadagoló berendezés, 

- ultrahang kezelő berendezés, 

- közömbösítő berendezések. 

                

               A különböző műszerek és szabályzó berendezések a palacktisztító gépek működésének 

ellenőrzését, biztonságos üzemelését és automatikus működését teszik lehetővé. 

 

 Öblítővíz melegítő: egyfokozatú lemezes hőcserélő, melegsteril palackozás előtt az 

öblítővizet melegíti 60 – 90 ˚C-ra, ami aztán a palackokat melegíti fel. 

 

 Öblítővíz hűtő: a nagy CO2 tartalmú italok palackozásánál előnyös a minél alacsonyabb 

hőmérsékletű (4˚C) palack. 

 

 Segédanyag adagoló: a mosás különböző fázisaiban a hatás fokozására különböző 

anyagokat (pl. vízlágyító, fertőtlenítőszer) injektálnak a mosófolyadékba. 

 

 Vízlágyító berendezés: a mosás teljes folyamata során a felhasznált víznek lágynak kell 

lenni (4-8 nk˚). Hazánkban a víz általában közepesen kemény, lágyítani kell. Erre a célra 

leginkább ioncserélős vízlágyítót használnak. 

 

 Mosóoldat utánadagoló berendezés: a palacktisztítás hatékonyságának egyik feltétele a 

mosóoldat pH értékének állandó szinten tartása. Ezt az értéket műszerek állandóan 

ellenőrzik, a mért értékeket szabályzó berendezésekbe továbbítják. Ezek alapján az 

adagolószivattyúk a szükséges mennyiséget a mosóoldatba juttatják. 

 

 Ultrahang kezelő berendezések: gyorsítják a palackok felületéről a különböző 

szennyeződések leválását. 

 

 Közömbösítő berendezések: a palackmosó gépek lúgos kémhatású szennyvizét 

közömbösíteni kell. Ez történhet valamilyen sav adagolásával, de megvalósítható CO2 gáz 

segítségével is (füstgáz). A közömbösítés csak ülepítés után történhet. Ezek  a berendezések 

automatikus működésűek.  



 

24. kép Palackmosógép 

 

A tisztító hatást befolyásoló tényezők:  

  - a mosóoldat hatóanyag tartalma (lúgkoncentráció 1-2 %), 

  - a mosóoldat hőmérséklete, 

  - a behatás ideje, 

  - a mechanikai hatás: - lüktető sugaras kezelés, 

     - lengősugaras kezelés, 

  - a palack szennyeződéseinek milyensége, 

                       - a mosási menetrend: a különböző gyártmányok általában a műveletek 

egymásutánjában megegyeznek, de a műveletek behatási ideje különböző. 

 

 

25. kép Palackmosás fázisai 

 A mosás fázisai: 1.   palackok beadagolása 

    2.   öblítés 40˚C-os vízsugárral 

    3.  áztatás 65˚C-os lúgos oldatban 

    4.   címkemaradványok eltávolítása lúgoldattal 



    5.   külső-belső mosás 80˚C-os lúgoldattal 

    6.   lúgeltávolítás a palackról 50˚C-os meleg vízzel 

    7.   külső-belső mosás 50˚C-os meleg vízzel 

    8.   külső-belső mosás 25˚C-os vízsugarakkal 

    9.   öblítés csapvízzel 

    10. csepegtetés, szikkasztás, szárítás 

    11. palackok kirakása 

4.2 PALACKÖBLÍTŐ GÉPEK 

Ez a témakör az új, gyári palackokról szól. Ezek szállítás, raktározás közben beporosodhatnak, 

illetve a gyártás során kerülhet bele például üvegpor. Ilyen szennyeződések eltávolítására szolgálnak 

az öblítő gépek. 

Az öblítés történhet vízsugárral vagy légsugárral. 

 

26. kép Forgódobos palacköblítő gép 

A gép fő részei: - öblítődob, 

   - palackszállító szerkezet, 

   - öblítőszerkezet. 

Ennek a gépnek a feladata sokkal kevesebb, mint a palackmosó berendezésé, ezért felépítése is 

sokkal egyszerűbb. 

Az öblítődob gyűrű alakban összefogott palacktartókból áll, működés közben szakaszosan 

forog. Az állásidő és a fordulatszám szabályozható. 

A palackokat mechanikus működésű be- és kirakó szerkezet mozgatja.  

Az öblítőszerkezet a palackokat kívül és belül öblíti a szórócsöveken lévő fúvókákkal. Az 

öblítőfolyadékot a tartályokból centrifugál szivattyúk szállítják a fúvókákhoz. 

Az öblítés fázisai a palackok haladási irányának megfelelően: - előöblítés, 

         - öblítés, 

         - utóöblítés. 

Hideg (12-15˚C), illetve meleg (65-90˚C) folyadéksugarakkal dolgozhatnak. 

 

Forgalmaznak félautomata palacköblítő gépeket középüzemek számára, amelyeknél a palackok 

be- és kirakása kézzel történik. Ezek teljesítménye szerényebb, de munkaminőségük kifogástalan.  



 

27. kép Félautomata palacköblítő gép 

A kisüzemek válogathatnak a különböző kialakítású kefés mosók között. A kisebb 

teljesítményűeknél a kefét a hálózati víz nyomása forgatja, míg a nagyobbaknál villamos motor 

fordulatszám csökkentő áttételen keresztül. Természetesen ezek a visszárus palackok tisztítására nem 

felelnek meg, arra azonban jók, hogy a gyári új palackokat kívül és belül megtisztítsák. 

4.3 PALACKSTERILIZÁLÓ GÉPEK 

A palackmosó berendezésből kikerülő palackok ránézésre tiszták, de korántsem csíramentesek. 

A hidegsteril palackozás alapelve az, hogy nemcsak a letöltendő bornak, hanem mindennek, ami 

kapcsolatba kerül vele, sterilnek kell lenni. Tehát a steril palack ezen a területen alapvető 

követelmény. 

A sterilizálás történhet:  - öblítéssel, illetve 

      - sterilizáló oldatba merítéssel. 

 

Az általánosan használt sterilizáló szerek: - SO2 (gáz, vagy inkább 2 %-os oldat), 

      - hidrogénperoxid (H2O2), 

      - perecetsav, 

      - ózon, 

      - forró víz vagy gőz. 

4.3.1 Kénessavas sterilizáló gép 

Felépítése hasonlít a forgódobos palacköblítő géphez. 

Fő szerkezeti részei: - dob a lengő palacktartókkal, 

   - áztatótartály az SO2 palackkal, az utánadagolóval és a szivattyúval, 

- öblítőberendezés a fúvókákkal, a sterilvízzel és a csírátlanító   lapszűrővel, 

- be- és kirakó szerkezet, 

- elszívó berendezés, 

- variátoros hajtómű. 



 

28. kép Forgódobos kénessavas sterilizáló 

Működése: a palackberakó szerkezet a palackokat a függesztett műanyag palacktartókba helyezi. 

Forgás közben a palackok belemerülnek a 2 %-os kénessavba, itt legalább 1 percig 

tartózkodnak, ez biztosítja a sterilizáló hatást. Innen kiemelkedve a palackokban lévő 

H2SO3 visszaömlik az áztatótartályba. A palackokban maradt minimális kénessavat az 

öblítő szakaszban steril víz távolítja el. A szikkasztó szakasz után a steril palackok 

elhagyják a gépet. A működés közben keletkező SO2 gáz folyamatos elszívásáról 

gondoskodni kell.  

 Kénessav helyett 0,8 ezrelékes ózonfürdő is alkalmazható. 

 

Ezen a területen sem feledkeztek meg a kisebb üzemek ilyen irányú igényeiről. Az alábbi ábrán 

félautomata sterilező berendezés látható. 



 

29. kép Kisüzemi kénessavas sterilizáló 

Működése: a palackokat kézzel kell felhelyezni, majd a folyamat végén leszedni. A gép 

körforgó rendszerű. Egy körülfordulás alatt a sterilizálás valamennyi fázisa megtörténik: a palackok 

felrakása és leszedése, a 2 %-os kénessav befecskendezése, a hatásidő letelte, sterilvizes öblítés, 

csepegtetés. Az elhasznált öblítővizet külön kell gyűjteni. 

Bármilyen gépen történt a sterilizálás, a sterilizált palackokat a lehető legrövidebb időn belül 

palackozni kell. 



5. PALACKTÖLTŐ GÉPEK 

A palackozásra akkor kerülhet sor, ha a bor palackérett, azaz alkotórészei összhangban vannak, 

a bor harmonikus, fajtajellege kifejeződik. 

A bor palackokba töltését palacktöltő gépek végzik. Szénsavmentes italok töltésére a vákuum 

töltőket használják, míg szénsavas italok töltésére az ellennyomásos töltőgépeket. 

A töltőgépek általában egy- vagy többféle palackzáró géppel kombinálva, ún. monoblokk 

rendszerben készülnek. 

 

30. kép Palacktöltő-parafadugózó monoblokk 

A monoblokk megoldás előnyei: 

- racionális gazdálkodás hellyel és idővel, 

- szakmai követelmények maradéktalan kielégítése, 

- kitűnő ár- értékarány. 

A folyadékot a palackba szintre, vagy térfogatra töltik. A szintre töltés azt jelenti, hogy a bor 

szintje az azonos méretű palackokban azonos magasságban van. A borászatban általában ezt a töltési 

módot alkalmazzák. Térfogatra töltési eljárást a pezsgő-, és az üdítőital gyártás használ. 

5.1 VÁKUUM TÖLTŐGÉPEK  

Működésük lényege az, hogy a töltőgép tartályában és a palackban azonos nyomást (a 

légkörinél kisebb kb. 0,5 bar nyomást) létesítünk, és az ital gravitációs úton jut a palackba. 

Fő szerkezeti részei: - tartály, 

   - töltőszelep, 

   - palackemelő, 

   - légszivattyú, 

   - hajtómű, 

   - szabályzó berendezések. 

Tartály: saválló acélból készül, korong alakú. Mérete a töltőszelepek számától függ. Úszós 

szintszabályzó biztosítja benne az állandó folyadékszintet. Felső részén kettős csőcsatlakozás: 

egyrészt az ital bevezetésére, másrészt a vákuumszivattyú által elszívott levegő elvezetésére. 



Kívül szintmutató és hőmérő található. A töltőszelepek a tartály fenékrészén vannak, 

darabszámuk a gép típusától függően: 1 – 100 db. 

 

31. kép Vákuum töltő elvi felépítése 

Töltőszelep:  

 Fő részei:  - légcső, 

        - szelep, 

        - központosító, 

        - töltésszint szabályzó. 

 Légcső: a töltőszelep középvonalában helyezkedik el, összeköti a palack és a töltőgép 

tartályának légterét. 

 Szelep: a légcsőre van építve, a szelepházban helyezkedik el, rugóerő ellenében működik, 

rajta keresztül áramlik a bor a palackba. 

 Központosító: a palackot a töltőszelepre vezeti, benne tömítőgyűrű található. 

 Töltésszint szabályzó: a légcső hosszának változtatásával. 



 

32. kép Vákuum töltőszelep (töltőcső nélküli) 

 

Palackemelő: feladata a palackok függőleges mozgatása. 

 Részei:   - emelőrúd, 

      - palacktartó, 

      - rugók, 

      - kényszerpálya. 

 Működése: a palackasztal a palacktartókkal együtt forog, a kényszerpálya áll. A rugók a 

palacktartókat felső helyzetükben tartják. Forgás közben a palackemelők görgői nekiütköznek 

az álló kényszerpályának, ezen legördülnek, a rugó megfeszül, a palacktartók alsó helyzetbe 

kerülnek. Ilyenkor kerül rá az üres palack, majd tovább forogva a rugó a palackot a 

töltőszelepre szorítja. 



 

33. kép Vákuumtöltő palackemelője 

Légszivattyú: többnyire centrifugális ventillátor, mely kb. 0,5 bar légritkítást állít elő. Az elszívott 

levegőt a szabadba nyomja. 

 

Hajtómű: a bor palackozása közben a vákuum töltőgép asztala körbe forog szabályozható 

fordulatszámmal. Ezt a feladatot látja el a hajtómű.  

 

Szabályzó berendezések:  

 

1./ magasságszabályozás: a különböző palackok magasságához való igazodás, mechanikus vagy 

hidraulikus berendezés. 



 

34. kép Vákuum töltőgép magasságszabályozása 

 

2./ a palackok közti távolság szabályozása a palackszállító szalagon a palackrendező csiga 

feladata. 

 

35. kép Vákuum töltőgép szakaszoló csiga 

3./ a palackoknak a töltőgépbe való be- és kiterelését terelőcsillagok és terelőívek végzik. 

 

 

36. kép Terelőcsillagok és terelőívek 

 

Működése 

A vákuum töltőgép működését az alábbi ábrasoron kísérjük figyelemmel: 



 

37. kép Vákuum töltőgép működésének fázisai (töltőcső nélküli) 

Kezdeti állapot: borszelep zárva, a légcsövön keresztül a ventilátor folyamatosan szívja a levegőt. 

Légritkítás: a palackemelő a palackot felszorította a töltőszelepre, ezzel kinyílt a borszelep is (a 

szelepház a felette lévő rugó ellenében felnyomódik), de amíg a palackban nagyobb a 

nyomás, mint a bortartályban, addig a bor nem áramlik a palackba. Kiegyenlítődik a 

nyomáskülönbség a légszivattyú működésének hatására. 

A töltés kezdete: a bor gravitációs úton a palackba áramlik, a levegőt a palackból a légszivattyú 

folyamatosan elszívja, a bor megtölti a palackot. 

A töltés vége: amikor az emelkedő borszint eléri a légcső végét, a bor beáramlása megszűnik, mert a 

palack nyakában lévő (maradó) levegő nyomása kicsit megnő, és nem engedi a bor további 

beáramlását (ez a nyomás nagyobb, mint a felette lévő boroszlop hidrosztatikai nyomása) 

A tele palack lesüllyed: a palackemelő a tele palackot lesüllyeszti, a palack szája elválik a 

töltőszeleptől, a töltőszelep zár, a csőben lévő bormaradékot a folyamatosan működő 

légszivattyú a tartályba juttatja (csepegés nincs), a tele palackot a kiterelő szerkezet a 

szállítószalagra juttatja. 



 

38. kép Vákuum töltőgép töltőszelepei és palackemelői 

A vákuumtöltő gépek töltési rendszere egy- vagy többkamrás lehet. Az egykamrás töltőgépben 

a bor és a vákuum ugyanabban a térben – tartályban van (az előzőek szerint).  

A többkamrás vákuum töltőgép bor- és vákuumtere külön tartályban van. A bortartályban a bor 

felett a nyomás 1 bar. Töltéskor a palack a töltőszelepre felnyomódik, a palackban a nyomás 

lecsökken, a bortartályban lévő nagyobb nyomás hatására a bor a palackba áramlik. Amikor a bor 

szintje eléri a szívócső peremét, a bor áramlása megszűnik.  

 

Üzemelési jellemzők: 

- szabályozása, üzemelése egyszerű, 

- gyors palacktöltés (≈ 0,06 l/s), 

 - hideg- és melegsteril töltésre egyaránt alkalmasak, 

 - csak csendes borok (max. 2 g/l CO2) palackozására használhatók, 

 - illóanyag veszteséggel kell számolni (állandó szívóhatás). 

