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1. B. Mit nevezünk emelıgépnek? Csoportosítsa az emelıgépeket! 
Beszéljen jellemzıikr ıl! 

 
Emelıgép fogalma: 
Szakaszos üzemő gépi vagy kézi (emberi erı) meghajtású szerkezet vagy berendezés, ami 
közvetlenül vagy segédeszközzel terhet emelni vagy süllyeszteni képes, azt a kiindulási 
helyzetébıl az érkezési helyére továbbítja  
 
Emelıgépek csoportosítása és jellemzıi  
 
Mozgási viszonyok szerint  
 

• Egyszerő emelı-berendezések 
 
Egyszerő gépnek vagy erıátviteli eszközöknek nevezzük azokat a berendezéseket, melyek 
alkalmasak egy erı nagyságát és/vagy az irányát megváltoztatni, átalakítani, 
kényszermozgások révén. Az egyszerő gépek fı jellemzıje az áttétel illetve a módosítás, 
amely a teher súlya és az azt egyensúlyban tartani képes erı viszonyát fejezi ki. Az egyszerő 
gépek alkalmasak arra, hogy egy adott terhet annál lényegesen kisebb erıvel mozgassunk 
meg, nagyobb munkavégzési út megtétele árán. 

o Fajtái: emelı, lejtı, ék, csavar, csiga, hengerkerék. 
 

  
 

 F1D1 = F2D2  

 

 
o Futómacskák 

Olyan szakaszos mőködtetéső emelıgép, amely teherfelvevı eszközével a megemelt teher 
síkbeli mozgatására alkalmas. 
Amennyiben az emelıdobot nem rögzítetten szerelik, hanem alkalmazásuk megkívánja a 
helyváltoztatást, akkor futómacskának is nevezzük az ábrák szerinti függesztett, ún. felülfutó 
(az emelıdob haladómőve fenn van), vagy pedig az ábra szerinti alulfutó változat alakítható 
ki: 
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o daruk  

Olyan szakaszos mőködtetéső emelıgép, amely a teherfelvevı eszközével térbeli mozgásra 
alkalmas. 
A futódaruk (híddaruk) osztályozhatók 
 

• hajtásuk szerint:     kézi mozgatású és villamos futódaruk; 
• a fıtartók száma szerint:   egy és több fıtartós; 
• a futómacska elhelyezkedése szerint:  alul- és felülfutó; 
• a híd feltámaszkodása szerint:  felülfutó és függı; 
• az emelımővek száma szerint:  egy és több emelımőves; 
• a futómacskák száma szerint:  egy vagy két futómacskás. 
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Ezen kívül ismeretesek különleges futódaruk is: konzolos, forgatható gémes, kitolható 
gémes futódaru, raktári felrakodó daru, stb.  
Az általános rendeltetéső futódaru fıbb részei: a hídszerkezet, a híd mozgatómő, a futó-
macska, a macska mozgatómő, az emelımő, a kezelıfülke a villamos vezérlés 
berendezéseivel és tágabb értelemben ide tartozik a darupálya és az áramellátó rendszer is. 
A daruhíd lehet rácsos szerkezető és tömör vagy szekrény keresztmetszető tartó. A 
daruhídnak megfelelı biztonsággal kell hordoznia az emelendı teher tömegébıl és a 
szerkezeti tömegbıl eredı terheléseket, figyelembe véve a három fı mozgás (haladás, 
macskahaladás és emelés, illetve süllyesztés) során létrejövı dinamikus hatásokat. A daruhíd 
speciálisan kiképzett végeivel, a fejtartókkal a futókerekeken keresztül támaszkodik a 
darupályára. A hídon van elhelyezve a macska pályája és esetenként a karbantartáshoz, illetve 
a javításhoz használt védıkorláttal ellátott járda. A hidat a fıtartókon kívül segédtartókkal 
egészítik ki, amelyek felveszik a fıtartóra ható erık egy részét és hordozzák a karbantartásnál 
használt járdát és védıkorlátot. 
Az emelési és haladási sebességeket, vagy a megfelelı sebességekkel készített darut 
mindenkor a technológiai feltételek figyelembe vételével választják ki. A futómacska két 
szélsı helyzetét és a horog felsı helyzetét végállás kapcsolókkal határolják le. Villamos 
reteszelés akadályozza meg a dobon az utolsó három tartalék kötélmenet lecsévélıdését, ami a 
biztonságos üzemelés elengedhetetlen feltétele. 
A futódaruk áramellátása lehet szabadvezetékes áramszedıs vagy úszókábeles. Ugyanazt 
alkalmazzák a futómacska áramellátására is. A szabadvezetékes megoldásnál az áramütés 
okozta balesetek elkerülésére védıkorlátokat szerelnek és kizárják a daruszerkezet és az 
épületszerkezet üzem közbeni érintkezését a szigeteletlen vezetékszálakkal. Az úszókábelnél 
a kábel kerekek alá jutását kell megakadályozni. 
Egyes esetekben egy darupályán két futódarut üzemeltetnek. Ezek lehetnek közösen 
vezérelhetık is és ilyen esetben emelıhimba közbeiktatásával emelıképességük együttesen 
használható ki. A balesetek elkerülése végett a külön üzemelı daruk közé végállás 
kapcsolókat kell beiktatni, amelyek meggátolják, hogy a két híd veszélyesen megközelítse 
egymást.  

 

 
 

Két fıtartós futódaru 
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YALE PMS típusú fali konzolos forgó futó daru  
 
 

 
 

 
 
Legfontosabb jellemzıi: 

• Teherbírás: 50 - 2500 kg. 
• A YALE PMS típusú fali konzolos forgódaru magasra húzott tartójával az alacsony 

belmagasságú csarnokokban is nagy emelõ magasságot biztosít. 
• A 180°-ban elforgatható darugém kényelmes hozzáférést biztosít a teljes munka 

területen. Kınnyő, csavarodás mentes acélgerenda-szerkezet, alacsony beépítési 
helyszükséglettel. 

• Falon átmenı csavarokkal, alátétlemez segítségével szerelhetı fel, illetve megfelelı 
teherbírású pillérre rögzíthetı. 

• Csapágyazott tengely (mőanyag siklócsapágyakkal). 
Emelımőként kézi láncos emelıket, elektromos- illetve sőrített levegıvel mőködı láncos 

emelıket tudunk ajánlani, szabadonfutó-, kéziláncos-, elektromos- illetve pneumatikus 
meghajtású haladómővekkel felszerelve 

 
Bakdaru 
A bakdaru bizonyos mértékig a híddaru változata. A híddaru alá szerelt magas lábak, 
támaszok alul futómőveken nyugszanak. A bakdaru elsısorban szabadtéri tároló és 
rakodóhelyek, szabadtéri elemgyártó poligonok kiszolgálógépe. 
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A bakdaruk fı jellemzıje a teherbírás mellett a fesztáv és az emelési magasság. A fesztáv 
általában nem haladja meg a 30 m-t, az emelési magasság pedig a 15 m-t. A bakdaruk hídja az 
egyik vagy mindkét oldalon konzolosan túlnyúlik a lábakon.  
 

 
 
A kezelıfülke az I tartón görgıkön függve a futómacskával együtt mozog. A fülkében 
helyezték el a darukezelı ülését, a vezérlıszekrényt, a világításkapcsolókat és főtıradiátort a 
téli üzemeléshez.A futómacska áramellátása áramkábeles. 
A darut és a futómacskát haladási végállás kapcsolók állítják meg a szélsı haladási 
helyzetekben. A horog felsı végállás kapcsolóján kívül túlterhelés gátló védi az emelımővet 
és az acélszerkezetet. A darupálya és a híd I tartója végén ütközık és a kerékszekrényhez 
csatlakozó sínfogók egészítik ki a daru biztonsági berendezéseit.  
 

 
 
 
 

Billenı gémes toronydaruk 
 
A gém lehet rácsos és zárt szelvényő, az utóbbi esetben rendszerint kör keresztmetszető 
csıbıl. A rácsos gém háromszög vagy négyszög keresztmetszető, csıbıl vagy hajlított 
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profilból hegesztve. A gém rendszerint több tagból áll, a középsı tagok csereszabatosak és 
darabszámuk változtatásával adott határok között változtatható a gémhossz. Az egyes 
gémtagok csavarkötéssel vagy csapszeges kötéssel rögzíthetık egymáshoz. A gémhossz 
növelésére egyes típusoknál csuklósan kapcsolódó gémtagot alkalmaznak, amely a 
tartókötelek hosszának megválasztásával csatlakozhat az alapgém tengelyvonalának egyenes 
meghosszabbításával egybeesı tengelyvonallal és törtvonallal is.  
 
 

 
 

 
A billenı gémes daruk túlnyomó többsége forgó oszlopos, azaz a daru oszlopa a gémmel 
együtt elfordul. Ez alól csak egyes régi típusok kivételek. 
A gépészeti berendezések fıbb egységei: az emelıcsörlı, gémbillentı csörlı, forgatómő és a 
haladómő.  
A két csörlı egyes esetekben számos csereszabatos elembıl áll. A csörlık fıbb részei:  a 
villamos motor, a fék, a hajtómő, a dob. Az emelési sebesség változtatására a kötélfőzési 
változtatások mellett egyes típusoknál változtatható fordulatszámú villamos motorokat, 
bolygómőves hajtómővet, Ward-Leonard-hajtást vagy tirisztoros vezérlést használnak. 
A forgatómő a jelenleg használt billenı gémes daruknál fogaskerék hajtású. 
A fogaskerék hajtás fékbıl, villamos motorból, hajtómőbıl és nyitott fogaskerék hajtásból áll.  
A fék lehet egy- és kétfokozatú, valamint vezérelhetı. Az egyfokozatú fék automatikusan 
mőködésbe lép a villamos motor kikapcsolásakor. A kétfokozatú fék esetében lehetséges 
olyan megoldás, amelynél a vezérlıkar I. helyzetében egy fék lép mőködésbe, a 0 helyzetben 
kettı, valamint olyan is, amelynél az I-es fokozatban féket nem kapcsolnak be, csak a 
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szerkezet súrlódása hat kikapcsolt motor mellett, a 0 fokozatban pedig bekapcsol a fék is. A 
szabályozható féknél a fékpedálra ható erı függvényében változik a fékezıerı.  
 
Forgó törzső futómacskás toronydaru 
 
Többnyire kis tehernyomatékú (1200 kNm-ig) toronydaruk. Rendszerint egyben szállíthatók, 
az oszlopuk teleszkópos kialakítású és a gém összehajtogatható. A csapszegekkel 
összekapcsolt gém csúcs felıli része egy vagy két csukló körül leeresztett állapotban az 
oszlop mellett a belsı gémtag mellé forgatható. Ezeket a darukat a kisebb építési idejő, 
egymástól távol, pontszerően elhelyezkedı építési létesítmények kiszolgálására tervezték. 
Felállításukhoz a kész darupályára legfeljebb egy mőszaknyi idı szükséges, a szerelést kis 
létszámú kiszolgáló személyzet végezheti. A futómővek kerékszekrényei helyére gyakran 
talpak is szerelhetık. Ilyenkor a daru egy helyben állva emel és nem kell darupályát létesíteni.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 8 

Mobil daruk 
Star-Lifter 7700 

 
 
7700-as Star Lifter rácsos-gémes lánctalpas daru. 280/300 tonnás teherbírásával és 
rendkívüli gémhosszúságával sorozatának új csúcsmodellje. Betonelemes építkezéseken, 
csarnoképítéshez, nyílt tengeri létesítmények elıszereléséhez, erımő építéshez és 
szélerımővek telepítéséhez illetve szélerımővek karbantartásához A 7700-as igen változatos 
gémkonfigurációkkal akár 280 tonnás terhek emelésére is képes, amely kiegészítı szerelékek 
alkalmazásával 300 tonnáig növelhetı! A fı- és billenıgém különbözı variációival extrém 
hatótávolság és emelési magasság érhetı el. A csaknem 100 méterig növelhetı 
munkarádiusszal és a 140 méteres emelési magassággal a 7700-as gyakorlatilag minden 
munkaterületen és minden speciális emelési és magasépítési feladatra alkalmazható. 
Mobil teleszkópos daruk 

 



 9 

 
 
 
Gépjármő platóra szerelhetı Hyva rakodódaruk. A platós kisteherautókra szerelhetı 
emelıktıl a 40 tonnaméteres daruig  
HA típuscsalád (például) 
1-tıl 10 tonnaméter emelıkapacitásig terjedı T-alakú daruk 
HB típuscsalád – építıipari daruk 
2,7-tıl 43,2 tonnaméter emelıkapacitásig, ám eltérıen a HA típusoktól ezek a daruk 
csuklógémes kivitelben készülnek. Ezen típusú daruk 8,1 tonnaméter emelıkapacitásig 
távirányítással is rendelhetıek. 
Elınyei: 
-          könnyő kezelhetıség 
-          megbízható, egyszerő szerkezet 
-          kimagasló ár-érték arány 
     -   erısített gémszerkezet és csuklópontok  
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Úszódaru 

Az úszódaruk kikötıi munkáknál, hidak építésénél és hajók mentésénél használatosak. Mivel 
ezek a daruk ritkán tesznek meg nagyobb távolságokat, az úszótest kialakításánál a stabilitási 
szempontok megelızik az áramvonalas alak kisebb ellenállására törekvést és téglalap-
alaprajzú hajótestet építenek. Ezeknek a daruknak a hajtásánál gyakran használnak különleges 
propulziós egységeket, mivel a legfontosabb szempont a könnyő manıverezés minden 
irányban. 

 

Konténerdaru:  

A konténerek mozgatására speciális darukat fejlesztettek ki, melyek a szabványos méretekhez 
igazodva egyszerősítik és gyorsítják a rakodást. Külön darutípus szolgál a konténerek hajókra, 
vasúti kocsikra és teherautókra rakodására, 

Kiköt ıi daru 

A kikötıi rakodásra igen gyakran portáldarut használnak, ezek a rakpart mellett lefektetett 
síneken mozognak. Acélszerkezetük négy lábon áll, melyek között vasúti vágányok vagy a 
rakodást kiszolgáló út fut. Az ehhez szükséges jelentıs távolság a két láb között a stabilitást 
szolgálja. A daru felsı része függıleges tengely körül forgatható. Gémje dönthetı. A 
kalapácsdaruk nagy teherbírású konzolos szerkezettel rendelkezı emelıgépek, nevüket a 
kalapácshoz hasonló alakjukról kapták.  



 11 

• Hajtások szerint  
 

o Kézi meghajtás  
     

 
 

• Gépi meghajtás:  
Lehetséges villany motorral,belsıégéső motorral,illetve hidraulikus energia mőködtetéssel 
 
 

 
 
Alkalmazott tehermegfogó eszközök szerint  
 
Horogüzemő daru  A teher fel főggesztés horogra történik. 
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Markolós daru: 
Ömlesztet anyagok, valamit egyéb anyagok megfogásának speciális eszköze. 
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Mágneses daru, mágneses-markolós daru, mágneses adagszállító dar:  

 
 
 

 

Jellemzıi: Sík acéllemezek és kör keresztmetszető mágnesezhetı acélrudak emelésére, 
szállítására kialakított mágneses tehermegfogó. 

Teherbírás: 100 - 6000 kg.  (Függ az emelendı teher mágnesezhetıségétıl, vastagságától, 
hossz/szélesség viszonyától, a felület minıségétıl, tisztaságától, a légrés nagyságától és az 

anyag korrodáltsági állapotától. Kör- és csıkeresztmetszetek 
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• illetve ívesen alakosra vágott lemezek, vagy öntvények esetén akár más szempontok is 
szóba kerülhetnek. ). 

• A DML típusú teheremelı mágnesek ideális eszközök ferromágneses anyagú táblák, 
lemezek, kör keresztmetszető profilok könnyő, gyors és gazdaságos szállításához. 

• Az eszköz kompakt kialakítása sok féle alkalmazást tesz lehetıvé. 
• Az alkalmazott permanens mágnesek miatt nem igényel elektromos energiát. 
• A teheremelı mágnest aktiválni / deaktiválni a kézikar segítségével lehetséges. 
• Maximális környezeti hımérséklet: 80 oC.  
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Emelıgerendás daru 

 

Fontos tudnivalók az emelıgerendák kezelésével és karbantartásával kapcsolatban:  

Emelõ gerenda alkalmazása elsõsorban olyan emelési feladatoknál lehet szükség, ahol az 
emelendõ teher nagy méretû, óvatos mozgatást igényel, vagy több megfogási pont szükséges 
a mőveletsor biztonságos elvégzéséhez, illetve a teher sérülésektıl való megóvásához. Az 
emelıgerenda lehet fix (merev), vagy állítható. Az állítható gerendák többféle mérető, alakú, 
súlypont-elhelyezkedéső tárgy emeléséhez is alkalmazhatók. 

Kötözési szabályok 

• Az emelıgerendát az emelıgéphez horoggal lehet csatlakoztatni. Az emelési pont a 
horogöbölben legyen, soha ne a csúcson vagy a horogtorokba beékelten. Ügyelni kell 
arra, hogy a csatlakozó elem minden irányban szabadon mozoghasson a hajlító 
terhelés elkerülése érdekében. 

• Ügyelni kell arra, hogy a lánc függesztékek a gerenda szimmetrikus elhelyezkedéső 
függesztési pontjaihoz csatlakozzanak. 
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A teher tömege és tömegközéppontja: 

• Ismerni kell a teher tömegét, ha ez közvetlenül nem adott, akkor azt számítással kell 
meghatározni! 

• Gondoskodni kell arról hogy a teher - tömegét, súlypontját és geometriai formáját 
figyelembe véve - szimmetrikusan legyen felkötve és az emelés során ne billenhessen 
meg, ne csapódhasson, ne lengjen be és ne eshessen le. 

• Kétágú függesztés esetén: a csatlakozási pontokat összekötı függıleges síkban legyen 
a tömegközéppont, és a csatlakozási pontok a tömegközéppont két oldalán és fölötte 
legyenek. 

• Összetett szerkezetek emelıgerendás mozgatásához illetékes, szakértı személy 
véleményét kell kikérni. 

• Az emelıgerenda használatakor - a károk és balesetek elkerülése érdekében - be kell 
tartani a gyártó által mellékelt kezelési és karbantartási utasítás elıírásait, valamint 
a vonatkozó törvények, rendeletek, irányelvek és szabványok elıírásait is! 

Berakó daru, edzı daru: meleg üzemi technológiák kiszolgáló eszköze 
 

 
 
Forgókaros daru  
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Öntıdaru: Folyékony fémek öntésénél használatos daru.. 
 

 
 
 
Öntészeti  horog - nagy szájnyílású 
 
Típus:HÖH 
Teherbírás: 2.000 - 31.500 kg 
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Kovács daru: melegüzemi emelési feladatokat ellátó daru. 
 

 
 
 
Konténer daru 
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2B. Mit nevezünk emelıgépnek? Milyen munkák végezhetık el a különféle 
emelı-gépekkel? 
Szakaszos üzemő gépi vagy kézi (emberi erı) meghajtású szerkezet vagy berendezés, ami 
közvetlenül vagy segédeszközzel terhet emelni vagy süllyeszteni képes, azt a kiindulási 
helyzetébıl az érkezési helyére továbbítja  
Emelıgépekkel végezhetı munkák  
Emelıasztal 
Az emelıasztal a függıleges anyagmozgatás eszköze. Csak képzett személy használhatja az 
emelıasztalt! Ha az emelıasztalt olyan helyen használják, ahol gyermekek közlekedhetnek – 
például iskolák, üzletek környezetében –, vagy az emelıszatal munkaterületét kell elkeríteni, 
vagy más intézkedéssel kell megelızni a baleseteket. Az emelıasztal sík, szilárd felületen 
való alkalmazásra való, elhelyezhetı közvetlenül a padlószinten, vagy aknába süllyesztve is. 
A felületnek elegendı teherbírással kell rendelkeznie, hogy megtartsa a teherrel megrakott 
emelıasztalt. Ajánlatos az álló emelıasztalokat a padlóhoz rögzíteni, hogy elkerüljük a 
véletlenszerő mozgásokat. Az emelıasztal lerögzítése is egy lehetséges megoldás a borulás 
elkerülésére olyan esetekben, amikor az emelıasztal fel van szerelve döntı szerkezettel vagy 
pótlólagos ollószerkezettel. Az emelıasztal nagymérető terhek emelésére lett kifejlesztve. 
Eszerint a padozat bıvítése, egyenetlen-, pontszerő-, vagy vízszintes terhelés nem 
megengedett, hacsak nem jelezték külön, mint egyéni alkalmazást 
Hidraulikus emelıasztal 
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Emelıláb  
Egyedi teheremelési feladatokra áttelepíthetı tartószerkezet, ami emelı berendezéseket, vagy 
annak vonó elemeit, és vezetı szerkezetét hordozza. 
Építési személy- és teheremelı  
Személy emelésére is alkalmas építési teheremelı 
Építési teheremelı  
Építkezésen használt emelı berendezés 

   
 
 Felrakó gép  
6-30 m magas, rendszerint soros állványos raktári – röviden magas raktári – tárolóterek 
kiszolgálására alkalmazzák. A tárolási egységek rakodólapos vagy tároló ládás 
egységrakományok. 
Rendeltetés szerint: 
            - rakodólapos 
            - komissziózó és 
            - univerzális forgalomra készült felrakó gépeket különböztetünk meg. 
Rakodólapos: forgalomra készült gépekkel többnyire 800x1200 mm alapmérető EURO 
rakodólapokon képzett rakodólapos egységrakományokat tárolnak be és ki. 
Komissziózó gépek: lehetıvé teszik a nagy magasságú állványokra való kézi árú behelyezést, 
illetve az onnan való kivételt (komissziózást) végzı dolgozó kívánt szintmagasságra való 
felemelésével. 
Univerzális gépek: egységrakományok be- és kitárolására valamint komissziózásra (állványok 
kézi kiszolgálására) egyaránt alkalmazhatók. 
Szerkezeti kialakítás: 
A felrakó gépek az állványsorok közötti közlekedıfolyosókban lévı sínpályán – egyidejő 
haladó és emelımozgással – közelítik meg a kívánt tároló helyet. A sínpálya leggyakrabban a 
padlószerkezethez rögzített, de felszerelhetı a sínpálya a kétoldali állványok felsı peremére 
vagy a födémtartókra illetve az állványokat összekötı tartókra is. 
Felrakó gép fıbb szerkezeti egységei: 

• Emelıoszlop 
Rendeltetése: a különbözı szerkezeti egységek összefogása, az emelıszán vezetése, valamint 
az egész rendszer megtámasztása illetve függesztése. 

• Emelımő 
Feladata: Az emelıkeret és a rászerelt kezelıfülke és tehermegfogó szerkezet függıleges 
irányú mozgatása és a kívánt pontossággal való beállítása. 

• Haladómő 
Szerkezeti kialakítása a daru-futómacskáéhoz hasonló. 
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• Emelı kocsi 
A kezelıfülke és a teherfelvonó szerkezet összefogását és együttes továbbítását biztosítja. A 
vezérlıfülke a gépkezelı tartózkodási helye, itt találhatók a gép vezérléséhez szükséges 
berendezések. 

• Tehermegfogó szerkezet 
Rakodólapos egységrakományok mozgatására  elforgatható és eltolható, vagy teleszkópos 
villát alkalmaznak. Kis mérető és tömegő árúk állványról való kigyőjtéséhez alkalmazható 
úgynevezett komissziózó gépeken a villaszerkezet helyett a kezelıfülke elıtt kezelıasztal, 
amelyen a gépkezelı el tudja helyezni a kigyőjtött vagy a betárolandó árúkat. 
 

    
   
. 
Raktári állványkiszolgáló targoncák 
Többnyire 6-12 m magas soros állványos raktári tárolóterekben alkalmazzák a tárolási 
egységek be- és kitárolására továbbá komissziózásra. Az állványok között szabadon hagyandó 
közlekedı utak szélessége 1,5 – 1,75 m. A berakógépekhez képest rugalmasabb 
anyagmozgató rendszer kialakítását teszik lehetıvé, mivel a targoncák nincsenek folyosóhoz 
kötve. 
Szerkezei kialakítás: 
Funkciójukat és szerkezeti kialakításukat tekintve: 
-        felrakó vagy 
-        komissziózó targoncák lehetnek. 
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A rögzített kivitelő kezelıfülkével ellátott felrakó targoncákat rakodólapos 
egységrakományok be- és kitárolására alkalmazzák. 
Komissziózó targoncáknál a vezetıfülke a villával együtt emelkedik, így lehetıvé teszik a 
nagy magasságú állványokból álló közvetlen árú kivételt is. 
Az állványkiszolgáló targoncákat rendszerint emelıtargonca fıbb szerkezeti egységeibıl 
állítják össze. A nagy emelési magasság és a kis folyosószélesség különleges emelıoszlop és 
tehermegfogó szerkezet kialakítást igénylik. Tehermegfogó szerkezetük a felrakó gépekéhez 
hasonló szerkezeti kialakítású elforgatható és eltolható vagy teleszkópos villa. 
 

 
 
Ideiglenesen személyemelésre használt emelı berendezés  
Nem személy emelésre készült, de személyek magasra emelésére ideiglenesen alkalmassá tett 
emelı berendezés. 
 
Konténer emelıoszlop  

A konténert a sarokelemeinél megfogó négy egységbıl álló közös vezérlı egységgel 
rendelkezı emelı berendezés. 
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Körülkerített emelıterő emelı berendezés 

Függıleges vezetékek között mozgó teherfelvevı eszköző emelıberendezés, amely két 
vagy több technológiai szint között végez anyagmozgatást. 

Mozgó munkaállvány 
Személyek és munkaeszközeik magasba emelésére és munkavégzés közbeni megtartása 

céljára készült emelı berendezés. 
 

 
 

   
 
Parkoló emelı 

Parkoló létesítményekben a jármőveket a parkoló helyükre szállító emelı berendezés 
Négy oszlopos parkoló emelı 
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Személytartó 
A személyemelı személyek befogadására alkalmas teherfelvevı eszköze, amely a 

biztonságos magasba emelést és munkavégzést szolgálja. 
 

   
 
Szerviz emelı 

A jármőiparban használt emelı berendezés, amellyel megemelt jármő alatt személyek 
dolgoznak. 

   
TLTE-235SBAAlváz nélküli 
elektrohidraulikus kétoszlopos  
csápos emelı 3,5 Tonna 

 
Színpadtechnikai emelı berendezés 

Színpadok díszleteit, a vasfüggönyt, világító berendezéseit emelı, esetleg süllyesztı és 
megtartó emelı berendezések 

     
 Billenı színpad                forgó színpad                      Emelı 
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Szintkülönbség kiegyenlítı 
Viszonylag kis szintkülönbségeket állítható lejtı segítségével áthidaló gépi szerkezet, 

amelynek járófelületén közlekedés lehetséges. 
 

 
 
 
Vasúti emelı 

A vasúti jármővek gyártó, javító és kerékpár cserélı helyeire telepített emelıberendezés, 
amely egy vagy több függıleges mozgatómőbıl áll. 

 
 
  
Villamos emelıdob 

Villamos hajtású, szakaszos mőködéső, a teherfelvevı eszközre függesztett teher 
emelésére és süllyesztésére alkalmas önálló emelıgép. 

A lehetséges csoportosítások 
a) Az emelımőbe beépített hajlékony vonóelem alapján 

- sodronyköteles, 
- láncos. 

b) Az emelımozgáson kívüli helyváltoztatás lehetısége, valamint annak mőködtetı 
energiája szerint 

- fix, rögzített kivitel, 
• függesztve,  
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• alátámasztva. 
- egy vízszintes irányban elmozdítható, 

• kézi erıvel, 
• gépi erıvel. 

- egymásra merıleges vízszintes irányban elmozdítható 
• kézi erıvel, 
• gépi erıvel. 

c) Kezelési hely kialakítása szerint: 
- kiépített, rögzített kezelıhely, 
- hajlékony kábelre függesztett rögzített függıkapcsoló, 
- elmozdítható felfüggesztéső függıkapcsoló, 
- kezelıfülke, 
- automatikus vezérlési rendszer. 

d) Villamos energia ellátó rendszer kialakítása szerint: 
- fix telepítéső, rögzített vezeték, 
- áramvezetısín, áramszedı kialakítás, 
- úszókábeles, kábel kocsis energiaellátás. 

e) A villamos emelıdobok tartószerkezetének kialakítása szerint: 
- mennyezetre szerelt I tartó, 
- épülettıl független, oszlopokon nyugvó kereszttartókra rögzített I tartó, 
- épületszerkezetre, közdarabok segítségével, függesztett. I tartó, 
- I tartó segítségével kialakított egy-, ill. két fıtartós daru 

A gépi csörlık fı részei a villamos motor, a fék, a hajtómő, a dob a kötéllel és az egészet 
összefogó keret. 
 