 

Videó: Vákuumtöltő munkában (Criveller - Microblock in operation at Rio Grande Winery 

New_1.avi) 

 

5.2 AZ ELLENNYOMÁSOS TÖLTŐGÉPEKRE 

 Jellemző, hogy töltés során a palackban és a bortartályban a légkörinél nagyobb nyomás 

uralkodik. Ez az ún. töltőnyomás, értéke 1,5-2,0 barral haladja meg az adott hőmérsékleten a borban 

lévő CO2 nyomását. Ez akadályozza meg a CO2 felszabadulását.  

Fő szerkezeti részei: - tartály szintjelzővel, nyomásmérővel, hőmérővel, 

   - töltőszerkezet a szelepekkel, 

   - palackemelő, 

   - hajtómű, 

   - szabályzó berendezések, 

   - kiegészítő berendezések. 

Tartály: saválló acélból készül, gyűrű alakú, nyomásálló, működés közben forog.  Az ital és a 

feszítőgáz vezetékek (sűrített levegő, N2, CO2) felül vagy alul csatlakoznak a tartályhoz. A 

tartályban az állandó borszintet a feszítőgáz bevezető szelep, és a lefúvató szelep biztosítják. 

Ezeket szintérzékelő szondák vagy úszó vezérlik. Ha emelkedik a bor szintje, akkor a 

feszítőgáz szelep nyit, és a növekvő gáznyomás csökkenti a beáramló bor térfogatáramát. Ha 

alacsony a bor szintje, akkor a lefúvató szelep nyit, csökkenti a feszítőgáz nyomását, és 



növekszik a beáramló bor térfogatárama. A töltőszelepek a tartály aljához vagy az oldalához 

csatlakoznak.  

Balesetelhárítási okokból a tartályt acéllemez burkolat övezi. Erre szerelik fel belülre 

azokat az ütközőket, amelyek a szelepeket működtetik. Az ütközők helyzete a burkolat belső 

felületén változtatható. 

 

39. kép Ellennyomásos töltőgép tartályának kialakítása 

Töltőszerkezet: Több különböző feladatot ellátó szelepből van felépítve (gázszelep, folyadékszelep, 

fesztelenítő szelep, védőgáz szelep), feladata a közegek áramlásának irányítása. Többnyire 

mechanikus működésűek.  

 Fajtái: -    általános ellennyomásos töltőszerkezet, 

- légtelenítés mellett működő töltőszerkezet, 

                       -     védőgázas öblítést is végző töltőszerkezet. 

 Általános ellennyomásos töltőszerkezet felépítése: 

                                      -     légcső a végcsővel és a terelőkúppal, 

-  rugóterhelésű gázszelep a külső működtető karral, 

- folyadékszelep a rugóval és a szelepüléssel, 

- szelepfej a folyadékcsatornával, a lefúvató csatornával és a  

tolattyús szeleppel, 

  -    központosító harang. 



 

40. kép Ellennyomásos töltőgép mechanikus vezérlésű töltőszelepe 

 Működése:  

  Kiinduló helyzet: a tartályban ital, felette túlnyomás, a töltőasztal forog,  

         a tartály a töltőszerkezetekkel forog. 

  Előfeszítés: palackemelő   a   soron   következő  palackot  a  töltőszelephez  

         csatlakoztatja,  a  gázszelepet   működtető  kar   elfordul  (külső 

         ütköző), gázszelep nyit, sűrített gáz áramlik a palackba, a nyomás 

         kiegyenlítődik. 

 Töltés: a folyadékszelepet a rugó megemeli, az ital a palackba áramlik. 

 Töltés vége: amikor az ital szintje eléri a végcső szélét, a palack nyakában a  

          nyomás  megnő,  az  ital  beáramlása megszűnik. Gázszelep zár 

         (külső ütköző), folyadékszelep zár. 

 Fesztelenítés: tolattyús  szelep  nyit  (külső ütköző),  a  túlnyomás   a  palack  

            nyakában megszűnik.  

 A tele palack lesüllyed. 



 

kiinduló helyzet  előfeszítés töltés  töltés vége fesztelenítés tele palack lesüllyed 

41. kép Ellennyomásos töltőgép töltés fázisai 

 A légtelenítés mellett működő töltőszerkezet működésének fázisai: 

   - légtelenítés, 

   - előfeszítés (inert gázzal), 

   - töltés, 

   - fesztelenítés. 

 A töltés levegő kizárásával megy végbe, a palack nyakában inert gáz marad. 

 

 A védőgázas öblítést is végző töltőszerkezet működésének fázisai: 

   - előfeszítés, 

   - töltés, 

   - védőgázas öblítés, 

   - fesztelenítés. 

 Az előfeszítés többnyire sűrített levegővel történik, a töltés végén a palack nyakában 

maradó sűrített levegőt – a fesztelenítés előtt – védőgázas öblítéssel távolítja el. 

 

Palackemelő:  felépítése hasonló, mint amit a vákuum töltőgépnél használnak. Az eltérés annyi, hogy 

itt a palack felemelését, és töltés közben a töltőszelepen tartását pneumatikus vagy hidraulikus 

szerkezet végzi. Erre a rendszerben uralkodó nagyobb nyomás miatt van szükség. 

 

Hajtómű:   azonos a vákuum töltőgépnél megismerttel. 

 

Szabályzó berendezések: - magasság szabályzó, 

    - palackrendező csiga, 

    - palackterelő szerkezet. 

 Mint a vákuum töltőknél. 

 

Kiegészítő berendezések: - kompresszor, 

    - inert gáz ellátó berendezés, 

    - vákuum szivattyú. 

 

Az általános ellennyomásos töltőgép működése: 

             A gép tartályában a nyomás 1,5-2,0 bar értékkel meghaladja a szénsavas italban lévő CO2 

nyomását. 

 A tartályban az ital szintje állandó. 

 A töltőgéphez szállítószalagon érkeznek a steril palackok a szabályzó berendezések által 

létrehozott rendben. 



 A palackemelő felszorítja az üres palackot az általános ellennyomásos töltőszerkezetre 

(működését az előzőekben megismertük). 

 A palackok töltés közben körpályán haladnak. A pálya kerületi sebességét a palack 

térfogatához mérten szabályozni kell. Kisebb térfogatú palackhoz nagyobb kerületi sebesség 

tartozik, és viszont. Akkor megfelelő a sebesség, ha a palack a körpálya kb. ¾  részének 

elérésekor megtelik. 

 Úgy, mint a vákuum töltőgépeknél, az ellennyomásos töltőgépeknél is lehet az ital és a gáz 

(levegő, széndioxid, nitrogén) egy vagy több tartályban elhelyezve. Így beszélhetünk egy- 

vagy többkamrás ellennyomásos töltőgépről. 

 

42. kép Ellennyomásos töltőgép felépítése 

Üzemelési jellemzők:  

- szabályozása bonyolult, 

- drága gépek, 

- szénsavas italok csak ellennyomásos töltőgépen palackozhatók, 

- szénsavmentes italok palackozására is alkalmasak, de a feszítőgázt akkor is 

alkalmazni kell, mert e nélkül nem működnek a töltőszerkezetek, 

- védőgáz melletti töltés végrehajtására is alkalmasak. 



5.3 STERIL TÖLTÉS 

Azért, hogy a bor a palackban ne legyen rövid életű, a palackozáshoz steril körülményeket kell 

biztosítani. Ez vonatkozik természetesen a vákuumtöltő gépekkel és az ellennyomásos gépekkel való 

töltésre egyaránt. 

Sterilizálás szempontjából a palackok töltésére kétféle módszer kínálkozik: 

1. Hidegsteril palackozás. Ennek során a stabilizált és csírátlanított bort fertőző anyagoktól 

mentes körülmények között steril palackokba töltik. 

2.  Melegsteril palackozás. Ha ezt a technológiát alkalmazzák, akkor a csírátlanított, szűrt bort 

55-65°C-ra hevítik és ugyanerre a hőfokra hevített palackokba töltik. Ebben az esetben a töltési 

hőmérséklet és a borban lévő alkohol fertőtlenítő hatása együtt biztosítja a palackállóságot. 

Megjegyzendő, hogy a palackozott boroknál előforduló zavarosságot leggyakrabban az 

élesztőgombák és a tejsavbaktériumok okozzák. 

Hidegsteril töltésnél a bor előszűrését sterilizált lapszűrővel végezzük (ezzel kiszűrjük az 

élesztőgombákat). A bor a lapszűrőről a töltőtérben elhelyezett fogadótartályba kerül. Innen szűrjük a 

bort sterilizált membránszűrővel (baktériumok kiszűrése) a szintén steril töltőgép tartályába. A bor 

steril palackba jut, majd a palack zárása steril dugóval vagy más steril záróelemmel történik. 

Az egész töltősor fertőtlenítése történhet gőzzel (fizikai módszer), vagy 0,1%-os perecetsavas 

oldattal (kémiai módszer, CIP-módszer). 

Technológiai szempontból akkor tekinthető érvényesnek a gőzöléses fertőtlenítés, ha 80°C-os 

hőhatás mindenütt minimum 20 percig érvényesül. A perecetsavas fertőtlenítő oldattal való érintkezés 

időtartama 5-10 perc. 

Akármelyik módszerrel történik a fertőtlenítés, a kezelés után a rendszert át kell öblíteni steril 

vízzel. A borral való feltöltés és a palackozás megindítása után a töltősorról az első 20 palackot 

dugózás nélkül le kell szedni. 



6. PALACKZÁRÓ GÉPEK 

A palackzáró gépek a palackszáj zárását végzik.  

A palackot mindig úgy kell lezárni, hogy a benne lévő bor minősége ne károsodjon. Jelenleg 

igényes esetben a palack lezárása parafa dugóval történik. A parafa számos előnnyel rendelkezik: 

rugalmas, lég- és folyadékzáró, nem sérti meg a palackot, jelzi, ha a palack fel lett már bontva. 

Ugyanakkor költséges importanyag, és a palackból való eltávolítása kissé nehézkes, a palack 

felbontásához dugóhúzó szükséges. Viszont alkalmanként a palack „kidugózása” fokozza az 

ünnepélyességet. A minőségi bor image szorosan kötődik a parafához.  

A zárt csomagolásban lévő parafa dugó gyárilag steril (0,75-1%-os kénessavas oldattal 

sterilizálják). A megbontott csomagolásból fel nem használt parafa dugókat újra sterilizálni kell (pl. 

SO2 gázzal)! 

 

A palackok nyakának a kiképzése meghatározza a záráshoz  használható eszközt. Ez lehet: 

 - parafa különféleképpen megmunkált változatai, 

 - műanyag, üveg, 

 - koronazár, 

 - csavarzár. 

Természetesen a különböző záróelemek különböző gépkialakítást igényelnek. 

6.1 PARAFA DUGASZOLÓ GÉPEK: 

Dugózásra 33-48 mm hosszú, jó minőségű dugót használunk, ügyelve a dugaszolószár 

beállításánál arra, hogy a dugó felszíne a palack szájnyílásával egy szintbe kerüljön. 

A jó zárás érdekében fontos a dugó átmérője. A dugó átmérőjét és a palack szájnyílás méretét 

egyeztetni kell, hogy a dugaszoláskor összepréselt dugó jól tömítsen. 

Magyarországon gyártott borospalackok szájnyílásának átmérője 17,5 mm. Ebben a 23 mm 

átmérőjű dugó tömít jól. A DIN szabvány (német) szerint gyártott palackok szájnyílásának átmérője 

18,2 mm. Ebben a 24 mm átmérőjű dugó tömít jól. Azonban ez a 24 mm-es dugó a hazai gyártású 

palackokban is jól tömít. A palackozó üzemek gyakran használnak MSZ és DIN szerint gyártott 

palackokat, ezért célszerű 24 mm-es sterilizált parafa dugókat beszerezni és használni. 

A jó minőségű parafa dugó vörösesbarnás színű, csomós- varas részektől mentes, keresztben 

haladó járatai, üregei dugóliszttől mentesek. Borral érintkező felülete sima, a felületén keresztbe 

haladó járatok nincsenek. 

A parafa dugók fajtái a dugó gyártási módjától függően: 

- Préselt (agglomerált) dugó: parafa őrleményből és ragasztóanyagból készül préseléssel, oxidálódásra, 

morzsálódásra hajlamosak, használatuk magasabb minőségű boroknál nem ajánlatos. 

- Twintop dugó: középső része préselt parafa, végeit parafa lapkák zárják le, a préselt dugó hibái 

kiküszöbölve.  

- Natúr parafa dugó: egy darabból áll, a legdrágább dugó, de a bor minőségét leginkább garantálja, az 

így dugózott palackokat ellenőrzött páratartalom mellett kell tartani, az igazán nagy borokat az 

igényes pincészetek időnként újradugózzák. 

- Pezsgős dugó: széles talpú parafa dugó, vagy műanyag dugó, fémkosár segítségével megbízhatóan 

lezárják a pezsgős palackot. 



    

Préselt dugó   Twintop dugó  Natúr dugó   Pezsgős dugó 

43. kép Préselt, Twintop, Natúr és Pezsgős dugó 

A parafa dugaszológép részei: 

 - dugótartály, 

 - dugószorító szerkezet, 

 - dugaszolószár, 

 + a nagyobb teljesítményű gépeknél:  - palackemelő, 

         - szabályzó berendezések, 

         - kiegészítő berendezések. 

 

44. kép Palacktöltő-parafadugózó monoblokk 
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Dugótartály: - anyaga acéllemez vagy műanyag, 

           - befogadóképessége: 1000 x n db. 

         - benne bolygató szerkezet, 

         - a tartályhoz csatlakozik: dugócsatorna és adogató. 

Dugószorító szerkezet: a parafa dugó átmérőjét a palackszáj belső átmérőjénél kisebb méretre szorítja 

(16 mm), és a palackszáj fölé helyezi. A sok létező típus közül leggyakrabban a kényszerzáras 

megoldást használják (négy fémpofa a dugót teljes kerülete mentén egyszerre fogja meg és 

szorítja össze). 

 

45. kép Kényszerzáras dugószorító 

Dugaszolószár: acél ütőszeg, amely az összeszorított dugót a palack nyakába nyomja. Mozgatása 

kényszerpályával történik. 

Palackemelő: körforgó típusú gépeknél a palackokat a dugószorítóhoz emeli. 

Szabályzó berendezések:  - csavaros magasságszabályzó, 

- palackrendező és -terelő szerkezetek. 

Kiegészítő berendezések:    - öblítőberendezés, a dugószorítót öblíti, 

            - sterilező berendezés, a dugószorítót sterilezi gázlánggal, 

            - dugólé eltávolító, a nedvesen előkészített dugóból a dugószorító  

    által kinyomott levet elszívja, vagy steril vízzel leöblíti. 

Működése: a tartályban lévő parafa dugó a bolygató szerkezet segítségével a dugócsatornába, majd a 

dugószorítóba jut. A dugószorító a dugót a palackszáj belső méretének megfelelően 

összeszorítja, és a palackszáj fölé helyezi. A kényszerpályával mozgatott dugaszolószár az 

összeszorított dugót a palack nyakába nyomja. Ezzel egy dugaszoló ciklus lezárult. A palack 

elhagyja a dugaszoló szerkezetet, amely alaphelyzetbe áll vissza. 

Természetesen készülnek dugózók kisüzemi használatra is. 

 

46. kép Kisüzemi dugaszoló 



A parafa dugók alternatíváját jelentik a műanyag dugók és az üvegből készült dugók.  

A műanyag dugókat boros palackok és pezsgős palackok lezárására használják a borászatban. 

Bár sok kritika kíséri ezeket a dugókat, de ha megfelelő borhoz használják, akkor számos előnye 

mutatkozik. Így pl: biztonságos, könnyen kihúzható, teljesen kizárja az oxidációt és a morzsálódást. 

Fiatal, reduktív borok esetében előnyös az alkalmazása. Testes komplex borokhoz nem alkalmas a 

szintetikus dugó, mert ezek némi légzést igényelnek, amit csak a parafa dugó tud biztosítani. 

Az „üvegdugó” alkalmazása a legnagyobb kihívás a parafa dugónak, illetve a dugóíznek. 

Elegáns megoldás: vékony tömítéssel illeszkedik a palackhoz, rá alumínium fóliából díszkapszula, 

majd origináló kapszula kerül, melyben feltépő szalag van. A dugót megcsavarva könnyű kinyitni, 

nem kell hozzá külön szerszám.  Előnyei többek között: 100 %-osan semleges, a bor ízét, illatát, 

aromáját, színét nem befolyásolja, újrahasznosítható, légmentesen zár, felbontás után visszazárható. 

Értékes borokhoz használják, neve: Vino-Lok Selection. Ára kb. a natúr parafa dugó árával egyezik 

meg. Az olcsóbb változat a Vino-Lok Classic plexiből készül.  

 

47. kép Szintetikus dugó 

 

48. kép Üvegdugó 

Az alábbi ábrasor üvegdugóval lezárt palack nyitását mutatja: 

 

    

49. kép Üvegdugóval lezárt palack nyitása 

( Mi az a dugóíz?  Dohos ízű és szagú bor. Kialakulásáért felelős legfontosabb vegyület a TCA 

(2,4,6-triklóranizolt). Már a parafaerdőkben is megtalálható ez a vegyület. Jó néhány gombafaj is részt 

vesz ezek terjesztésében. Óvatos becslés szerint a palackozott borok 5 %-nál lehet érzékelni a dugóízt. 

A műanyagdugózás sem jelent ellene tökéletes megoldást.) 
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6.2 KORONAZÁRÓ GÉPEK: 

Jelenleg a koronazárnak borászok körében negatív a megítélése. Nagyobb térfogatú (V ≥ 1 lit.) 

olcsó asztali borok palackjainak zárására használják (MSZ 21376 szerint minőségi bort tartalmazó 

palackok zárására nem használható). Pezsgőkészítésnél a palackos erjesztéshez (0,75 l), és magnum 

(1,5 l) palack zárására használják.  A vendéglátó iparban kedvelik az ilyen módon lezárt palackokat a 

könnyű nyithatósága miatt. 

Egyébként teherbíró, biztonságos zárási mód, azonban nyitásához külön szerszám (sörnyitó) 

szükséges. Nem zárható vissza.  

 

50. kép Koronazár 

A koronazár acélból készül, fogazott pereme zárás előtt szétálló. A zárási nyomás hatására a 

szétálló perem a palack szájára szorul. A légmentes zárás tömítő betét segítségével valósul meg. 

Korábban erre a célra parafa betétet alkalmaztak, ezt felváltotta egy folyékony tömítő anyag, amit 

öntés után megszárítanak. 

Akkor jó a zárás, ha a koronadugón a palackszáj belső átmérőjének megfelelő kör rajzolódik ki. 

Excentrikus rajzolat hibás zárást mutat. 

A koronazáró gépek a kisüzemiektől eltekintve körforgó rendszerűek. Az alkalmazott zárófejek 

darabszáma maximum 20. A zárófejek, és az alatta lévő palacktartó asztal ugyanabba az irányba 

forognak azonos sebességgel. 

 

A koronazáró gép részei: 

 - dugótartály, 

               - dugócsatorna, 

               - zárófejek a kényszerpályával, 

               - palacktartó asztal, 

               - hajtómű, 

               - palackrendező és terelő szerkezetek. 

Dugótartály: tölcsér alakú, anyaga acéllemez, vagy műanyag, befogadóképessége 1000 x n db. a 

koronadugók a tartályban rendezetlenül helyezkednek el. A zárófejhez viszont minden 

esetben úgy érkezzenek, hogy sima laprészük felfelé legyen. Ezt vagy a tartályban lévő 

rendező szerkezet, vagy a kettős spirális kialakítású dugócsatorna biztosítja. 

Dugócsatorna: téglalap keresztmetszetű, mérete a koronadugó méretéhez igazodik. 

Zárófej: henger alakú rugós szerkezet, feladata: a koronadugókat a palackhoz rögzíteni. Vezető- és 

nyomógörgőkhöz kapcsolódva kényszerpályán függ.  

 



 

51. kép Zárófej koronadugóhoz 

 

52. kép Koronazárófej működése 

Hajtómű: egyetlen 3 fázisú aszinkronmotor hajtja különböző áttételeken keresztül az összes működő 

szerkezeti részt. Így az együttműködő részek összhangja állandóan biztosítva van. A 

különböző magasságú palackokhoz a gép felső része állítható. 

Működése: a kényszerpálya áll, a zárófejek a kényszerpályán haladnak. A dugócsatornán a 

koronadugó a zárófejbe jut. A záródugattyú mágnese addig tartja a koronadugót, amíg a 

zárófej rá nem süllyed a palackra.  

 A kényszerpálya süllyedő szakaszánál a zárófej rásüllyed az alatta lévő palackra, a 

nyomógörgő a nyomótuskón keresztül a záródugattyúra nyomást gyakorol, a záróbetét a 

koronadugó ráncait összenyomja. Ezzel a palack zárt helyzetbe került.  



 A kényszerpálya emelkedő szakaszán a zárófej felemelkedik, elválik a palacktól, a zárófej 

alaphelyzetbe kerül, a palack elhagyja a terelőcsillag segítségével a palackzáró gépet. 

 

Kisüzemek számára készült az alább látható kézi koronazáró. 

 

53. kép Kézi koronazáró 

6.3 CSAVARZÁRÓ GÉPEK 

A csavarzár már régóta ismert a likőr- és a szeszesital palackozás területén. 

Népszerűsége a borászok körében növekvő tendenciát mutat. Ennek okai: olcsó, nem változtatja 

meg a palackban lévő bor tulajdonságait (nem okoz dugóhibát), megőrzi a bor frissességét, a nyitás 

nem igényel külön szerszámot, visszazárható. Ugyanakkor kevésbé teherbíró, mint a parafa dugó, 

vagy mint a koronazár, szénsavas borokra csak kis űrtartalom mellett - 0,33 l - alkalmazható.   

Egyre több helyen a fehér-, gyümölcsös borokat és a rozét, valamint a könnyű vörösborokat 

csavarzárral látják el. Úgy látszik, hogy alkalmazása világviszonylatban megállíthatatlan.  

Az EU-ban Stelvin és Kapsvin néven forgalmazzák. 

Újszerű megoldás ezen a téren a csavarzár és a hőre zsugorodó kapszula együttes alkalmazása. 



 

54. kép STELVIN kapszulák 

 

A csavarzáró gép részei: 

 - adagolódob a dugócsatornával 

 - zárófej a központosítóval, a támasztófejjel és a görgőkkel, 

 - palackemelők, vagy palacktartó asztal, 

 - hajtómű, 

 - palackrendező és terelő szerkezetek. 

 

55. kép Csavarzáró berendezés 

Adagolódob: a gép felső részén helyezkedik el, ebben vannak az alumínium ötvözetből készített 

zárósapkák. Befogadóképessége 1000 x n db. A zárósapkákat felhasználási helyzetbe vagy 



vibrátor hozza, vagy a tartály alsó részén elhelyezett zárósapka fordító peremcsapok. Ez 

utóbbi esetben a tartály kb. 30˚-os szögben áll, és a palást forog, a fenékrész a 

peremcsapokkal áll. A dugócsatorna a sapkák méretéhez igazodó íves vezeték, a lezárásra 

kerülő palack fölé vezeti a sapkát, majd a végén lévő adogató egy darabot a palackra helyez. 

Zárófej: feladata a zárósapka rögzítése a palack menetes nyakán görgőzéssel. Darabszámuk egy gépen 

maximum 20 db. 

 

56. kép Csavarzárófej a munkagörgőkkel 

Működése: a körforgó csavarzáró gépek működhetnek palackemelővel. Ilyenkor a palackok 

kényszerpálya által meghatározott függőleges mozgást végeznek a zárás érdekében. A 

másik megoldás szerint a palackok a palacktartó asztalon kerülnek lezárásra. Ilyenkor a 

zárófejek végeznek függőleges mozgást. 



 

57. kép Csavarzárófej metszete 

A zárás folyamán a palack körpályán a zárósapkával együtt a zárófej alá kerül. A 

zárófej alsó részén található központosító harang megvezeti a palackot. A támasztófej a 

palack szájára nyomja a zárósapkát (csavarzár kapszulát), majd a palack rugóerő ellenében 

halad a forgó zárófej belsejébe. A menetgörgők és a gallérgörgők kétkarú emelők alsó 

végén foglalnak helyet, míg a felső végén a vezetőgörgők helyezkednek el. 

Amikor a palack a zárófejben egyre beljebb halad, a vezetőgörgők a vezérlőkúp 

felületén kifelé mozdulnak el. Emiatt a munkagörgők (menetgörgők és a gallérgörgők) 

munkahelyzetbe kényszerülnek. A lekerekített háromszög profilú görgőpár saját tengelye 

körül forogva legördül a kapszula felületén, és kialakítja a menetet úgy, hogy az alumínium 

ötvözetből készült kapszulát belenyomja a palack nyakán lévő menetbe. Ugyanekkor a 

másik görgőpár a gallérperemet belesimítja a palack nyakán alul lévő árokba. 

Amikor befejeződött a zárás, a palack a zárófejből kifelé halad, a vezérlőkúp a 

munkagörgőket alaphelyzetbe nyitja. 

 

Videó: Palackzárósor üzem közben (Csavarzáras palackzárás 1.) (Szervin Kft. - Bognár-Vin palackozó 

sor üzem közben_3.avi) 

 

Egy újabb egyszerű csavarzáras palackzárás: 

Videó: Csavarzáras palackzárás 2. (Capping machines of RINK_xvid_1.avi) 

 

Az alábbi videó és kép a Stelvin csavarzáras kapszula felhelyezését és rögzítését mutatja: 

 



 

 

58. kép Csavarzáras kapszula adagoló 

Videó: Csavarzáras kapszula felrakás (Capping machines of RINK_xvid_2.avi) 



7. KAPSZULÁZÓGÉPEK 

A kapszulázógépek feladata a lezárt palackon lévő fém (ón, alumínium) vagy műanyag  

kapszulának a palackon való rögzítése. Ezt megelőzően azonban a kapszulát a palackra kell helyezni. 

Ez történhet kézzel vagy géppel. 

Kis teljesítményű palackozó gépsor esetén (vagy kézi palackozónál) a kapszulákat egyenként 

kézzel helyezik a palackokra.  

Nagy teljesítményű gépsornál ez a művelet gépi úton történik. Többféle kialakítás született erre 

a feladatra, de mindegyik lényege az, hogy a 100 db-os kapszula egységcsomagból (mely csomagok a 

gépsor feletti 45˚- 60˚-os helyzetű tálcán sorakoznak, közülük egy egységcsomag az 

adagolócsatornában) az adagolószerkezet a soron következő palackra helyez egyet úgy, hogy a 

kapszulaleválasztó- és adagolószerkezet egyet különválaszt belőle (az adagolószerkezet lehet sűrített 

levegővel működő, illetve mechanikus kialakítású), azt a forgó kapszulafelrakó egyik csonkakúp alakú 

tartójába adagolja, és innen kerül a szalagon érkező palackra.  

 

59. kép Pneumatikus kapszulaadagoló   

 

60. kép Mechanikus kapszulaadagoló 

A kapszulatartó tálca dőlésszögét minden egyes kapszulatípusnál külön be kell állítani, mivel az 

összetapadás mértéke még az azonos cég által gyártott különböző színű kapszuláknál is más és más. 



 

61. kép Kapszulafelrakó gép 

 

A palackokra helyezett kapszulák rögzítése történhet: - görgős rögzítővel, 

        - pneumatikus rögzítővel, 

        - hővel zsugorító rögzítővel. 

 

7.1 GÖRGŐS KAPSZULÁZÓ 

A görgős kapszularögzítés lényege, hogy a palackra helyezett kapszula rögzítését 

gumigyűrűkkel összeszorított, felső végükön csuklósan megfogott, függőleges helyzetű görgők 

végzik. Egy kapszularögzítő fejben több (6–14) görgő van. Fordulatszámuk fokozatmentesen 

szabályozható. 

A görgős kapszulázógép működhet palackemelővel, vagy úgy, hogy a görgős kapszulázó fejek 

süllyednek rá a palackra.  

Működés közben a komplett kapszularögzítő forog, ráereszkedik az alatta lévő palackra, és a 

gyorsan forgó görgők a palack fejrészére rásimítják a kapszulát. Vastagabb, jó minőségű anyagból 

készült kapszulával végez szép munkát. 

Állítható a gumigyűrűk nyomása úgy, hogy függőlegesen eltolhatók. Minél közelebb vannak a 

gumigyűrűk a görgőkhöz, annál nagyobb szorítóerőt fejtenek ki.  

A különböző magasságú palackokhoz az egész fej állítható. 



 

62. kép 14 fejes kapszulázó 

 

63. kép Görgős kapszulázófej 

Videó: Kapszulafelrakó és görgős kapszulázó (Criveller - Nortan Prisma 80R capsuler installed at 

Select Bottling_1.avi) 

7.2 PNEUMATIKUS KAPSZULÁZÓ 

A pneumatikus kupakrögzítő működésének alapja az, hogy a zárófej belső része rugalmas 

deformációra képes gumi, vagy műanyag, ugyanakkor a rugalmas harangot körbevevő fémház szilárd. 

A ház és a harang közti tér a működtető sűrített levegő kamrája. A zárófej tömegét növeli a rögzítőfej 

felső részén lévő fémkorona.  

A kapszula rögzítésekor a rögzítőfej ráereszkedik az alatta lévő palackra, a kamrába sűrített 

levegő áramlik, a gumiharang rugalmas deformációt szenved, és a kapszula a palack fejrészére 

rásimul. Eközben a fej függőleges alternáló mozgást végez. Ezután a működtető közeg nyomás 

csökken, a rugalmas harang felveszi eredeti alakját,  és a fej felemelkedik. A kapszula rögzítése ezzel 

befejeződött. Pezsgős palackoknál alkalmazzák. 