  

A moduláris felépítéső BETA PROLINE elektromos meghajtású csörlık az emelés és 
vontatás számos területén jól alkalmazhatók. 

• Moduláris felépítése jóvoltából minden feladathoz meg lehet találni az optimális 
megoldást. 

• Áramkimaradás esetén rugóterheléső tárcsafék tartja biztonságosan a terhet. 
• Háromfázisú hálózatról üzemel, a standard kivitel 3x400 V-os 50 Hz-es, de rendelhetı 

440-460 V üzemi feszültséggel, 60 Hz-es hálózatra is. 
• Elektronikus túlterhelés védelem minden 1000 kg-os és nagyobb típusnál, 

alapkivitelben is. 
• Karbantartásmentes, olajfürdıben futó edzett-köszörült ferdefogazású fogaskerék 

hajtómő biztosítja a tartósságot, megbízhatóságot és a csendes futást. 
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• Összes külsı alkatrésze 120 mikron vastag speciális, idıjárásálló kétkomponenső 
mőanyagfestéssel van ellátva. (RAL 5015 színben). 

• Kötéldobja alapkivitelben is hornyolt kivitelő. 
• A sodronykötél bevezetése két irányból is történhet. 
• Fokozott érintésvédelmét törpefeszültségő, 42 V-os vezérlés biztosítja. 
• 1Am vagy 2m FEM besorolás (üzemi csoportszám). 
• Eltérı dobméretek 
• Rugós kötélfeszítı. 
• Laza kötélágat figyelı biztonsági kapcsoló 
• Frekvenciaváltó a fokozatnélküli sebességszabályozáshoz. 
• Vezeték nélküli távvezérlés 
• Pólusváltós (Dahlander) motorok. 
• Speciális klímaállóság. 

 

3.B. Beszéljen az emelıgépeken használt horgokról! Milyen mőszaki 
megoldást alkalmaznak a teher véletlenszerő kiakadása ellen? Milyen 
veszélyforrások fordulnak elı a horgoknál és horogszerkezeteknél? 
 
Horgok horogszerkezetek anyaga, elıállítási technológiája 
 
A horog feladata általában az, hogy valamilyen elem közvetítésével lehetıvé tegye a teher 
rögzítését az emelıgép teherfelvevı szerkezetére. Kiképzésük a legjobb anyagkihasználás 
szem elıtt tartásával történik. Ötvözött acélból sőllyesztékben kovácsolással készül. Öntöttvas 
és acélöntvény kizárt. 
Horogszerkezetek fajtái  

• Egy kötélágas  
• Több kötélágas  

  
 
Daruhorgok kiviteli formái  

• Egyágú daruhorog  
• Kétágú daruhorog  

A felhasználás szerint daruhorog horgot és szemes horgot különböztetünk meg 
Daruhorog 
Feladata az, hogy az emelıeszközt cserélhetıen kapcsolhassuk össze a daruval. A daruhorog 
vége menetesen van kiképezve, hogy rögzítése megoldható legyen a horog szerkezeten. 
Általában csapágyazva építik be. 
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Szemes horog 
Kialakításában hasonlít az egyágú daru horoghoz, csak a végébe egy szemet képeznek ki, 
melybe csatlakozik a sodronykötél, vagy láncszem. 

  

Kiakadás gátló mőködése és felszerelésük 
 
legyen kiakadás gátló a kiakadás megakadályozására. Nem szükséges kiakadás gátló, ha Azon 
a horgon, amelybıl üzemelés közben kiakadhat a levehetı teherfelvevı eszköz, a teher be – és 
kiakasztása távvezérléső, vagy kötözı végzi. 
 

     
bíztonsági horgok 
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Egyéb megoldások 

  
 
Horgoknál és horogkereszteknél elıforduló veszélyforrások  

• A horog belsı felülete a fokozott terhelés miatt meg kopik. A kopás mértékétıl 
függıen dönteni kell a használatból való kivonásról. 

• A horog deformálódik, használatát meg kell tiltani. 
• A horog függóleges tengelye körül nem forog 
• A kiakadás gátló nem jól mőködik, ha a forgócsap berágódik illetve a bilincs 

deformálódik 
• Tönkremeneteli esetek: 

o Túlzott terhelés 
o Tartós használat miatti kopás 
o Deformáció 
o Szélsıséges esetben anyaghiba 

Ellenırizzük szemrevételezéssel, fémes eszközzel ütögetéssel tompa hang repedésre utal. 
 
 
4.b Hogyan történhet személyek emelése emelıgéppel? Milyen 
követelmények vonatkoznak ez esetben a gépre? Használható-e saját 
készítéső személyemelı kosár erre a célra? Milyen munkavédelmi elıírások 
vonatkoznak a személy-emelésre? Emelıgéppel történı személyemelés 
szabályai: 
 
Emelıgéppel történı személyemelés szabályai  

• Személyemelésre részletes munkavédelmi utasítást kell készíteni, aminek alapján az   
adott  körülmények figyelembe vételével kockázatértékelést kell végezni 

• Az emelt személynek és a gépkezelınek munkavédelmi utasításban elıírtak 
elsajátításáról az adott területre illetékes munkavédelmi szaktevékenység végzésére 
jogosult személy elıtt ellenırizhetı módon be kell számolni 

• A sikeres beszámoló alapján az üzemeltetı, munkáltató – vagy megbízott képviselıje-
írásban elrendeli a személyemelést 

• A személytartóban tartózkodók az irányító és a kezelı, valamint a talajszinten 
tartózkodók között egyezményes jelzésrendszert kell kialakítani. Ezt minden érintett 
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személlyel el kell sajátíttatni. A vészjeladás és vészleállítás módját minden érintett 
személynek ismernie kell 

• A beszálláskor, még emelkedés elıtt a kezelı köteles ellenırizni, hogy a 
vezérlıelemekkel az összes mozgás rendben végezhetı-e.  

• Személytartóban tartózkodó személyek emelése idején az emelı berendezéssel 
teheremelés nem végezhetı, illetve amíg a személytartót le nem szerelik, a 
horogszekrényt le kell szerelni. 

• Az emelı berendezés hatósugarában a személytartó alatt személyeknek tartózkodni 
tilos!  

• A magasba emelt személytartót szerkezethez, épülethez rögzíteni, kikötni tilos!.  
• A személyemelı kosár felszerelését, a szerelés helyességét az emelıgép kezelınek  be 

kell írnia az emelıgép naplóba. 
• Csak olyan térben szabad a személy-tartóval személyeket magasba emelni, ahol a 

nagy- és kisfeszültségő föld feletti szabad-vezetékre történı ráhaladás kizárt, és a 
személytartóban lévı kezelınek szabad manipulációs lehetısége van a kosárral 
elérendı hely környezetében. 

• Nagyfeszültségő föld feletti szabadvezeték közelében a biztonsági övezeten belül tilos 
az emelı berendezést személyemelésre felhasználni. 

 
Gép kialakítására vonatkozó elıírások  

• Az emelıgéppel személyt csak személyemelı kosárban szabad emelni! 
• A személyemelı kosár és az adott emelıgép az összeszerelt állapotukra 

vonatkozógyártói megfelelıségi nyilatkozattal vagy a megfelelıségi tanúsítvánnyal 
kell, hogy rendelkezzenek. FONTOS: A hangsúly az együtt való megfelelıségen van, 
a külön-külön az egységekre vonatkozó, egyenkénti megfelelıségi nyilatkozat nem 
fogadható el.  

• A gyártói megfelelıségi nyilatkozatot helyettesítheti az Mvt. 21. § (5) bekezdésében 
foglaltak szerint az adott munkaeszköz megfelelıség vizsgálatán alapuló, a vizsgálat 
eredményét is tartalmazó, akkreditált szervezet által kiadott vizsgálati jegyzıkönyv is. 
Tehát: házilag készített személyemelı kosárban személyt csak akkor szabad emelni, 
ha azt az emelıgéppel együtt helyezték üzembe és azoknak közös megfelelıségi 
nyilatkozatuk, tanúsítványuk vagy vizsgálati jegyzıkönyvük van. 

• A horogszerkezetre felfüggesztett személytartóval üzemelı emelı berendezés 
emelıkötelét személyemelés elıtt felül kell vizsgálni és a vizsgáló személynek írásban 
kell nyilatkoznia annak megfelelıségérıl 

• Gémszerkezetre függesztett személytartót csak a kijelölt személyek szerelhetnek fel a 
gémfejre. A szerelés olyan legyen, hogy a véletlen kilazulás kizárt legyen. 

• Minden esetben, amikor a személytartót az emelı berendezéssel összekapcsolják, az 
összes elıírt ellenırzı mőveletet és vizsgálatot el kell végezni, és annak eredményét 
az emelı berendezés naplójában írásban kell rögzíteni. 

• Amikor személyeket személytartóban magasba emelnek, a mentésre (önmentésre) 
elıre fel kell készülni, hogy az emelı berendezés meghibásodása esetén a személyeket 
az elvárási idın belül a talajszintre lehessen hozni. A mentésre magát az emelı 
berendezést kell elsısorban alkalmassá tenni, hogy segédenergiával vagy kézi erıvel, 
gravitációval legyen lehetıség a személytartó leengedésére 

 
Személyemelı kosár kialakítása, rögzítése a gépre  
A személyemelı kosár szerelhetı targonca villájára mechanikus rögzítéssel. A másik 
lehetséges megoldás az emelıgép horog szerkezetére történı felszerelés. 
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A személytartón elıre ki kell jelölni és megkülönböztetı színezéssel kell jelezni azt a 
garantált teherviselı pontot, ahová a mentı (önmentı) eszközöket kell erısíteni. 
 

 
 
 
 
Személyemelı kosár használatának szabályai 

• Azoknál a személytartóknál, ahol az önmentı alkalmazása és megléte kötelezı, csak 
olyan személyeket szabad a személytartóval felemelni, akik saját mentésüket 
(önmentésüket) képesek biztonságosan végrehajtani. 

• Amikor a személytartóban felemelt helyzetben többen tartózkodnak, csak abban az 
esetben elégséges egy önmentı készülék, ha azzal mindenki képes egyenként, egymás 
után bármely helyzetbıl leereszkedni. Ezek az önmentık alulról vagy felülrıl újra 
felhúzhatók legyenek. 

• Ellenırizni kell minden egyes üzembe helyezéskor, hogy a személytartóban az 
önmentı készülék ott van-e és üzemképes-e. Az önmentı készülék mentıkötelét 
félévenként felül kell vizsgálni és írásban nyilatkozni kell további 
felhasználhatóságáról. A mentıkötél hossza tegye lehetıvé a talajra érést a 
személytartó legmagasabb helyzetébıl is.. 

• Villamos hegesztési munkálatokat a személyemelı berendezésbıl csak akkor szabad 
végezni, ha: 

o a személyemelı felfüggesztése szigetelt, vagy 
o olyan mértékő elektromos ellenállású, elektromosan vezetı kapcsolat áll fenn 

külön a villamos hegesztı készüléken a személyemelı és a munkadarab 
csatlakozókapcsa között, amely áramütést nem okozhat. 

• Silóberendezéseken motorral hajtott csörlık alkalmazásakor a silónyíláson történı 
áthaladásnál csak kézi hajtás alkalmazható a személyemelı eszközök mozgatásához. 
A kézi üzemmódot akkor kell bekapcsolni, amikor a személyemelı eszköz kb. 2,0 m-
rel a nyílás alatt helyezkedik el, a kézi üzemmód alkalmazásáért a kezelıszemély 
felelıs.  

• .Tilos a személytartóra létrát, dobogót, pódiumot, kilépıt, egyéb magasító, szélesítı 
járdát, segédeszközt felszerelni, vagy azon felmászni! 
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5. B. Ki lehet irányító személy az emelési mővelet során? Hogyan 
kommunikálhat egymással az irányító személy és az emelıgép kezelıje? 
Ismertesse az irányító személy karjelzéseit! 
 
Az irányító személy  

• Kijelölésének szabályai  
Teherkötözı az a személy, aki a teher felerısítésére jogosult és erre a feladatra írásban 
megbízták. A terhet automatikusan megfogó, elengedı és a darukezelı által vezérelt 
tehermegfogó szerkezet esetén – amennyiben a teher a kezelési helyrıl jól látható – az 
emelıgép kezelıje, egyben a kötözı.  
A teher felfüggesztését, felerısítését az emelıgép teherfelvevı szerkezetére illetıleg az 
emelıgép irányítását önállóan az a személy végezheti, aki a 18. életévét betöltötte vagy 
szakmunkás, a feladat elvégzésére elızetes és idıszakos orvosi vizsgálat alapján alkalmas és 
rendelkezik az elıírt képesítéssel. 
A munkájához szükséges szakmai és munkavédelmi ismereteket oktatás keretében, igazolható 
módon elsajátította. 

• Feladata  
A kötözı feladata a teherfelvevı eszköz helyes kiválasztása és alkalmazása, a terhek 
biztonságos felerısítése, rögzítése és – amennyiben az üzemeltetı ettıl eltérıen nem 
rendelkezett – a darukezelı irányítása. A kötözı illetıleg az irányító a teher kötözésekor és 
oldásakor, valamint a darukezelı irányításakor, továbbá a daru minden mozgása során 
helyzetét úgy válassza meg, hogy a terhet állandóan figyelemmel tudja kísérni, illetıleg 
kapcsolatban (jelzés vagy beszéd) legyen a darukezelıvel. 
Az irányítónak a darukezelıt minden esetben irányítania kell: 

- olyan terhek kötözésénél, felemelésénél, amelyeket nem önmőködı vagy a daru 
kezelıállásából mőködtetett teherfelvevı eszközzel vesznek fel, 

- olyan mozgások végrehajtásánál, amelyeknél a biztonságos mozgási folyamatot nem 
lehet a daru kezelıállásából minden fázisban áttekinteni, 

- a feszültség alatt álló légvezeték vagy munkavezeték meg nem engedett 
megközelítésének megakadályozására. 

A darukezelıt az emelés megkezdése elıtt egyértelmően tájékoztatni kell, hogy kinek a 
jelzéseit köteles figyelembe venni. Ha a teher kötözésével egynél több személyt bíznak meg, 
az egyiket közülük meg kell bízni a darukezelı irányításával és egyben ı a felelıs a 
teherfelvevı eszköz helyes kiválasztásáért és alkalmazásáért, a terhek biztonságos 
felerısítéséért és rögzítéséért.  
Ha a darukezelı a kezelıhelyrıl a teher mozgását nem képes követni, akkor annyi irányítót 
vagy jelzési kapcsolatot kell biztosítani, amennyi az emelés biztonságos végrehajtásához 
szükséges.  

• Kötelessége  
A kötözı használat elıtt köteles a teherfelvevı eszközöket szemrevételezéssel megvizsgálni, 
hogy azokon van-e egyedi jel, a teherpróba a beütött jelzés szerint érvényes-e, alkalmas-e a 
teher emelésére, nem sérült, nem deformálódott.  
A kötözıt és irányítót el kell látni a munkáltatónál munkabiztonsági szaktevékenység 
keretében meghatározott egyéni védıeszközökkel – védıbakancs, védıkesztyő, védısisak –, 
akik munkavégzés közben kötelesek azokat viselni. 
Kommunikáció lehetıségei  

• Kézi jelek 
• A beszéd a legegyszerőbb kapcsolattartási forma 
• Rádió összeköttetés 
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6. B. Beszéljen a villamos szabadvezeték környezetében végzett emelés 
szabályairól! Mekkora védıtávolságokat alkalmazunk a különbözı 
feszültségértékő hálózatok-mál? Hogyan biztosíthatók ezen védıtávolságok 
megtartása? Milyen teendıi vannak a gép kezelıjének, ha az erısáramú 
villamosvezetékbe akadt gép áram alá kerül? 
 
A munkaterület biztosítása  

• A nagy- és kisfeszültségő föld feletti szabadvezeték közelében üzemeltetett 
emelıgépnél a vezetékeket feszültség mentesíteni kell. Ha ez nem lehetséges, akkor 
a külön jogszabályban feszültségszinttıl függıen meghatározott biztonsági 
távolságot kell biztosítani. 

• A vonatkozó jogszabályban foglaltakon túl a telepítés, üzemeltetés megkezdése 
elıtt ki kell kérni a vezeték kezelıjenek (áramszolgáltató) írásbeli nyilatkozatát is a 
feszültség nagyságáról és a biztonsági távolságról. 

 
Védıtávolságok meghatározása a feszültség függvényében  
Ezek az értékek: 
     Feszültség                   Biztonsági távolság (m)    
      1000 V-ig                               1 
      1kW-    110kW                      3   
      110kW-220kW                      4 
      220kW-400kW                      5                                 

 
Amennyiben az emelıgép magassága a 4 métert meghaladja és a vezeték szakasz nem 
feszültség mentesíthetı, az emelési utasításban rögzíteni kell, hogy 

• a legkisebb biztonsági távolság határára jelzıırt kell állítani, 
• hogy a legkisebb biztonsági távolságot a vezetékkel párhuzamosan meg kell jelölni 

(pl. karók, jelzıszalag), 
• hogy a jelzıırnek minden mozgást le kell állíttatnia, ha az emelıgép, a teher vagy a 

teherfelvevı eszköz megközelítette a jelzett vonalat, 
• a jelzıır tartózkodási helyét. 

A jelzıırt egyéb feladattal megbízni nem szabad. 
A nagy- és kisfeszültségő föld feletti szabadvezeték veszélyes közelébe telepített, illetıleg 
üzemeltetett emelıgép kezelıjével és a kötözı, irányító személyzettel a munkálatok 
megkezdése elıtt a biztonságos munkavégzés feltételeit el kell sajátíttatni, ellenırizhetı 
módon. 
 
Gépkezelı jelzési és jelentési kötelezettsége, ha a gép áram alá kerül  
Ha az emelıgép vagy valamelyik része érintkezésbe kerül a feszültség alatt álló nagy- és 
kisfeszültségő föld feletti szabadvezetékkel, akkor az emelıgép-kezelı: 

• adjon hangjelzést, amely az ott tartózkodó személyek figyelmét felhívja a 
veszélyhelyzetre, 

 
Gép biztonságos leállása, helyszín biztosítása 

• kísérelje meg az emelıgépet eltávolítani a vezetéktıl, vagy kérjen intézkedést a 
vezeték feszültség mentesítésére, 

 
• csak a biztonsági elıírások betartásával hagyja el az emelıgépet úgy, hogy egyszerre 

ne kerüljön kapcsolatba az emelıgép fém részével, valamint a talajjal.  
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• Ebben az esetben az ott tartózkodó személyek kötelesek a veszélyes teret elhagyni. 
• Gondoskodni kell a terület védelmérıl a végsı intézkedések megtétele elıtt. 

 
 
7. B. Milyen teendıi vannak az emelıgép kezelınek a munka megkezdése 
elıtt a munkaterülettel kapcsolatban? 
 
Munkaterület felmérésének szabályai  

• Munkaterület közmő rendszerének feltárása, beazonosítása a térképek szerint, azok 
helyének megjelölése, a közmő megrongálásának megelızése érdekében. 

• Munkaterület talajviszonyainak felmérése, szükséges támfalak, idıjárási viszonyok 
figyelembe vételével a megfelelı útfelület kialakítása. 

• Tájékozódás és egyeztetés az elvégzendı feladatról és a körülményekrıl, milyen helyi 
feltételeket kell betartani a biztonságos munkavégzéshez 

 
Munkaterület biztosítása  

• A közterületekre kihatóan felállított emelıgép esetén az emeléstechnológiai 
utasításban rögzíteni kell legalább a következıket: 

• az alkalmazásra kijelölt emelıgép típust a felállítási hely pontos megjelölésével, 
• az engedélyezett emelési mőveleteket, 
• az üzemelési terület behatárolását, 
• a felállítandó jelzıtáblákat és irányító berendezéseket; 
• a pótlólagos biztonsági berendezéseket és intézkedéseket (pl. hajtómő kiiktatás, 

illetıleg reteszelés), 
• forgalom-szabályozást, elterelést, 
• védıtetı alkalmazását. 
• Ha indokolt, az emelıgép mozgás területét, kinyúlását úgy kell behatárolni vagy 

ellenirányban villamosan reteszelni, hogy a közterület veszélyeztetése ki legyen zárva. 
• 15 m emelımagasságig az emelıgép munkatere kerettel (fa- vagy acélszerkezet) is 

behatárolható, ha a munkaterület legalább kétharmada ezen belül van. Az elkerítést a 
vonatkozó jogszabály szerinti színjelöléssel és sötétben megfelelı világítással kell 
ellátni 

 
Teher helyének meghatározása, elıkészítése, a teher letétele.  

• a fogadóhely terhelhetısége feleljen meg a lehelyezni kívánt anyagnak, tárgynak, 
egységrakománynak, illetve az azokból képzett halmazoknak, 

• az egyes rakatok közti távolság meghatározásához a rakatképzı targonca mozgásához 
a közlekedési és manıverezı mozgások útszélességi igényét.  

• Tiltott helyekre terhet nem teszünk le! (közlekedési utakra, ajtó kijáratok, lépcsı 
lejárat, tőzcsapok elé, stb.) 

• a terület a teher lerakására elıkészített állapotban van és rakodásra alkalmas, 
• a rakomány lehelyezés után biztosított legyen a tárolóterek kialakítására elıírt 

tőzvédelmi elıírások betartása. 
 
Szállítási, anyagmozgatási útvonal kijelölése  

• A munkahelyeken a közlekedési utakat – a munkaeszközökre is figyelemmel – a külön 
jogszabályokban meghatározottak szerint egyértelmően jelölni kell. 

• A munkahelyekhez vezetı utakat, a jármőforgalom számára megnyitott közlekedési 
utakat úgy kell kialakítani, hogy azok megfelelı teherbírásúak, a rajtuk lebonyolódó 
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közlekedési és szállítási feladatok szempontjából elegendı szélességőek, lyukaktól, 
gödröktıl mentesek legyenek. 

• A munkavégzés helyszínének megközelítését úgy kell megoldani – amennyiben ez 
csak szintkülönbség áthidalásával biztosítható -, hogy az a biztonságos közlekedés 
követelményeit kielégítse.  

• A szállítási útvonalnak simának, botlás- és csúszásmentesnek kell lennie, abban 
semmilyen tárgy nem lóghat bele úgy, hogy az veszélyeztesse az anyagmozgatás 
biztonságát. Az anyagmozgatási útvonal szélességi és magassági méreteit a szállítandó 
tárgy méretei határozzák meg.  

• A munkahelyeknek és a közlekedési utaknak a szeméttıl, törmeléktıl és építési 
anyagmaradéktól mentesnek kell lenniük. 

• Szállítási útvonal még ideiglenesen sem használható anyagtárolásra és azt jól látható 
módon meg kell jelölni korláttal, szalaggal, felfestéssel, stb. 

• Az olyan munkahelyen, ahol a veszély jellege indokolja, a munkavállalók és a 
munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme érdekében biztonsági és 
egészségvédelmi jelzéseket kell alkalmazni. Ennek részletes szabályait a 
foglalkoztatáspolitikáért felelıs miniszter állapítja meg.  

 
 
8. B. Beszéljen a polcokon, állványokon történı tárolás szabályairól! Milyen 
rakodástechnológiai szabályokat kell betartani ezeken a tároló helyeken? 
Milyen mőszaki megoldásokkal könnyíthetı meg ez a raktározási mód? 
 
Polcok, állványok rögzítése, feliratozása, polcos tárolás szabályai 

• Az állványokat a tárolási egységek tömegének megfelelı terhelésre kell méretezni.       
• A teherbírás nagyságát fel kell tüntetni. 
• Az állványokat elmozdulás ellen biztosítani kell. 
• Állapotát évente ellenırizni kell, jegyzıkönyvet kell róla készíteni,  
• A különleges kialakítású állványok csak arra vehetıek igénybe, amire kialakították 
•  Az árúk állványba helyezésekor meg kell gyızıdni a teherbírásról, az árú 

támasztásának biztonságáról és arról, hogy az árú nem nyúlik be a közlekedı térbe 
• Állvány elıtt tárolás tilos, megfelelı megközelítésrıl gondoskodni kell. 
• Tilos az állványokra felkapaszkodni, felmászni 

 
Rakományok elhelyezése polcokon, állványokon  
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Állványos tárolás esetei: 
• polcos állványos tárolás 
• tároló ládás állványos tárolás 
• rekeszes állványos tárolás 
• átjárható állványos tárolás 
• görgıs állványos tárolás 
• különleges állványos tárolás 

 
Tárolás polcos állványokon Az állvány mérete: magassága 2,20m, mélysége 0,3-0,5m 

Alkalmazható:. 
• Kis forgalmú raktárakban 

o kis forgási sebesség 
o nagy árú választék mellett   

• Kézi kiszolgálás esetén:  
o egyes polcokhoz való könnyő hozzáférhetıséget 
o legkisebb erıvel való kiszolgálás lehetıségét kell figyelembe venni. 

Tároló állványok magassága létra használatával növelhetı, de ezzel az árú kezelés nehezebb, 
veszélyesebb, lassabb. Nagy belmagasság esetén célszerő kezelıjárdák, galériák létesítése.  
Gépi kiszolgálás esetén az állványok magassági méretével a kiszolgálógép emelési 
magasságához kell alkalmazkodni. 
  
Tárolás tároló ládás állványokon 
Állványok, polcok nélkül készülhetnek. 
Mélységi és szélességi méret tároló ládák méreteitıl függ. 
Állványok kiszolgálása kézi és gépi erıvel. 
Alkalmazás: 

o kis térfogatú árúk (apró cikk) 
o nagy választékban való tárolása.  

  
Tárolás rekeszes állványokon 
Nagymérető egységrakományok állványos tárolását teszi lehetıvé. 
Tartóoszlop távolság, mélység – rakodólap méreteihez alkalmazkodik. 
Rakodólapos egységrakományok magassága: 0,4-1,2 m között. 
Állvány hossztartók magassági helyzetének (osztásának) változtatása. 
Állványok kiszolgálása: 

o padlószintrıl emelı targoncával 
o sínpályás felrakodó darukkal, felrakó gépekkel. 
o Állványok magassága – emelési magasság függvénye. 

  
Tárolás átjárható tároló állványokon 

o Soros tároló állványok  
o Tömbös tároló állvány  

Kiszolgálás emelıtargoncákkal: 
o rakomány emelés a szükséges magasságra 
o behajtás az állványok közé 
o leeresztés a konzolos kereszttartókra 
o hátra menetben üresen visszatér. 

Targonca gondos vezetése – padlóra kerékvezetı felszerelése. 
Kormányzás nem kell – figyelem a rakományra. 
Betárolás – állványok egyik oldala, kitárolás az állványok másik oldala felıl. 
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Egységrakomány képzés ezen tárolási módoknál  
Célja: az áruk homogenizálása, a rakodási, szállítási mőveletek számának csökkentése, a 
rakodási idık csökkentése, az áruk védelme. 
Egységrakomány képzésrıl akkor beszélünk, ha az általában kisebb mérető árukat nagyobb 
rakodási, mozgatási, tárolási egységekké fogjuk össze valamilyen segédeszköz (az 
egységrakomány képzı eszköz) segítségével. Egységrakomány-képzı eszközök: Rakodólap, 
Rekesz, Konténerek. 
Elınyei:  

o Csökkenti a rakodási idıt,  
o Homogenizálja a rakodó, mozgatandó egységet, tároló berendezéseket,  
o Csökkenti a szükséges rakodó és szállító eszközök fajtaszámát, növeli a 

kihasználtságukat, 
o Egyszerőbbé teszi a rakományképzést,  
o Biztosítja az áru védelmét,  
o Élımunkát takaríthat meg. 