 

64. kép Pneumatikus kapszulázófej 

7.3 HŐVEL ZSUGORÍTÓ KAPSZULÁZÓK 

A hővel zsugorító kapszularögzítő hőhatással rögzíti a műanyag kapszulákat. Nagyon fontos a 

művelet végrehajtása szempontjából, hogy a palackfej száraz legyen. Ezért a hővel zsugorító 

kapszulázókat palackszárítóval egészítik ki. 

A hővel zsugorító kapszulázó munkavégző része az elektromosan fűtött hengeres fej, vagy a 

zsugorító alagút, a munkavégzés hőmérséklete 250-500˚C. Ha a kapszulazsugorító körforgós 

rendszerű, akkor a forgástengelyében rugóerő ellenében benyomható támasztódugattyú van. 

Munkavégzés közben ez támasztja, rögzíti a palackot.  

Egy kapszulazsugorító gép 1–6 zsugorítófejből áll. 

Működés közben a zsugorítófejek  rásüllyednek a palackokra, velük együtt haladnak, a 

műanyag kapszulák a palackfejekre zsugorodnak, majd a fejek felemelkednek, kiindulási helyzetükbe 

visszatérnek, és a folyamat kezdődik elölről.  

 

65. kép Hővel zsugorító kapszulázó 



 

 

66. kép Zsugoralagút 

Kézi működtetésű hővel zsugorító kapszulázót mutat a következő ábra: 

 

67. kép Kézi nyeles kapszulázógép 

A palackok nyitása a kapszula felső részének eltávolításával kezdődik. Ezt a műveletet a 

körtépőzár segítségével hajtjuk végre. 

Újszerű megoldást kínál a Wax-Cap módszer a palack védelmére. Erősen különbözik a 

hagyományos stílustól. Kapszula helyett a dugó viaszbevonatot kap. Ugyanolyan védelmet jelent a 

dugózott palack számára, mint a kapszula, ugyanakkor egyszerűbb kihúzni a dugót. Nem kell semmit 

eltávolítani, egyszerűen át kell szúrni a viaszt a dugóhúzóval, és már csavarható is bele a dugóba. 
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8. CÍMKÉZŐ GÉPEK 

Címkézőgépek: feladatuk a címkék palackra illesztése és rögzítése. 

 A laikus vevő gyakran a címke alapján dönt a palackos bor megvásárlásáról. „A jó bornak is 

kell a cégér!”, a borospalackon a cégér a címke, illetve a lehetséges kommunikációs eszköz a 

bor és a potenciális vevő között. A boroscímkék a hatályos előírásoknak megfelelő 

információkat hordozzák a borról. 

 Címkézéshez a palackoknak száraznak és szobahőmérsékletűnek kell lenni, hogy  elkerüljük a 

páralecsapódást, és ezáltal a címkék sérülését. 

 A borospalackok „öltöztetésére” alapvetően kétféle címkével működő címkéző gépet 

használnak: - ragasztott (nem öntapadós) címkével működő, és 

   - öntapadó címkével működő gépeket. 

8.1 A RAGASZTOTT CÍMKÉVEL  MŰKÖDŐ CÍMKÉZŐ GÉPEK FŐ RÉSZEI:  

   - címketartó, 

   - címkézőszerkezet, 

   - palackszállító és terelő szerkezetek, 

   - kiegészítő berendezések. 

 

68. kép Címkézőgép címkézőszerkezete 

 A címketartó: feladata a címkék tárolása és adagolása. Mérete a címke méretének megfelelő, 

vízszintesen elhelyezkedő, lemezből készült doboz. Benne a címkék úgy helyezkednek el, 

hogy nyomtatott oldalukat rugós szerkezet nyomja a karmokkal ellátott vége felé. 

Befogadóképességük változó. Annyi db. címketartó van egy címkéző gépre felszerelve, ahány 

címkét kell a palackra felragasztani. 



 

69. kép Címketartó 

 Címkézőszerkezet:  

 Fő szerkezeti részei: -     címkeadagoló, 

    -     vezetőhenger, 

- enyvező, 

- címkeillesztő, 

- simítószerkezet. 

Címkeadagoló: vákuummal működő szerkezet. A rajta lévő furatokon keresztül érvényesülő 

vákuum szív el egy-egy címkét a tartóból, és adja át az ugyancsak vákuummal 

működő vezetőhengernek.  

 Nem minden címkézőgép rendelkezik címkeadagolóval. Ha nincs ilyen berendezés a 

gépen, akkor közvetlenül az enyvezőelem végzi a címke kiemelését a tartóból. 

 Enyvezőszerkezet: feladata a címke hátoldalát ragasztóanyaggal ellátni. 

  Fő részei: - ragasztóanyag ellátó berendezés, 

                                        - enyvezőelem. 

A ragasztóanyag tartály a címkézőgép mellett helyezkedik el. Fűthető tartály 

(25-28˚C), és benne van az ellátó szivattyú, amely a folyékony ragasztót az 

enyvezőhengerre szállítja. A hengeren lévő ragasztóanyag vastagságát állítható kés 

szabályozza (kb: 0,5 mm). Az enyvezőhenger kármentőben forog, az ide kerülő 

felesleges mennyiségű ragasztóanyag szűrőn keresztül visszafolyik a tartályba. 

 

70. kép Enyvezőhenger és a kés            



 

71. kép Enyvezőhenger és a ragasztószivattyú 

Az enyvezőelem dob alakú, felületén az enyvezési képnek megfelelő 

megmunkálás található. Felületére a ragasztóanyag az enyvezőhengerről kerül. 

Működés közben forog. A rajta lévő ragasztóanyag veszi át a vezetőhengertől a 

címkét. Innen a címkeillesztőre szintén vákuum hatására kerül. 

Címkeillesztő: feladata a ragasztóanyaggal ellátott címkét a palackra helyezni. Működés 

közben forog. Alakja hengeres, palástján furatok vannak. Belseje két részre osztott: 

az egyikben szívó, a másikban nyomó hatás érvényesül. Az enyveződob felé fordulva 

szívó hatás van (elszívja a címkét), a palack felé fordulva nyomó hatás érvényesül 

(ráfújja a címkét a palackra). 

 

Simítószerkezet: feladata a palackra helyezett címke végleges rögzítése. Lehet szalag, 

habszivacs henger, kefe stb. Simítás közben a palackok állnak, vagy forogva 

haladnak. 

 

Palackszállító és -terelő szerkezetek: a palackok szállítását soros elrendezésű gépeknél 

szállítószalag végzi, a körforgó rendszerű gépsornál pedig palacktartó asztalon lévő 

palacktartó tányérok. A palackok terelésének feladatát rendezőcsigák, terelőcsillagok 

és terelő ívek látják el. 

 

Kiegészítő berendezések: az üzemmenet ellenőrzésére, reklamáció esetén a visszakeresésre 

szolgálnak. Ilyenek: kódoló készülék, kódolvasó készülék, dátumnyomó berendezés 

stb.  



 

72. kép Hidegragasztós címkézőgép 

8.2 AZ ÖNTAPADÓ CÍMKÉVEL MŰKÖDŐ CÍMKÉZŐ GÉPEK 

 Az öntapadó címkék térhódítása figyelhető meg különösen kisebb tételszám esetén. Az 

öntapadó címkézőgép felépítése, kezelése egyszerűbb. A címketekercs kicserélésével 

egyszerű és gyors az átállás egyik címkéről a másikra. Hátránya viszont, hogy visszárus 

palackoknál az öntapadós címke lemosása nehezebb. Ugyanakkor az is meggondolandó, hogy 

az öntapadós címke lényegesen drágább, nagy palackmennyiségeknél a ragasztott címkék 

viszonylagos olcsóságuk miatt gazdaságosan alkalmazhatók. 

 

A címketekercs ún. fedőrétegből (parafinos papírtekercs) és a rajta elhelyezett 

címkékből áll. A címkék anyaga papír vagy műanyag, a ragasztó pedig vízben oldódó. 

Nagy palackozókban alapcímkéket használnak. Ezen általános alapadatok vannak, 

melyeknek a címkékre történő felvitele külön nyomdában történik. A változó megjelölések 

(fajta, évjárat, alkoholtartalom, sorszám stb.) pedig a gépsorban elhelyezett nyomtatóval 

kerülnek felvitelre közvetlenül a címkézéssel egybekapcsolva. 

Kisebb palackozókban az alapcímkékre a változó adatokat saját számítógép és 

nyomtató segítségével viszik fel, így a címkék pontos darabszámban állíthatók elő. 

Az öntapadós címkézők félautomata és automata kivitelben készülnek. A félautomata 

gépeknél a palackokat egyenként kézzel kell a címkéző gépre helyezni. 



 

73. kép Félautomata öntapadós címkézőgép 

A félautomata és az automata címkézők egyszerre 1, 2 vagy 3 címkét helyeznek el a 

palackon. 

Az öntapadó címkéző gép általános felépítése: 

- vázszerkezet, meghajtás, 

- szállítószalag, 

- rendezőcsiga, 

- palackérzékelő, 

- palackforgató henger, 

- palacktámasztó görgők, 

- címkeleválasztó, 

- palackgyűjtő. 

Működése: a szállítószalag egyenletes sebességgel szállítja a támasztó korlátok között 

a palackokat. A rendezőcsiga biztosítja a palackok közti megfelelő távolságot. 

A palack mozgása közben a palackérzékelőnek ütközik. Ez mozgásba hozza a 

címketekercset vagy tekercseket. Ugyanakkor a szabadonfutós palacktámasztó görgők 

nekinyomják a palackot a palackforgató hengernek. Eközben a címketekercs 

fedőrétegéből 1 db címke fokozatosan leválik, majd rásimul a forgó palackra és a 

palack a palackgyűjtőbe jut. 

A címkeleválasztó működésének alapja egyrészt a fedőréteg és a címke 

nagymértékben eltérő merevsége, másrészt az eltérő felületi minőségek, illetve 

mozgás közben a fedőréteg nagyfokú irányváltozása. 

  

74. kép Öntapadós címkézőszerkezet 

Az öntapadós automata címkéző gépek általában nem egyedi gépek, hanem többnyire 

kapszulázóval vannak egybeépítve. 



Az alábbi képen látható egy automata monoblokk kapszulázó és öntapadós címkéző 

érintőképernyős vezérléssel.  

 

75. kép Automata öntapadós címkéző 

Videó: Öntapadós címkéző szerkezet (GAI_6010_Capsular_Labeling_Monoblock_-_YouTube.flv) 

 

A palackérlelésű borok palackokba töltve hosszú hónapokat töltenek a pincében, 

természetesen címke nélkül. Jellemzően a palackok felülete nedves és szennyezett. Címkézés 

előtt meg kell tisztítani és meg kell szárítani. Erre a célra készült a palackok külső mosására és 

szárítására szolgáló egység a telepalack-mosó. Praktikusan nem magában üzemel, hanem 

kapszulázó és címkéző monoblokkal egybeépítve. 

 

Végezetül nézzük meg az egybeépített vákuumtöltő – dugózó – kapszulafelrakó – 

zsugoralagút és ragasztós címkéző gép összehangolt működését. 

 

Videó: Palackozósor üzem közben (Szervin Kft. - Bognár-Vin palackozósor üzem 

közben_1.avi) 



9. CSOMAGOLÓGÉPEK 

A csomagolás gépei: a palackozott bor csomagolóeszközei a papírdobozok és a műanyag rekeszek. 

Utóbbiak a belföldi szállításra nagyon jól megfelelnek. Igényesebb esetben alkalmazzák a 

papírdobozos csomagolást. 

 Ide tartoznak: - csomagolóeszköz előkészítő gépek, 

   - palackrakodó gépek, 

   - rakaszolás gépei. 

9.1 CSOMAGOLÓESZKÖZ ELŐKÉSZÍTŐ GÉPEK: 

  - rekeszmosó gépek, 

  - kartondoboz összeállító gépek. 

9.1.1 Rekeszmosó gépek:  

A műanyag rekeszek visszárusak. Ezeket újrafelhasználás előtt tisztítani kell, 

ennek esztétikai és higiéniai okai vannak. Ezért célszerű, ha az alkalmazott rekeszek 

világos színűek, ezeken az esetleges szennyeződés jobban látszik, de tisztaságuk is 

szembetűnő.  

A borászatban használt műanyag rekeszek általános szennyezettsége csak olyan 

mérvű, hogy az ún. három szektoros rekeszmosó berendezés használata is elegendő.  

 

76. kép Háromszektoros rekeszmosó berendezés 

A három szektor a tisztítás három fázisa: 

   - előmosás, 

   - meleg lúgos mosás (1 m/m %) 

  - hideg vizes öblítés. 

Az egész mosóberendezésben végig fúvókák helyezkednek el, melyek 

szektoronként különböző mosófolyadékot lövellnek az ott tartózkodó rekeszekre. A 

folyadékokat centrifugális szivattyúk szállítják. Az első és a második szektorban 

visszakeringetés és szűrés van, míg a harmadik szektor hálózati vízzel működik. 

Vezérlőegységgel rendelkezik, ahol beállítható a szállítószalag sebessége és a 

mosóoldat hőmérséklete. Az üzemelés ellenőrzése hőmérővel és nyomásmérőkkel 

történik. Igényesebb kivitel esetén rekeszadagolóval, rekeszfordító berendezéssel és 

meleg levegős szárító berendezéssel is el van látva. 
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9.1.2 Kartondoboz összeállító gépek:  

Ha minőségi borainkkal a világ élvonalában akarunk lenni, akkor a minőségi 

csomagolás elengedhetetlen. 

A kis- és nagykereskedelemben kapható nagy teherbírású, megfelelő 

szakítószilárdságú, lapra hajtogatott, minőségi mikrohullámpapírból készült könnyen 

összeállítható, különböző típusú doboz.  

Az alábbi képeken egy, illetve két palack bor csomagolására alkalmas italos 

dobozokat szemlélhetünk: 

 

77. kép Különböző italos dobozok 

A dobozkészítő gépegység feladata a lapra hajtogatott, és ilyen módon a gépbe helyezett 

dobozelemekből, az alsó részének lezárásával (ragasztásával) kialakítani a dobozt. 

Gépi megoldás esetén a kész dobozba a rekeszkészítő- és elhelyező gépegység teszi a 

fésűs elemekből összeállított dobozbetétet. 

 

78. kép Dobozhajtogató gép 



 

79. kép Kartondoboz boros palackokhoz 

A fentiekben látható dobozhajtogató gép sűrített levegővel (5,5 bar) működik, 

a hajtogató automata a doboz zárását tapadó szalaggal végzi. Teljesítménye 600 

doboz/óra. 

Működése: a pneumatikus szívóelem egy db. lapra hajtott dobozt leemel, majd 

a sűrített levegővel működő karok a doboz fenéklapját a doboz mozgása közben 

behajtják, és ragasztják. 

 

Videó: A dobozhajtogató gép működése (Casepacker - ECONOSEAL Econocaser.mp4) 

9.2 PALACKRAKODÓ GÉPEK: 

Feladata az üres palackoknak a szállítószalagra rakása, illetve a palackozott bornak a 

csomagolóeszközbe helyezése. 

 Fő szerkezeti részei: - palacktovábbító szerkezet, 

    - kiegészítő berendezések. 

 Palacktovábbító szerkezet: feladata a palack megfogása, szállítása és a 

csomagolóeszközbe helyezése. 

 A palack megfogását az általában sűrített levegővel működő markolófej végzi.  

 

80. kép Pneumatikus markolófej 

A markolófej műanyagból készített, hengeres alakú, belül üreges. Az üregben 

van rögzítve a gumiharang, közte és a markolófej műanyag teste közötti üreg a 

légkamra.  A markolók rugós elemmel kapcsolódnak  a  továbbító  kerethez. 



 A sűrített levegő a markolófej csőből készült szárán jut a légkamrába. Egy továbbító 

keretre az egyszerre kezelendő palackok számának megfelelő markolófej van 

felszerelve.  

Működése: a markolófejek rásüllyednek a palackokra, a sűrített levegő beáramlik a 

légkamrába, a gumiharang deformálódik, és megfogja a palackot. A továbbító keretet 

a markolófejekkel kényszerpályán a szükséges helyre mozgatják. 

 

81. kép Rakodókeret a markolófejekkel és a kényszerpálya 

Egy másik megoldással egymás mellett párhuzamosan álló idomacélból kialakított 

„sínek” harapófogószerűen fogják meg a palackokat. Ezek a léces markolók. 

 

Videó: Palackrakodás töltőgépsorra (Szervin Kft. - Bognár-Vin palackozó sor üzem közben_2.avi) 

 

Kiegészítő berendezések:  

- palackrendező asztal, 

- rekeszszállító pálya. 

A palackrendező asztal több, egymással párhuzamosan szerelt palackszállító 

szalagból áll. Erre történik az üres palackok kirakása, illetve innen történik a teli 

palackok felvétele. 

 

A rekeszszállító pálya lehet vászonbetétes gumiszalag, láncos szállítószalag 

vagy görgős pálya. 

9.3 RAKASZOLÁS GÉPEI:  

A palackozó üzemek a palackokat tartalmazó dobozokból vagy rekeszekből 

egységrakományokat – rakaszokat – képeznek a rakodólapon. A sík rakodólap 

nemzetközileg szabványos méretű (800 x 1200 mm), anyaga többféle lehet, a 

borászatban fából készültet használnak.  

 Az egységrakományok képzését és bontását rakaszoló gépek végzik. A rakaszképzés 

szervezés szempontjából lehet:   - mozgó raklapos vagy 

            - álló raklapos. 

 A mozgó raklapos rakaszképzésnél az üres raklap egy emelőlapra kerül, mely a 

raklapot felemeli a rakodás síkjába. Itt az előre elkészített doboz- vagy rekeszcsoport 

rákerül a raklapra. Ezután a raklap egy doboz- vagy rekeszmagasságnyit süllyed, és 

újabb doboz-, vagy rekeszcsoport kerül a tetejére. (A raklapra rakható 

egységrakomány magasságát több szempont is befolyásolja, ezek közül az egyik 



legfontosabb, hogy felemelt, szállítási helyzetben a targoncavezető lássa a szállítási 

útvonalat.) 

 Végül a kész egységrakomány szállítópályán távozik.  

 Az álló raklapos rakaszképzésnél az üres rakodólap szállítópályán érkezik a rakodás 

helyére. Itt a már elkészített egységrakományt emelőszerkezet teszi a raklapra. 

 Rakaszcsomagoló gépek: a rakaszok csomagolása több szempontból is szükséges, 

egyrészt a rakaszt rögzíteni kell, másrészt pedig a külső behatásoktól óvni kell.  

A rakományrögzítés lehet: teljes vagy réteges. A teljes átkötéskor az egész 

rakományt a raklaphoz rögzítjük, míg a réteges rögzítésnél az egységrakományt a 

felső egyharmadában lévő réteget kötjük körbe. Ez utóbbi módszer akkor 

alkalmazható, ha a rakományegységek azonos méretűek és alakúak, illetve máglyás 

kötésbe vannak rakva. A kötözőanyag műanyag szalag (pánt). 

Rövid távú szállításnál rendszerint elegendő a zsugorfóliás rögzítés. Ennek 

lényege, hogy az ilyen jellegű csomagolásra szánt fóliát gyárilag előfeszítve 

tekercselik fel. Amikor a tekercsről lecsévélik, és az egységrakományra rátekerik 

több rétegben, összezsugorodik, és így teszi stabillá a rakományt. A stabilitást 

fokozza, hogy hőhatással (infraalagút) a zsugorodás mértékét fokozzák. 

 

82. kép Rakaszfóliázó 

Videó: Palackozó gépsor csomagoló része működésben (Szervin Kft. - Palackozó sor munka 

közben_1.avi) 

 



10. ÜZEMEN BELÜLI SZÁLLÍTÁS GÉPEI 

A borászati üzemekben az egyik legnagyobb volumenű munka a különböző anyagok szállítása. 

Kezdve a szőlő feldolgozásával, és befejezve a késztermék raktározásával. Ezek a nélkülözhetetlen 

munkálatok az alábbi gépi berendezéseket igénylik: 

 - szállítószalag pályák, 

 - palackszállító pályák, 

 - rekeszszállító pályák, 

 - emelővillás targoncák. 

A szőlőfeldolgozás és egyes raktározási munkák területén alkalmazzák a szállítószalagokat, a 

palackok és esetenként a rekeszek és kartonok szállítását szállítólánccal, a rekeszek és kartonok, 

valamint a raklapok szállítását görgős pályával, míg az egységrakományok szállítását targoncákkal 

oldják meg. 

10.1 SZÁLLÍTÓSZALAG PÁLYÁK 

Jelentőségük inkább a szőlőfeldolgozással kapcsolatos, de alkalmazásra kerülnek egyéb 

körülmények között is, mint pl. dobozok, rekeszek stb. üzemen beüli szállítása.  

A különböző szállítószalagok a heveder kialakításban térnek el leginkább. A borászat 

szempontjából fontos hevedertípusok a következők: 

 - normál heveder, 

 - bordás heveder, 

 - kazettás heveder, 

 - csomagszállító heveder, 

 - élelmiszerszállító heveder. 

10.1.1 Normál hevederes szállítószalag:  

Jellemzője, hogy a heveder egyszerű kialakítású, sima felületű, anyaga gumi vagy műanyag.  

A szállítószalagok általános felépítését az alábbi ábrán tanulmányozhatjuk: 

 

83. kép Hevederes szállítószalag felépítése 

1. végtelenített heveder, 

2. hajtódob a meghajtómotorral és a hajtóművel, 

3. feszítősúly, 

4. szalaggörgők, 

5. feszítődob, 

6. feladóhely, 

7. heveder és dobtisztító, 

8. egyenesbe vezető és biztonsági berendezések. 

10.1.2 Bordás hevederes szállítószalag:  

Gyakori hevederkialakítás. Alkalmazása lehetővé teszi az ömlesztett anyag vízszintestől eltérő 

szállítását. A bordázat rajzolata többféle lehet. 



 

84. kép Bordás heveder 

Kazettás hevederes szállítószalag: ilyen hevederkialakítás mellett nagyobb szállítási teljesítmény 

érhető el ugyanakkora hevederszélességgel, biztosított a meredek szállítás lehetősége, és 

mindenfajta ömlesztett anyag szállítására alkalmas. 

 

85. kép Kazettás heveder 

 

10.1.3 Csomagszállító hevederes szállítószalag:  

Dobozok, darabáruk, csomagok meredek lejtőn való szállítására is alkalmasak. Vágott széllel 

készülnek. 

10.1.4 Élelmiszerszállító hevederes szállítószalag:  

Többféle anyagból készülhet, az alkalmazott anyag olyan, hogy a szállított élelmiszer nem 

oldhat ki anyagot a hevederből. 

A szállítószalagokat általában megrendelésre készítik, így a helyi körülmények maximálisan 

figyelembe vehetők.  

A szállítószalagok zöme állandó helyére kerül beépítésre. Ezzel párhuzamosan léteznek 

mozgatható, áttelepíthető szállítószalagok is. Ezek vázszerkezetét kerekek támasztják alá.  

 

 

II.10.2. Palackszállító pályák 

A palackszállító pálya gyakorlatilag szállítólánc, amely téglalap alakú, saválló acélból, vagy 

műanyagból készült, egymáshoz csuklósan kapcsolódó lapokból áll. A végtelenített lánc hajtását 



lánckerekekkel, míg feszítését csavaros feszítőszerkezettel oldják meg. Alsó ágát helyenként görgők 

támasztják alá. A szállításra kerülő palackokat állítható magasságú korláttal támasztják meg 

oldalirányban. A palackokat szállító lánc szélessége: 85 – 90 mm. 

 

 
 

Szállítólánc elemek 

 

 

   
 

 Palackszállító egysoros (lánc)   Rekeszszállító lánc 

 

A szállítólánc hajtóműve korszerű gépeknél fokozatmentes fordulatszám szabályozási 

lehetőséggel van ellátva. A szalagok sebessége 0,1 – 2,0 m/s. 

A palackszállítás jellemző példája a palacktöltő gépek kiszolgálása. A palackszállítás akkor 

helyes, ha a palackozó gép előtt mindig van üres palack, és a teli palackok akadálytalanul elhagyhatják 

a töltőgépet.  

Egypályás szállítószalagot kisebb teljesítményű töltőgépeknél használnak. Nagy teljesítményű 

gépeknél a többpályás szállítószalagokkal kisebb mennyiséget készletezni (torlasztani) is tudnak, így 

palackhiány miatti leállás ritkábban fordul elő. 

Az optimális palackellátottságot a nyomásérzékeny ún. torlasztó kapcsolók biztosítják. Amikor 

a feltorlódó palackok megnyomják a szalag korlátjába szerelt torlasztó kapcsolót, akkor a hajtómű 

fordulatszámára gyakorolnak hatást. A szállítópálya működése a palackellátottság szélső esetére (sok 

palack, kevés palack) rugónyomással szabályozható. 

A többpályás rendszer kisebb szállítási sebességet enged meg, de a töltőgép előtt a szalagok 

száma fokozatosan csökken, ezzel a megmaradó szalagok sebessége növekedik, míg végül egy pályára 

rendezi a palackokat, ami a haladási sebességet – és ezzel a zajszintet és a palacktörési veszélyt is – 

növeli. 

 

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.banki-sos.hu/data/termek/110_th.jpg&imgrefurl=http://www.banki-sos.hu/szallitolancok-muanyag-szallitolanc-fem-szallitolanc-130&usg=__cb6DutiT9rKWVxhm6RqfP1seuLM=&h=75&w=75&sz=3&hl=hu&start=3&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=ImW-KJJziBiHJM:&tbnh=71&tbnw=71&prev=/images?q=sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3l%C3%A1nc&um=1&hl=hu&sa=N&ndsp=18&tbs=isch:1
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II.10.3. Rekeszszállító pályák 

A rekeszszállítást általában görgős pályával valósítják meg. A görgős pálya eleme a görgő. 

Kialakítása szerint lehet hengeres, tárcsás, vagy kúpos. Anyaga acél, alumínium vagy műanyag. 

Külön-külön vannak csapágyazva.  

A pálya kialakítása lehet: - szabadonfutó görgős vagy 

  - hajtott görgős. 

A  szabadonfutó görgős pálya olyan viszonyok mellett telepíthető, ha a szállítópálya lejtése  4-6 

%-os.  

A hajtott görgős pálya görgőit ékszíjjal vagy lánccal forgatják. Lánchajtásnál a görgő egyik 

végére lánckerék van felszerelve. Ha a körülmények engedik, kombinálják a szabadonfutó és a hajtott 

görgős pályát.  

 

86. kép Görgős pálya raklaphoz 

10.2 EMELŐVILLÁS TARGONCÁK 

Az emelővillás targonca a rakodólap megfogására, emelésére, rövid távú szállítására és 

rakatképzésre alkalmas gép. 

Kialakítása és ennek megfelelően használhatósága rendkívül széles körű. 

Készülnek emberi erővel működtetett és gépi meghajtásúak. 

A meghajtó motor lehet elektromos motor, belső égésű Ottó és Diesel, az Ottó motoros lehet 

benzin és gáz üzemű. Zárt térben (pl. raktárban, palackozóban stb.) csak elektromos motoros targoncát 

szabad használni. 

A targoncák teherbírása és emelési magassága tág határok között változik. A borászatban 

használatos elektromos emelővillás targoncák 1,0-1,5 tonna teherbírásúak és 3-5 m 

emelőmagasságúak. Haladási sebességük. 2-25 km/óra, csak igen kis emelkedőt (6%) tudnak 

leküzdeni. 

Valamennyi targoncára a nagyfokú fordulékonyság jellemző. Ezt a hátsókerék kormányzásnak 

köszönhetik.  

A rakodólap megfogása az emelővillával történik. Az emelőberendezés hidraulikus. Az 

emelőberendezés a villával együtt előre 3˚-kal, hátra 12˚-kal billenthető a teher könnyebb felvétele és 

letétele, illetve szállítása érdekében. 

Az emelővillás targonca mindenekelőtt rakodógép. Munkáját ennek megfelelően kell 

megszervezni. 

A motoros targonca kezelői munkakör betöltéséhez hatósági vizsga szükséges. 



 

 

87. kép Szabványos rakodólap 

 

88. kép Kézi raklapemelő 



 

89. kép Kézi raklapmozgató (béka)  

 

90. kép Elektromos emelővillás targonca 

Az emelőtargoncák általános kivitel szerint emelő villapárral készülnek és kerülnek 

forgalmazásra. Az emelővillák állítható szélességgel a villatartó kocsira vannak szerelve. 

Az emelővillás targoncák használhatóságát nagymértékben kiterjesztik a különböző árumegfogó 

szerkezetek. Ezek: 

- villahosszabbítók → nagy terjedelmű, könnyű áruk rakodására, 

- áruletoló szerkezet → a villára felvett árut letolja, 

- emelőrúd → üreges, gyűrűs áruk rakodására, szállítására, 

- emelőgém → emelővillával nem kezelhető áruk emelésére, rakodására, 

- szorítófogó → máglyába rakott áru raklap nélküli megfogására, 

- bálafogó → bálás áru megfogására, raklap nélkül, 

- tekercsfogó → papírtekercsek megfogására, 

- merítőkanál → ömlesztett áruk rakodására. 

 



A korszerű targoncákat forgatóművel és billentő szerkezettel szerelik fel. Erre látunk példát a 

következő videón. Közben ne feledkezzünk meg a másik főszereplő, a vertikális elrendezésű 

hidraulikus prés megfigyeléséről sem. A videón látható prés maximum 20 hl kapacitású. Kis vagy 

inkább közepes üzemek gépe lehet, illetve kisebb tételek préselésére alkalmas. 

 

Videó: Targonca és hidraulikus prés együttműködése (PressoirVertical2010.flv) 

 

Hogy teljes legyen a kép a targoncák sokoldalúságáról, az általánosan használt emelővillás 

targoncákon kívül a következőkkel is találkozhatunk: 

- szállítótargonca → platóval rendelkezik, 

- vontatótargonca → vonószerkezettel rendelkezik, 

- tolatótargonca → ütközőfelületével nem önjáró szállítóeszközöket tol maga előtt, 

- tolóoszlopos emelőtargonca → szállításkor a felemelt terhet vissza lehet húzni, 

- keresztmozgó targonca → kerekei 90°-al elfordíthatóak, 

- oldalemelésű targonca → hosszú áruk (rudak, csövek) rakodására, szállítására, 

- nyerges targonca → (mint a szőlőkombájn) a teher fölé állnak,  megfogó szerkezete az 

egységrakományt megfogja, megemeli, szállítja. 