Hátrányai: 
o Egység rakományképzı eszköz szükséges,  
o ezek beszerzése, karbantartása költségráfordítást igényel,  
o ezek szállítási láncát meg kell szervezni 

 
Raktárakban használt targoncák Raktári állványkiszolgáló targoncák 
Többnyire 6-12 m magas soros állványos raktári tárolóterekben alkalmazzák a tárolási 
egységek be- és kitárolására továbbá komissziózásra. Az állványok között szabadon hagyandó 
közlekedı utak szélessége 1,5 – 1,75 m. A berakógépekhez képest rugalmasabb 
anyagmozgató rendszer kialakítását teszik lehetıvé, mivel a targoncák nincsenek folyosóhoz 
kötve. 
Szerkezei kialakítás: 
Funkciójukat és szerkezeti kialakításukat tekintve: 
-        felrakó vagy 
-        komissziózó targoncák lehetnek. 
A rögzített kivitelő kezelıfülkével ellátott felrakó targoncákat rakodólapos 
egységrakományok be- és kitárolására alkalmazzák. 
Komissziózó targoncáknál a vezetıfülke a villával együtt emelkedik, így lehetıvé teszik a 
nagy magasságú állványokból álló közvetlen árú kivételt is. 
Az állványkiszolgáló targoncákat rendszerint emelıtargonca fıbb szerkezeti egységeibıl 
állítják össze. A nagy emelési magasság és a kis folyosószélesség különleges emelıoszlop és 
tehermegfogó szerkezet kialakítást igénylik. Tehermegfogó szerkezetük a felrakó gépekéhez 
hasonló szerkezeti kialakítású elforgatható és eltolható vagy teleszkópos villa. 
 
Targoncák felszerelése számítógéppel, kamerával 
A programvezérléső targoncán a targonca vezetıt a targoncára szerelt memória egység és a 
padozaton kiképzett vezetınyom helyettesíti. 
A távvezérléső targoncákat adó (távvezérlı) központból egyedi távirányító készülékkel 
vezérlik.A targoncára információt érzékelı egység van felszerelve, amely a vezérlı 
központból, illetve az egyedi távirányító készülékbıl kíbocsájtott információkat érzékeli és a 
targoncát e szerint vezérli 
Napjainkban a rendszert számítógéppel kamerákkal is támogatják. 
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9. B. Ismertesse a közlekedési szabályokat a munkaterületen a 
munkagépekre és a gyalogosokra vonatkozóan! Hogyan történhet a 
közlekedési utak kijelölése? 
 
Közlekedési szabályok a munkaterületen  
A telephelyen belüli közlekedéskor a KRESZ szabályai a kialakított forgalmi rend szerint épp 
úgy érvényesek, mint a közúton 
A közlekedési útvonalakat, beleértve a szabadtéri munkahelyeket, a lépcsıket, a rögzített 
létrákat és a rakodófülkéket vagy rámpákat (rakodókat) úgy kell elhelyezni és méretezni, hogy 
a gyalogosok és a jármővek részére könnyő, biztonságos és megfelelı hozzáférést tegyenek 
lehetıvé úgy, hogy az ilyen közlekedési útvonalak közelében dolgozó munkavállalók ne 
kerülhessenek veszélyes helyzetbe. 
. 
 
Közlekedési utak kijelölése  
A jármőközlekedés útvonalai, valamint az ajtók, a kapuk, a gyalogjárdák, a folyosók és a 
lépcsık között elégséges szabad helyet kell biztosítani. Ennek megfelelıen 
a beépített erıgéppel rendelkezı, illetve kötöttpályás szállítóeszközök közlekedési útjait úgy 
kell kialakítani, hogy a szállítóeszköz részére szükséges szabad szelvény és a közlekedési út 
határa között mindkét oldalon 0,50 m biztonsági távolság legyen, 
a beépített erıgéppel rendelkezı jármővek, szállítóeszközök közlekedési útjait úgy kell 
kialakítani, hogy azok az ajtóktól, a kapuktól, az átjáróktól és a lépcsıkilépıktıl legalább     
1,0 m-re vezessenek el. 
A munkahelyeken a közlekedési utakat – a munkaeszközökre is figyelemmel – a külön 
jogszabályokban meghatározottak szerint egyértelmően jelölni kell. (festéssel, korláttal, 
karózással) 
 
 
A gyalogos forgalomra, illetve áruforgalomra használt útvonalakat a lehetséges használók 
számától és a munkáltatói tevékenység jellegétıl függıen kell méretezni. Amennyiben a 
közlekedési útvonalon szállítóeszközt használnak, ezek mellett a gyalogosok számára 
elegendı szabad helyet kell biztosítani.  
 
Megengedett sebességek munkaterületen belül  
Munkaterületen belül a megengedett sebség 5-töl 30km/óra-ig., (közlekedési út állapota, 
szélessége, el van választva a gépjármő forgalom a gyalogos forgalomtól, stb. fügvénye.) 
 
Gyalogosok közlekedési szabályai munkaterületen  

• A közlekedı utakat – beleértve a lépcsıket, rögzített létrákat és a rakodókat – úgy kell 
méretezni, elhelyezni, illetve kialakítani, hogy azok a rendeltetésüknek megfelelıen 
könnyen, biztonságosan használhatóak legyenek, és a környezetükben 
foglalkoztatottak veszélyeztetése nélkül megfelelı hozzájutást biztosítsanak.  

• Az elsıdlegesen gépjármőforgalom számára szolgáló kapu közvetlen közelében a 
gyalogosok számára külön ajtót kell biztosítani, ha a gyalogosok számára nem 
biztonságos az áthaladás 

• A munkahelyeknek és a közlekedési utaknak a szeméttıl, törmeléktıl és építési 
anyagmaradéktól mentesnek kell lenniük. . 
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• Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni, hogy az a munkát 
és a biztonságos közlekedést ne zavarja, a segédszerkezet állóképességét ne 
veszélyeztesse. 

• .Az olyan munkahelyen, ahol be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavállalót és a 
munkavégzés hatókörében tartózkodókat leesı tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, 
lefedéssel, vagy más alkalmas módon kell a védelemrıl gondoskodni 

• A szállítási útvonalnak simának, botlás- és csúszásmentesnek kell lennie, abban 
semmilyen tárgy nem lóghat bele úgy, hogy az veszélyeztesse az anyagmozgatás 
biztonságát. Az anyagmozgatási útvonal szélességi és magassági méreteit a szállítandó 
tárgy méretei határozzák meg.  

• A közlekedési útvonal minimális szélessége személyi mozgás esetén 
o egyirányú forgalom esetében 1 m, 
o kétirányú forgalom esetében 1,5 m. 

• Szállítási útvonal még ideiglenesen sem használható anyagtárolásra és azt jól látható 
módon meg kell jelölni korláttal, szalaggal, felfestéssel, stb. 

• A munkáltatónak biztosítani kell, hogy a munkavállaló a biztonsági jelzések jelentését 
és a hozzájuk kapcsolódó munkavállalói kötelezettségeket elsajátítsa és a 
foglalkoztatás teljes idıtartama alatt ismerje.  

• Az olyan munkahelyen, ahol a veszély jellege indokolja, a munkavállalók és a 
munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme érdekében biztonsági és 
egészségvédelmi jelzéseket kell alkalmazni. Ennek részletes szabályait a 
foglalkoztatáspolitikáért felelıs miniszter állapítja meg.  

 
 
10. B. Beszéljen az emelıgép naplóról! Ki jogosult bejegyzéseket tenni az 
emelıgép-naplóba? Milyen bejegyzések kerülhetnek ezen dokumentációba? 
Mondja el, mi a különbség az emelıgép napló és a gépkönyv között! 
 
Emelıgép napló, formátuma, tartalma, tárolási helye.  
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TÁJÉKOZTATÓ  
a mobil emelıgépek mőszakos vizsgálatához 
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Bejegyzésre jogosultak köre  
Az emelıgép kezelıje, emelıgép karbantartó, emelıgép szakértı. 
 
Emelıgép napló és a gépkönyv összehasonlítása 
Az emelıgép napló a napi eseményeket rögzíti, addig a gépkönyv az adott emelıgép, 
megfelelıségi tanúsítványát, mőszaki paramétereit, kezelési és karbantartási utasítását 
tartalmazza. 
 
 
11. B. Ismertesse az emelıgépeken mőszak megkezdése elıtt a gépkezelı 
által elvégzendı teendıket! Milyen dokumentációs kötelezettsége van a gép 
kezelı-jének a mőszakos vizsgálatot követıen? 
A gépkezelı egyik legfontosabb feladta a gép üzemeltetését megelızı ellenırzések és 
vizsgálatok végrehajtása, az ellenırzés eredményének dokumentálása, illetve a gép üzemszerő 
mőködésének, valamint a veszélyek folyamatos figyelemmel kísérése. 
Az információ szerzés módja: 

• Szemrevételezéssel 
• Tapintás,  
• Hallás, illetve 
• Szaglás útján 

Egyes információkat szerezhetjük a gép nyugalmi helyzetében, míg más információhoz az 
erıforrást be kell üzemelni, illetve a gépet el kell indítani, azaz mőködtetni kell. 
 
Az emelıgép szemrevételezéses vizsgálata  
Szemrevételezéssel – szükség esetén méréssel: 

• mőszaki dokumentáció (gépkönyv) meglétét, korábbi bejegyzéseket. 
• a gumiköpenyek állapotát – futófelület, levegınyomás, 
• mechanikus szerkezetek állapotát – deformáció, repedés, törés, hegesztési varratok, 
• kötıgépelemek megfelelıségét – lazulás, biztosítások, 
• biztonsági feliratok, adatok, szín- és alakjelek tisztaságát, épségét, 
• Csövek, tömlık, csatlakozó szerelvények tömítettsége.  
• Olajszintek ( hidraulikaolaj,- motorolaj,- hajtómőolaj,- szint ellenırzésére, 

utántöltésére, idıszakonkénti cseréjére.  
• Az olaj-szőrık tisztítására, cseréjére (ha az idıszerő).  
• Elektromos rendszer (akumulátor csatlakozók, elektrolit szint) 
• Levegıvel mőködtetett rendszerek ellenırzése (kompresszor olajozása, levegıszőrı) 
• Üzemanyag ellátó rendszer 

 
Üresjárati funkciópróba (fék, kormány, irányváltó, kezelıszervek stb.). 
Az erıforrás beüzemelését követıen (mőködtetéssel): 

• az ellenırzı és kijelzı mőszerek, visszajelzık helyes mőködését, üzemi értékei9t, 
• a világító- és hangjelzı berendezések mőködését,  
• a kezelıelemek és a vezérelt funkciók rendellenes mőködését (terheletlen állapotban), 
• biztonsági berendezések, védıreteszelések rendellenes mőködését. 
• Határoló berendezések mőködését (nyomáshatároló, mozgáshatároló, túlterhelést 

gátló) 
• Hidraulikus egységek (rángatódzik, levegıs,) 
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A gép elindításával (mőködtetéssel): 
 

• az üzemi és rögzítı fék hatásosságát, 
• a kormányberendezés szabályos mőködését, a kormánykerék holtjátéka üzemszerő 

állapotban (legfeljebb 20°). 
 
Biztonsági berendezések:  
A biztonsági berendezések alkalmazásánál elérendı cél, hogy a baleseti veszélyt jelentı 
szerkezeti elemet ne lehessen mozgásba hozni mindaddig, amíg annak megközelítése 
lehetséges. A biztonsági berendezések kialakítása olyan, hogy beállításuk, illetve helytelen 
manipuláció esetén kiiktatásuk csak szándékos beavatkozás révén történhet (pl.: szerszámmal, 
kulccsal)  
Követelmény, hogy a biztonsági berendezések leszerelése (hiánya), vagy hibás mőködése 
akadályozza meg a veszélyes munkamőveleteket, vagy állítsa le a gép mozgását. 
A biztonsági berendezések nagyon fontos funkciót töltenek be a gépkezelıi munkában. Ha 
egy védıberendezés mőködıképes, akkor a gépkezelı és a környezetében tartózkodó 
munkavállalók is biztonságban érezhetik magukat. Ezeknek a berendezéseknek a gépeknél 
számos változata kerül alkalmazásra.  

• Vészkikapcsoló veszély esetén a gép miden mozgás funkcióját leállítja 
• Védıburkolatok 
• Reteszelı berendezés (reteszelés)Olyan mechanikus, villamos, vagy más rendszerő 

berendezés, amelynek az a célja, hogy a veszélyes gépi funkciók mőködését 
meghatározott feltételek mellett megakadályozza (általában addig, ameddig a 
védıburkolat nyitva van)  

• Túlterhelés gátló, nyomatékhatároló  leállítja a veszély helyzetet okozó mozgást. 
• Nyomáshatároló szelep 
• Mozgáshatároló kapcsolók 
• csıtöréskor mőködı védelem, 

 
Emelıgép napló vezetése  
Az emelıgép kezelınek az emelıgép napló vezetésével összefüggı legfontosabb 
kötelezettségei: 

• Az emelıgép naplót mindig a kezelıhelyen kell tartani és abba mőszak kezdetekor a 
mőszakos vizsgálat eredményét be kell jegyezni. 

• Meghibásodás észlelésekor (mőszakos vizsgálat során, vagy üzem közben)- a napló 
bejegyzés mellett- vagy a közvetlen munkahelyi vezetıt,vagy a karbantartót értesíteni 
kell. 

• A hiba elhárításáig az emelı gép nem üzemeltethetı. 
• A karbantartás után a karbantartó az elvégzett munkát köteles a naplóba bejegyezni, 

azt aláírni. 
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12. B. Ismertesse az emelıgépek hidraulikus rendszerében alkalmazott 
biztonsági berendezéseket és azok mőködését! Mi a teendı, ha a biztonsági 
elemek meghibásodását észleli a gépkezelı? Milyen bejegyzés kerül ebben 
az esetben az emelıgép naplóba?  
 
Biztonsági berendezések 
  
Teher lezuhanását magakadályozó elemek:   
Az ábrán látható fojtószelep az emelıhengerhez csatlakozó vezetékbe van beépítve és a 
csıvezeték törésekor lép életbe. Csıtöréskor a 3. nyílás mögött nyomáscsökkenés történik az 
1. tolattyú a 4. rugóval szemben elmozdul, fojtás jön létre.  
 

 
 
 
Az erıforráskén mőködı motor leállása esetén (áramszünet, lefulladás.) a visszacsapó szelep 
akadályozza meg a teher lezuhanását.  

 
Visszacsapó szelep 

 
A visszacsapó szelepházban záró elem foglal helyet, melyet egy rugó tart a szelepülékre 
nyomott helyzetben. A szelep zárva van. Két folyadékcsatlakozással (A és B) rendelkezik, így 
mindkét ponton megjelenhet nyomófolyadék áram.  
Ha B-nél jelentkezik, az olaj nyomása hatva a záró elem felületére, azt megemeli a szelep 
üléken és a folyadék átáramlik a nyitott B-A csatornán. A-felıl érkezve, a záró elemet a 
szelepőléknek nyomja és a szelep szivárgásmentesen zár. 
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Túlterhelés gátló elemek:  
A hidraulikaolaj nyomása tehát a kifejtett erı nagyságát határozza meg. Ez a gép valamely 
jellemzı paraméterében nyilvánul meg, mint pl. emelıképesség, azaz teherbírás, vonóerı,. 
Így tehát kívánatos a legnagyobb üzemi nyomás, de nem engedhetı meg, hogy a határérték 
felé növekedjen, mert a szerkezeti elemek károsodását (repedés, törés és az ezzel együtt járó 
balesetveszély) eredményezné. Szükség van tehát egy olyan elemre, amely a rendszer 
különbözı pontjain állandóan „érzékeli” a pillanatnyi aktuális nyomást, és egy meghatározott, 
beállított értéken közbelép, beavatkozik a rendszer mőködésébe és megakadályozza a további 
nyomásemelkedést. Ezt a feladatot végzi a nyomáshatároló szelep. (ábra)  

 
 
 

A daruknál, ahol speciális biztonsági feladatok fontosak, mint például: 
• nyomatékhatárolás helyzet és teher szerint 
• billenés érzékelés 
• funkciókorlátozás 
• teleszkóp kitolás megtagadása, stb 

 
Emelıgép hidraulikus rendszerének nyomásszabályzása  
A mobil munkagépek hidraulikus rendszerétıl egyre nagyobb hatékonyságot követelünk meg 
adott beépített teljesítmény mellett, és egyre gazdaságosabb üzemeltetést várunk el a 
rendszerektıl. 
Ezt legkönnyebben automatikus szabályozással érhetjük el, amelyre a leginkább a nyomás- 
és/vagy térfogatáram szabályozott szivattyúk alkalmasak. 
A teljesítményszabályozott szivattyúk a beállított határteljesítmény elérésekor csökkentik a 
szivattyú folyadékszállítását, a pillanatnyi nyomáshoz igazítva azt.  
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A sorrend-meghatározó szerkezeti kialakítása hasonló a nyomáshatároló szelepéhez. A 
munkavégzı egységeket külsı beavatkozás nélkül egymást követıen kapcsolja be a rendszer 
mőködésébe. Ezzel a szeleppel fontossági sorrendet is állíthatunk a munkavégzı egységek 
között. Ha egy munkavégzı egységnek elsıbbséget akarunk biztosítani, akkor kisebb 
nyomásigényre kell tervezni és a szelep ezt az egységet kapcsolja be a hidraulikus körbe 
elıször.  
Nyomáscsökkentı szelepet akkor építenek be egy hidraulikus rendszerbe, ha a rendszer 
egyik részében a fırendszerhez képest kisebb nyomást kívánnak elérni. A nyomáscsökkentı 
szeleppel hozható létre a fırendszer nyomásától független mellékági állandó nyomás.   
A nyomáskülönbség-állandósító összességében egy speciális kiképzéső nyomáscsökkentı. 
Akkor kerül a rendszerbe beépítésre, ha az alacsonyabb nyomású mellékágban is 
érvényesülnie kell a fıág nyomásának szabályozó hatását. Lényegében úgy mőködik, hogy a 
fıág nyomásának csökkenése a mellékágban is azonos nyomáscsökkenést okoz. 
A nyomásviszony állandósító is alkalmas arra, hogy a fıág szabályozó hatása a kisebb 
nyomású mellékágban is érvényesüljön. A mellékág nyomása a fıág nyomásának arányában 
változik. 
 
Biztonsági berendezések ellenırzésének módja, gyakorisága: 
Minden mőszak megkezdése elıtt a mőszakos vizsgálatra vonatkozó elı írások szerint.(ezek más 
fejezetekben ismertetésre kerültek.) 
 
Gépkezelı dokumentációs és jelzési kötelezettsége meghibásodás esetén: 
Az emelıgép kezelınek az emelıgép napló vezetésével összefüggı legfontosabb 
kötelezettségei: 

• Az emelıgép naplót mindig a kezelıhelyen kell tartani és abba mőszak kezdetekor a 
mőszakos vizsgálat eredményét be kell jegyezni. 

• Meghibásodás észlelésekor (mőszakos vizsgálat során, vagy üzem közben)- a napló 
bejegyzés mellett- vagy a közvetlen munkahelyi vezetıt,vagy a karbantartót értesíteni 
kell. 

• A hiba elhárításáig az emelı gép nem üzemeltethetı. 
• A karbantartás után a karbantartó az elvégzett munkát köteles a naplóba bejegyezni, 

azt aláírni. 
 
 

13. B. Ismertesse a munkagépekben használt folyadékokat! Hogyan 
történik a folyadék-szintek ellenırzése? 
 
Munkavégzı közegek (hidraulika folyadékok) fajtái, elınyei, hátránya:  
 
Motorolaj jellemzıi és fajtái: 
A motorolajok az egyik legjobban igénybevett olajok, melyeknek nemcsak a motor jellegébıl 
adódó nagy hımérsékletet kell elviselniük, hanem a ráható erıkkel szemben is ellenállónak 
kell lennie. A különbözı, számunkra kedvezı kopási folyamatok elérése és az üzemi 
viszonyok közötti megbízható mőködés érdekében a motorolajokkal szemben az alábbi 
követelményeket támasztjuk: 

• kopáscsökkentés 
• lerakódásgátlás 
• korrózió elleni védelem 
• jó tömítı hatás 
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• megfelelı hőtés 
• összeférhetıség tömítı anyagokkal  

Ahhoz, hogy a motorolaj rendelkezzen ezekkel a tulajdonságokkal, különbözı 
adalékanyagokat juttatnak azokba, amelyek lehetnek:  
viszkozitást meghatározók:  

• viszkozítást módosítók,  
• folyáspont csökkentık.  

teljesítmény tulajdonságukat javító anyagok:  
• oxidáció gátlók, 
• diszpergálók,  
• korróziógátlók,   
• kopásgátlók,  
• habzásgátlók. 

 
Az ilyen adalékok kényes egyensúlyban találhatók meg az olajokban, ebbıl adódóan kerülni 
kell azok keverését más olajokkal, különben nem kívánt károsodás jöhet létre az olaj 
szerkezetében, ami károsan befolyásolja a kenés minıségét is. 
 
Motorolajok viszkozitási szempontból való csoportosítása 
A viszkozitás az olajok folyósságának, nyúlósságának a tulajdonsága. Ez alapján a 
motorolajokat az elıállító cégek az SAE (Amerikai Autómérnökök Egyesülete) rendszer 
alapján minısítik. E rendszer alapján megkülönböztetünk ún. 
téli olajokat: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W jelöléssel 
nyári olajokat: SAE 20, 30, 40, 50, 60 jelöléssel.  
A csak így jelölt és ilyen folyási tulajdonsággal rendelkezı olajok a mi mérsékelt égövi 
viszonyaink között azt eredményezné, hogy a téli, ill. nyári idıszakban mindig le kellene 
cserélni azokat. Ma már az ún. egyfokozatú olajok jelentısége csekély. Az adalékolásnak 
köszönhetıen ugyanis létrehoztak olyan olajokat, melyek a téli idıszakban is szivattyúzhatók, 
és a nyári idıszakban sem hígulnak fel annyira, hogy ne tudják feladatukat ellátni. Ezek a 
többfokozatú olajok.  
A többfokozatú olajok jelölése: SAE 0W-40, 5W-40, 10W-40, 15W-40, 20W-40, 25W-40. 

 Motorolajok teljesítményszint alapján történı csoportosítása 

Az elızı fejezetben tárgyalt szempontok csak azt vették figyelembe, hogy az olaj mennyire 
híg vagy sőrő. A felhasználás során azonban ez nem elegendı. Tudnunk kell ugyanis azt is, 
hogy a megfelelı viszkozitású olaj mennyi ideig képes elviselni a rendkívüli terhelést. Errıl 
ad tájékoztatást a teljesítményszint. A teljesítményszint jelölése az egyes olajokon általában 
egységes. Pontosabban a többfajta jelölés mind megtalálható a címkéken. Az elsı 
teljesítmény szerinti osztályozást az Amerikai Olajipari Intézet, az API dolgozta ki. Ez a fajta 
jelölés elsısorban az Otto- és dízelmotorok közötti eltérı hımérsékleti viszonyok miatt az 
olajokat két csoportra osztja. 
A benzin üzemő motorok olajait „S”, 
a dízelmotorokét „C” betővel jelölik. 
A teljesítményszintet e betők után írott betők adják meg.  
Így a benzin üzemő motoroknál alkalmazhatók az „SE”, „SF”, „SG”, „SH”, „SJ”. 
Annál jobb minıségő az olaj, minél hátrébb helyezkedik el az ıt jelölı bető az ABC-ben.  
A dízelmotorok esetében a ma használt olajok a „CC”, „CD”, „CE”, „CF” teljesítmény-
csoportba sorolhatók. Egyszerő értelmezésképpen, ha megjegyezzük, hogy a „CC” 
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teljesítményszint a „SZÍVÓ”, a „CD” teljesítményszint viszont a „TURBÓS” motorokhoz 
ajánlott. A „CE” teljesítményszint pedig Emelt csereperiódusra ad lehetıséget.  
 
Hidraulika olajok jellemz ıi és fajtái:   
Viszkozitás 
Egymás melletti folyadék-rétegek kölcsönös lamináris elmozdulása során fellépı belsı 
ellenállás, súrlódás. A hımérséklet hatására változik. Ha a hımérséklet csökken a viszkozitás 
nı. Optimális üzemelési tartomány: ν = 16-68 mm2/s  
Hıvel szembeni ellenállóság 
Az olaj öregedése intenzívebb sőrő hımérséklet-változásnál. 80 oC felett nem szabad tartósan 
üzemeltetni. Hőtık alkalmazása.  
Oxidációstabilitás (öregedésállóság) 
Magától tönkremegy, gyantaréteg képzıdik – nyílásokat tömíti, akadályozza szelepmőködést. 
Lassítható: - ne kapjon sok oxigént, fénytıl védik, adalékok,korróziómentes anyagok.  
Összenyomhatóság 
200 bar felett, ν változik 
A hidraulika olaj (munkafolyadék) várható élettartama a rendszer mőködési hımérséklet 
függvénye, a 60-70 fok hımérséklet tartományban a hatásfok és az olaj élettartam felére-
harmadára csökken  
Hidraulika olajok osztályozása: 
A hidraulika olajok terén is a nemzeti szabványok alkalmazása visszaszorulóban van, 
Európában azonban gyakran használják még az ISO osztályozással kompatibilis DIN 
szabványt is. 
 
Hidraulika olajok teljesítményszint szerinti osztályozása ISO 6743/4 és DIN 51524 alapján 
ISO DIN   
HH HH Adalékolatlan ásványolaj finomítvány 
HL HL Oxidáció, korróziógátló adalékot tartalmazó termékek 
HR - Emelt viszkozitási indexő HL termékek 
HM HLP Kopásgátló, oxidáció- és korróziógátló tulajdonságú termékek 
HV HVLP Emelt viszkozitási indexő HM termékek 
HG - Stick-slip gátló tulajdonságú többcélú termékek 
- HLPD Detergens-diszpergens adalékot tartalmazó termékek 
HS HS Szintetikus alapú termékek 
HETG HETG Növényolajalapú környezetkímélı termék 
HEPG HEPG Poliglikolalapú környezetkímélı termék 
HEES HEES 1. Szintetikus észteralapú környezetkímélı termék 
HFA-E - Olaj a vízben emulziók 
HFA-S - Szintetikus oldatok 
HFB - Víz az olajban emulziók 
HFC - Vizes polimer oldatok 
HFD - Vízmentes szintetikus folyadékok 
HFD-R - Foszfátészterek 
HFD-U - Egyéb szintetikus folyadékok (pl. polimerészter) 
 
A hidraulika folyadékok osztályozása viszkozitásuk alapján 
A hidraulika olajokat (munkafolyadékokat) viszkozitásuk alapján is osztályozzák. viszkozitási 
osztályba sorolást az ISO 3448 szabvány tartalmazza, jelölése ISO VG 2-tıl……….ISO VG 
1500-ig , ahol a számérték a 40 C fokhoz tartozó kinematikai viszkozitás középértéket jelöli. 



 52 

Az alkalmazott hidraulika olaj kiválasztásánál, a konstrukciós és mőködési tartomány 
kritériumain túl az éghajlati viszonyokat is figyelembe kell venni. Magyarországon 
legnagyobb mennyiségben az ISO VG 32 és az ISO VG 46 viszkozitási osztályba sorolt 
hidraulika olajokat használják, de más ettıl eltérı viszkozitási fokozat használata is indokolt 
lehet. 
 
Fékfolyadék jellemzıi, fajtái: 

A fékfolyadékok olyan hidraulikus folyadékok, amelyek szerepe a fékerı továbbítása a pedáltól a 
kerekekig. Mőködésük lényege, hogy szinte összenyomhatatlanok, ezért a pedálra kifejtett erı a 
folyadékon keresztül minimális veszteséggel továbbítódik. 

A fékfolyadékkal szembeni legfontosabb követelmény, hogy magas legyen az úgynevezett száraz 
forráspontja. A fékfolyadékok ugyanis higroszkópikusak, ami azt jelenti, hogy vízmegkötı 
tulajdonsággal rendelkeznek. A légkör nedvességtartalmát megkötve, egyre nı a folyadék 
víztartalma, ezzel pedig csökken a forráspontja. A száraz forráspont az a forráspont, amit akkor 
lehet mérni, amikor a folyadék még új, és nem kötött meg nedvességet. Minél magasabbról indul, 
annál tovább marad a folyadék használható. 

A forráspont azért kritikus a fékfolyadék esetében, mert ha – például hosszantartó nagy 
igénybevétel esetén – felforr, akkor folyadék helyett részben gáz lesz az az anyag, aminek a 
fékerıt továbbítania kellene. Márpedig a gáz, a folyadékkal ellentétben, összenyomható, így 
nem képes az erı továbbítására. 