11. KIEGÉSZÍTÉSEK 

11.1 VÉDŐGÁZOK A BORÁSZATBAN 

Környezetünk egyik legfontosabb anyaga a levegő, melynek fő összetevői a nitrogén (78%), az 

oxigén (21%) és egyéb anyagok (1%). Ebben az 1%-ban találjuk a szén-dioxidot, a nemesgázokat 

(argon, hélium, kripton, neon, radon, xenon), a vízpárát, a gáz- és porszennyezéseket.  

A levegő szinte valamennyi alkotórésze szerepet játszik a borászatban. Az oxigén, a szén-dioxid 

és a kén-dioxid a borral, ill. annak egy részével reakcióba lép, míg a nitrogén és az argon a bor 

alkotóival nem reagálnak. Ez utóbbiak az inert gázok. 

A hagyományos szőlőfeldolgozás és borkészítés során a legnagyobb veszélyt a bor minősége 

szempontjából az oxidáció jelenti. A szürettől kezdve a bor palackozásáig bezárólag védekezni kell az 

oxidációval szemben. A legáltalánosabban használt hagyományos megelőző szer a kén-dioxid, de 

helyet kap ezen a téren az aszkorbinsav és egyéb más kombinált szerek. A modern irányzat viszont az, 

hogy lehetőség szerint csökkenteni kell a kémiai szerek használatát, és a fizikai megoldásokat kell 

előtérbe helyezni. Itt jut egyre nagyobb szerep a védőgázoknak. 

Még két fontos szempontot kell figyelembe venni. Egyrészt azt, hogy az oxidáció 

hőmérsékletfüggő folyamat, ez indokolja a hidegen történő szőlőfeldolgozást és borkészítést. 

Ugyanakkor az is meggondolandó, hogy az oxigén alacsonyabb hőmérsékleten jobban oldódik a 

borban. Mindezek alapján a jó megoldás az, ha a must és a bor mozgatásának sebessége kicsi (lásd 

I.5.3.), és még emellett is célszerű védőgázt alkalmazni.  

Mielőtt megismernénk a védőgázok előállítását és alkalmazásának lehetőségeit, illetve ezek 

műszaki megoldásait, tekintsük át a védőgázok, borászat szempontjából fontosabb tulajdonságait! 

Valamennyi gáz sűrűsége hőmérséklet/ és nyomásfüggő. Ez azt jelenti, hogy ha változik a 

hőmérséklet vagy a nyomás, akkor a gáz sűrűsége is változik kis mértékben. 

A borászatban a nitrogént, a szén-dioxidot és az argont használják védőgázként. 

Az alábbi táblázat lehetőséget ad arra, hogy összehasonlítsuk a normál nyomású (101325 Pa), és 

0˚C hőmérsékletű védőgázok, a levegő, ill. az oxigén sűrűségét: 

 

Megnevezés Sűrűség kg/m³ 

Nitrogén 1,251 

Levegő 1,293 

Oxigén 1,429 

Argon 1,782 

Szén-dioxid 1,977 

Kén-dioxid 2,862 

4.  

A védőgázok tulajdonságai: 

 

Nitrogén: színtelen, szagtalan, inert gáz (nem reakcióképes, kivétel a lítium, vele szobahőmérsékleten 

reagál). Antiszeptikus hatása nincs. Sűrűsége alig kisebb a levegő sűrűségénél.  

Argon: színtelen, szagtalan, nemesgáz.   Vízben, borban  alig  oldódik.  A  Föld  légkörének  

 0,93 %-t alkotja, ezzel a harmadik leggyakoribb gáz. 

Szén-dioxid: színtelen, szagtalan, nem éghető gáz, a levegőben 0,03 %-ban fordul elő. Nyomás alatt 

könnyen cseppfolyósítható. Antiszeptikus hatása van, melyet úgy fejt ki, hogy vízben 

oldódva behatol a mikrobák sejtmembránjába. Sűrűsége jelentősen nagyobb a levegő 

sűrűségénél, így az adott helyen leülepszik.  

A borászati védőgázok előállítása: 

Nitrogén: a környező levegőből állítják elő gázgenerátor segítségével. Palackozott nitrogén kapható 

ugyan a kereskedelemben, de nagyobb fogyasztók célszerűen megvásárolják a kisebb-

nagyobb teljesítményű gázgenerátorokat, és a felhasználás helyszínén állítják elő a 



szükséges mennyiségű nitrogéngázt. Ez gazdaságilag és üzemszervezés szempontjából is 

sokkal előnyösebb. 

 A gázgenerátorokban a gázok kinyerését molekulaszűrők végzik. Ezek nem a hagyományos 

értelemben vett szűrők, hanem igen nagy porozitással rendelkező anyagok. Fajlagos 

felületük meghaladhatja az 1000 m²/g értéket. 

 Nitrogén előállításra szén molekulaszűrő granulátumot használnak.  

 A különböző gázmolekulák elválasztása két hatáson alapul: 

 - egyrészt a molekulák eltérő sebességgel képesek diffundálni a molekulaszűrők           belső 

csatornarendszerében, 

 - másrészt a molekulaszűrők eltérő sebességgel kötik meg a felületükön az eltérő     

molekulákat. 

 A molekulaszűrők növekvő nyomás hatására jelentős mennyiségű gázt képesek megkötni. 

A gázok a molekulaszűrőkön a nyomás növelése és csökkentése hatására kötődnek meg, 

illetve válnak le. Eközben a szűrők semmilyen változást nem szenvednek, így élettartamuk 

elvileg korlátlan. 

 

91. kép PSA gázgenerátor felépítése 

 A levegőt (amely tartalmazza a nitrogéngázt) 6 bar nyomással juttatják a molekulaszűrőt 

tartalmazó adszorpciós oszlopra. A molekulaszűrő megköti a szennyezőket (a nitrogénen 

kívül minden mást), a termékgáz pedig tisztán lép ki az oszlop másik végén. Miután az 

oszlop telítődött a szennyező gázokkal, a folyamat leáll, az oszlop nyomásmentesítésre 

kerül. Ekkor a szennyező gázok leválnak a molekulaszűrőről és a légkörbe távoznak. 

 A gázgenerátorok általában két oszloppal rendelkeznek. Amíg az egyik gázt termel, addig a 

másik tisztításon esik keresztül. Ezt követően a következő ciklusban a két oszlop szerepet 

cserél.  

 Ezt a technológiát a ciklikus nyomásváltozások miatt PSA (Pressure Swing Adsorption) 

technológiának nevezzük. 

 Az aránylag kis mennyiségű nitrogént fogyasztók számára készítették az integrált 

nitrogéngenerátort (ilyenek a borászati üzemek). Ezek egy egységben egyesítik a rendszer 

elemeit a kompresszor kivételével. Ezek a következők: 

- a sűrített levegő szárítására szolgáló légszárító, 

- a nitrogéngenerátor, 



- a nitrogén puffertartály. 

 

 

92. kép Integrált nitrogén generátor 

 A képen látható berendezés kapacitása 3 m³/h, a tartóelem pedig 120 dm³ térfogatú nitrogén 

puffertartály. 

Szén-dioxid:  előállítása sokkal könnyebb, mint a nitrogéné. Egyrészt bányászható (pl. Répcelak), 

másrészt egyes ipari technológiák a levegőbe bocsátanak nagy mennyiségben olyan 

koncentrációjú és tisztaságú szén-dioxidot, melynek megfogása és cseppfolyósítása 

gazdaságosan megoldható lenne. Jelenleg Magyarország mellett még Németországban és 

Olaszországban van jelentős szén-dioxid bányászat, a többi ország importra szorul. 

 A bányászott szén-dioxidból a különböző szennyezők (víz, szénhidrogének stb.) eltávolítása 

után nagy tisztaságú szén-dioxid gáz állítható elő.  

 A szén-dioxid nyomástól és hőmérséklettől függően mindhárom halmazállapotban 

előfordul. Már 5,1 bar nyomáson cseppfolyósítható, és ebben a formában  kerül tárolásra a 

palackokban. A cseppfolyós szén-dioxid hirtelen nyomáscsökkenéskor a gyors párolgás 

miatt annyira lehűl, hogy megfagy, és finom hó képződik. Ez összepréselve a szárazjég. 

Ennek a hőmérséklete légköri nyomáson – 78,5˚C. Ha ezt melegítjük, nem képződik 

folyadék, hanem maradékmentesen gáz halmazállapotú szén-dioxiddá gőzölög (szublimál). 

 A szárazjégből készül extrudálással a pellet és a nugget. 



 

93. kép Szárazjég gyártó berendezés 

 A szárazjég hókása csak rövid ideig tárolható. 

 A szárazjég pellet 3 mm méretű, rizsszemhez hasonló. Felhasználás: borászat, 

élelmiszeripar, felületek tisztítása stb. 

 Szárazjég nugget 6-19 mm méretű szárazjég darabok. Felhasználás élelmiszeriparban 

csomagolás, szállítás. Hosszabb ideig tárolható, kevésbé szublimál. 

 A szárazjég különböző formáinak tárolására és szállítására eltérő térfogatú hőszigetelt ládák 

szolgálnak. Ezekben napi 3-10 % veszteség mellett a szárazjég akár 4-8 napig is 

használható állapotban marad. 

 

94. kép  Szuperszigetelt tároló szárazjéghez 

 Néhány hasznos információ a szárazjég tárolásához és kezeléséhez: 

- a tároló ládákat mindig zárjuk be, ha nem használjuk őket, 

- a szárazjeget nem szabad zárt helyiségben tárolni, 

- a tároló helyiségben CO2 jelzőt célszerű alkalmazni, 



- szállításkor kötelező a szigetelt láda használata, törekedni kell arra, hogy a szárazjeget a 

vezetőfülkétől elkülönített raktérben helyezzük el, és a járművet időnként szellőztetni 

kell. 

Argon:  előállítása cseppfolyósított levegőből történik frakcionált lepárlással. 

 

Végül tegyük föl a pontot az i-re, nézzük meg a védőgázok alkalmazási lehetőségeit a 

borászatban. 

 

Védőgázok alkalmazása a borászatban:  
A szürettől a bor felhasználásáig vezető út szinte minden fázisában sikerrel használják a 

védőgázokat. A reduktív borkészítési technológia elterjedésével a legfontosabb az egész folyamat 

során a bortól távol tartani a levegő oxigénjét. Erre a feladatra jelenleg a védőgázok a 

legalkalmasabbak.  

Szüretkor előfordulhat, hogy a kívánatosnál magasabb a hőmérséklet, vagy a szőlőtábla messze 

van a feldolgozótól. Ilyen körülmények között beindulhat az erjedés, elszaporodhatnak a vadélesztők. 

Szénsavhóval, vagy szárazjéggel (pellettel) biztosítható a kívánatos hőmérséklet. 

 

95. kép Szárazjég alkalmazása szüretkor 

A feldolgozás kezdeti szakaszában szárazjég szemcséket adagolnak a cefrébe (tapasztalat szerint 

1 tonna cefre 1˚C-al való lehűtéséhez 6 kg pellet szükséges). Gyors hűtőhatás érhető el szénsavhóval. 



 

96. kép Szénsavhó adagolás feldolgozáskor 

A vörösborkészítés héjon áztatásos módszere során pellettel biztosítható, hogy a keletkező 

széndioxid kizárja a levegő oxigénjét, és emellett egyes mikroorganizmusok elszaporodása is 

megakadályozható. 

 

97. kép Erjedési hőmérséklet szabályozás szárazjéggel 

Tartályoknál, hordóknál, palackoknál inert párna kialakítására akár széndioxid, akár nitrogén 

használható. A legújabb eljárás szerint inkább nitrogén-széndioxid keveréket használnak, mégpedig 

fehérboroknál a széndioxid a fő komponens, vörösboroknál pedig a nitrogén van túlsúlyban. 



 

98. kép Védőgáz adagolás tartályba 

Oxigénkiűzést kell alkalmazni abban az esetben, ha oxigén oldódott a borban. Ekkor a 

leghatékonyabb módszer, ha nitrogént buborékoltatunk át a boron. Ez a Sparging eljárás. 

 

99. kép Nitrogén buborékoltató  

 

100. kép Spargerek egymásba illeszthetők 



Vinocor a láthatatlan dugó: gyakran előfordul, hogy a felbontott palackban maradó bor a dugó 

visszahelyezése ellenére egy idő múlva veszít értékéből. Ennek elkerülésére a dugó visszahelyezése 

előtt a palackba a bor fölé kis kézi készülék segítségével nagy tisztaságú nitrogén és argon keveréket 

juttatunk. Így a bor minősége hosszú ideig megőrizhető. 

 

101. kép VINOCOR a láthatatlan dugó 

Felülettisztítás a szárazjég felhasználásának egyik leggyakoribb formája. Hordók külső és belső 

felületének tisztítására is alkalmas módszer. A pelletet sűrített levegő (6-10 bar) és szórópisztoly 

segítségével a tisztítandó felületre szórják. Amint a jégdarabkák becsapódnak, azonnal szublimálnak, 

ami kb. 700-szoros térfogat-növekedéssel jár, és így a szennyeződés elválasztódik a felülettől. A 

felület sértetlen marad. 

 

Védőgázok alkalmazásának további borászati lehetőségei: 

 

Alkalmazási terület Védőgáz 

Szénsav maceráció CO2 

Flotációs musttisztítás CO2, N2 

Borfrissítés CO2 

Keverés, homogenizálás CO2, N2 

5.  

11.2 PEZSGŐKÉSZÍTÉS MŰSZAKI SZEMMEL 

Pezsgőnek azokat a másodlagos erjesztési eljárással készült bor vagy must alapú italokat 

nevezzük, amelyekben a CO2 kizárólag az erjedésből származik. Ha mesterséges úton kerül bele a CO2 

, akkor az ital nem pezsgő, hanem habzóbor. 

 

Pezsgőkészítési eljárások 

Bármilyen módon készül a pezsgő, ugyanazokat a lépéseket kell megtenni a végső cél elérése, a 

palackba zárt pezsgő érdekében. Ezek a lépések a következők: 

- alapbor elkészítése (első erjesztés), 

- tirázs likőr (cukoroldat) és anyaélesztő adagolás az alapborhoz, 

- második erjesztés, 

- seprő eltávolítása és az expedíciós likőr adagolása, 

- palackozás. 

A kiinduló anyag az alapbor. Ennek viszonylag alacsony alkoholtartalommal és magas 

savtartalommal kell rendelkeznie. Ennek érdekében a szőlőt teljes érés előtt szüretelik (cukorfok 



maximum 17), és reduktív módon dolgozzák fel. Mivel a pezsgő minőségének minden évben 

azonosnak kell lenni, ezért az alapbort többnyire házasítással készítik (cuvée). 

Kívánatos, hogy a pezsgőben a CO2 végnyomása 5-6 bar legyen. Számítások és tapasztalat 

szerint 4 g/l cukorból 1 bar nyomásnyi CO2 keletkezik. A cukrot tirázs likőr formájában adják a borhoz 

oly módon, hogy a kiszámított mennyiségű cukrot annyi alapborban oldják fel, hogy a likőr 

cukortartalma 50 % legyen. Az erjesztéshez még a pezsgőhöz kifejlesztett fajélesztő is szükséges.  

Az alapbor, a tirázs likőr és a fajélesztő (anyaélesztő) keveréke adja a töltőbort. Ettől kezdve a 

különböző pezsgőkészítési eljárásnak megfelelően palackban vagy tartályban történik a második 

erjesztés. Közben gondosan ügyelnek arra, hogy az erjedés közben keletkező CO2 a palackban, vagy a 

tartályban maradjon. 

A második erjesztés alatt keletkező seprőt szűréssel eltávolítják, majd expedíciós likőrrel 

beállítják a végső édességi fokot és ízhatást. 

Utolsó stádium a palackozással kapcsolatos munkák. 

A fentiek szerint történik a pezsgőkészítés, de hatalmas különbség van a különböző 

technológiák között abban, hogy a pezsgőkészítés mennyire hagyományos (tradicionális). A 

különböző műveletek időtartamában, módszereiben, eszközeiben van a különbség. 

 

A champagne-i eljárás (méthode traditionnelle) 

A töltőbort ugyanabba a palackba töltik (0,75 literes), amiben erjed, majd később érlelődik, és 

amiben végül forgalmazzák. 

A megtöltött és koronadugóval lezárt palackokat 12-14˚C állandó hőmérsékletű pincében fekvő 

helyzetben 3-4 hónapig erjesztik. Ezalatt az élesztőgombák teljes egészében felélik a beadagolt cukrot 

(tirázs likőr), a palackban kialakul a kívánatos nyomásérték, a CO2  oldott állapotban lesz a borban, 

illetve összegyűlik a palack légterében. Mivel több cukor nincs, a   gombák elpusztulnak, 

szétbomlanak testanyagaikra, és ezek is megjelennek a pezsgő ízvilágában. Ehhez az érleléshez idő 

kell, minimálisan 3, de esetenként ennél több év is. 

Az érlelés után a palackokban lévő seprőt a pezsgőmesterek több lépcsőben, szakszerű 

mozdulatokkal a dugóra rázzák, majd a palack nyakrészét kétujjnyi mélységig -25˚C fokos sóoldatba 

merítik. Itt megfagy a pezsgő, ez a jégdugó magába zárja az ott lévő seprőt is. A palackról a 

koronadugót eltávolítják, és a palackban lévő nyomás a jégdugót a seprővel együtt kilövi 

(degorzsálás). A palackot feltöltik expedíciós likőrrel, parafa dugóval és drótkosárral lezárják, majd 

címkézik. 

A beadagolt likőr mennyiségétől függően ötféle száraz, egy félszáraz és egy édes kategóriájú 

pezsgőt különböztetünk meg. 



 

102. kép Hagyományos pezsgőkészítés 

 Palackban erjesztés, szűréssel seprőtlenítés (méthode transvasée) 

A töltőbor ún. magnum (1,5 literes) palackokba kerül, ebben történik a másodlagos erjedés és az 

érlelődés. Ez minimálisan 9 hónapot vesz igénybe. Ezután a palackok tartalmát zárt rendszerű 

ürítőgéppel, hűthető, nyomásálló tartályba juttatják. Itt kapja meg az expedíciós likőrt, majd a seprőt 

szűréssel eltávolítják. Hideg kezelésnek vetik alá, utána steril szűrés, palackozás, zárás, kiszerelés 

következik (a használatos palackok térfogata 0,2;  0,75;  1,5;  és  3,0 liter lehet).   

Előnye ennek az eljárásnak az, hogy gyorsabban, kézi rázás nélkül lehet nagyobb tételt 

előállítani a másodlagos erjesztés során kialakuló ízek biztosítása mellett. 



 

103. kép Pezsgőkészítés palackban erjesztéssel 

Tartályban erjesztés és érlelés (méthode charmat) 

A töltőbort nagy (esetenként hatalmas, akár 500 m³-es) nyomásálló tartályokba töltik. Ebben 

történik a másodlagos erjedés és az érlelődés, melynek időtartama minimum 6 hónap. Ezt követően 

szűréssel seprőtlenítik, a tiszta, nyers pezsgőbe adagolják az expedíciós likőrt, majd hűtőtartályokba 

átfejtik. Itt hidegkezelést kap, melynek hőmérséklete -3; -4˚C, időtartama 1 hét. A hidegkezelés után a 

pezsgőt csírátlanító szűrőn vezetik át, ezután a hűtött töltőtankba kerül. A töltés ellennyomású 

töltőgéppel történik. A zárás ezeknél a pezsgőknél általában műanyagdugós.  

Készülhet pezsgő közvetlenül mustból egy menetben, tartályban erjesztéssel. Az ilyen típusú 

pezsgők neve: asti spumante. Ezek általában édesek és muskotály ízűek.  



 

104. kép Pezsgőkészítés tartályban erjesztéssel 

Hazánkban –felmérések szerint– a vásárlók a tankpezsgőt részesítik előnyben. Jelentősége miatt 

a tankpezsgő gyártás gépeit, berendezéseit egy kicsit részletesebben tanulmányozhatjuk az 

alábbiakban. 

A következő ábra a tankpezsgőgyártás folyamatát mutatja a töltőborkészítéstől kezdve a 

töltőtankkal bezárólag. 



 

105. kép Tankpezsgő gyártás folyamatábrája 

Az anyaélesztőt készítő tartály dupla falú, felül hűthető, alul fűthető egy időben. Keverő 

berendezéssel, nívócsővel, hőmérővel, nyomásmérővel, CO2 elvezető szeleppel, élesztő elvezető 

csappal rendelkezik. 

Az alapbort, a tirázs likőrt és az anyaélesztőt dugattyús adagolószivattyúk szállítják a 

keverőcsőbe. Az adagolószivattyúk által szállított folyadékmennyiség állítható, így a töltőbor 

összetétele meghatározható. Kétféle állítási lehetőség van: 

- a szivattyúkat frekvenciaváltós aszinkronmotor hajtja, a frekvenciaváltó segítségével a 

motorok fordulatszáma –és ezzel együtt a szivattyúk által szállított folyadékmennyiség– 

szabályozható, vagy 

- exentertárcsa, visszatérítő rugó és állítócsavar segítségével a dugattyú lökethosszát, és 

ezzel együtt a szállított folyadék mennyiségét szabályozhatjuk. 

A keverőcsövön áthaladó töltőbor a szintérzékelővel ellátott puffertankba kerül. A puffertank 

kettős köpenyű, a keringetett közeg állítja be a kívánatos erjedési hőmérsékletet (18-20˚C). Ha ez 

megtörtént, akkor a töltőbor az erjesztőtankokba jut.   

Ezek a tartályok speciális fehérboros erjesztőtartályok. Anyaguk saválló acél, alakjuk hengeres, 

domború fenékkel. Nyomásállóságuk többnyire 8 bar. Kettős köpennyel (hűthetőség), és szigeteléssel 

készülnek. A nagyobb méretűek (V>50 m³) szigetelés nélküliek. Álló vagy fekvő helyzetűek.  



 

106. kép Pezsgőtank 

Az erjedés után kovaföldszűrőn seprőtlenítik. A szűrt, nyers pezsgőbe adagolják az expedíciós 

likőrt, majd hűtőtankokban frigorifizálják. Ezek a tartályok kettős köpenyűek, szigeteltek, búvóajtóval, 

nívócsővel, nyomásmérővel, rugóterhelésű biztonsági szeleppel, hőmérővel, termosztátkapcsolóval, 

nyomáskiegyenlítővel vannak felszerelve. Töltés előtt steril lapszűrőn élesre szűrik, majd hűtött 

töltőtankba kerül. Ennek felszereltsége hasonló a frigorifizáló tankokéhoz. A palackozás 

ellennyomásos palackozógépen történik. 

11.3 BORKŐ-STABILIZÁLÁS ELEKTRODIALÍZIS SEGÍTSÉGÉVEL 

Az elektrodialízis az a membránszeparációs módszer, amellyel oldatok ionjait membránon 

elektromos tér segítségével juttatunk át. 

A borkő-stabilizálás korszerű módja, amikor az folyamatosan környezeti hőmérsékleten történik 

permeációs szelektív membrán használatával.  

(A kálium-hidrotartarát kedvezőtlen körülmények között már a palackozás után egy nappal 

kiválhat). 

A permeáció – áteresztés - az a folyamat, amikor egy oldatban lévő ion átjut egy porózusmentes 

szilárd anyagon (pl. membránon).  

A folyamat a következők szerint zajlik: 

 - az ion először abszorbeálódik a felületen, 

 - utána átdiffundál az anyagon, majd 

 - deszorbeálódik (leválik) a másik oldalon. 

 

A kezelés tulajdonságai: 

- a folyamatos kezelés térfogatárama a különböző készülékeknél: 15 – 90 hl/óra, 

- a folyamat környezeti hőmérsékleten történik, 

- a K
+ 

; Ca
++ 

és HT
- 
ionok leválasztása a kívánt százalékban történik, 

- mindez permeációs szelektív membránnal elektromos mezőben megy végbe (elektrolízis), 

- egyáltalán nem károsítja a bor egyéb összetevőit és jellemzőit (pl. szín, testesség stb.). 



(A borkősav kémiai neve: kálium-hidrotartarát, a kálium vegyületeiben a kalciummal együtt 

szokott szerepelni, ezek fémek, ionjai pozitívak.) 

Az oldatban az ionok rendszertelen mozgást végeznek, de ha az oldat egyenáram által 

gerjesztett elektromos térben van, akkor az ionok rendszertelen mozgása megszűnik, a + ionok 

(kationok) a – negatív elektróda (katód) felé, míg a – ionok (anionok) a + elektróda (anód) felé 

vándorolnak.  

Az elektrodialízis folyamán kationszelektív (kation áteresztő) – és anionszelektív membránokat 

helyeznek el váltakozó sorrendben a katód és az anód közötti térben. A membránok között műanyag 

távtartók vannak. Amikor az ionokat tartalmazó bor áramlik ebben a térben, az ionok vándorolni 

fognak a nekik megfelelő elektród felé, azaz a K
+
 és Ca

++
 

ionok (kationok) a negatív elektród (katód) felé, míg a hidrotartarát ionok (anionok) a pozitív 

elektród (anód) felé. 

A kationok áthatolnak a kationszelektív membránon, de nem tudnak áthatolni az 

anionszelektíven. Ugyanígy az anionokat is visszatartja a kationszelektív membrán. Ez azt jelenti, 

hogy az ionok koncentrációja minden második egységben emelkedik, míg a többi egységben csökken. 

Váltakozva keményedő és híguló oldatot tartalmazó egységek alakulnak ki. 

 

107. kép Permeációs szelektív membrán 

Az előzőek alapján működő berendezés pl.: az ED – 60 jelű (ED → elektrodialízis, 60 hl/óra). 

A berendezés legfontosabb része a reaktor, mely 150 anion membránt, és 150 kation membránt 

tartalmaz. Aktív felülete: 30 m². 



 

108. kép Reaktor 

Az alábbi kép az ED – 60 berendezést mutatja: 

 

109. kép ED – 60 komplett 

 



12. ÖSSZEFOGLALÁS 

A borászati gépek kis hányadát képviselik azok a berendezések, amelyeket nem lehet egyik 

nagy gépcsoporthoz sem sorolni, de alkalmazásuk egyes technológiai folyamat termékeit új oldalukról 

mutatják be, vagy minőségüket növelik. Ezek a gépek összefoglalóan az egyéb berendezések. Ide 

tartoznak a kéntelenítők, a szénsavazók és a vízlágyítók. 

A nagy adag kénnel tartósított mustot felhasználás előtt kénteleníteni kell. Ezt a műveletet a 

kéntelenítő berendezések végzik. Hevítéssel, vivőgáz segítségével a kénessavból a ként kén-dioxid 

formájában felszabadítják (fizikai módszer), majd a kén-dioxidot mésztejen átbuborékoltatják, így az 

lekötődik (kémiai módszer), és a vivőgáz újra részt vesz a folyamatban. 

A szénsavazó berendezések ásványi CO2 –t nyeletnek el a borral. Így az ízek, illatok sokkal 

intenzívebbek, a bor üdítőjellege és gyümölcsössége jobban kidomborodik. A CO2 elnyeletése 

leginkább sugárfúvókás berendezéssel történik. A berendezés részei: szaturáló (elnyelető + pihentető) 

és a CO2 ellátó berendezés. 

Az ioncserélő vízlágyító berendezések a vezetékes víz keménységét csökkentik azáltal, hogy a 

víz keménységét okozó Ca
++ 

és Mg
++ 

ionokat Na
+ 

ikonokra cserélik ki. A különböző technológiai 

folyamatokban használatos kemény víz lágyítás nélkül a meghibásodások sorozatát okozhatja. 

 

A különböző hőkezelések a szőlőfeldolgozás és a borkészítés egész folyamatát végigkísérik. 

Hőkezeljük a cefrét, a mustot, a bort annak érdekében, hogy a jó tulajdonságokat megerősítsük, a 

rosszakat pedig visszaszorítsuk.  

A hőcserélőben áramló közegek adják át egymásnak a hőt fémfalon keresztül. 

A borászatban a következő hőcserélőket használjuk: 

spirállemezes   →  cefrehevítőként, 

csőkígyós         →  mustok erjedésszabályozására, 

csőköteges       →  hűtőberendezéseknél, 

kettőscsöves    →  hűtőberendezéseknél, 

lemezes           →  leggyakoribb, meleg-, hideg- és kombinált hőkezelésre.   

Kalorikus berendezések (kazánok, hűtőgépek) szolgáltatják a hőkezelő berendezések 

működtetéséhez szükséges meleg- és hidegenergiát. 

 

Hazai igények kielégítésére a bort többnyire visszárus palackokba palackozzuk, míg exportra 

kizárólag új palackokba. 

A visszárus palackok előkészítésének fázisai: 

        -  a palackok felületéről a különböző maradványok eltávolítása, 

        - dugóeltávolítás, 

        - áztatás lúgos oldatban, 

        -  külső és belső mosás, 

        -  öblítés, csepegtetés, szárítás. 

A palackmosó gépek a feladat jellegéből eredően komplikált felépítésűek, a különböző működő 

részek összhangját egyetlen fokozatmentesen szabályozható hajtómű biztosítja.  

A palackmosóból kikerülő palackokat töltés előtt sterilizálni kell. 

A palacköblítő gépek a gyári új palackokat tisztítják hideg, illetve meleg vízzel kívül-belül. 

 

A szakszerűen előkészített palackok töltése szénsavmentes bor esetében vákuum töltőgéppel, 

míg szénsavas borok, pezsgő töltése ellennyomásos töltőgéppel történik. 

A vákuum töltőgépek működésének lényege az, hogy a töltőgép tartályában és a töltendő 

palackban azonos nyomást (de a légkörinél kisebb kb. 0,5 bar) létesítünk, és a bor gravitációs úton jut 

a palackba.  

Az ellennyomásos töltőgépek jellemzője az, hogy töltés során a palackban és a töltőgép 

tartályában is a légkörinél nagyobb nyomás uralkodik (ez a töltőnyomás kb. 2 barral haladja meg a 

borban lévő CO2  nyomását), és ez akadályozza meg a borból a CO2 felszabadulását. 