Fékfolyadék minıségi szintek 

A hétköznapi életben leginkább DOT 3, DOT 4 illetve DOT 5.1 kategóriájú fékfolyadékokkal 
találkozunk. Ezek, az amerikai közlekedési minisztérium (Department of Transportation) által 
felállított kategóriák a fékfolyadék összetételére, valamint száraz és nedves forráspontjára 
vonatkozóan fogalmaz meg követelményeket   

 Összetétel Száraz forráspont (°C) Nedves forráspont (°C) 

DOT 3 polietilén-glikol 205 140 

DOT 4 polietilén-glikol 230 155 

DOT 5 szilikon 260 180 

DOT 5.1 polietilén-glikol 270 191 
 

Akkumulátor elektrolit összetétele, jellemzıi: 
Az akkumulátorok lehetnek savas illetve lúgos kivitelőek. A gépjármőveken, munkagépeken 
jellemzıen savas akkumulátorokat használunk.  
A savas akkumulátorokban az elektrolit üzemkész állapotban 1,28 kg/dm3-es (33%-os 
töménységő) kénsav. Az elektrolit folyadék készítése során ioncserélt vizet használunk. 
 
Folyadékszintek ellenırzése: 
A gépeken a folyadék szintek ellenırzése napi feladat. A kopott robbanó motoroknál erre még 
nagyobb figyelmet kell fordítani  mert ezeknél nagyobb az olaj fogyasztás   
A hidraulika olajszint csökkenése minden esetben külsı szivárgás eredménye – az utántöltés 
mellett feltétlenül szükségé van a szivárgás helyének megállapítására és a tömítettség 
helyreállítására.  
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Elıfordulhat, hogy az ellenırzés során az olajszint emelkedését tapasztaljuk. Ennek oka az 
esetek túlnyomó többségében az, hogy a tartályba jutó levegı páratartalma lehőléskor 
kondenzálódik és víz formájában az olajba kerül. 
A folyadék szintek ellenırzésének különbızı formáival találkozhatunk, úgymint:  

• nívópálcás,  
• kémlelı ablakos, 
• csöves  

Az akkumulátorfolyadék vagy elektrolit,kénsav és desztillált víz keveréke. Szintje akkor 
megfelelı, ha éppen ellepi az akkumulátorlemezeket, ami az  akkumulátor tetején lévı 
töltınyílásokon át ellenırizhetı  
 
 
14. B. Sorolja fel a hidraulikus rendszerekben használható 
nyomófolyadékokat, beszéljen azok tulajdonságairól! Milyen veszélyeket 
jelentenek ezek a folyadékok a gépkezelıre és a környezetre?  
 
Víz, emulzió és a hidraulika olajok elınyös és hátrányos tulajdonságai: 
A hidraulikus energiaközlés lényege, hogy az elıállított teljesítményt folyadék juttatja el a 
munkavégzı elemekhez. Számtalan olyan folyadék van, amelyek megfelelı tulajdonságokkal 
rendelkeznek, összenyomhatatlanok, kitöltik a rendelkezésre álló teret, stb. Ugyanakkor azt 
mondhatjuk, a mai hidraulikus rendezések általánosan alkalmazott folyadéka az ásványolaj 
alapú hidraulikaolaj. Természetesen adott a magyarázata, ezt vizsgáljuk a következıkben. 
Nyomófolyadékok eredetük szerint: 

- A legrégebben alkalmazott folyadék a víz. Ma tiszta formában nem használják. 
Számos tulajdonsága szól felhasználása ellen: erısen hımérsékletfüggı, korrózív 
tulajdonságok, rossz kenıképesség.  

- Ásványolajjal elegyítve, víz-olaj emulzió formájában viszont alkalmazzák, elsısorban 
tőzveszélyes helyeken (pl. bányászat), ill. nagy folyadékmennyiséget igénylı 
hidraulikákban, ahol gazdaságtalan volna tisztán hidraulikaolajjal üzemelni (pl. 
hidraulikus prések, kivágó szerszámok).  

- Hidraulikaolaj, amely kıolajból lepárlás útján nyert ásványolaj származék. A 
hidraulikus üzemő gépek túlnyomó többségének nyomóközege.  

- A szintetikus folyadék (mesterséges úton elıállított folyadék) gyártási költsége igen 
magas, ezért speciális tulajdonságait felhasználva kivételes esetekben alkalmazzák 

A hidraulikafolyadékkal szemben támasztott követelmények a következık  
 az energiaátvitel,  
 mozgó alkatrészek kenése,  
 hıelvezetés,  
 vegyileg semleges hatás,  
 víztaszító képesség,  
 légelnyelés-mentesség,  
 egészségkárosító hatás nem lehet,  
 mechanikai szennyezıdésektıl mentes,  
 a dermedéspontja minél alacsonyabb,  
 a viszkozitási hányadosa minél kisebb legyen.  

A hidraulikafolyadék összetevıi  
A hidraulikaolaj alapolajból (ásványi olaj finomítvány) és adalékokból áll.  
Az alapolajhoz hozzáadott kismennyiségő adalékok állítják be az olaj kívánatos 
tulajdonságait, mint pl.:   
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- az olaj habosodását csökkentı habzásgátló, 
- a kenési tulajdonságot javító kopáscsökkentı, 
- az olaj elhasználódását (öregedését) mérséklı oxidáció gátló vagy a 
- fémekkel szembeni kémiai tulajdonságot javító korrózió gátló adalékok.  

Az alapolaj adalékolása szerint a hidraulikaolajokat osztályozzák, mely osztályozást az olajra 
vonatkoztatott teljesítményszintnek nevezik.  
A viszkozitás az olaj egyik legjellemzıbb tulajdonsága, az olaj megválasztásakor minden 
esetben figyelembe kell venni.  
Mit kell értenünk a viszkozitás kifejezés alatt? Több meghatározással is találkozhatunk, de a 
legkifejezıbb a: folyadék belsı súrlódása, egyszerőbben fogalmazva a folyadék 
folyékonysága. 
Ha az olajrészecskék között csekély súrlódás keletkezik, könnyebben áramlik, mert alacsony a 
viszkozitása. Áramlásban tartásához kisebb teljesítményre van szükség, tehát elsı meg-
közelítésben kedvezıbb  
A viszkozitás viszont nemcsak az áramlási tulajdonságokra van kihatással, nagy mértékben 
befolyásolja a rendszer kenési viszonyait és a belsı tömítettséget. is kenési problémák 
adódhatnak. A nagyobb viszkozitású olaj alkalmazása jobb belsı tömítettséget eredményez. 
Mindezekbıl kitőnik, hogy az olaj viszkozitásának helyes megválasztása rendkívül fontos 
mozzanat  
 
Üzemeltetés során fontos az alábbiakra figyelemmel lenni:  

- alacsony környezeti hımérsékleten a rendszer indítását követıen a hidraulikaolajat a 
gép terheletlen állapotában történı áramoltatással elı kell melegíteni ! A dermedt, 
nehezen áramló olaj nem jut be az alkatrészek illesztési játékába – a kenés kimarad ! 

- A túlhevült olaj mindenképpen a rendszer hibájára utal. Ilyen esetben a gépet és a 
hajtását azonnal le kell állítani ! Ellenkezı esetben számoljunk az olaj gyors 
elhasználódásával - az alacsony viszkozitású olaj nem alkalmas hordképes kenıfilm 
létrehozására – és a tömítıelemek tönkremenetelével  

 
Hidraulika olajok emberre és környezetre veszélyes tulajdonságai: 
A hidraulika olajok embere veszélyes tulajdonságai az olajra vonatkozó biztonsági 
adatlapon kötelezıen fel vannak tüntetve.  Pl. MOL Hydro HME 68 prémium 
hidraulikaolajnál a következı: 
„ A biztonsági adatlap 3. pontjában elıforduló R-, H-mondat(ok), és a Vesz. oszt. és kategória 
teljes szövege: 
R 38 Bırizgató hatású. 
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat. 
R 50/53 Nagyon mérgezı a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó 
károsodást okozhat. 
R 51/53 Mérgezı a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó 
károsodást okozhat. 
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 
H315 Bırirritáló hatású. 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
H400 Nagyon mérgezı a vízi élıvilágra. 
H410 Nagyon mérgezı a vízi élıvilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
H411 Mérgezı a vízi élıvilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
Asp.Tox.1 Aspirációs veszély 1. kategória 
Skin Irrit. 2 Bırmarás/bırirritáció 2. kategória 
Aquatic Acute 1 A vízi környezetre veszélyes, akut 1. kategória 
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Aquatic Chronic 1 A vízi környezetre veszélyes, krónikus 1. kategória 
Aquatic Chronic 2 A vízi környezetre veszélyes, krónikus 2. kategória „  
„Megjegyzés: Nagy mennyiségben kiömölve az anyag a környezetre nézve 
veszélyes lehet, mivel filmet képez a vízfelületen, elzárva az 
oxigénbejutás lehetıségét.” 
„Veszélyes égéstermék: 
Égés során szén-monoxid, szén-dioxid, kén-oxidok, foszfor-oxidok különbözı 
szénhidrogének és korom keletkezhetnek.”  
 
 
15. B. Ismertesse a hidraulika folyadékcseréjének menetét! Honnan 
következtethet a csere szükségességére? Hogyan határozza meg a szükséges 
folyadék mennyiségét és típusát?  
 
Az olajcsere helyének megválasztása, a gép elıkészítése az olajcseréhez: 
A gép számára vízszintes por és egyéb szennyezıdés mentes területet keresünk. Készítsük elı 
a megfelelı térfogatú olajfelfogó edényt, törlıruhát és az esetlegesen kifröccsenı kiömlı olaj 
felitatásához szükséges homokot, eszközöket.  
Gyızıdjön meg arról, hogy a tartály beöntı nyílása rendelkezik a szőrıbetéttel, amennyiben 
nem, használjunk szőrıvel ellátott tölcsért.  
Tisztítsuk meg a beöntı nyílás környezetét, hogy a mővelet elvégzésekor szennyezıdés ne 
kerülhessen a tartályba. Új gépek esetén ügyeljünk a lepattanó festékdarabokra. A tisztításhoz 
ne használjunk könnyen szálasodó, foszló törlıruhát.  
 
Az olajcsere szükségességének megállapítása, olaj típusának, mennyiségének 
meghatározása: 
A hidraulikaolaj karbantartását elsısorban az üzemszerő tisztítás – a szőrés biztosítja. 
A hidraulikaolaj (mely a rendszer valamennyi pontját bejárja) alapfeladata az energiaátvitel. 
Eközben számos idegen anyagot vesz fel, melyek az üzemelésben problémát okozhatnak, 
kopáshoz, eltömıdéshez vezetnek.  
E szennyezıanyagok halmazállapotukat tekintve lehetnek szilárdak (mechanikai szennyezık)  
és lehetnek folyékony állapotúak ( kémiai szennyezık)..  
Szilárd szennyezık: 

- elsısorban kopástermékekkel számolhatunk, mely üzemszerően keletkezik. A gép és a 
hidraulikus rendszer bejáratásakor ez a szennyezıdés nagy mértékő. A megmunkált 
felületek ekkor „kopnak össze” és válnak le a megmunkálás egyenetlenségek. Ezt a 
viszonylag rövid idıszakot olaj- és szőrıcsere vagy tisztítás követi, mely idıpontokat 
a gyártó üzemórában ad meg; 

- idetartoznak – és ugyancsak a bejáratás idején jelentıs szennyezık – az egyes 
szerkezeti elemek gyártásakor visszamaradó öntıhomok, hegesztési cseppek, reve, 
festékrészecskék; 

- a rendszer teljes élettartama alatt elıforduló szennyezı anyagok: por, leváló tömítı 
elemdarabok, szálas anyagok. 

Szilárd szennyezık: 
- elsısorban kopástermékekkel számolhatunk, mely üzemszerően keletkezik. A gép és a 

hidraulikus rendszer bejáratásakor ez a szennyezıdés nagy mértékő. A megmunkált 
felületek ekkor „kopnak össze” és válnak le a megmunkálás egyenetlenségek. Ezt a 
viszonylag rövid idıszakot olaj- és szőrıcsere vagy tisztítás követi, mely idıpontokat 
a gyártó üzemórában ad meg; 
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- idetartoznak – és ugyancsak a bejáratás idején jelentıs szennyezık – az egyes 
szerkezeti elemek gyártásakor visszamaradó öntıhomok, hegesztési cseppek, reve, 
festékrészecskék; 

- a rendszer teljes élettartama alatt elıforduló szennyezı anyagok: por, leváló tömítı 
elemdarabok, szálas anyagok. 

Olajcsere szükséges, ha:  
- a hidraulika olaj természetes úton elhasználódott (a gyártó által megadott üzemóra 

letöltése után), 
- nagymértékő szennyezıdés észlelésekor, 
- víz került az olajba, 
- az olaj túlhevült és erıs sötétedését tapasztaljuk. 

Végezhetünk részleges vagy teljes olajcserét. Részleges olajcserérıl akkor beszélhetünk, ha 
csak a tartályban lévı olajkészletet cseréljük le. Teljes olajcsere során a tartályon túlmenıen a 
rendszer minden fıdarabjából (szivattyú, munkahengerek, hidromotorok, irányítóelemek, 
vezetékek, szőrık, hőtı) eltávolítjuk az elhasználódott hidraulika olajt. 
A gyakorlatban jellemzıen részleges olajcserét végzünk, a teljes olajcserét öblítı járatással 
oldjuk meg.  
 Az olajcseréhez szükséges olaj típusa és mennyisége: 
A gépkönyv karbantartási fejezetében megtaláljuk a géphez használható hidraulika olaj 
típusát és cseréhez szükséges mennyiségi adatot.  
Az olajcsere menete  

• Lazítsuk meg a tartály leeresztı csavarját és a leülepedett olajiszapot engedjük le – 
majd zárjuk a csavart.  

• Indítsuk be a meghajtómotort és kapcsoljuk be a szivattyúhajtást. 
• Terheletlenül járassuk a rendszert ezzel melegítsük elı az hidraulika olajt, hogy az 

könnyen folyó legyen. 
• Állítsuk le a motort és a szivattyút 
• Nyissuk meg a beöntı nyílás fedelét, csavarjuk ki a leeresztı csavart,és engedjük le az 

olajt. 
• Tisztítsuk meg a leeresztı csavar mágnes betétjét, a szellızı- és beöntı 

szőrıt,végezzük el a szőrık tisztítását vagy cseréjét. 
• Zárjuk a leeresztı csavart, töltsük fel a tartályt a kiválasztott olajjal a szintjelzı 

közepéig 
• Zárjuk a beöntı nyílást. 
• Indítsuk be a gépet és néhány percig járassuk 
• Állítsuk le a rendszert, ellenırizzük az olajszintet és szükség esetén töltsünk után. 

 
Dokumentálás: 
Írjuk be a gép szerviz könyvébe és a gépnaplóba az olajcsere: az idıpontját, a gép üzemóra 
állását, a felhasznált olaj típusát és mennyiségét. 
 
Teendık a fáradt olajjal:  
A fáradt olaj veszélyes hulladék, ezért a veszélyes hulladékra vonatkozó szabályok szerint 
taroljuk amíg az arra jogosult szervezet el nem szállítja 
Az olajcsere során keletkezett egyéb veszélyes hulladékokat: olajos törlıruha, olajjal átitatott 
homok stb. az arra a célra kialakított hulladéktárolóban helyezzük el. 
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16. B. Mit tartalmaz az emelıgép gépkönyve? Milyen követelmények 
vannak a gépkönyvekkel kapcsolatban? Mondja el, mi a különbség a 
gépkönyv és a gépnapló között! 
 
Gépkönyv formátuma, tartalma, tárolási helye.   

Semmilyen gép nem üzemeltethetı gépkönyv nélkül Ha a gépkönyv és a megfelelıségi 
tanúsítvány hiányzik, a munkavédelmi üzembe helyezést sem lehet elvégezni  

A gépkönyv tehát a gép tartozéka, amelynek a gépkezelı számára mindig elérhetı helyen 
kell tartani. 

A gépkönyvnek tartalmazni kell: 

• a gépre vonatkozó megfelelıségi nyilatkozatot illetve megfelelıségi tanúsítványt 
• kezelési és karbantartási útasiításokat.   

Kezelési utasítás: 

Minden használati utasításnak lehetıség szerint tartalmaznia kell legalább a következı 
információkat:  

• a gyártó és meghatalmazott képviselıjének cégneve és teljes címe; 
• Ismerteti a gyártmány leírását, szerkezeti felépítését, mőszaki adatait, 
• a gép megnevezése, ahogyan az a gépen magán fel van tüntetve  
• a gép általános leírása; 
• a gép használatához, karbantartásához és javításához, valamint a megfelelı mőködés 

ellenırzéséhez szükséges rajzok, diagramok, leírások és magyarázatok; 
• a gép rendeltetésszerő használatának leírása; 
• figyelmeztetés azon használati módokra vonatkozóan, hogy a gépet hogyan nem 

szabad használni, de amelyek a tapasztalatok szerint elıfordulhatnak; 
• összeállítási, beépítési és összekapcsolási utasítások, beleértve annak a váznak vagy 

szerkezetnek a rajzait, diagramjait és összekapcsolási eszközeit, amelyre a gépet 
felszerelik; 

• a gép üzembe helyezési és használati utasításai és ha szükséges, a kezelı személy 
képzésére vonatkozó utasítások; 

• a használó által teendı biztonsági intézkedés, beleértve a szükség szerint 
biztosítandó egyéni védıeszközt; 

• ) azok a feltételek, amelyek mellett a gép eleget tesz a stabilitási követelménynek, 
használat, szállítás, összeszerelés, szétszerelés, üzemen kívüli állapot, vizsgálat és 
elırelátható meghibásodás közben; 

• a szállítást, kezelést és tárolást biztonságossá tevı utasítások, megadva a gép és 
különbözı részeinek tömegét, ha ezeket általában külön szállítják; 

• a követendı eljárás baleset vagy leállás esetén; az elakadás esetén követendı eljárás, 
az elakadás biztonságos megszüntetése érdekében; 

• A gép kezelését, kezelı szerveit, visszajelzı mőszereit  
• A gép veszély forrásait  
• A gép biztonsági berendezéseit 
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• Baleset megelızési elıírásokat 

Karbantartási utasítás:  

a felhasználó által végzendı beállítási és karbantartási mőveletek leírása, valamint a 
betartandó megelızı karbantartási intézkedések; 

• Napi karbantartási feladatok 
• Idıszakos karbantartási feladatok (levegı,- olajszőrı,- olajcsere ciklusai, ékszíj 

csere,stb.)  

Emelıgép napló és a gépkönyv összehasonlítása 
Az emelıgép napló a napi eseményeket rögzíti, addig a gépkönyv az adott emelıgép, 
megfelelıségi tanúsítványát, mőszaki paramétereit, kezelési és karbantartási utasítását 
tartalmazza 
 
 
17. B. Beszéljen a hidraulikus rendszer energiaellátó részérıl! Mutassa be 
ezek rajzi jelölését!  
 
Hidrosztatikus rendszerek általános felépítése és elemei: 
Az építıelemek többféle csoportosításával 
találkozhatunk. Általában a következı 
hármas tagolást alkalmazzák (40. ábra).  
Energiaellátás:  

 szivattyú,  
 olajtartály,  
 olajhőtı,  
 olajszőrı,  
 vezetékek,  
 hidraulikus akkumulátor.  

Irányítás (szelepek):  
 áramlási utat meghatározó,  
 mennyiségállító,  
 nyomás meghatározó.  

Végrehajtás:  
 munkahenger,  
 hidrómotor,   
 szögelfordító fogyasztók.  

Az energiaellátó rész biztosítja a 
megfelelıen elıkészített (megfelelı 
hımérséklető, tisztaságú és energiatartalmú) nyomófolyadék-ellátást a rendszer mőködéséhez.  
Az irányító rész az üzemi paramétereknek megfelelı nyomás és mennyiségi értékek állítását 
végzi, valamint a kezeléstıl függıen az áramló folyadékot a végrehajtó egységhez irányítja. 
Idetartoznak a túlterhelés elleni védelem elemei is.  
A végrehajtó rész a nyomófolyadék energiáját erıkifejtı elmozdulású, azaz egyenes vonalú, 
forgó és szögelfordító mozgássá alakítja, megvalósítva a gép munkavégzı (emelı, billentı, 
fordító, haladó) funkcióit.  

1. ábra – Hidrosztatikus rendszer 
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Nyitott hidrosztatikus rendszer  
A nyitott hidrosztatikus rendszerek jellemzıje, hogy a szivattyú által szállított és a 
vezetékekben, valamint az irányító elemek csatornáiban közlekedı folyadékáram a rendszer 
egy pontján – a tartályban – megszakad, tehát a rendszer nyitott. A szivattyú szívóvezetéke 
nincs közvetlen összeköttetésben a visszafolyó vezetékkel. Ezt a megoldást a gépek 
valamennyi funkciójának mőködtetésénél alkalmazzák. 

 
 
Zárt hidraulika rendszer: 
A zárt hidrosztatikus hajtásnál a fogyasztó – a képen hidró motor – mindenkori visszafolyó 
ága a szivattyú szívóvezetéke is, így egy zárt folyadékkör alakul ki.  
A zárt hajtást jellemzıen futómővek mőködtetésére fejlesztették ki. 
 

 
 

 
Energia ellátó egység elemei: 
Hidraulikus szivattyúk  
A hidraulikus berendezés szivattyúja a hajtómotor mechanikus energiáját hidraulikus 
energiává alakítja át. A szivattyú az általa beszívott olajat a vezetékrendszerbe továbbítja. 
Hidraulika szivattyúk feladata a mechanikai energiát hidraulikussá, a forgatónyomatékot 
nyomássá, a fordulatszámot pedig térfogatárammá alakítsák 
A szivattyúk mőködési elv szerinti csoportosítása : 

• állandó és változtatható térfogatúak, 
• egy-, illetve két irány. áramlású  

Csoportosításuk felépítésük szerint 
• forgó energia átalakítók  

o fogaskerekes,  
o csavarorsós,  
o lapátos.  

• dugattyús energia átalakítók  

o soros dugattyús,  
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o radiál dugattyús,  
o axiál dugattyús.  

A hidraulikus energia átalakítók kivétel nélkül a térfogat kiszorítás elvén mőködnek, de eltérı 
paraméterekkel rendelkeznek. 

 
 

 

 
 

Szivattyúk 

Nyomás  
[bar] 

Fordulat  
[f/min] 

Folyadékhozam 
Megnevezés 

min. max. min. max. [1/min] 

Szállítás  
jellege 

Fogaskerék 40 160 500 3000 300 lüktetı 
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Csavarorsós 50 340 500 3000 100 nem lüktetı 

Lapátos 50 100 500 3000 100 lüktetı 

Soros dugattyús 350 500 50 1000 300 lüktetı 

Axiál dugattyús 250 550 200 2000 300 lüktetı 

Radiál dugattyús 350 650 200 2000 100 lüktetı 

 
Szivattyúk rajzi jelölése: 

         
  
Állandó munkatérfogat Állandó munkatérfogat Változó munkatérfogat 
egyirányú szállítás  kétirányú szállítás  kétirányú szállítás 
 
 
 
Vezetékek, tömlık: 
A hidraulikus rendszer különbözı elemeit csıvezetékekkel kötik össze. Ezek lehetnek merev 
vagy hajlékony csövek. A munkagép mozgó egységei közötti hidraulikus kapcsolatot a 
tömlık biztosítják,.az  összekapcsolásához automatikusan záródó gyorskapcsolókat 
alkalmaznak. Összekapcsolt állapotban a golyósorok kiemelik egymást a fészekbıl, és utat 
engednek a folyadékáramlásnak. Szétkapcsolást követıen a golyókat rugóerı feszíti a 
fészekre, ezzel megakadályozva a folyadék szivárgását, illetve szennyezıanyagnak a 
hidraulikus rendszerbe kerülését.  
A tömlı szerkezete: 

• belsı tömlı szintetikus gumi  
• betét fémszövet illetve textil 
• kopásálló külsı gumiréteg a mechanikai védelemre  

 
Vezetékek rajzi jelölése: 
 
Nyomó, munka, 
visszafolyó vezeték   
 
Vezérlı vezeték,  
Résolaj                      
 

Hajlékony vezeték   
 

Vezeték összekötés   
 

Egymást keresztezı  
 

Gyorscsatlakozó       
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Névleges átmér ık:  2.5 , 4 , 6 , 10, 16, 20, 32 és 50 mm 

Nyomástartomány:  2000 bar-ig a névleges átmérıtıl és a szerkezeti anyagtól függıen, részben vákumálló is 

 
 
Hidraulika olaj tartály: 
A tartály elsıdleges feladata, hogy a hidraulikus rendszerben a szennyezıdések elıl elzárva 
mindenkor megfelelı mennyiségő munkafolyadék álljon rendelkezésre. Másodlagos feladata 
a hulladék hı elvezetése, erre akkor kerül sor, ha a rendszerbe nem építettek külön hőtıt. 
 

 
 
1. olajbeöntı, 2. visszafolyó vezeték, 3. tisztító nyílás, 4. szívó vezeték, 5. olajszint jelzı, 
6.olaj leeresztı csavar. 
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Hidraulika olajszőrık:  
A szőrık a hidraulikus rendszer üzembiztonsága és élettartama miatt játszanak fontos 
szerepet. Feladata, hogy üzem közben megtisztítsa a folyadékot az esetleges mechanikai 
szennyezıdésektıl. A szőrı beköthetı a nyomó- és visszatérı ágba egyaránt. Általában a 
visszafolyó ágba kerül bekötésre. A folyadék áramlásában ellenállást és nyomásesést kelt. A 
szőrıket meghatározott üzemidı eltelte után cserélni, illetve tisztítani kell. A nem idıben 
vagy gondatlanul végzett szőrıtisztítás/csere komoly mőszaki problémát és anyagi kárt 
okozhat! 
A szőrık mőködési elvük szerint lehet:  

• felületi szőrık, (pórusszőrık) 
• elnyelı szőrık (résszőrık,) 
• erıteres szőrık(mágnes szőrık, centrifugális) 

A szőrıt az alábbi paraméterekkel jellemezhetjük:  
• a szőrın megengedett nyomáskülönbség 
• a szőrési finomság és a  
• szőrı névleges nagysága – áteresztıképessége 

A szőrési finomság jellemzésére többféle adat szolgálhat, leginkább az abszolút szőrési 
finomságot adják meg  
 
 

         
1. perem 
2. szőrı ház 
3. fedél 
4. szennyfelfogó edény 
5. szőrıbetét 
6. tömítıelemek 

 
Hidraulika olajh őtı: 
A hőtés célja, hogy a folyadék üzemi hımérsékletét biztosítsa, mivel a folyadéksúrlódásból 
keletkezı hulladék hıt el kell vezetni. A hidraulikus hőtıt a visszafolyó ágba építik, de a 
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nyomóággal párhuzamos ágba is bekerülhet. A hőtı a környezet levegıjének adja át a hıt. A 
hőtıfelület csökkenthetı, ha ventilátorral nagyobb légáramot keltünk a hőtıbordák felületén.  
 

 

      
 
 
 

 
18. B. Beszéljen a hidraulikus rendszerben található irányító elemekrıl! 
Mutassa be ezek rajzi jelölését!  
A hidraulika rendszerben az irányító rész az üzemi paramétereknek megfelelı nyomás és 
mennyiségi értékek állítását végzi, valamint a kezeléstıl függıen az áramló folyadékot a 
végrehajtó egységhez irányítja. Idetartoznak a túlterhelés elleni védelem elemei is. 
 
Útmeghatározó elemek fajtái, mőködésük: 

Az útirányítók különbözı fajtái a folyadékáramlás irányának meghatározására használatosak. Két 
közismert fajtájuk van, az útváltó szelepek és a visszacsapó szelepek. 

Az útváltó szelepek segítségével lehet a folyadékáram irányát a mindenkori célnak (pl. mozgás- 
vagy forgásiránynak) megfelelıen irányítani, illetve megváltoztatni. Kapcsoló elemük eltolható 
vállas tolattyú vagy elfordítható furatos henger. A kétállású útváltó az egyik állásában átengedi a 
folyadékot, míg a másik állásában elzárja a folyadék útját. A háromállású útváltók harmadik 
állása általában egy semleges pozíció. Az útváltókban a pontos illesztés ellenére szivárgási 
veszteséggel, valamint nyomáseséssel kell számolni. 

A visszacsapó szelep feladata, hogy a folyadék áramlását az egyik irányba lehetıvé tegye, míg az 
ellenáramú folyadékáramlást megakadályozza. Az elzáró test szerint megkülönböztethetünk 
golyós, kúpos és győszős visszacsapó szelepeket. 