Mindkét gép bonyolult felépítésű és működésű. Általában egyféle palackzáró géppel 

kombinálva, ún. monoblokk rendszerben készülnek. 



A palackzáró gépek a palacktöltés után a palackszáj zárását végzik. A palack nyakának 

kiképzése meghatározza a záráshoz használható eszközt. Ez lehet: különféle parafa dugó, műanyag, 

üveg, koronazár, csavarzár. 

Jelenleg általánosan a parafa dugó használatos, de ezek alternatívájaként jelenik meg a 

műanyagból és az üvegből készült dugó. A koronazár és a csavarzár népszerűsége a nagy bortermelő 

országokban egyre növekszik egyszerűségük, tökéletes zárásuk és olcsóságuk miatt, valamint amiatt, 

hogy kizárják a dugóízt. 

Valamennyi palackzárógép komplikált felépítésű. Készülnek parafadugózó és koronazáró gépek 

kisüzemek számára is. 

 

A kapszulák feladata a dugó védelme, a kapszulázó gép pedig a fém, vagy műanyag kapszulát 

rögzíti a palackon. 

A kapszulákat kézzel egyenként, vagy nagy teljesítményű gépeknél gépi úton helyezik a 

palackra. Rögzítésük a palack nyakán történhet görgős- pneumatikus-, vagy hővel zsugorító 

rögzítővel. Ezek a gépek viszonylag egyszerű felépítésűek és működésűek.  

A palackok nyitása a kapszula felső részének eltávolításával kezdődik tépőzár segítségével. 

 

A boroscímkék a palackban lévő borról közölnek információkat. Palackra helyezésüket címkéző 

gépek végzik. A címke a palackon rögzítődhet ragasztóval, vagy öntapadós módon.  

A címkéző gépek lehetnek soros, vagy körforgó rendszerűek. Mindkét rendszernél a palackok 

terelését rendezőcsigák, terelőcsillagok és ívek végzik. 

 

Az eladásra előkészített palackozott borok csomagolásának eszközei a rekeszek és a 

papírdobozok. 

A műanyag rekeszek belföldi kereskedelemben használatosak, és visszárusak. Ezeket 

újrafelhasználás előtt tisztítani kell. A tisztítás többnyire 3 szektoros rekeszmosó berendezésben 

történik.  

A kisebb, 1-2 palack befogadására készült papírdobozok a kereskedelemben kaphatók. A 

nagyobb dobozokat dobozhajtogató gép állítja össze lapra hajtogatott dobozelemekből. 

A palackrakodó gépek feladata az üres palackoknak a szállítószalagra rakása, illetve a 

palackozott boroknak a csomagoló eszközbe helyezése.  

A palackok megfogását a továbbító kereten lévő, sűrített levegővel működő pneumatikus 

markolófejek végzik. 

A palackozóban a dobozokból vagy rekeszekből egységrakományokat – rakaszokat – képeznek 

a rakodólapon. A rakaszképzés lehet álló, vagy mozgó raklapos.  

A rakaszcsomagoló gépek a kész rakaszokat zsugorfóliába csomagolják abból a célból, hogy 

rögzítsék és a külső behatásoktól óvják a rakaszokat. 

 

A borászati üzemekben a különböző szállítási munkákat a következő gépi berendezések végzik: 

szállítószalagok, palackszállító és rekeszszállító pályák, illetve emelővillás targoncák.  

A szállítószalagok a különböző szállítási feladatokhoz különböző hevedertípusokat használnak.  

A palackszállító pályák egymáshoz csuklósan kapcsolódó saválló acélból vagy műanyagból 

készült lapokból állnak. 

A rekeszszállító pályák általában görgős pályák. A görgők különböző kialakításúak és 

működtetésűek lehetnek.  

Az emelővillás targoncák raklapok emelésére, és kis távolságú szállítására alkalmasak. 

Használhatóságuk rendkívül széleskörű. A rakodólapok nemzetközileg szabványosak. 

 

A hagyományos szőlőfeldolgozás és borkészítés során a legnagyobb veszélyt a bor minősége 

szempontjából az oxidáció jelenti. Védekezni kell ellene a szürettől a palackozásig. Ezen a téren az 

utóbbi időben egyre nagyobb szerepet kapnak a védőgázok. A borászatban a nitrogént, a szén-dioxidot 

és az argont használják védőgázként. 

A nitrogént levegőből állítják elő gázgenerátor segítségével. 

A szén-dioxid egyrészt bányászható, másrészt egyes ipari technológiák mellékterméke.  

Az argon előállítása cseppfolyós levegőből történik frakcionált lepárlással. 



Védőgázok alkalmazása a borászatban: 

- leszüretelt szőlő hűtése (szárazjéggel), 

- feldolgozáskor a szőlő hűtése (szénsavhóval), 

- vörösborkészítésnél erjedésszabályozás (szárazjéggel), 

- tartályoknál, hordóknál, palackoknál inert párna kialakítása (szén-dioxiddal illetve 

nitrogénnel), 

- az oxigén kiűzése a borból (nitrogén buborékoltatás), 

- felbontott palackban maradó bor védelme (nitrogén és argon keverékkel), 

- felülettisztítás (szárazjéggel), 

- szénsavas maceráció (szén-dioxiddal), 

- flotációs musttisztítás (szén-dioxiddal illetve nitrogénnel), 

- borfrissítés (szén-dioxiddal), 

- keverés, homogenizálás (szén-dioxiddal illetve nitrogénnel). 

 

Pezsgőnek azokat a másodlagos erjesztési eljárással készült bor vagy must alapú italokat 

nevezzük, amelyekben a CO2 kizárólag az erjedésből származik. 

Pezsgőkészítési eljárások: 

- champagne-i eljárás, 

- palackban erjesztés, szűréssel seprőtlenítés, 

- tartályban erjesztés és érlelés (tankpezsgő gyártás). 

Bármilyen módon készül a pezsgő, a lépések ugyanazok: 

- alapbor elkészítése (első erjesztés), 

- tirázs likőr (cukor oldat) és anyaélesztő adagolása az alapborhoz, 

- második erjesztés, 

- seprőeltávolítás, és az expedíciós likőr adagolása, 

- palackozás. 

Hazánkban a vásárlók a tankpezsgőt részesítik előnyben. 

A tankpezsgőgyártás gépei technológiai sorrendben: alapbor tartály, anyaélesztő tartály, tirázs 

likőr tartály, adagoló szivattyúk, puffertartály, erjesztő tankok, szűrő, expedíciós likőr tartály 

adagolóval, hűtőtankok, szűrő, töltőtank, ellennyomásos palackozó gép.  

 

A borkő-stabilizálás korszerű módja az elektrodialízis alkalmazása. A módszer előnye az, hogy 

a borban lévő kálium, kalcium és hidrotartarát ionok rendszertelen mozgását elektromos térben 

rendezetté tesszük. Kation- és anionszelektív membránokat helyeznek váltakozva egyenáramú 

elektromos térbe, és a különböző töltésű ionok a nekik megfelelő töltésű permeációs membrán felé 

vándorolnak, és a borból kiválnak. 



13. KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK 

A II. évfolyam tananyagával kapcsolatos ellenőrző kérdések, feladatok. 

 

Egyéb kezelések gépei 

 
1. Milyen anyagot kezelünk a kéntelenítő berendezésben? 

2. Sorolja fel a folyamatos üzemű kéntelenítő berendezés fő részeit! 

3. Mi a kéntelenítő oszlop feladata? 

4. Mi a szerepe a kéntelenítő berendezésnél a lemezes hőcserélőnek? 

5. Mi történik a közömbösítő tartályban? 

6. Mi a célja a bor szénsavazásának, és milyen borokat részesítenek ezen a téren 

előnyben? 

7. Milyen tényezők befolyásolják a CO2 elnyeletését? 

8. Sorolja fel a szénsavazó berendezés fő gépegységeit! 

9. Ismertesse a sugárfúvókás CO2 elnyelető működését! 

10. Miből nyerik a kis-és középüzemek a CO2 –t az elnyeletési folyamathoz? 

11. Mi okozza a víz keménységét, és milyen hátrány származhat a kemény víz 

alkalmazásából a borászatban? 

12. Ismertesse az ioncserélős vízlágyító működését! 

 

Hőcserélő- és kalorikus berendezések 

 

1. Mi a cefre hőkezeléseinek a célja? 

2. Mi a must hőkezeléseinek a célja? 

3. Mi a bor különböző hőkezeléseinek a célja? 

4. Ismertesse a hőcserélők működési elvét! 

5. Mi a hőátbocsátási tényező szerepe és mértékegysége? 

6. Ismertesse a spirállemezes hőcserélő felépítését! 

7. Milyen célra használják a csőkígyós hőcserélőt? 

8. Ismertesse a csőköteges hőcserélő működési elvét! 

9. Ismertesse a kettőscsöves (cső a csőben) hőcserélő működési elvét! 

10. A lemezes hőcserélő munkalemezének kialakítása! 

11. Mi a választó lap feladata a lemezes hőcserélőnél? 

12. Ismertesse a lemezes hőcserélő működését! 

13. Mi az előnye a forrasztott lemezes hőcserélőnek? 

14. Milyen berendezéssel állítják elő az egyes hőcserélőkhöz szükséges melegenegergiát? 

15. Ismertesse a kompresszoros hűtőgép felépítését, működését! 

 

 

Palackelőkészítés gépei 

 
1. Sorolja fel, milyen előkészítő műveleteket igényelnek a visszárus palackok! 

2. Melyek a palackmosó berendezés fő részei? 

3. Mi a palackmosó berendezés hajtóművének jellegzetessége? 

4. Ismertesse a palacktartó kiképzését! 

5. Mi a mosómező? 

6. Melyek a palackmosás fázisai? 

7. Milyen célt szolgálnak a palacköblítő gépek? 

8. Ismertesse a kénessavas sterilizáló gép működését! 

9. Sorolja fel a mosóberendezésből kikerülő palackok sterilizálására használható 

anyagokat! 

 



Palacktöltő gépek 

 
1. Mit jelent az a fogalom, hogy szintretöltés? 

2. Fogalmazza meg a vákuumtöltő gép működésének lényegét! 

3. Sorolja fel a vákuumtöltő gép fő szerkezeti részeit! 

4. Mi a légcső szerepe a vákuumtöltő gép töltőszelepénél? 

5. Hogyan működik a palackemelő? 

6. Milyen feladatot lát el a palackrendező csiga és a terelőcsillag? 

7. Ismertesse a vákuumtöltő gép működését! 

8. Az ellennyomásos töltőgépek egyik jellemzője a töltőnyomás. Ismertesse az ezzel 

kapcsolatos tudnivalókat! 

9. Sorolja fel az ellennyomásos töltőgép fő szerkezeti részeit! 

10. Milyen szelepeket tartalmaz az ellennyomásos töltőgép töltőszerkezete? 

11. Ismertesse az általános ellennyomásos töltőgép működését! 

12. Mi a „bag in box” ? 

 

 

Palackzáró gépek 

 
1. Sorolja fel a borospalackok zárásához használatos eszközöket! 

2. Melyek a parafa-dugaszoló gép részei? 

3. Milyen megoldású dugószorító szerkezetet használnak leggyakrabban? 

4. Ismertesse a parafa-dugaszoló gép működését! 

5. Milyen előnyei vannak az „üvegdugó” alkalmazásának? 

6. Ismertesse a koronazáró gép felépítését, működését! 

7. Melyek a csavarzárás előnyei és hátrányai a borospalackoknál? 

8. Sorolja fel a csavarzáró gép részeit! 

9. Ismertesse a csavarzáró gép működését! 

 

 

Kapszulázó gépek 

 
1. Ismertesse a kapszulázó gép adagolójának működését! 

2. Mi a görgős kapszularögzítés lényege? 

3. Hogyan működik a pneumatikus kapszularögzítő? 

4. Milyen fajtáit ismeri a hővel zsugorító kapszulázónak, és hogyan működik a körforgós 

rendszerű kapszulazsugorító? 

5. Mi a „Vax-Cap” módszer lényege? 

 

Címkéző gépek 

 
1. Működési elv alapján milyen címkéző gépeket különböztetünk meg? 

2. Melyek a ragasztott címkével működő címkéző gép fő részei? 

3. Melyek a címkéző szerkezet fő részei? 

4. Foglalja össze a ragasztott címkével működő címkéző gép működését! 

5. Milyen körülmények között célszerű öntapadós címkével működő címkéző gépet 

használni? 

6. Mit jelent az a fogalom, hogy monoblokk? 

 

 
Csomagoló gépek 

 
1. Ismertesse a háromszektoros rekeszmosó berendezés működését! 



2. Foglalja össze a kartondoboz összeállító gép működési elvét! 

3. Ismertesse a palackrakodó gép pneumatikus markolófejének felépítését, működését! 

4. Mi a rakasz? 

5. Ismertesse a mozgó raklapos és az álló raklapos rakaszképzés műveleteit! 

6. Ismertesse a rakaszcsomagolás zsugorfóliás módszerét! 

 

 

Üzemen belüli szállítás gépei 

 
1. Röviden ismertesse a borászatban alkalmazásra kerülő szállítószalag heveder 

típusokat! 

2. Milyen elemekből épül fel egy palackszállító pálya? 

3. Ismertesse a többpályás palackszállító rendszer előnyeit és hátrányait, valamint 

alkalmazási területét! 

4. Milyen elemekből épül fel a rekeszszállító pálya? 

5. Milyen meghajtású emelővillás targonca működhet a palackozóban? 

6. Milyen munkára célszerű használni az emelővillás targoncákat? 

7. Mekkora a teherbírása és az emelőmagassága a borászatban használatos elektromos 

emelővillás targoncáknak? 

8. Az emelővillás targoncán kívül még milyen raklapmozgató berendezéseket 

használnak a borászatokban (raktárakban)? 

 

Kiegészítések 

 

Védőgázok a borászatban 

 
1. Mi az inert gázok legfontosabb tulajdonsága? 

2. Melyek a védőgázok alkalmazásának az előnyei a borászatban? 

3. Milyen gázokat használnak védőgázként a borászatban? Ismertesse ezek legfontosabb 

tulajdonságait! 

4. Ismertesse a N2 gáz előállítását nitrogéngenerátorral! 

5. Ismertesse a védőgázok különböző felhasználási lehetőségeit a borászatban! 

 

Pezsgőkészítés műszaki szemmel  

 
1. Melyek a pezsgőkészítés alaplépései? 

2. Ismertesse a pezsgőkészítés champagne-i eljárását! 

3. Mi az előnye a palackban erjesztett, szűréssel seprőtlenített pezsgőkészítési 

eljárásnak? 

4. Foglalja össze a tankpezsgőgyártás folyamatát, közben jellemezze néhány mondatban 

a folyamatban szereplő gépeket, berendezéseket! 

 

Borkő-stabilizálás elektrodialízis segítségével 

 

 

1. Fogalmazza meg az elektrodialízis lényegét! 

2. Melyek az elektrodialízises borkő-stabilizálás fázisai? 

3. Ismertese az elektrodialízises borkő-stabilizálás tulajdonságait!  
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