Az útváltók a konstrukciós kialakításuktól függetlenül az áramlási utak (csatorna, csatlakozó 
nyílás) és a mőködési helyzetek számával jelölik. Ennek megfelelıen egy négycsatornás, 
kétállású útváltó szelep 4/2, „D” tolattyú. Csatornaszámok: 2,3,4,6 ; kapcsolási pozíciók 
száma: 2, 3, (4 – a negyedik helyzet általában az úszó helyzet). Az útváltó szelepekben a 
mozgó elem szerint lehetnek tolattyúsak, ülékesek (golyós). Legelterjedtebb a tolattyús, 
melyek lehetnek arányos és diszkrét mőködésőek. A diszkrét mőködésnél a különbözı 
kapcsolási helyzetek között, nincs szabályzásra lehetıség. Az arányos szelepeknél az átváltást 
szinte fokozatmentessé tudjuk tenni 
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3/2-es útváltó  

  

 

4/3-as útváltó    4/2-es útváltó   3/2-es útváltó 

    

 

Mőködtetési módok:   

Kézi mőködtetés nyomó gombbal  Lábpedálos   Elektromos 

 rugó visszaállítással.        

                 

Elektró hidraulikus 

  

Mennyiség meghatározó elemek kialakításuk, feladatuk:  

Az áramirányítók a hidraulikus rendszerben adott idı alatt átáramló folyadék mennyiségét 
irányítják, ezért mennyiségszelepnek is nevezik. A hidraulikus rendszerben akkor van szükség 
a folyadékáram irányítására, ha egy munkavégzı egység (hidromotor vagy munkahenger) 
mőködési sebességét csökkenteni vagy állandó értéken kell tartani, illetve több munkavégzı 
egység mőködésének sebességét kell összhangba hozni: 
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Az áramirányítók fı típusai  

A legegyszerőbb fojtó a hidraulikus rendszerbe épített szők nyílású betét. Állandó fojtás céljára 
alkalmas. A változtatható fojtóban csavarorsóval lehet változtatni a fojtónyílás méretét, és így a 
folyadékáram változtatásával a munkavégzı egység sebességét. A zárótest kialakítása sokféle 
lehet: kúpos tő, hengeres tolattyú, stb. A fojtó nem képes pontosan irányítani a folyadékáramot, 
mert a fojtáson létrejövı nyomáseséssel együtt nem egyenletesen változik az átáramló mennyiség. 

Fojtó állandó viszkozitás függı    Blende állandó viszkozitás független 

        

Fojtó állítható     Blende állítható 

   

Az áramállandósítót ott használják, ahol a munkavégzı egység mőködési sebességét állandó 
értéken kell tartani. Ezért sebességállandósító szelepként is nevezik. Az áramállandósító egy fojtó 
és egy nyomáscsökkentı kombinációjából épül össze. Készülhet állandó vagy változtatható 
kimenıáramra. Kivitele alapján beszélhetünk két- vagy háromutas áramállandósítóról. 

Az áramelosztókat akkor használják, ha két vagy több munkavégzı egység mőködési sebességét 
azonos értéken vagy meghatározott arányban kell tartani. A munkavégzı egységek párhuzamos 
kapcsolása esetén csak áramelosztó közvetítésével képesek üzemelni, különben a differenciálhatás 
érvényesül, és a nagyobb terheléső motor leáll. 

             

      Fojtó-visszacsapó szelep  
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Nyomás meghatározó elemek fajtái, mőködési elvük:  
A nyomásirányítók a hidraulikus rendszer nyomásának irányítására alkalmasak. Feladatuk 
szerint a következık lehetnek: 

• nyomáshatároló, 
• sorrend-meghatározó, 
• nyomáscsökkentı, 
• nyomáskülönbség-állandósító, 
• nyomásviszony állandósító. 

  
A nyomáshatároló szelep a hidraulikus rendszer legnagyobb nyomását határozza meg.  Védi 
a rendszert a káros túlterhelésektıl, ezért biztonsági szelepként is alkalmazzák. Ekkor 
közvetlenül a szivattyú mögé kötik párhuzamosan a nyomóágba. A nyomáshatároló lehet 
közvetlen mőködéső és tehermentesített, azaz elıvezérelt szelep. A közvetlen mőködéső 
nyomáshatároló általában egyszerő golyós vagy kúpos szelep, melynek terhelése csavarral 
állítható. A tehermentesített vagy elıvezérelt nyomáshatároló szelepet két szelep 
kombinációjával hozzák létre, mely túlterhelés során kikapcsolja a rendszert. 
 

   
 

Nyomáshatároló szelep   A nyomáshatároló szelep beépítése 
 

A sorrend-meghatározó szerkezeti kialakítása hasonló a nyomáshatároló szelepéhez. A 
munkavégzı egységeket külsı beavatkozás nélkül egymást követıen kapcsolja be a rendszer 
mőködésébe. Ezzel a szeleppel fontossági sorrendet is állíthatunk a munkavégzı egységek 
között. Ha egy munkavégzı egységnek elsıbbséget akarunk biztosítani, akkor kisebb 
nyomásigényre kell tervezni és a szelep ezt az egységet kapcsolja be a hidraulikus körbe 
elıször.  
Nyomáscsökkentı szelepet akkor építenek be egy hidraulikus rendszerbe, ha a rendszer 
egyik részében a fırendszerhez képest kisebb nyomást kívánnak elérni. A nyomáscsökkentı 
szeleppel hozható létre a fırendszer nyomásától független mellékági állandó nyomás.   
A nyomáskülönbség-állandósító összességében egy speciális kiképzéső nyomáscsökkentı. 
Akkor kerül a rendszerbe beépítésre, ha az alacsonyabb nyomású mellékágban is 
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érvényesülnie kell a fıág nyomásának szabályozó hatását. Lényegében úgy mőködik, hogy a 
fıág nyomásának csökkenése a mellékágban is azonos nyomáscsökkenést okoz. 
A nyomásviszony állandósító is alkalmas arra, hogy a fıág szabályozó hatása a kisebb 
nyomású mellékágban is érvényesüljön. A mellékág nyomása a fıág nyomásának arányában 
változik. 

 
 
 
19. B. Beszéljen a hidraulikus rendszer végrehajtó elemeirıl! Mutassa be 
ezek rajzi jelölését!  
A végrehajtó rész a nyomófolyadék energiáját erıkifejtı elmozdulású, azaz egyenes vonalú, 
forgó és szögelfordító mozgássá alakítja, megvalósítva a gép munkavégzı (emelı, billentı, 
fordító, haladó) funkcióit.  
 
Hidraulikus munkahengerek. 
Csoportosításuk:  

1. egy irányban mőködtetett,  
2. két irányban mőködtetett, (Lehet:differenciáldugattyús és szinkrondugattyús) 
3. szögelfordulást végzı (forgatóhenger).  

Alkalmazásukat az erıhatás irányának igénye határozza meg (47. ábra) A hidraulikus 
munkahengerek, mint energia-átalakítók lényegében a hídromotorok egy speciális típusa, 
amely egyenes vonalú mozgás létrehozására alkalmas. A folyadék nyomását dugattyú irányú 
erıvé alakítva fıként teheremelésre használhatók. A munkahenger lehet egy irányban és két 
irányban mőködı. Az egy irányban mőködı munkahengerek folyadéknyomás segítségével 
emelnek, azonban a munkagép tömegének hatására süllyednek le. A két irányban mőködı 
munkahengerek mindkét irányban erıt fejtenek ki, azaz emel és süllyeszt is..  
A kétoldali mőködéső differenciáldugattyús henger a kitolás irányába nagyobb, a behúzás 
irányába kisebb erıkifejtésre képes (48. ábra). A dugattyút véghelyzetétıl 20-50 mm-rel 
fékezni kell, különben a hengerfedelek deformálódnak. A dugattyú csillapítására különbözı 
megoldások ismertek (fojtócsapok, visszacsapó szelepek stb.).  
 

 
a – súly- vagy erı-visszatérítéses,  
b – rugó-visszatérítéses,  
c – búvárdugattyús henger,  
d – teleszkópos henger 
2. ábra – Egy oldalról mőködtetett 
munkahengerek 

 
1 – hengerfedél, 2 – hengercsı, 3 – dugattyú,  
4 – dugattyúrúd, 5 – felsıfedél, 6 – tömítı szelence 
3. ábra – Kétoldali mőködéső munkahenger 

 
A munkahengerek rajzi jelölése. 
Kettıs mőködéső egyoldalú dugattyúrudas 
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Kettıs mőködéső kétoldalú dugattyúrudas 

   
Kettıs mőködéső egyoldalú dugattyúrudas, véghelyzet fékezéssel 

 
 

 
Dugattyútömítés K714 beépítése 
A K 714-es típust kimondottan nehéz hidraulikákhoz (pl. Építı és földmunkagépek) 
tervezték. Ez a kettıs mőködéső tömítés 500 bar nyomásig alkalmazható. 
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Dugattyútömítés K52 típusú horonygyőrő – tömítı mandzsetta készletek a legnehezebb 
feltételek között a duplán ható, többrészes dugattyú tömítésére lettek tervezve. A felépítés, 
amely egy szövet tetımandzsettából, egy keményszövet nyomógyőrőbıl áll, rendkívüli 
feltételek mellett is hosszú ideig kifogástalanul mőködik.  

 
Dugattyútömítés K720 egy komplett dugattyú, mely magába foglalja a fém dugyattyút 
melyre speciális eljárással már a tömítés és a vezetı elemek fel vannak rögzítve. Különbözı 
méretben és tömítéssel szállítható, igény alapján.  
A K720 komplett dugattyú a következı elınyöket nyújtja:  

• kis dugattyú méret, kevés hely vagy kis löket esetén 
• nem kell a dugattyút legyártani  
• a tervezés révén hosszú élettartam 
• pontosabb tőrések elérése 
• nagy erık felvétele 
• a kialakítás végett kizárt a fém-fém összerágódás 
• költség hatékony  

 

Lehúzó győrők 
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A116 lehúzó győrő beépítése  
 

 
 
Dugattyúrúd tömítések beépítése 
Typ 601 

 

 
 
Az S601 dugattyúrúd tömítést könnyő és közepesen nehéz hidraulika esetén alkalmazzák. A 
tömítı ajkakat szimmetrikusan képezték ki, így a 601 típus úgy rúd - mint dugattyú 
tömítésként is használható. E forma tömítéseit mindenekelıtt olyan alkatrész igénynél 
használják, ha biztonsággal nem ismert, hogy dugattyú- vagy rúdtömítésrıl van-e szó.  
Anyaga:  
A Hythane nagyon kopásálló, flexibilis és termikusan nagyon terhelhetı speciális mőanyag. 
Az alábbiakkal tőnik ki: 
·   extrém jó kopásállóság 
·   nagyon csekély maradó nyomás deformáció 
·   nagy flexibilitás és 
·   nagy elasztikusság széles hımérséklet tartományban 
A Hythane tömítıgyőrők azonosan magas minıségét a legújabb elektronikus adat-
feldolgozással támogatott gyártási technológia szerinti gondos feldolgozás biztosítja. 
  
Alkalmazási feltételek   
 Maximális üzemi nyomás 

´v´max. Hımérséklet tartomány Hımérséklet tartomány 

m/s -45°C / +80°C -45°C / +110°C 

0,5 280bar 250bar 

0,15 430bar 400bar 
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Vezetıelemek 
F87 PTFE-Bronz vezetıszalag a hidraulikában kiválóan bevált. Ez egyszerő henger 
konstrukciókat tesz lehetıvé és súrlódásszegény, és így "slip stick" nem lép fel. 

 

 
 
 
 
Hidraulika motorok ismertetése  
A szivattyúk és a hidromotorok szerkezete szinte teljesen azonos felépítéső, azaz bármely 
szivattyú alkalmazható hidromotorként is, csak konstrukciósan térnek el egymástól.  A 
hidrómotornál nem kötött  az átfolyási irány. 
Csoportosítása megegyezik a szivattyúval, mőködés szerinti csoportosítása. : 

• állandó és változtatható térfogatúak, 
• egy-, illetve két irányú áramlású 

Szerkezeti felépítésük a kiszorító elem típusától függıen változhat, a leggyakoribbak a 
fogaskerekes, a lapátos, a dugattyús és az orbit rendszerőek 
 
 
A hidrómotorok rajzi jelölései. 

                                         
Egy irányba forgó                 két irányba forgó                két irányba forgó  
                                                                                          változtatható térfogat áramú 
                                                                                   
Szögelfordulást végzı szerkezetek  
Forgató henger  
Olyan kettıs mőködéső hidraulikus munkahenger, melynek dugattyúja fogaslécnek van 
kialakítva. A dugattyúrúd fogasléc oldala fogaskerékkel kapcsolódik és az a beállított szög 
határok között forgatja. A mőködtetés lehet egy vagy két oldalról  
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1. henger 
2. fogasléc  
3. fogaskerék 
4. lökethatároló 

. 
Lengı motor 
 

  
 
 
 
20. B. Ismertesse a villamosság biztonságtechnikájának szabályait! Milyen 
érintés-védelmi módokat ismer? Mondja el, milyen élettani hatásai vannak 
az elektromos áramnak! 
 
Villamos berendezések biztonságtechnikája, szabályai  
A villamos berendezések (gyártmányok) védettségét az üzemszerően feszültség alatt álló 
részek megérintése elleni, valamint az idegen anyagoknak és a víznek a berendezésbe való 
bejutása elleni intézkedések összessége képezi (MSZ EN 60529). 
Villamos berendezések védettségi fokozata 
Valamely villamos berendezés védettségi fokozatát a következıképpen jelölik: IP xy. Ahol az 
x  (1-tıl 6-ig): kézzel érinthetıség, illetve szilárdtestek, és porbehatolás elleni védettségi fokát 
adja meg. Pl.0 nincs védelem, 6 teljes védelem érintés és por behatolás ellen 
y (1-tıl 8-ig): vízbehatolás elleni védettséget jelenti. Pl. 0 nincs védelem, 8 tartósan vízben 
tartható (búvárszivattyú IP68)  
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Érintésvédelmi módok  
Az érintésvédelem a villamos berendezések üzemszerően feszültség alatt nem lévı, de zárlat 
következtében feszültség alá kerülhetı, vezetı anyagú részeinek megérintésébıl származó 
balesetek elkerülésére irányuló intézkedések összességét foglalja magába. Az érintésvédelem 
tárgykörébe tartozik még a lépésfeszültség elleni védelem is. Tehát az érintésvédelem célja és 
feladata, hogy megvédje az embert a súlyos áramütésektıl. 
 
Érintésvédelem mőszaki lehetıségei: (Érintésvédelmi szabvány az MSZ 2364 szerint) 

• emberi test áramkörbe kapcsolódásának megakadályozása 
• emberi szervezeten átfolyó áramerısség korlátozása 
• áthidaló feszültség korlátozása 
• érintkezési feszültség tartós fennmaradásának korlátozása 

 
Érintésvédelmi osztályok: 

• érintésvédelmi osztály – alapszigetelés 
• érintésvédelmi osztály – alapszigetelés + védıcsatlakozó 
• érintésvédelmi osztály – alapszigetelés + kiegészítı szigetelés 
• III. érintésvédelmi osztály – törpefeszültség 

Jelölések a villamos gyártmányokon az egyes érintésvédelmi osztályok esetén 
  

 
I. érintésvédelmi   II. érintésvédelmi   II. érintésvédelmi 
 

Az I. érintésvédelmi osztály 
Ún. aktív érintésvédelmi mód, ami azt jelenti, hogy a módszer nem akadályozza meg a 
veszélyes feszültség, azaz a veszélyesnek minısített érintési feszültségnél nagyobb feszültség 
kialakulását a villamos berendezés testén. Azonban, ha az meghibásodás következtében 
megjelenik, akkor a védelem az elıírt – az élettanilag veszélytelennek tartott - idın belül 
kikapcsolja a hibás berendezést. 
 
A II. és III. érintési védelmi osztályokba  
Az ún. passzív érintésvédelmi módok tartoznak, ugyanis ezeknél eleve megakadályozzák 
veszélyes érintési feszültség kialakulását a villamos berendezés testén. 
 
Érintésvédelmi módok: 

• aktív (védıvezetıs) 
o nullázás  
o védıföldelés 

• passzív (védıvezetı nélküli) 
o érintésvédelmi törpefeszültség 
o villamos szerkezet elszigetelése 
o környezet elszigetelése 
o védıelválasztás 
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Érintésvédelemhez kapcsolódó jellemzık 

  
R (L1), S (L2), T (L3) - fázisvezetık, 
N - a nulla vezetı, 
PE - védıvezetı 
Rcs - a rendszer csillagpontjánál 
a földelési ellenállás 
RA - védıvezetı földelésének 
ellenállása 
Uh - a hiba feszültség, 
Ih  - hiba áram, Uh = Ih RA 
Rt – az emberi test ellenállása, 
Rs - a cipı, a padlózat ellenállása, 
Us - az erre esı feszültség 
Ue - érintési feszültség, általában Ue ≤ Uh 
 
Nullázás (TN-rendszer) 
Ha a közvetlenül földelt közmőhálózatot üzemeltetı áramszolgáltató ehhez hozzájárul, akkor 
a nulla vezetıt védıvezetıként is szabad felhasználni, ez a nullázás, nemzetközi jelölése TN 
rendszer. (Hazánkban az áramszolgáltatói hálózatok több mint, 90%-a nullázott). 
Elvben ennek három megoldása van. 

• nem építenek ki külön védıvezetıt (TN-C) 
• védıvezetıt mindjárt a tápláló transzformátortól kezdve külön választják (TN-S) 
• egy darabig közös az üzemi nullavezetı és a védıvezetı (ez tehát a PEN vezetı), majd 

egy ponton szétválnak (TN-C-S) 
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Zárlati áramkör  

 
 
 
Legnagyobb lekapcsolási idık TN rendszerben 
 
Uo (V)          lekapcsolási idı 
230        0,4 
400                        0,2 
400 felett               0,1 
 
Hátrányai: 

• zárlat esetén a nulla vezetıbe bekötött összes készülék feszültség alá kerül a  kioldásig 
• szakadás esetén teljesen hatástalan a védelem 
• nulla vezetı és a fázisvezetı összecserélése 

 
Védıföldelés  

• Védıföldeléssel ellátott villamos berendezés; TT rendszer 
• Védıföldelés szigetelt vagy impedancián keresztül földelt üzemi földeléssel 

rendelkezı rendszerben IT rendszer 
 

Zárlati áramer ısség (Iz) 
 

Nullázás gyors mőködési 
és szelektív védelem 
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Testzárlatos villamos berendezés zárlati áramköre védıföldelés esetén 
 

 
Kis ellenállású védıföldelés (RA) szükséges 
 
Áram-védıkapcsoló  
A védıvezetıs érintésvédelmi rendszerekben az elıírt 0,2 másodpercen belüli lekapcsolás 
követelményét a testzárlati áram hatására mőködı túl áram védelem, vagy az áramvédı-
kapcsolás teljesíti.  
Az olvadóbiztosító úgy mőködik. hogy ha a biztosítón a megengedettnél nagyobb értékő áram 
folyik át, a betétben lévı fém olvadó szál kiolvad és az áramkör megszakad. A különbözı 
áramterhelési igények miatt az olvadó betétek különbözı áramerısségre készülnek. A 
különbözı betétek talpérintkezıjének mérete különbözı, hogy a tervezetnél nagyobb értékő 
betét az aljzatba ne legyen behelyezhetı. 
Kis túl áramok, túlterhelések esetén az ikerfémes (bimetallos) hı kioldó lép mőködésbe. A 
bekövetkezı kioldás gyorsasága az átfolyó áram nagyságától függ. Hirtelen fellépı nagy 
áramok estén (rövidzárlat, testzárlat) a mágneses gyorskioldó fog mőködni, és a kapcsolót 
nagyon rövid idı alatt, gyakorlatilag azonnal leoldja. A kismegszakítók óriási elınye az 
olvadóbiztosítókhoz képest, hogy a hiba megszüntetése után azonnal visszakapcsolhatók, 
laikusok is mőködtethetik, ugyanakkor nincs lehetıség a megpatkolásra, vagy egyszerő 
módon történı áthidalására. Amennyiben a visszakapcsolás mégis sikertelen lenne, az arra 
utal,hogy a lekapcsolást kiváltó hiba még nem szőnt meg.  
Az áramvédı-kapcsolók különféle névleges áramra (16, 25, 40 A ), különféle hibaáram-
érzékenységre (30, 100, 300 mA) és kettı vagy négypólusú kivitelben készülnek. 

Zárlati áramer ısség (Iz) 
 

Érintési feszültség 
(UL) 
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Egyén potenciálra hozás  
Az EPH hálózat célja 
Ha például egy lakóházban testzárlat lép fel és a védıvezeték felé áram folyik és ekkor éppen 
fogjuk a vasalót vagy, egy villanytőzhely fémes részét, közben a másik kezünkkel vagy 
testünkkel hozzáérünk a vízcsıhálózathoz vagy főtéscsıhöz, áramütést kaphatunk. Miért van 
ez. A megérintett vízcsı - áramot nem vezetve- lényegében a talaj valamely pontjának 
potenciálján van, ugyanakkor a másik kézzel érintett villamos készülék teste a védıvezetı 
potenciálján van. Ezek ugyan a földszinten egymással fémesen össze vannak kötve, de mivel 
a védıvezetın igen jelentıs földzárlati áram folyik, a védıvezetın számottevı feszültségesés 
van, s a balesetes lényegében ezt a feszültségesést hidalja át. Ez a feszültségesés a szokásos 
400/230 V-os hálózat esetén is 100 V nagyságrendő lehet, tehát semmiképpen nem 
elhanyagolható. 
EPH hálózat kialakítása. 
A legbiztonságosabb természetesen az lenne, ha minden villamos berendezés testét minden 
olyan egyéb fémszerkezettel, amivel egyidejően érinthetı, minden ilyen megközelítés helyén 
közvetlenül összekötnék egy fém EPH vezetın át. Az áramütések elleni védekezés 
szempontjából ez erısen túlzott, gazdaságtalan, áttekinthetetlen és ellenırizhetetlen, éppen 
ezért felesleges lenne. 
Kommunális és hasonló épületekben a házi fémhálózatot be kell kötni az EPH hálózatba. 
Általában az épület házi fıkapcsoló berendezése, házi csatlakozó szekrénye mellett kell ún. 
EPH hálózati csomópontot kialakítani, s itt kell a védıvezetıt összekötni valamennyi 
önmagában is számottevı földeltnek tekinthetı házi fémhálózattal.  
 
Védıvetetı nélküli érintésvédelem (passzív ) 

• érintésvédelmi törpefeszültség 
• villamos szerkezet elszigetelése 
• környezet elszigetelése 
• védıelválasztás 

Törpefeszültség  
E módszer célja a személyek védelme mind a közvetlen érintés, mind a közvetett érintés 
következtében fellépı áramütés ellen. 
Feltételei: 

• A legnagyobb névleges feszültség felsı határa váltakozó feszültség esetén 25 V, egyen 
feszültség esetén 60 V. 

• A legnagyobb (meghibásodás esetén fellépı) áram felsı határa váltakozó áram esetén 
1 A, egyenáram esetén 0,2 A. (Pl. beton bedolgozáshoz alkalmazott vibrátor 
áramellátása törpefeszültségő biztonsági transzformátoron keresztül). 

• Kizárólag belsı téri felhasználásra, száraz viszonyok között lehet alkalmazni.  
• A csatlakozó dugókat ne lehessen meg nem felelı áramkörök csatlakozó aljzataiba  

 bedugni.  
 
Villamos áram hatása az emberi szervezetre  
Kedvezı (fizikoterápiás kezelések a gyógyászatban) 
Kedvezıtlen (baleset- és életveszélyes emberre és állatra egyaránt) 

• Az izmok összerándulása, izomgörcs, bioelektromos hatás, amely az izom- és  
idegszövetet károsítja 

• Vegyi hatás, elektrolízis miatt a vér és a szövetnedvek veszélyes mértékben    
elbomolhatnak (egyenáram) 

• Hıhatás, a test ellenállásán áthaladó áram hıt termel. 
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A hatásokat befolyásoló tényezık  
• az emberi testen átfolyó áramerısség 
• az árambehatás idıtartama 
• az áram nem és frekvencia (A 15-100 Hz közötti áram veszélyes, halálos, a 100 kHz 

feletti veszélytelen, mivel a test ionjai nem képesek felvenni a nagyfrekvenciás 
rezgést) 

• a feszültség 
• az emberi szervezet ellenállása (A villamos biztonság-technika szempontjából az 

emberi test ellenállását 800 Ω értékkel szokták figyelembe venni) 
• A bır állapota és nedvessége 
• Az áramütés váratlansága 
• A lelkiállapot 
• Alkoholos befolyásoltság  
• a testi és lelki állapot 
• Az áram útja az emberi szervezeten keresztül: 

 

 
 
Elektromos áram hatása a testen  
 
Az áramerısség A szervezet reakciója 

0,5 - 2 mA bizsergés 

2 - 6 mA enyhe görcs 

6 - 10 mA fájdalmas görcs 

10 - 15 mA elengedési küszöb 

15 - 25 mA mellkasi görcs, légzésbénulás 

25 - 30 mA < szívbénulás, szívkamralebegés, halál 

 
Áramütés okozta sokk 
A súlyos áramütést szenvedett sérült gyakran eszméletét veszti, esetleg a légzése is leállhat. 
Az áramütés helyén mély égési seb, esetleg belsı sérülés is kialakulhat. Áramütés után 
mindig kérjen orvosi tanácsot, még az enyhébbnek látszó sérülések esetén is. 
A súlyos áramütés gyakran öntudatvesztést, súlyos égést okoz és megállíthatja a légzést is. Ne 
nyúljon a sérülthöz addig, amíg meg nem gyızıdött meg arról, hogy az elektromos érintkezés 
megszakadt. 
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21. B. Ismertesse a kézi anyagmozgatási módokat és az arra vonatkozó 
biztonság-technikai elıírásokat! Mondja el a segédeszközzel történı 
anyagmozgatás biztonságtechnikáját! Milyen védıfelszereléseket kell 
alkalmazni? 
 
Kézi anyagmozgatás módjai és biztonságtechnikai elıírásai  
A kézi anyagmozgatás a nyersanyagok, félkész- és késztermékek emberi erıvel történı 
helyváltoztatása a munkavégzés, a gyártási folyamatok, a csomagolás, a szállítás, stb. 
elvégzése közben. 
A kézi szállítással, rakodással kapcsolatban elvégzett tevékenységek közben gyakoriak a 
balesetek. A mozgatásra kerülı terhek:- leejtése, - megcsúszása, - lecsúszása, - le- vagy 
felbillenése, stb. miatt kéz- és lábsérülések következhetnek be. 
 
Egyéni anyagmozgatás:  

- Fiúk 16-18 éves korig és a 18 évesnél idısebb nık sík talajon, kézben 20 kg-ot, ketten 
maximum 40 kg-ot emelhetnek, vihetnek, legfeljebb 60 m távolságra.  

- 18 éven felüli férfi legfeljebb 25 kg-ot emelhet és vihet sík terepen 90 m távolságra, 
10 %-os emelkedés mellett maximum. 30 m távolságra.  

- 50 kg-nál kisebb terhek arányosan messzebb szállíthatók. 
- Lépcsın legfeljebb 3 m magasságig 25 kg-os teher szállítható 

 
Csoportos anyagmozgatás: 
Csoportos anyagmozgatás esetén irányítót kell kijelölni vagy választani. 
 
Kézi anyagmozgatás segédeszköz nélkül: 
A segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatást fizikai és szellemi alkalmasság esetén 
végezhetnek a dolgozók. 
Munkavégzés közben betartandó szabályok: 

- a nagytömegő terhek emelését egyenes gerinccel, hajlított térdekkel, lassú, egyenletes 
felemelkedéssel kell végezni, 

- a terhet biztonságosan kell megfogni úgy, hogy az ne tudjon kicsúszni a tenyerünkbıl, 
ehhez egész tenyérrel, minél nagyobb felületen kell megfogni, 

- a teher tömegközéppontja a lehetı legközelebb legyen testünkhöz, ha lehet, szorítsuk 
magunkhoz a szállítandó tárgyakat, 

- a nehéz, terjedelmes tárgyakat ne a test elıtt, hanem a vállon vagy a háton szállítsuk,  
- a hosszú tárgyakat lehetıleg vállon szállítsuk úgy, hogy a teher egyensúlyi helyzetben 

legyen. hosszú tárgyak esetében ügyeljünk, hogy elektromos vezetékhez vagy más 
idegen dologhoz ne érjen, 

- a teher helyét mindig készítsük elı úgy, hogy oda a teher biztonságosan lehelyezhetı 
legyen, a felborulást, elcsúszást, elgurulást meg kell akadályozni.  

Gyártással kapcsolatos 
A munkadarabok, nyersanyagok,félkész-és késztermékek gépbe helyezése ill. ezen termékek 
kivétele. 
Csomagolással összefüggı 
A munkadarabok, nyersanyagok,félkész-és késztermékek csomagolásával összefüggı 
tevékenységek, úgymint kötözés, dobozolás zsugor fóliázás stb. 
Szállítással kapcsolatos 
Szállító eszközre anyagok fel-és lerakása. 
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Segédeszközzel történı kézi anyagmozgatás: 
Alkalmazhatunk segédeszközöket is a munkánk megkönnyítésére, ilyenkor segédeszközzel 
végzett anyagmozgatásról beszélünk. A segédeszközök csökkenthetik az erıkifejtést, 
megkönnyíthetik az elvégzendı helyváltoztatást  
Az egyszerőbb segédeszközök: kézi horog, kézi tapadókorong kézi emelımágnes, görgı, 
emelırúd, megfogó szerkezetek. 
A csigák, csörlık, emelık, kézzel mőködtetett hidraulikák, pneumatikák, elektromos 
segédberendezések jelentısen csökkentik az izmok terhelését.  
A kézikocsik, kézi targoncák, talicskák megkönnyítik a terhek helyváltoztatását. 
 
Anyagmozgatás útvonalának kijelölése:  
Az anyagmozgatási útvonalnak simának, botlás és csúszásmentesnek kell lennie, abba 
semmilyen tárgy nem lóghat bele úgy, hogy az veszélyeztesse az anyagmozgatás biztonságát. 
Az anyagmozgatási útvonal szélességi és magassági méreteit a szállítandó tárgy méretei 
határozzák meg. 
Az anyagmozgatási útvonal min. szélessége  

- egyirányú forgalom esetében 1 m, 
- kétirányú forgalom esetében 1,5 m.  

Anyagmozgatási útvonal még ideiglenesen sem használható anyagtárolásra és azt jól látható 
módon meg kell jelölni korláttal, szalaggal, felfestéssel. 
Szintkülönbség esetén megfelelı teherbírású min. 0,9 m széles, max. 10 % meredekségő 
csúszásgátló felülettel ellátott emelkedıt (rámpát) kell alkalmazni.  
Fa járófelület esetén min. 0,4 m-ként keresztirányú leceket kell elhelyezni. 
  
Védıfelszerelések kézi anyagmozgatás esetén: 
A biztonságos munkavégzés érdekében a munkavégzınek egyéni védıeszközöket és védı-
felszereléseket kell viselnie! Ezek: fejvédı, - szemvédı, - zajvédı, - testet védı, - lábvédı, - 
elektromosság ellen védı, - sugárzás ellen védı, - maró anyag ellen védı, - hideg ellen, meleg 
ellen védı ruházatok, stb. 
 
 
22. B. Mi a darabáru fogalma? Ismertesse a darabáruk tulajdonságait! 
Hogyan történik a darabáruk szállítása emelıgépek segítségével? Hogyan 
történhet a terhen teher-emelési pontok kialakítása? 
 
A darabáru fogalma: 
Az anyagokat fizikai értelemben halmazállapotuk szerint csoportosítjuk. Így 
megkülönböztetünk szilárd, cseppfolyós és légnemő anyagokat. Az anyagok kémiai 
csoportosítása az anyagokat elemekre és vegyületekre osztja 
 
Az anyagmozgatás szempontjából más csoportosítási elvre van szükség. Az elv lényege az, 
hogy az anyagmozgatási alapfolyamatok végzése közben milyen módon végzik az egyes 
manipulációkat a mozgatásra kerülı anyagokon. Azokat az anyagokat, amelyekkel egyenként 
vagy meghatározott számú darabonként történnek az anyagmozgatási mőveletek 
darabárunak nevezzük. Azokat az anyagokat, melyeknek az ömlesztett halmazával 
történnek az anyagmozgatási mőveletek ömlesztett anyagoknak nevezzük. 
 
Vagyis a darabáru:  kisebb mérető áru, amely „darabonként” mozgatható és berakodható. 
Vagyis általában minden olyan áru, amelyek szállításához nincs szükség további különleges 
tartályra, és amelyek szállíthatók tehergépkocsin, konténerben vagy vasúton vagy repülın. 
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A darabáruk szállítástechnikai jellemzıi: 

- Tömeg: [kg; tonna] 
- Alak: 

- szabályos: a gömb, kocka, henger, hasáb, gúla, kúp 
- szabálytalan: fenyıfa, bonyolult gépészeti szerkezetek. 

- Méret: A szabályos alakú áru mérete megadható a fı befoglaló méreteikkel, a 
szabálytalan darabárunál a szabályos burkoló felületek fı, befoglaló méreteit szokták 
megadni. 

- Hımérséklet: [C°] A darabáru hımérséklete jelentısen befolyásolja az alkalmazható 
szerkezeti anyagok körét, a megfelelı hımérsékleten tartás az alkalmazható 
anyagmozgató berendezés. 

- Szavatossági tulajdonságok: Jelentısen befolyásolják a tárolás körülményeit. 
- Korróziós tulajdonságok. A szállítás, tárolás és a csomagolás módjára lehet befolyásoló 

hatással. 
- Szállítási helyzet: (üvegballonban szállított folyadék esetén meg kell adni a csomagoláson 

a ballon álló helyzetét (felfelé mutató nyíl) 
- Tőzveszélyesség 
- Robbanásveszélyesség 
- Mérgezésveszélyesség 
- Törékenység 

 
Darabáruk rakatképzése, rögzítése  
A darabáruk szállításakor elvileg az egyes árudarabokat külön-külön kell a rakodás során 
megfogni és a raktérben elhelyezni. Ez a tevékenység munka- és költségigényes, gondoljunk 
pl. a kézi rakodással végzett téglaszállításra. A szállításhoz kapcsoló… a termelési folyamat 
szempontjából veszteségidınek számító rakodások meggyorsítása, az emberi munkaerı 
kímélése, a költségek csökkentése érdekében ezért törekszünk a kisebb egyedi darabáruk 
nagyobb, úgynevezett szállítási vagy rakodási egységbe való összefogására. 
 
Az összefogáshoz leggyakrabban segédeszközöket is használnak (rakodólap, konténer). Ha az 
árut a fent említett módon egységekbe fogjuk össze, akkor egységrakományos szállításról 
beszélünk. Az egységrakományt szoktuk rakatnak is nevezni. 
 
Szállítástechnikai szempontból fontos tudni az áru jellegzetes tulajdonságát, szállítási 
igénybevételekkel, az idıjárás hatásaival szembeni tőrıképességét,a környezetre való 
veszélyességét. 
 
Az áruk különböznek egymástól külsı formájukban, méretükben, fajtérfogatukban, s számos 
egyéb tulajdonságaiban, mint pl. törékenység, veszélyesség stb. 
 
Darabáruk szállítása  
Nyilvánvaló, hogy az árunak, az áru megjelenési formájának, csomagolásának, továbbá a 
szállítás végpontjának árukezelési lehetıségeinek figyelembevételével kell a szállításhoz 
alkalmas jármővet választani. Sokszor ugyanakkor több megoldás közül lehet vagy kell is 
választani. Ilyenkor célszerő a döntéshez bizonyos elveket figyelembe venni. Ilyen pl. hogy 
lehetıleg olyan jármővel végezzük az árutovábbítást, amelynek mind a raktömegét, mind 
raktérfogatát egyaránt ki tudjuk használni és a súlypont helyzetét elıírt határok közé tudjuk 
szorítani. 
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A rakomány súlypontjának a konténer súlypontjába állított függılegesen kell lennie 
(lehetıség szerint közel a padozathoz). Ha elkerülhetetlen, hogy a rakomány súlypontja távol 
legyen a konténer súlypontjától, ez a konténer mindkét oldalán feltüntetendı. 
 
Nagymérető áruk szállításának módjai, szabályai. 
Eldılés, elgurulás, lecsúszás ellen biztosítani kell. Lehetıség szerint a rakodás géppel 
történjen a megfelelı teher felvevı eszközökkel. 
 

  
 
 
 
23. B. Mit nevezünk egységrakomány-képzésnek és mi a célja? Beszéljen az 
egység-rakományok csoportosításáról! Ismertesse az egységrakomány 
képzı eszközöket, jellemzıiket és felhasználásukat! Melyek az 
egységrakományos szállítás elınyei és hátrányai? 
 
Egységrakomány-képzés  
Fogalma: Az egységrakomány kisebb mérető, tömegő áruk, csomagolási formák nagyobb 
egységbe foglalása a továbbítási folyamat ésszerősítése érdekében. 
Bármely áruféleséget szállítói csomagolásuk, megfelelı kezelésük után célszerő 
egységrakományba foglalni 
 
Az egységrakomány-képzés célja  
Az egységrakomány akkor elınyös, ha kismérető árut kell szállítani. A logisztikai költségek 
csökkentése (a rakodógépesítés és automatizálás elısegítése, rakodási mőveletek számának 
csökkentése, az áruvédelem,csomagolás egyszerősítése) érdekében hatékonyabban 
szervezhetı az anyagáramlás folyamata, ha a kisebb mérető termékekbıl a szállítóeszköz 
méreteihez is igazodó, jobb helykihasználást lehetıvé tevı egységrakományokat képezünk.  
 
Az egységrakományok csoportosítása  

- Homogén (azonos áruk) 
- Inhomogén (kevert)  
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Az egységrakomány-képzı eszközök csoportosítása:  
• Konténerek 

Zárt eszköz, véd a csapadéktól. Térfogatuk szerint lehetnek kicsik, közepesek és nagyok. 
Méreteiket lábban mérik az áruforgalomban. Szélesség: 8 láb. Magasság 8-8,5 láb. Mélység 
1o-2o-3o-4o láb lehet (egy láb kb. 33 cm). Ez a méret a szabványos EUR raklaphoz igazodik. 
A világkereskedelemben egységes. 
Létezik az egységkonténer fogalma is. Ez a 2o láb hosszú konténert jelenti. Jelölése: TEU. 
A konténerek anyaga általában fém (acél, alumínium). Nagy a tára tömegük (t). Jól 
gépesíthetı rakodásuk az egységesen kialakított sarokelemeknek köszönhetı. A rakodó 
eszköz lehet daru vagy targonca. 

 
• Rakodólapok fajtái  

Felhasználása szerint lehet eldobható (egyutas) vagy szabványmérető (csereszabatos). Ez 
többször felhasználható, az EU-n belül egységes. Mérete 12oox8oox144mm. 
Teherbírása kb. 1ooo kg.  
Tömege 24-26 kg.  
Jelölése lehet: #.  
Leggyakrabban fából készül, de lehetséges fém, mőanyag, stb. Legelterjedtebb a sík kivitel. 
Találkozhatunk rakoncással, oldalfalassal, zárttal is.  
 

 
 
Szállítóládák (rekeszek)  
Gépesíthetıség szempontjából nem tekinthetık egységrakomány képzı eszköznek. 
Rakodólapon illetve konténerben már egységrakományként továbbíthatóak 
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Az egységrakományos szállítás elınyei és hátrányai  
Elınyei:  

o Csökkenti a rakodási idıt, A rakodás gépesíthetı, rövidebb átfutási idı az eladó-vevı 
közötti folyamatban  

o Homogenizálja a rakodó, mozgatandó egységet, tároló berendezéseket,  
o Csökkenti a szükséges rakodó és szállító eszközök fajtaszámát, növeli a 

kihasználtságukat, 
o Egyszerőbbé teszi a rakományképzést,  
o Biztosítja az áru védelmét,  
o Élımunkát takaríthat meg. 

Hátrányai: 
o Egység rakományképzı eszköz szükséges,  
o ezek beszerzése, karbantartása költségráfordítást igényel,  
o ezek szállítási láncát meg kell szervezni 

  
 
24. B. Mondja el a teherkötözésre vonatkozó szabályokat! Mely esetekben 
nem szabad a terhet megemelni? Mi a teendıje, ha nem ismeri az emelendı 
teher tömegét? 
 
Teherrögzítési pontok kialakításai  

• A teherfelvevı eszközt csak az emelendı tárgy megfelelı teherbírású részeire szabad 
felerısíteni. 

• Ha a teher emelés közben elbillenhet vagy elcsúszhat, olyan teherfelvevı eszközt vagy 
rögzítési módot kell alkalmazni, amely a terhet emelés közben nemcsak támasztja, 
hanem szorítja is. 

• Ha a teher rögzítése csak szorításon alapul, tilos az egymáshoz szoruló felületek közé 
idegen anyagot tenni. 

• A teherfőggesztı eszközt az emelt teher sarkainál, éleinél fellépı megtöréstıl 
megfelelı megoldással (pl. kötélvédı saru alkalmazásával) védeni kell. 

• A teherfelvevı eszközt úgy kell a terhen elhelyezni, hogy az azon emelés közben ne 
tudjon elmozdulni, elcsúszni, elferdülni, vagy leugrani. 

 

     
Hegeszthetı emelıszem             Csavaros emelıszem                Sarok védelem 
 
Teher súlypontjának meghatározása  
Az emelıgép horgára úgy kell felfüggeszteni a terhet, hogy annak tömegközéppontja a horog 
függıleges tengelyvonalába essék. 
Homogén anyagú tárgyak súlypontja a tárgy geometriai középpontjába esik 
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Teher rögzítésének, megkötözésének szabályai- 

• A kötözı feladata a teherfelvevı eszköz helyes kiválasztása és alkalmazása, a terhek 
biztonságos felerısítése, rögzítése         

• A függeszték teherhez kapcsolódó elemét a teher olyan pontjain rögzítsük, amelyek az 
egész emelendı teher tömegét biztonságosan elbírják. 

• Az emelendı terhet úgy kell felerısíteni, hogy az emelés közben el ne mozdulhasson, 
ki ne csússzon, meg ne billenhessen. 

• A megfogást úgy kell kialakítani, hogy a csatlakozó elemek megtörésnek vagy 
rongálódásnak ne legyenek kitéve. 

• Egymásra helyezett, össze nem tartozó terhek kötözésekor ügyelni kell arra, hogy a 
megfogás ne csak támassza, hanem szorítsa is a terhet. 

• A megfogási helyek a teher súlypontjától egyenlı távolságra essenek. 
• A teherfelvevı eszközt csak az emelendı tárgy megfelelı teherbírású részeire szabad 

felerısíteni. 
• Az emelıgép horgára úgy kell felfüggeszteni a terhet, hogy annak tömegközéppontja a 

horog függıleges tengelyvonalába essék. 
• Teherfelfüggesztı eszközt az emelt teher sarkainál éleinél fellépı megtöréstıl (pl.: 

kötélvédı saru alkalmazásával) védeni kell 
• A kötél- láncágak hosszúságát csomózással, megcsavarással rövidíteni tilos! 
• A kötözı ágak számát csak addig és csak olyan módon szabad növelni, amíg az ágak 

ellenırizhetı módon együttesen vesznek részt a teher tartásában és egymást érintve 
nem keresztezik. 

• A kötözı két- vagy háromágú kapcsot vagy sarut csak akkor alkalmazhat, ha a tárgy 
tömegközéppontja a tárgy felfüggesztési helyénél mélyebben helyezkedik el. 

• Ha a teherfelvevı eszköz tehertartó ágának állandó helyzetét az emelt terhen csak a 
súrlódás biztosítja, és az megcsúszhat, akkor emelıgerendát kell alkalmazni 

 
Próbaemelés szükségessége  

• A terhet úgy kell elıször megmozdítani - emelni vagy süllyeszteni -, hogy az éppen 
csak elmozduljon eredeti helyzetébıl, majd a mozgatást meg kell állítania. A terhet 
tovább emelni, illetve a süllyesztést folytatni csak akkor szabad, ha a felerısítés, az 
emelımő fékjének mőködése rendben van, és a teher további mozgatása az emelıgép 
stabilitását nem veszélyezteti. 

• Ha a teher az emelés pillanatában elferdül, vissza kell ereszteni és a kötést meg kell 
igazítani. 

• A teher felerısítését a teherfelvevı eszközrıl csak akkor szabad levenni, ha a teher 
elmozdulás, megcsúszás, gurulás, billenés, eldılés stb. ellen megfelelıen biztosított és 
szilárd teherviselı alapon van. 

 
Teheremelés tilalmai  
Nem emelhet meg az emelıgéppel olyan terhet: 

� amelyen személy tartózkodik, kivéve: a személy emelésére is alkalmas, illetve    
személytartóval rendelkezı emelıgép; 

� amely tömegközéppontja emelés közben veszélyes mértékben eltolódik; 
� amely nem tartja meg a saját tömegét; 
� amely leerısített; 
� amely lefagyott; 
� amely beépített, kivéve, ha az emelıgépet erre a célra tervezték és gyártották; 
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� amelyen más rögzítetlen tárgyak is vannak; 
� amelyhez más tárgyakat nekitámasztottak; 
� amely a teherfelvevı eszközt rongálja, illetve 
� amely tömege meghaladja az emelıgép, illetıleg a teherfelvevı eszköz teherbírását. 

Ez nem érinti a vonatkozó szabvány szerinti statikai és dinamikai vizsgálatokat. 
Ha nem biztos benne, hogy egy tárgyat szabad-e megemelni, akkor köteles az emelıgép 
üzemeltetıjétıl vagy az emelıgép ügyintézıjétıl utasítást kérni. 
 
Tömeg meghatározásának módjai 
A teher súlyát a rendelkezésre álló adatokból kell megállapítani, amely történhet méréssel, 
számítással, becsléssel. 
Sok esetben az emelendı teher súlya a rendelkezésre álló dokumentumok (szállító 
levél)alapján, vagy a tárgyon van feltüntetve. 
 
 
25. B. Beszéljen a kötözı és függesztı eszközökrıl, alkalmazási 
területeikr ıl! Milyen ellenırzési kötelezettségei vannak a kötözı és 
függesztı eszközök használata elıtt? 
 
Horgok kialakítása, jellemzıik. 

Nagy szilárdságú ötvözött acélból sőllyesztékben kovácsolva készülnek.. Jellemzıje, hogy 
túlterhelés esetén a horogcsúcs kihajlik, de nem törik. A kiakadás gátló biztonsági szerelvény 
acéllemezbıl készül, galván horganyozva. 

 Nagy szilárdságú szemes horog 
 

   
 

Jellemzı felhasználási területe: sodronyköteles vonszolók, kézi- és gépi meghajtású 
emelıcsörlık, villamos emelıdobok teherfelvevı eszközeként, illetve sodrony kötél 
függesztékek gyártásához. 
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Nagy szilárdságú forgó horog 

   

Jellemzı felhasználási területe: elsısorban kézi- és gépi meghajtású emelıcsörlık, villamos 
emelıdobok teherfelvevı eszközeként használatos. Olyan esetekben alkalmazzák, mikor 
biztosítani kell a teherfelvevı eszköz elfordíthatóságát az emelendı teherhez képest. 

Mivel ez a típus nem csapágyazott, így csak terheletlen állapotban forgatható!  

Csapágyazott forgó horog,  (WHS típusú, 8-as szilárdsági osztályú) 

  

 

Lánchorog                     Kontiner horog 

  

 
 



 89 

Teheremelı láncok.  
A lánc csuklósan összerakott alkatrészek sorozata. Egyes láncok (hajtóláncok, lánchíd) 
elemei, a láncszemek csak egy tengely, mások (szemeslánc) két sıt három tengely körül is el 
tudnak fordulni. A láncokat terhek tartására vontatására és emelésére, gépek hajtására, sok 
helyütt kötelek, zsinórok helyettesítésére, A láncszemek általában fémbıl készülnek, de 
gyártanak láncokat különféle mőanyagokból is. 
A teherláncokat emelıgépeken és szakaszos mőködéső szállító berendezésekben használják 
részben olyan célra, melyre egyébként kender vagy acélsodronykötelet is alkalmaznak: teher 
kötözésére, emelésére és áthelyezésére. Ilyen láncok a szemes és a csuklós teherláncok, 
melyek szerkezetileg hasonlóak a csuklós hajtóláncokra. 
A legáltalánosabban elterjedt lánc a szemes lánc. A láncszemek hajlított és általában 
végeikkel összehegesztett, kör keresztmetszető huzalból készülnek automata gépeken nagy 
tömegben. A kisebb mérető szemes láncot méterben lehet kapni és tetszıleges méretre 
leszabni. A szemes láncot általában olyan helyen használják, ahol nincs fárasztó 
igénybevételnek kitéve.. Ritkábban emelıgépeknél is alkalmazzák kötél helyett. A szemes 
lánc elınye, hogy olcsó, szemei minden irányban hajlanak, nem igényel különösebb 
karbantartást, különösen, ha korrózióálló anyagból készül. Emelıgépeknél hátránya, hogy a 
láncszemek kis érintkezı felületük miatt gyorsabban kopnak, a lánc önsúlya nagy, nyúlik, 
lökésszerő terhelésre érzékeny, a megengedhetı sebesség kicsi, 0,6-1,0 m/s. Rövidszemő 
teherláncok 6-40 mm átmérıjő huzalból készülnek, megengedett terhelésük 3,6-150 MN 
(meganewton) = 3600-150 000 N. 
Teheremelı láncok. használatánál betartandók:   

• A teherfelvevı eszközt csak a gyártója által szavatolt alsó és felsı hımérsékleti 
határok között szabad használni. 

• A láncágak hosszúságát csomózással, megcsavarással rövidíteni tilos! 
• Emelıláncként csak erre a célra gyártott láncot szabad használni. 
• Láncon ideiglenes kötés csak erre a célra tervezett és gyártott szemmel végezhetı, 

lazulás, kiakadás elleni biztosítással. 
• Láncot törı, illetve ütésszerő igénybevételnek tilos kitenni! 
• Négyágas lánc felfüggesztésnél legfeljebb két ág teherbírását szabad figyelembe 

venni. 
• Az összetekeredett láncokat használat elıtt ki kell egyenesíteni. 
• Ha a láncot többször a teher köré kell tekerni, akkor a láncszemek nem keresztezhetik 

egymást. 
 
Kötelek anyagai, jellemzıik  
A hagyományos kötelek természetes szálas anyagokból készülnek, anyaguk leggyakrabban 
kender, de lehet manilakender, pamut, kókuszrost, vagy juta is. Ritkán más szerves szálakat 
is használnak kötélgyártásra, gyapjút, selymet és emberi hajat. A kötélgyártásban használt 
mesterséges szálas anyagok közé tartozik a polipropilén, a nejlon, a poliészter, a polietilén.. 
Egyes kötelek többféle anyag felhasználásával készülnek. Rugalmas kötelek gyártásához 
gumi- vagy gumi rugalmas szintetikus (elasztán-) fonalakat is felhasználnak. 
A kötelek másik nagy csoportját a sodronykötelek (hétköznapi szóhasználatban drótkötelek) 
alkotják. Az  acélsodronykötelek egy része a hajózásban, emelıgépeken és 
szállítóberendezésekben teheremelésre és vontatásra szolgál, ezeket futóköteleknek hívják és 
alapvetıen kötéldobokon és kötélkorongokon átvezetve dolgoznak. Más részük tartókötél, 
ilyeneket használnak a kábelhidaknál, karcsú, magas építmények (tornyok, árbocok, daruk) 
tartására. 
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A kötelek felerısítésére sok megoldás született, a hagyományos kötelek rögzítésére és 
toldására változatos csomókat találtak ki, a sodronyköteleknél pedig ugyanerre a célra 
kötélszívek, kötélvég-hüvelyek, kötélékek és szorító kengyelek használatosak. 
Acélsodronykötél 
A sodronykötelek húzószilárdsága sokkal nagyobb a textilszálakból készült kötelekénél. A 
futókötelek és tartókötelek szerkezete általában eltérı. A futóköteleknél a hajlításból 
származó feszültség a húzó igénybevételhez képest jelentıs. Ez a kötél szálainak fáradását 
okozza, ugyanis a kötéldobra és a kötélkorongokra való fel- és lefutás során ismételt hajlítást 
szenvednek. Ide tartoznak a daruk, felvonók, csörlık, siklók, sodronykötélpályák kötelei. Álló 
kötelekben a hajlításból származó feszültség lényegesen kisebb a húzófeszültségnél és a 
statikus terhelés miatt nem lép fel kifáradás. 
A sodronykötelek készülhetnek kis szakítószilárdságú lágy acélból, ezek több hajlítgatást 
bírnak el, mint a nagyszilárdságú acélból készültek, de gyorsabban kopnak. A 
nagyszilárdságú huzalból készült kötelek hajlékonyabbak (kisebb kötéltárcsát igényelnek), de 
merevebbek és törékenyebbek. Ugyanígy az azonos össz keresztmetszető kötelek közül a 
vékonyabb huzalból készültek hajlékonyabbak, de gyorsabban kopnak és kevésbé 
korrózióállóak. 
 
Függesztı eszközök használata, azonosítása, terhelhetıség meghatározása  
 
Függesztı eszközök ellenırzése.  
Acélsodrony kötél 
Az elsı használat elıtt az alábbiakat feltétlenül meg kell vizsgálni: 

• az acélsodrony kötél függeszték megegyezik-e a megrendelttel; 
• az acélsodrony kötél függeszték gyártói bizonylata rendelkezésre áll-e; 
• az acélsodrony kötél függesztéken szereplı azonosító és a teherbírásra vonatkozó 

adatok egyeznek-e a bizonylat adataival. 
• Az acélsodrony kötél függeszték rendelkezésre álló adatait be kell jegyezni az 

emelıgép naplóba vagy a függeszték nyilvántartásába, illetve ellenırizni kell, hogy a 
függeszték adatai ezen dokumentumban szerepelnek-e. 

• a kezelıt vagy kezelıket megfelelı oktatásban kell részesíteni az acélsodrony kötél 
függeszték használatával és karbantartásával kapcsolatban, és a fenti oktatást 
bizonyító írásos dokumentumot meg kell ırizni. 

Felülvizsgálatok  
Minden használat elıtt meg kell vizsgálni a függesztéket egészséget nem veszélyeztetı és 
biztonságos állapotáról  

• azonosíthatóság (egyedi jel); 
• idıszakos vizsgálat érvényessége; 
• károsodás illetve  
• meghibásodás szempontjából. 

Ha az acélsodrony kötél függesztéken az azonosító és a biztonságos használathoz szükséges 
más adatok nem találhatók, vagy az adattábla tartalma nem, vagy nem egyértelmően 
olvasható, a függesztéket ki kell vonni a használatból! 

Ha az idıszakos vizsgálat érvényessége lejárt, a függesztéket ki kell vonni a használatból és 
elkülönítve kell tárolni az újabb vizsgálatig. 

Idıszakos felülvizsgálat - teljes vizsgálat (a vizsgálatról naplót kell vezetni!) 
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• Legfeljebb 6 havonta illetékes, érvényes jogosultsággal rendelkezı személynek teljes 
vizsgálatot kell tartania. Amennyiben a használat során tartósan a névleges terheléssel 
vannak igénybe véve, akkor legalább negyedévente kell a vizsgálatot elvégezni! 

• Legalább minden harmadik felülvizsgálat során statikus terheléspróbának kell 
alávetni, a névleges terhelés 1,25 -szörösével. 

Emelıhevederek és mőanyag szálas függesztékek  

Az elsı használat elıtt az alábbiakat feltétlenül meg kell vizsgálni: 
• a mőanyag szálas kötél függeszték megegyezik-e a megrendelttel; 
• a mőanyag szálas kötél függeszték gyártói bizonylata rendelkezésre áll-e; 
• a mőanyag szálas kötél függesztéken szereplı azonosító és a teherbírásra vonatkozó 

adatok egyeznek-e a bizonylat adataival. 
Az elsı használat elıtt az alábbiakat feltétlenül el kell végezni: 

• A mőanyag szálas kötél függeszték rendelkezésre álló adatait be kell jegyezni az 
emelıgép naplóba vagy a függeszték nyilvántartásába, illetve ellenırizni kell, hogy a 
függeszték adatai ezen dokumentumban szerepelnek-e. 

• a kezelıt vagy kezelıket megfelelı oktatásban kell részesíteni a mőanyag szálas kötél 
függeszték használatával és karbantartásával kapcsolatban, és a fenti oktatást 
bizonyító írásos dokumentumot meg kell ırizni. 

Felülvizsgálatok: 
Minden használat elıtt meg kell vizsgálni a függesztéket egészséget nem veszélyeztetı és 
biztonságos állapotáról: 

• azonosíthatóság (egyedi jel); 
• idıszakos vizsgálat érvényessége; 
• károsodás illetve 
• meghibásodás szempontjából. 

Ha a mő anyagszálas kötél függesztéken az azonosító és a biztonságos használathoz 
szükséges más adatok nem találhatók, vagy az adattábla tartalma nem, vagy nem 
egyértelmően olvasható, a függesztéket ki kell vonni a használatból! 
Ha az idıszakos vizsgálat érvényessége lejárt, a függesztéket ki kell vonni a használatból, és 
elkülönítve kell tárolni az újabb vizsgálatig! 
 
Függesztı eszközök hibái.  
Láncot tilos teherfelvevı eszközként tovább használni, ha: 

• egy láncszem 5%-os nyúlást szenved; 
• a láncszemet alkotó anyag átmérıjének a névleges értéke 10%-kal csökkent; 
• a láncszem belsı nyílása több mint 10%-kal tágult; 
• egy láncszemen deformáció, bevágás vagy repedés látható; 
• hiányzik a terhelhetıség jelölése, vagy felismerhetetlenné vált 

Az acélsodrony kötél függeszték használatát fel kell függeszteni és ki kell vonni a 
használatból, ha: 

• átmérıje a névlegeshez viszonyítva 10%-kal csökkent; 
• az acélsodrony kötelet alkotó látható elemi szálak felületén a korrózió maradandó 

nyomot hagy (vakrozsda); 
• maradó nyomódásos, győrıdéses, kibomlásos deformációt szenvedett; 
• 80 °C-nál nagyobb hıhatás érte; 
• egy pászma elszakadt; 
• az elemi szálak törése, a kötél bármely szakaszán a megengedett értéket meghaladja. 
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• Az alsó vagy felsı csatlakozó szerelvények deformálódtak; 
• Bármely szerelvényen repedés, bevágás, hı okozta elszínezıdés, elhajlás, deformáció 

keletkezett 
• Hullámosság, kikosarasodás; 
• Elemi szál hurokképzıdése; 
• Elemi szál, vagy pászma fellazulás; 
• A kötél helyi megvastagodása; 
• A kötél keresztmetszet-csökkenése; 
• A kötél laposodása; 
• Hurokforma képzıdése; 
• A kötél megtörése; 

Kötélen rendellenes alakváltozások 

• A hullámosság mértéke a d átmérı 1/3-ának értékét elérte. A hullámosság 
meghatározható úgy, ha az emelıdobról lelógó terheletlen kötélhez hosszirányban egy 
vonalzót érintünk, és mérjük a vonalzó és a kötél legnagyobb távolságát 

• A kötél kikosarasodott. (A külsı pászmarétegek meglazultak, vagy ha a külsı 
pászmarétegek egy szakaszon hosszabbak, mint a belsık.) 

 

• Az elemi szálakon hurkok képzıdtek. Az egyes elemi szálak, vagy elemi 
szálcsoportok a kötélkoronggal vagy kötéldobbal ellentétes oldalon kitüremkedtek és 
hurok formájában jelentek meg. 

 

• Az egyes pászmák, vagy az elemi huzalszálak fellazultak.  
• A kötél helyileg megvastagodott, vagy a kötélbetét kitüremkedett 

 

• Helyi keresztmetszet-csökkenés 
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• A kötélen összenyomódás, maradó alakváltozás keletkezett. Rendszerint mechanikai 
sérülés vagy hibás dobra történı felcsévélés következménye. 

• A kötél teljes keresztmetszetében hurok, csomó keletkezett. 

 

• A kötél megtörése éles tárgyra való felcsévélés következménye. 

 

• Ha a kötelet erıteljes hı, vagy elektromos hatás érte, amire elszínezıdés, mechanikus 
sérülések, égésnyomok utalhatnak. 

 

• A kötél, amelyen külsı erı hatására megtörés keletkezett  

 

Mőanyag teherfelvevı kötelet és hevedert csak a gyártó használati utasításában meghatározott 
feltételek között és módon szabad használni. 
A mőanyagszálas kötél függeszték használatát fel kell függeszteni és ki kell vonni a 
használatból, ha: 

• Az alsó vagy felsı csatlakozó szerelvények deformálódtak; 
• Bármely szerelvényen repedés, bevágás, hı okozta elszínezıdés, elhajlás, deformáció 

keletkezett; 
• Az elemek bármelyikén kopás tapasztalható; 
• A mőanyagszálas kötél bármely varrata megbomlott, elkopott vagy felfeslett; 
• A horog kinyílására utaló jel mutatkozik (a megengedett max. méretnövekedés 10% 

lehet), vagy a kötözıelem alakváltozása, repedése illetve kopása tapasztalható. 
 
Függesztı eszközök tárolása 
Az acélsodrony kötél függesztékek tárolása 
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• Nem szabad a földön tárolni, lehetıleg az erre a célra kialakított száraz helyen, 
függesztve kell tartani. 

• Gondoskodni kell arról, hogy a tárolás közben ne érje semmiféle rongálódás és 
károsodás (vegyi, hı, mechanikai). 

• Ha a függeszték a daruhorgon marad, biztosítani kell, hogy ne lengjen szabadon illetve 
a többágúak ne akadjanak össze, a függesztéket olyan magasságban és helyen kell 
tartani, hogy ne legyen veszélyforrás vagy kockázati tényezı. 

A mőanyag szálas kötél függesztékek tárolása 
• Nem szabad a földön tárolni, lehetıleg az erre a célra kialakított száraz helyen, 

közvetlen napsugárzástól védve kell tartani. 
• Gondoskodni kell arról, hogy a tárolás közben ne érje semmiféle rongálódás és 

károsodás (vegyi, hı, mechanikai). 
• Ha a függeszték a daruhorgon marad, biztosítani kell, hogy ne lengjen szabadon illetve 

a többágúak ne akadjanak össze, a függesztéket olyan magasságban és helyen kell 
tartani, hogy ne legyen veszélyforrás vagy kockázati tényezı. 

• Nedves, elázott mőanyag szálas függesztéket függesztve, sugárzó hıtıl és nyílt lángtól 
távol meg kell szárítani. A nedvesen tárolt függeszték károsodhat, különösen fagypont 
alatti hımérsékleten, ezért el kell kerülni az ilyen helyzeteket. 

 

 
 
 
 
26. B. Ismertesse a teherkötözésre vonatkozó szabályokat! Ismertesse a 
teherkötözı feladatait, a reá vonatkozó elıírásokat! 
 
Teherkötözésre vonatkozó szabályok 

• A függesztéket a teherhez és az emelıgéphez kötözı elemekkel, pl. horoggal vagy 
végszemmel lehet csatlakoztatni, csavarodás mentesen. Az emelési pont a 
horogöbölben legyen, soha ne a csúcson, vagy a horogtorokba beékelten. A csatlakozó 
elem minden irányban szabadon mozoghasson a hajlító terhelés elkerülése érdekében. 

• Többágú függesztékek terhelhetıségei szimmetrikus vagy közel szimmetrikus 
terhelést figyelembe véve vannak meghatározva. Ez azt jelenti, hogy a teher 
emelésekor törekedni kell a lehetıleg szimmetrikus terhelési viszonyok biztosítására. 

• Az emelt teher éles pereménél közbetétet, élvédıt, vagy más hasonló funkciójú 
eszközt kell alkalmazni. 

• A teherfelvevı eszközt csak az emelendı tárgy megfelelı teherbírású részeire szabad 
csatlakoztatni. 

• A függesztéken ideiglenes kötés vagy függesztékág kötéssel, csavarozással történı 
rövidítése nem megengedett. 

• Egy horogba csak annyi kötélhurkot, győrőt, stb. szabad beakasztani, hogy azok a 
horog öblébe jól beleférjenek. 
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• Elıfordulhat olyan teheremelés, amikor a többágú függesztéknek nem használjuk 
minden ágát, ekkor a használaton kívüli ágakat a végszembe vissza kell akasztani és 
az alábbi táblázat szerint, kell a függesztékek terhelhetıséget meghatározni: 

• A mőanyagszálas emelıhevederek alkalmazásakor a hevedernek teljes szélességében 
fel kell feküdnie az emelendı teher felületén. Ha ez nem biztosítható, más eszközt kell 
alkalmazni az adott feladathoz! 

• Láncon ideiglenes kötés csak erre a célra tervezett és gyártott szemmel végezhetı, 
lazulás, kiakadás elleni biztosítással. 

•  Emelıláncként csak erre a célra gyártott láncot szabad használni. 
• .Láncot törı, illetve ütésszerő igénybevételnek tilos kitenni! 
• Négyágas lánc felfüggesztésnél legfeljebb két ág teherbírását szabad figyelembe 

venni. 
• Az összetekeredett láncokat használat elıtt ki kell egyenesíteni. 
• Ha a láncot többször a teher köré kell tekerni, akkor a láncszemek nem keresztezhetik 

egymást. 
A teherkötözı feladatai  

• Teherkötözı az aki a teher felerısítésére jogosult, és erre a feladatra megbízták (a 
továbbiakban: kötözı). A terhet automatikusan megfogó, elegendı és a darukezelı 
által vezérelt tehermegfogó szerkezet esetén - amennyiben a teher a kezelési helyrıl 
jól látható - az emelıgép kezelıje egyben a kötözı 

• A kötözı feladata a teherfelvevı eszköz helyes kiválasztása és alkalmazása, a terhek 
biztonságos felerısítése, rögzítése és - amennyiben az üzemeltetı ettıl eltérıen nem 
rendelkezett - az emelıgép kezelı irányítása jelzésekkel a vonatkozó jogszabályok 
szerint. 

• A kötözı, illetıleg az irányító a teher kötözésekor és az oldásakor, valamint az 
emelıgép kezelı irányítása, továbbá az emelıgép minden mozgása során helyzetét 
úgy válassza meg, hogy a terhet állandóan figyelemmel tudja kísérni, illetıleg 
kapcsolatban (jelzés vagy beszéd) legyen a kezelıvel. 

• Az irányítónak az emelıgép kezelıt minden esetben irányítania kell: 
o olyan terhek kötözésénél, felemelésénél, amelyeket nem önmőködı vagy a 

kezelıhelyrıl mőködtetett teherfelvevı eszközökkel vesznek fel; 
o olyan mozgások végrehajtásánál, amelyeknél a biztonságos mozgási 

folyamatot - beleértve a közlekedési viszonyokat - nem lehet a kezelıhelyrıl 
minden fázisában áttekinteni; 

o a feszültség alatt álló légvezeték vagy munkavezeték meg nem engedett 
megközelítésének megakadályozására. 

 
A terhek biztonságos felerısítése, rögzítése  

• A függesztéket a teherhez és az emelıgéphez kötözı elemekkel, pl. horoggal vagy 
végszemmel lehet csatlakoztatni, csavarodás mentesen. Az emelési pont a 
horogöbölben legyen, soha ne a csúcson, vagy a horogtorokba beékelten. A csatlakozó 
elem minden irányban szabadon mozoghasson a hajlító terhelés elkerülése érdekében. 

• Az emelt teher éles pereménél közbetétet, elvédıt, vagy más hasonló funkciójú 
eszközt kell alkalmazni. 

• A teherfelvevı eszközt csak az emelendı tárgy megfelelı teherbírású részeire szabad 
csatlakoztatni. 

• A függesztéken ideiglenes kötés vagy függesztékág kötéssel, csavarozással történı 
rövidítése nem megengedett. 
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• Egy horogba csak annyi kötélhurkot, győrőt, stb. szabad beakasztani, hogy azok a 
horog öblébe jól beleférjenek. 

• A teherfelvevı eszközök méretét és elhelyezését úgy kell megválasztani, hogy a 
kötözı ágak egymással bezárt szöge a 120°-ot ne haladja meg. 

• Ha a teherfelvevı eszköz terhelést viselı ágai (kötél, lánc, rudazat) meghaladják az 
egymástól mért 15°-os eltérést, akkor az ebbıl eredı teherbírás csökkenést a 
következık szerint kell figyelembe venni:  

 
 
 
 
 

 
 

• A kötözı ágak számát csak addig és csak olyan módon szabad növelni, amíg az ágak 
ellenırizhetı módon együttesen vesznek részt a teher tartásában és egymást érintve 
nem keresztezik. 

• A kötözı két- vagy háromágú kapcsot vagy sarut csak akkor alkalmazhat, ha a tárgy 
tömegközéppontja a tárgy felfüggesztési helyénél mélyebben helyezkedik el. 

• Ha a teherfelvevı eszköz tehertartó ágának állandó helyzetét az emelt terhen csak a 
súrlódás biztosítja, és az megcsúszhat, akkor emelıgerendát kell alkalmazni 

Kötözési módok: 
• Közvetlen (direkt) kötözés: a függesztékág(ak) közvetlenül 1-1 emelési ponthoz 

kapcsolódnak. 
• Hurkolt kötözés („alácsapó”) kötözés: a függeszték nem a teher kialakított függesztési 

pontjához csatlakozik, hanem át van alatta főzve. A kötélvégek vagy a kötélvég 
szerelvény(ek) közvetlenül az emelı berendezés horgához vagy az azon elhelyezkedı 
szerelvényhez kapcsolódnak. 

• Szorító kötözés: a függesztékággal vagy ágakkal az emelendı a terhet körbeveszik 
úgy, hogy kötél vissza van hurkolva az emelıágra vagy a kötélvég szerelvény van 
visszaakasztva rá. A terhelhetıség ebben az esetben a névleges terhelhetıséghez 
képest 20%-kal csökken. Ennél a kötözési módnál különös figyelmet kell fordítani 
arra, hogy a teher éles vagy annak tekinthetı sarkai a károsíthatják a mőanyag szálas 
függesztéket, ezért mindig gondoskodni kell a megfelelı él védı elemrıl. Többágú 
felkötés esetén is kerülni kell a függesztékágak becsavarodását, a teher emelés közbeni 
elbillenését és elfordulását, illetve ügyelni kell a kötözés irányára is. 

• Kombinált és egyedi kötözések: pl. elızıek kombinációja 
kopásvédelem, rakományvédelem  

• A teher és a függeszték kapcsolatánál gyakran elıfordul, hogy a függeszték olyan 
helyen érintkezik a teherrel (vagy közvetítı elemmel) amely nem emelıszem jellegő. 
Lehet pl. alácsapott, hurkolt vagy szorító kötözési mód. Lehet olyan eset is, amikor 
ugyan van megfelelı teherbírású és mérető emelıszem kialakítva az emelendı terhen, 
azonban ez úgy helyezkedik el, hogy a függeszték az emelési folyamat közben hozzáér 
vagy dörzsölıdik emelendı tárgy egyes felületekhez. A hajlékony függesztékek 
élettartamának növelése, a teher sérülésektıl való megóvása illetve az emelési 
folyamat kockázatainak csökkentése érdekében célszerő alkalmazni különféle él- és 
kopásvédı  megoldásokat.    
Alapvetıen megkülönböztetünk: 
o kopásvédelmi megoldásokat és 
o él védelmi megoldásokat. 

Kötözıágak által bezárt szög 
két ágon terhelve 

Teherbírás (%) 

0°- 15° 100 
15°- 45° 90 
45-90 70 
90-120 50 
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• A terhen elhelyezhetı elvédık lehetnek: 
o standard, rögzítés nélküliek; 
o beépített mágnessel ellátottak. 

• A függesztéken lévı elvédık lehetnek: 
o „gyárilag” felfőzöttek; 
o utólagosan ráhúzottak; 
o öntött poliurátán réteggel ellátottak. 

• A kopásvédık a függesztékeken lehetnek: 
o felfőzöttek; 
o rávarrottak; 
o tépızáras rögzítésőek. 

• Egyes korlátozások: 
o Acélsodrony köteles függesztékek esetében: 

- Éles sarkon emelés nem megengedett. Alácsapott kötelek esetében a 
minimális rádiusz a kötélátmérı 2×-ese. 

- Ahol hajlékony fül csatlakozik a teherhez a függesztési pont ajánlott 
átmérıje a névleges kötélátmérı 5×-öse, de legalább 2×-ese legyen. 

o Mőanyag szálas függesztékek esetében: 
- Az éles sarkon emelés nem megengedett. A teher sarkának rádiusza 

mindig nagyobb legyen mint emelıeszköz vastagsága. 
- A nagyobb rádiusz csökkenti a helyi túlterhelés veszélyét. 

o Teherláncos függesztékek esetén: 
- A névleges láncátmérı és a teher sarkának rádiusza függvényében a 

terhelhetıséget bizonyos esetekben csökkenteni kell egy redukáló 
tényezıvel, melynek szokásos értékei az alábbi táblázatban találhatók:  

Az adott feladathoz alkalmazható élvédık és/vagy kopásvédık kiválasztásához az emelési 
technológia illetve a teher jellemzıinek megfelelı ismerete szükséges. 

Rakományrögzítés esetén alapvetı a teher stabil rögzítése és megóvása. A rögzítéshez 
szükséges nagyságú lekötıerı esetén azonban a teher (vagy rakat) sérülése is elıfrdulhat, 
melyet a rakományrögzítı is okozhat. Ennek elkerülésére megfelelıen kiválasztott elvédıket 
kell alkalmazni. 
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A teherfelvevı eszközök szemrevételezéssel történı megvizsgálása  

• A kötözı használat elıtt köteles a teherfelvevı eszközöket szemrevételezéssel 
megvizsgálni, hogy 

o azokon van-e egyedi jel; 
o a teherpróba a beütött jelzés szerint érvényes-e; 
o alkalmas-e teher emelésére; 
o nem sérült, nem deformálódott. 

• A kötözı köteles a meghibásodott teherfelvevı eszközt a munkából kivonni. 
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• A kötözı köteles a használaton kívüli teherfelvevı eszközöket azok kijelölt tárolási 
helyére visszavinni, ott szakszerően lerakni, a hibásakat elkülöníteni, a meghibásodást 
az üzemeltetınek jelenteni 

 teherkötözıkre vonatkozó elıírások  
A teher felfüggesztését, felerısítését az emelıgép teherfelvevı szerkezetére, illetıleg az 
emelıgép kezelı irányítását önállóan az a személy végezheti, aki 

• 18. életévét betöltötte, 
• feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint elızetes és idıszakos munkaköri 

orvosi vizsgálat alapján alkalmas, és 
• a munkájához szükséges szakmai és munkavédelmi ismereteket oktatás keretében, 

igazolható módon elsajátította. 
• Az emelıgép kötözıt munkavédelmi oktatásban kell részesíteni: 

o a munkába állása elıtt, 
o legalább hat hónapos távollét után. 

• Ismétlıdı, illetıleg rendkívüli munkavédelmi oktatásban kell részesíteni: a kötözıt 
évente legalább egy alkalommal, 

 
A teher biztonságos emelése és továbbítása esetén a felelısség megállapítása 

• A emelıgép kezelı felelıs a kötözı által alkalmazott teherfelvevı eszköz helyes 
megválasztásáért, a függesztés helyes módjáért, a kötözı (rakodó) munkájáért, 
amennyire azt munkahelyérıl megítélhetı hiba esetén a kötözıt (rakodót) utasítania 
kell annak azonnali megszüntetésére.  

• Az emelést, illetve a szállítást csak akkor kezdheti meg, ha a felerısítés biztonságos és 
az emeléssel senkit nem veszélyeztet. 

• A terhet úgy kell elıször megmozdítani - emelni vagy süllyeszteni -, hogy az éppen 
csak elmozduljon eredeti helyzetébıl, majd a mozgatást meg kell állítania. A terhet 
tovább emelni, illetve a süllyesztést folytatni csak akkor szabad, ha a felerısítés, az 
emelımő fékjének mőködése rendben van, és a teher további mozgatása az emelıgép 
stabilitását nem veszélyezteti 

• Nem végezheti az emelést addig, amíg a teher veszélyes körzetét az ott tartózkodó 
személyek el nem hagyják. 

• Az irányítótól kapott jelzés vagy utasítás végrehajtását köteles megtagadni, ha az 
o ellentétes a jelen szabályzattal vagy használati utasítással, és/vagy 
o megítélése szerint az balesetet vagy anyagi kárt okozhat. 

• Tilos a terhet tömeg ráhelyezéssel vagy rákapaszkodással egyensúlyba hozni. 
• A megemelt teher szállítás közbeni megvezetéséhez használt segédeszköz legyen 
• A kezeket és más testrészeket távol kell tartani a függesztéktıl azért, hogy elkerülhetı 

legyen a laza függeszték megfeszülésébıl elıadódható sérülés. Ha emelésre kész, a 
terhet a laza kötél megfeszüléséig kell emelni. Kissé megemelve a terhet, ellenırizni 
kell, hogy biztonságosan helyezkedik-e el és felveszi-e a kívánt pozíciót. Ez 
különösen fontos a hurkolt vagy más laza kötözések esetén, ahol a súrlódás tartja meg 
a terhet. 

• A terhet emelés és lehelyezés közben kézzel megfogni és vezetni, - ha indokolt - csak 
az alább felsoroltak betartásával szabad: 

• a tehertıl nyújtott kartávolságnyira úgy kell elhelyezkedni, hogy a mozgást semmi ne 
akadályozza; 

o a terhet olyan pontján kell megfogni, hogy a kéz ne sérülhessen meg; 
o a terhet vállmagasságig szabad vezetni. 
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• Az irányító köteles gondoskodni a közlekedés leállításáról, ha a szállított teher 
közlekedési útvonalat keresztez. 

• A terhet csak akkor szabad lerakni, ha: 
o a terület a teher lerakására elıkészített állapotban van és rakodásra alkalmas; 
o a terület közlekedés, szállítás vagy egyéb munkavégzés céljára nincs kijelölve; 
o a hely teherbírása megfelel a teher tömegének. 

• A teher felerısítését a teherfelvevı eszközrıl csak akkor szabad levenni, ha a teher 
elmozdulás, megcsúszás, gurulás, billenés, eldılés stb. ellen megfelelıen biztosított és 
szilárd teherviselı alapon van. 

• Ha a teherfelvevı eszköz a teher alá nyúlik, akkor a terhet csak alátétekre szabad 
helyezni a teherfelvevı eszköz kímélése és könnyő eltávolíthatósága érdekében. 

 
 
27. B. Mondja el a kötözı elemek kiválasztásának feltételeit! Ismertesse a 
kötözı elemek csoportjait! Beszéljen a kötözı elemek típusairól, fajtáiról! 
 
A kötözı elemek kiválasztásának feltételei  

• Ismert legyen a  teherbíró képessége  
• 1 évnél nem régebbi a terhelési próbája 
• Repedés, deformálódás, vagy egyéb veszélyes mértékő elhasználódás nem található a 

kötözı eszközön 
• az emelendı teher alakját 
• az emelendı teher  tömegét. A teher tömege ismeretében – megfelelı teherbírású 

függeszték kiválasztása következik. 
• az emelendı teher alakját 
• A teher alakja meghatározza a használható függesztéket. Pl.: beton acélköteg esetén  

emelıgerenda.  
• Nedves nyirkos kenderkötél kizárása az emelésbıl. 

A kötözı elemek csoportjai  
• Kötözı eszközök  

A teher rögzítése kötéllel, lánccal, hevederrel, vagy olyan eszközzel történik, 
amelyben a kapcsoló elemek ugyancsak kötél, lánc, vagy heveder. 

• Függesztékek 
Kapcsoló elemekkel szerelt kötél, lánc, vagy heveder. 
Kapcsoló elemek: 
 

     
DIN 5688-86 szabvány szerinti Függesztı garnitúra kötél függesztékhez 

ovális győjtıkarika 
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      Egyágú sodronykötél, két kötélfüllel, 

az egyik fülecs szívbetéttel és horoggal 
szerelve 
 

• Teherfelvevı eszközök  

       

Vízszintes gerenda fogó Függıleges gerenda fogó  Csı emelı 

   

    Rúd és csı megfogó  Tömb megfogó  Tekercs megfogó 
 
 
A kötözı elemek típusai, fajtái  

• Kötél  
• Heveder  
• Lánc 
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28. B. Beszéljen a daruhorgokról, horogszerkezetekrıl! Ismertesse a horgok 
lehetséges kiviteli formáit! Mondja el a daruhorgok tönkremenetele esetén 
a felmerülı veszélyeket! Mi a kiakadás gátló szerkezet? 
 
Daruhorgok horogszerkezetek anyaga, elıállítási technológiája  
A horog feladata általában az, hogy valamilyen elem közvetítésével lehetıvé tegye a teher 
rögzítését az emelıgép teherfelvevı szerkezetére. Kiképzésük a legjobb anyagkihasználás 
szem elıtt tartásával történik. Ötvözött acélból sőllyesztékben kovácsolással készül. Öntöttvas 
és acélöntvény kizárt. 
Feladata az, hogy az emelıeszközt cserélhetıen kapcsolhassuk össze a daruval. A daruhorog 
vége menetesen van kiképezve, hogy rögzítése megoldható legyen a horog szerkezeten. 
Általában csapágyazva építik be  
 
Horogszerkezetek részei  
 

  
Két kötélágas horogszerkezet   Horogfelfüggesztés,horoghíddal, 

 horoganyával DIN 15411 szerint 
 
Horogszerkezetek fajtái (Fenti ábrán látható) 

• Egy kötélágas  
• Több kötélágas  

 
Daruhorgok kiviteli formái ( Fenti ábrán látható)  

• Egyágú daruhorog  
• Kétágú daruhorog  

 
Daruhorgok tönkremeneteli esetei és azok veszélyei  

• A horog belsı felülete a fokozott terhelés miatt meg kopik. A kopás mértékétıl 
függıen dönteni kell a használatból való kivonásról. 

• A horog deformálódik, használatát meg kell tiltani. 
• A horog függóleges tengelye körül nem forog 
• A kiakadás gátló nem jól mőködik, ha a forgócsap berágódik illetve a bilincs 

deformálódik 
• Tönkremeneteli esetek: 

o Túlzott terhelés 
o Tartós használat miatti kopás 
o Deformáció 
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o Szélsıséges esetben anyaghiba 
Ellenırizzük szemrevételezéssel, fémes eszközzel ütögetéssel tompa hang repedésre utal. 
 
Kiakadás gátló mőködése és felszerelésük 
legyen kiakadás gátló a kiakadás megakadályozására. Nem szükséges kiakadás gátló, ha Azon 
a horgon, amelybıl üzemelés közben kiakadhat a levehetı teherfelvevı eszköz, a teher be – és 
kiakasztása távvezérléső, vagy kötözı végzi. 
 

     
bíztonsági horgok 

 
 

29. B. Ismertesse a kenderkötéllel kapcsolatos tudnivalókat! Beszéljen a 
kenderkötelek gyártás technológiájáról! Mondja el a kenderkötelekkel 
kapcsolatos veszélyeket! 
 
Kender kötéllel kapcsolatos tudnivalók  
A hagyományos kötelek természetes szálas anyagokból készülnek, anyaguk leggyakrabban 
kender, de lehet manilakender, pamut, kókuszrost,  vagy juta is. Ritkán más szerves szálakat 
is használnak kötélgyártásra, gyapjút, selymet és emberi hajat. A kötélgyártásban használt 
mesterséges szálas anyagok közé tartozik a polipropilén, a nejlon, a poliészter, a polietilén az 
a Egyes kötelek többféle anyag felhasználásával készülnek. Rugalmas kötelek gyártásához 
gumi- vagy gumi rugalmas szintetikus (elasztán-) fonalakat is felhasználnak 
Kis szilárdsága miatt kézi mozgatású emelıgépeken használható szerkezeti elemként. Kötözı 
elemként olyan gépi mozgatású emelıgépeken, ahol a teher sértetlen megfogása elsıdleges 
követelmény (pl.: forgattyú tengelyek mozgatása) 
 
Kenderkötelek gyártástechnológiája  
A növényi szálas anyagból vert kötelek készítésében három fázis különül el. Elıször a 
textiliparban ismert fonással fonalakat készítenek. A fonás során a hosszirányba rendezett 
egyedi szálak kötegét megcsavarják és felcsévélik. A második fázisban legalább három 
fonalat összesodornak (cérnáznak), ami már lényegében egy vékonyabb kötélnek tekinthetı; 
ezt a kötélgyártó iparban pászmának nevezik. Végül több (legalább három) pászma 
összesodrásából alakítják ki a kötelet. Az egyes fázisoknál a sodrás iránya általában ellentétes, 
tehát ha az elsı cérnázás jobb sodrattal készül, az így elıállított pászmákat bal sodrattal 
egyesítik, majd a végleges kötél ismét jobb sodratú lesz. Erre azért van szükség, hogy a teher 
alatt a kötél lehetıleg ne legyen hajlamos kipörgésre. 
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Hárompászmás, keresztsodrású kötél 

 

Mőszaki paraméterek: 

Kötél átmérı 
mm 

Sodrat/m 
kötél 

Fonalszám 
db. 

Tömege 
g/m 

Szakítóerı da 
N 

5 148 6 23 155 
6 139 9 30 230 
7 122 12 40 305 
8 107 15 50 380 
10 88 21 76 580 
12 75 21 106 745 
15 62 33 162 1120 
18 53 48 237 1590 
20 48 60 290 1850 
22 45 60 351 2250 
25 39 75 456 2910 
30 35 111 676 3970 
40 28 165 1190 6650 

 
Néhány különleges kötél fonatolással készül, ez lényegében hasonló módszer, ahhoz, ahogy a 
lányok befonják a hajukat. Ezekben a fonatolt kötelekben a fonalak ill. a belılük alkotott 
pászmák nincsenek megcsavarva, csak egymást kerülgetve fonódnak össze. Ilyen köteleket 
fıleg olyan helyen használnak, ahol fontos, hogy terhelés alatt a kötél ne legyen hajlamos a 
forgásra. 
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Kenderkötéllel kapcsolatos veszélyek  
• Kötél megfeszülésekor  
• Nedvesség esetén csökken a szálak között a súrlódás ennek következtében csökken a 

kötél teherbírása  
• Tőz esetén 

 
30. B. Ismertesse az acélsodrony kötéllel kapcsolatos tudnivalókat! 
Beszéljen az acél-sodronykötelek gyártás technológiájáról! Mely esetek 
indokolják a kötélcserét? 
 
Acélsodronnyal kapcsolatos tudnivalók  
A futóköteleknél a hajlításból származó feszültség a húzó igénybevételhez képest jelentıs. Ez 
a kötél szálainak fáradását okozza, ugyanis a kötéldobra és a kötélkorongokra való fel- és 
lefutás során ismételt hajlítást szenvednek. Ide tartoznak a daruk, felvonók, csörlık, siklók, 
sodronykötélpályák kötelei. Álló kötelekben a hajlításból származó feszültség lényegesen 
kisebb a húzófeszültségnél és a statikus terhelés miatt nem lép fel kifáradás. 
A sodronykötelek készülhetnek kis szakítószilárdságú lágy acélból, ezek több hajlítgatást 
bírnak el, mint a nagyszilárdságú acélból készültek, de gyorsabban kopnak. A 
nagyszilárdságú huzalból készült kötelek hajlékonyabbak (kisebb kötéltárcsát igényelnek), de 
merevebbek és törékenyebbek. Ugyanígy az azonos össz keresztmetszető kötelek közül a 
vékonyabb huzalból készültek hajlékonyabbak, de gyorsabban kopnak és kevésbé 
korrózióállóak. 
 
Acélsodronykötelek kezelése karbantartása  

• A meghibásodott, vagy a használatból mőszaki, vagy más, biztonságos használatot 
befolyásoló okból kivont acélsodrony kötél függesztékek vizsgálatával és javításával 
kapcsolatban a gyártót vagy érvényes jogosultsággal rendelkezı szakértıt ajánlott 
megkeresni, az üzemeltetı ne kísérletezzen ezzel! 

• A karbantartás során rendszeresen meg kell tisztítani a függesztéket az esetlegesen 
rátapadt szennyezıdésektıl olyan módszerrel, amely a függeszték anyagát nem 
károsítja. TILOS savas vagy hevítéses módszereket alkalmazni, illetve más olyan 
módszert amely az esetleges felületi hibákat elfedheti, vagy a függesztéket 
károsíthatja.  

• A köteleket  a kopás illetve a korrózió csökkentése érdekében zsírral kell kenni.. 
A kenés módja lehet: 
o belsı (csak a rostos betét van impregnálva, a kész kötél külsı felülete száraz) 
o külsı (a kötél külsı felülete van zsírozva) 
o külsı-belsı, intenzív kenés (a kötél külsı felülete és a betét egyaránt zsírozott) 
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Acélsodronykötelek gyártástechnológiája  
Acélsodronykötél keresztmetszete 
A sodronykötelek pászmáit általában hagyományos kenderkötélbıl készült mag köré fonják. 
A magot és a pászmát is kenik. Olyan helyeken, ahol fontos, hogy a kötél átmérıje a 
terheléstıl függetlenül állandó maradjon, acélbetétet (magot) használnak, de ezeknek a 
kötelek kevésbé hajlékonyak. A kötélbetét kiválasztásánál a mechanikai, a vegyi és a 
hıhatásokat kell figyelembe venni. Pl.: melegüzem, nagy terhelés - acélbetét, kültéri 
alkalmazás, vegyi hatás - mőanyagbetét, stb. 
A gyakrabban használt keresztsodrású köteleknél a pászma huzaljai és a kötél pászmái 
ellenkezı sodrásúak (bal-jobb vagy jobb-bal). A hosszsodrású kötelek huzaljainak és 
pászmáinak sodrásiránya azonos. A keresztsodrású kötelek élettartama általában nagyobb, 
mert nagyobb felülettel érintkeznek a kötéldobbal vagy tárcsával, így kisebb a kopásuk. Ezzel 
szemben a hosszsodrású kötél hajlamosabb a kötélforgásra és a hurokképzıdésre. 
Általában hat vagy nyolcpászmás sodronyköteleket alkalmaznak. 
 

Balsodrású keresztsodrású kötél          Jobbsodrású hosszsodrású kötél 
 

                
 

 
 

Acélsodrony kötélvégek elkészítési módja  
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Az acélsodrony kötélbıl készült emelıkötelek szabványban megadott 8-féle alaptípusa:  

Egyágú sodronykötél, két 
kötélfüllel 
szerelvény nélkül 

 
 
A típus 

Egyágú sodronykötél, két 
szívbetétes kötélfüllel 
és végszemmel 

 
 
B típus 

Egyágú sodronykötél, egyik 
végén kötélfül nélkül, a másik 
végén szívbetétes kötélfüllel és 
horoggal 

 
 
C Típus 

   

Egyágú sodronykötél, két 
kötélfüllel, az egyik fülecs 
szívbetéttel és horoggal 
szerelve 

 
 
D Típus 

Egyágú sodronykötél, két 
szívbetétes szerelt 
kötélfüllel és horoggal 

 
 
E típus 

Gépi fülecseléssel végtelenített 
sodronykötél 

 
 
F típus 

 

Kétágú sodronykötél, a végeken 
szívbetéttel ellátott kötélfüllel és 
horoggal 

 
 
G típus 

Négyágú sodronykötél, a végeken kötélfüllel és 
horoggal. A horog felıli fülecs szívbetéttel van 
szerelve. 

 
 
H típus 

 
Kötélcsere esetei 
Az emelıgépek idıszakos felülvizsgálatakor el kell dönteni, hogy az acélsodronykötélen lévı 
elváltozások, meghibásodások, deformációk szükségessé teszik-e a kötélcserét. 
A kötélcsere szükségességének megállapításakor az MSZ 9745/3. számú, 
"Darusodronykötelek, kötélkorongok- és dobok. Kötélcsere szükségességének megállapítása." 
címő szabványban foglaltaknak megfelelıen kell eljárni. Megjegyzendı, hogy a szabványban 
ismertetett hibák egy részének feltárásához segédeszköz kell, valamint a feltárt hibák 
minısítéséhez nagy gyakorlat szükséges. 
Acélsodronyköteleket nem szabad teherfelvevı eszközként használni, ha: 

• hiányzik a terhelhetıség jelölése, vagy felismerhetetlenné vált 
• átmérıje a névlegeshez viszonyítva 10%-kal csökkent; 
• az acélsodrony kötelet alkotó látható elemi szálak felületén a korrózió maradandó 

nyomot hagy (vakrozsda); 
• maradó nyomódásos, győrıdéses, kibomlásos deformációt szenvedett; 
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• 80 °C-nál nagyobb hıhatás érte; 
• egy pászma elszakadt; 
• az elemi szálak törése, a kötél bármely szakaszán a megengedett értéket meghaladja 

 
 
31. B. Ismertesse a mőszálas mőanyag kötelekkel kapcsolatos tudnivalókat! 
Beszéljen a mőanyag kötelek gyártástechnológiájáról! Mondja el a 
mőanyag kötelekkel kapcsolatos veszélyeket! 
 
Mőanyag kötelekkel kapcsolatos tudnivalók  
Alapanyaguk 
A sodrott mûanyag kötél lehet, Polypropilen, Polyester, vagy PP-tex alapanyagú. A 
Polypropilen UV álló, környezetbarát alapanyag, mely leginkább megfelelõ mindennapi 
kötélhasználatra. Elõnye a könnyû súly, és a nagy színválaszték! Polyester alapanyag a 
lehetõségekhez képest a legellenállóbb alapanyag melybõl kötelet lehet gyártani. Alacsony 
mértékû nyúlása és nagyon ellenálló kopásállósága miatt az erõsen igénybevevõ helyekre a 
legjobb választás a Polyester alapanyag. Egyetlen érv, ami ellene szól az a 
környezetszennyezés, mivel ez az anyag a soha le nem bomló anyagok közé sorolandó.  A 
PP-tex egy terjedelmesített Polypropilen anyag, mely ránézésre természetes anyagot sejtet, 
sajnos UV állósága nem teljesen tökéletes. 
 
Elınyei  
Jól tőri a környezeti hatásokat víz, olaj,lúgok savak. 
Mőanyag kötelek gyártástechnológiája  
A mőanyag szálas anyagból vert kötelek készítésében három fázis különül el. Elıször a 
textiliparban ismert fonással fonalakat készítenek. A fonás során a hosszirányba rendezett 
egyedi szálak kötegét megcsavarják és felcsévélik. A második fázisban legalább három 
fonalat összesodornak ami már lényegében egy vékonyabb kötélnek tekinthetı; ezt a 
kötélgyártó iparban pászmának nevezik. Végül több (legalább három) pászma 
összesodrásából alakítják ki a kötelet. Az egyes fázisoknál a sodrás iránya általában ellentétes, 
tehát ha az elsı cérnázás jobb sodrattal készül, az így elıállított pászmákat bal sodrattal 
egyesítik, majd a végleges kötél ismét jobb sodratú lesz. Erre azért van szükség, hogy a teher 
alatt a kötél lehetıleg ne legyen hajlamos kipörgésre. 
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Mőanyag kötelekkel kapcsolatos veszélyek 
• Alkalmazás hıfokhatárai:  -40°C-tól + 80°C-ig. 
• Fontos: a mőanyag szálas emelıhevedereket és körköteleket csak száraz állapotban 

szabad fagypont alatti hımérsékletnek kitenni, mert a kialakuló jégkristályok 
maradandóan roncsolják a szövetszerkezetet! 

• Kötél megfeszülésekor  
• Hosszabb tárolás 
• Hıhatás 

  
32. B. Ismertesse a függesztı eszközökkel kapcsolatos tudnivalókat! Milyen 
függesztı eszközöket ismer? Beszéljen a különbözı fajtájú függesztı 
eszközökrıl!  
 
Függesztékek kialakítása, formái 
A sodronykötelek végzıdési lehetnek horgos, fülecselt, győjtıszemes, kötélszives 
kialakításúak 
Függesztı eszközök fajtái  

• Kenderkötél Kis szilárdsága miatt kézi mozgatású emelıgépeken használható 
szerkezeti elemként. Kötözı elemként olyan gépi mozgatású emelıgépeken, ahol a 
teher sértetlen megfogása elsıdleges követelmény (pl.: forgattyú tengelyek 
mozgatása) Vagy ahol a drótkötél végkép nem használható pl. erıs mágneses térben 
Ma már egyre kevésbé használatosak,eltolódott a használat a mőanyag kötelek 
irányába.  Nedves állapotban nem használható  
A kenderkötél végzıdések lehetnek: 

o végtelenített forma,  
o kötélcsülök készítési forma  

• Acélsodrony 
A gép hajtású emelıgépek esetében szerkezeti és függesztı elemként használják. 
Elınyös tulajdonságai: 

o zajtalan üzem, 
o kopásállóság 
o kis gyártási és karbantartási költség 
o  lökésszerő igénybevételekre való érzéketlenség. 

A kenderkötél végzıdések lehetnek 
o szorítókengyeles forma, 
o  kötélcsülök készítési forma, 
o  alumínium hüvelyő forma  

 
Egyágú drótkötél függeszték 
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Kétágú drótkötél függeszték 

 
Négyágú drótkötél függesztékek 

 
 

• Mőanyagkötelek, hevederek 
o A mőanyag szálas emelıhevederek alkalmazásakor a hevedernek teljes 

szélességében fel kell feküdnie az emelendı teher felületén. Ha ez nem 
biztosítható, más eszközt kell alkalmazni az adott feladathoz! 

o A daruhorog szélességi méretét is figyelembe kell venni a füllel rendelkezı 
hevederek esetében. A kötélfül ágai által bezárt szög a 20o-ot nem haladhatja 
meg. 

o A heveder hajlékony fülének hossza ne legyen kisebb, mint a horog 
legnagyobb vastagságának 3,5-szerese. 

o Szorítókötözés hevederek esetében csak erısített fülek vagy a hevederhez 
tartozó acél szerelvény vagy kötözı elem felhasználásával alkalmazható. 

o A függesztékek hosszát, az emelési pontokat úgy kell megválasztani, hogy a 
függesztékágak egymással bezárt szöge a 120o-ot ne haladja meg. 

• Mőanyagkötelek, hevederek 
o szerkezete,  
o környezeti hatások: savas lúgos környezetet jól viselik, UV.  sugárzásra 

érzékenyek. 
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. Poliészter emelıkötelek hevederek 

 

Füles emelıheveder 
 

Végtelen emelıkötél - Körkötél 

 

Fém füles emelıheveder 

 

Végtelen emelıheveder 

 
Poliészter függeszték 

 

 
 

 

Védelem Poliészter emelıkötelekhez, 
hevederekhez 

 
Végtelenített emelıkötél 
Felületkímélı végtelenített emelıkötelek lágy, rugalmas anyagból. Szín alapján felismerhetı 
teherbírás. Valamennyi típus 2 - 6 m-es kerülethosszal rendelhetı. 
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• Szemeslánc  
o felhasználási terület, 

A lánc csuklósan összerakott alkatrészek sorozata. Egyes láncok (hajtóláncok, 
lánchíd) elemei, a láncszemek csak egy tengely, mások (szemeslánc) két sıt 
három tengely körül is el tudnak fordulni. A láncokat terhek tartására 
vontatására és emelésére, gépek hajtására, sok helyütt kötelek, zsinórok 
helyettesítésére, A láncszemek általában fémbıl készülnek, de gyártanak 
láncokat különféle mőanyagokból is. 
A teherláncokat emelıgépeken és szakaszos mőködéső szállító 
berendezésekben használják részben olyan célra, melyre egyébként kender 
vagy acélsodronykötelet is alkalmaznak: teher kötözésére, emelésére és 
áthelyezésére. Ilyen láncok a szemes és a csuklós teherláncok, melyek 
szerkezetileg hasonlóak a csuklós hajtóláncokra.  

o hátrányok  
dinamikus terheléseket rosszul viseli. 

 
A legjellemzıbb kialakítási formák lánc függesztékek esetén: 

 
 
 

• Különleges függesztékek  
o vitorlavászon mőanyag kötéllel,  
o rakodószınyeg 

 
 
 
33. B. Ismertesse az emelıgépeknél használatos biztonsági berendezéseket, 
valamint az egyéb villamos berendezéseket! 
 
Biztonsági berendezések 
A következı feladatokat látják el: 

• védik a darut a felborulástól 
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• megakadályozzák, hogy a méretezettnél nagyobb igénybevétel érje a darut,  
• a biztonságos területen kívül nem engedik meg a mozgási mőveletek végzését 
• megakadályozzák a gépészeti berendezések balesetveszélyt elıidézı elmozdulását 
• különbözı figyelmeztetı jelzéseket adnak le, hogy megakadályozzák a baleseteket 

  
Végállás kapcsolók (mőködése) 
A daruknak több olyan szerkezeti egysége van – amelynek bizonyos határon túl elmozdulását 
meg kell akadályozni, mert különben baleset keletkezhet.  

• Véghelyzet kapcsolók: (mozgási véghelyzeteket érzékelnek)általuk mőködtetett 
villamos reteszelés megakadályozza a veszélyes irányú mozgást, 

• a véghelyzet kapcsoló megszakítja a villamos motor áramkörét (de az ellentétes irányú 
mozgást megengedı áramkört nem) 

Véghelyzet kapcsoló van beépítve: 
• emelımőbe A  horog, vagy teherfelvevı eszköz felsı helyzetének határolására 

minden esetben. 
Alsó véghelyzet határolására csak akkor,  
ha üzemi körülmények lehetıvé teszik a teherfelvevı eszköz leengedését a mőszaki 
jellemzık szerinti állás alá. 
Kettızött (üzemi és biztonsági) véghelyzet kapcsoló szükséges: 

o olyan darukba, amelyekkel az emelési magasságot rendszeresen kihasználják 
vagy  

o veszélyes terheket emelnek 
o gémes darukba (ahol a felütközés miatt a gém lezuhanhat) 
o gémes daruk gémjének alsó és felsı állásának határolására 
o sínen mozgó gémes daru gémjének alsó és felsı állásának határolására 
o Körülfordulásban korlátozott forgódaru állásának határolására 
o Daru és környezetének biztonságát növelı céllal 

Emelımő véghelyzet kapcsoló beállítása: 
teher nélküli horogszerkezet vagy egyéb teherfelvevı eszköz legfelsı, és az emelımő 
vagy a daru egyéb (teherfelvevı eszköz feletti) szerkezet elemének legalsó pontja 
között legalább 200 mm biztonsági távolság maradjon. 

• Gémes daru gémjének alsó és felsı állásának határolására 
Két-két véghelyzet kapcsoló és mechanikus ütközı határolja. Mechanikus ütközı 
akkor mőködik – ha a gém mindkét véghelyzet kapcsolón túljutott. 
Emelımő és gém billentı mő kettızött véghelyzet kapcsolója közül a második 
vészkikapcsoló (közvetlenül a motor áramkörét szakítja meg, megakadályozza a 
véghelyzettıl való mozgás vezérlését is) 

• Haladó mővébe 
Sínen mozgó gémes daru, toronydaru, portáldaru, bakdaru, tartóköteles daru,merev 
teherfelvevı eszköző, távvezérléső daru, valamint futómacskáik haladó mővébe. 
(haladási sebességtıl függetlenül) 
Véghelyzet kapcsolók beállítása: 
a darut és a futómacskát ne a pálya végén levı végütközık állítsák meg.  

Túlterhelés gátlók  
Túlterhelés: a legnagyobb mérvő baleseti veszélyforrás. A daru különbözı szerkezeti rész 
számítással sokszor nem pontosan követhetı igénybevételt szenved. Az ismételt 
igénybevételek, gyártási pontatlanságok és a geometriai alak miatt egyes keresztmetszetek 
nem azonos mértékben fáradnak ki.  
Túlterhelés hatására elıre meg nem határozható szerkezeti elemben törés keletkezhet. A törés 
általában sorozatos túlterhelés hatására jön létre. 
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A túlterhelés nemcsak szerkezeti részek túl igénybevételét okozhatja, hanem a daru 
stabilitását is veszélyezteti (ez a daru felborulásához vezet) 
.Túlterhelés gátló berendezések 

• feladatuk szerint 
o maximális teher – határoló (nem gémes darukon)  
o maximális nyomaték – határoló berendezések (billenı gémes darukon) 

• mőködési elvük szerint 
o mechanikus 

� spirálrugós  
� tányérrugós 

o villamos 
o hidraulikus (hidraulikus üzemő darukon) 

 
Mőködési elveik  
A névleges teher 15 %-os túllépése esetén megakadályozza a teher emelését 
Maximális teher határolóké 

• Elektromechanikus túlterhelés gátló (az emelıkötél egyik kötélkorongjához van 
beépítve). 
1. A kötél kitérése annál nagyobb, minél kisebb a kötélben fellépı és a teher 

tömegével arányos erı.Ha a kötél kitérés mértéke a megengedett terheléshez 
tartozónál kisebb, a végállás kapcsoló mőködésbe lép és leállítja az emelımotort. 

2. A terelıkorongra ható és a daru terhelésével arányos kötélerı nyomatékával a 
rugóerı nyomatéka tart egyensúlyt. A rugó a terheléstıl függı mértékben 
összenyomódik. A megengedett terhelés túllépésekor a végállás kapcsoló 
mőködésbe lép. 

• Villamos túlterhelés gátló 
Beépített mérıelemet tartalmaz, amely a terhelés hatására benne ébredı feszültséget 
méri és (megfelelı jelerısítés után) további feldolgozásra alkalmas jelt ad ki. 
Ha ez a jel a megengedett terheléshez tartozónál nagyobb terhelésnek felel meg, akkor 
az általa mőködtetett jelfogó az emelımővet leállítja. Pontossága 0,01%. 

• Elektrohidraulikus túlterhelés gátlót 
Ugyancsak a teher tömegével arányos erıhatásnak kitett helyre építik be – rendszerint 
ugyancsak az emelıkötelet eltérítı kötélkoronghoz. A kötélerıvel arányos erı 
membrándugattyús hidraulikus hengerre hat. A hidraulikus hengerben fellépı nyomás 
arányos lesz a teherrel. Egy alkalmas nyomásérzékelı kapcsoló mőködtetésével 
(végállás kapcsolóhoz hasonlóan) leállítja az emelést a megengedett nagyobb tömegő 
teher esetén.  
Lényegesen pontosabb, mint az elektromechanikus (mert a túlterhelés gátló mozgó 
alkatrészeket nem tartalmaz) 

Maximális nyomaték határolóké 
• A felborulásra képes daruk felborulás elleni védelmét a túlterhelés gátlónál jobban 

biztosítja a nyomatékhatároló. 
• A darunak a munkavégzést csak akkor és abban a zónában engedi, ha és ahol a darura 

(részben a teherbıl ható) billentı nyomaték nem veszélyezteti a daru stabilitását. 
• Tipikusan ez a helyzet olyan daruknál (pl.: mobildaruk) amelyeknek terhelhetısége a 

gémkinyúlástól függ. Ilyen daru elvesztheti stabilitását úgy is, hogy terhelése a daru 
teherbírását nem haladja meg, de a gém billentésével (vagy teleszkópos darunál a gém 
hosszának növekedésével) a teher nyomatéki karja és így a nyomatéka a 
megengedettnél nagyobb lesz. 
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• Nyomatékhatároló akkor nyújt teljes védelmet: 
o ha bármely ok miatt bekövetkezı nyomatékváltozást érzékeli és 
o leállítja azt a darumozgást, amely a nyomaték növelését okozza, amikor a 

nyomaték a megengedett értéket már elérte, és úgy akadályozza a nyomaték 
csökkenését elıidézı irányú mozgás vezérlését. 

Szélsebességmérı- és jelzı berendezések 
Ha a szabadtéri daru üzemét a szélteher veszélyezteti, szélsebességjelzıt kell felszerelni. Az 
aremométer önmőködıen kapcsoljon be hangjelzést, ha a szélsebesség elérte azt az értéket, 
amely felett a daru üzemeltetése nem engedhetı meg. 

• mőködési elvük szerint 
o mechanikus 
o elektromechanikus rendszerőek 

.Sínfogó szerkezetek 
Sínfogó –gépi vagy kézi mőködtetéső. Gépi esetben legyen kézzel is mőködtethetı. 40 m 
feletti fesztávolságú bakdaru egy vezérlıhelyrıl irányítható gépi mőködtetéső sínfogó 
készlete legyen. 

• mőködésük szerint: 
o kézi, 
o gépi üzemeltetésőek 

• mőködési elvük szerint : 
o mechanikus 
o elektromos 
o kombinált rendszerőek 

Ütközık 
A daru sínpálya végén legyen ütközıbak, amely megakadályozza a daru (futómacska) 
pályáról való befutását. 
Sínen mozgó daru (futómacska) kézi hajtású daru kivételével legyen rugalmas ütközı (gumi, 
rugós vagy hidraulikus) . Futómacska rugalmas ütközıje lehet a daruszerkezeten levı 
futómacska pálya végén, az ütközıbakom is. 

• szerkezeti kialakítás szerint: 
o merev 
o rugalmas ütközık. 

Fékszerkezetek 
• Rendeltetésük szerint: 

o Emelımő 
o Gém billentımő 
o Haladómő 
o Forgatómő fék 

Burkolatok  
Hangjelző berendezések 

Egyéb biztonsági szerkezetek 
• Feladatuk szerint: 

o Horogrögzítı szerkezet 
o Biztonsági keréktámasz 
o Elferdülés határoló és billenés gátló 
o Védısaru és síntisztító kefe 
o Futómacska pálya-reteszelés 
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Kiakadás gátló szerkezet 
Azon a horgon, amelybıl üzemelés közben kiakadhat a levehetı teherfelvevı eszköz, legyen 
kiakadás gátló a kiakadás megakadályozására. Nem szükséges kiakadás gátló, ha a teher be – 
és kiakasztása távvezérléső, vagy kötözı végzi. 
 
Vészleállító kapcsoló  
 
Összeütközés gátló helyzetkapcsoló  
 
Villamos segédberendezések  

• Mélysugárzók  
• Lámpák  
• Telefon  
• Ventilátor  
• Villamos főtıtest  
• Vezérlıszekrény főtés 

 
34. B. Milyen védelmi megoldásokat ismer áramütés ellen? Ismertesse az 
emelıgépek vezérlésének fıbb villamos vonatkozásait! Üzemzavar esetén 
mi a teendıje az emelıgép kezelınek? 
 
Védelmi megoldások áramütés ellen  

• Feszültség alatti részek lezárása  
o Burkolattal, korláttal  
o Ajtó lezárva 

• Figyelemfelhívás 
o Figyelmeztetı tábla  
o jelzılámpa (villog amikor a berendezés áram alatt van) 

• Üzemen kívüli állapotban feszültségmentesítés  
• Érintés védelem biztosítása 

o Védıföldelés  
o Nullázás   
o Védıelválasztás  

 
Emelıgép vezérlések fıbb villamos vonatkozásai  

• Kerülni kell a rövid idıköző egymás utáni indításokat  
• A csúszógyőrős aszinkronmotor kormánykapcsolóját nem szabad a nulla állásból 

rögtön az utolsó fokozatba tenni  
• Ellenárammal fékezni tilos  

 
Üzemzavar esetén elvégzendı teendık  

• Minden üzemzavart –függetlenül, hogy mi idézte elı be kell jegyezni az emelıgép 
naplóba  

• Saját maga semmilyen hibaelhárítást nem végezhet a villamos berendezéseken  
• Egyszerő üzemzavar (izzó vagy olvadó biztosíték csere) elhárítás is tilos 
• Az emelıgép fıkapcsolóját azonnal ki kell kapcsolnia: 

o energiaellátás zavara esetén (feszültség kimaradás); 
o akkor, ha a vezérlıkapcsolóval a mozgatás nem állítható meg. 
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• Az emelıgép üzemeltetésének befejezésekor, vagy a munkaszünetek megkezdésekor, 
ha a kezelı az emelıgépet elhagyja, az alábbi intézkedéseket kell megtennie: 

o a terhet és a merev teherfelvevı eszközt biztonságosan le kell helyezni;  
o az emelıgépet a használati utasításban elıírt helyzetbe kell hozni; 
o az emelıgép kezelıelemeit kikapcsolt állásba kell helyezni; 
o szabadban lévı emelıgépnél a szélterhelésbıl eredı elindulás vagy elmozdulás 

ellen védı biztosításokat fel kell helyezni; 
o a belsı égéső motorral mőködı (pl. mobil) emelıgép esetén a motort le kell 

állítani; 
o az emelıgépet a használati utasításban üzemszünetre elıírt állapotba kell 

hozni; 
o meg kell akadályozni, hogy az emelıgépet illetéktelen személy üzembe 

helyezhesse. 
• Villamos üzemő emelıgépet üzemszünet alkalmával le kell választani a hálózatról és a 

fıkapcsolót kikapcsolt helyzetében biztonsági zárral (lakattal) le kell zárni. Ellenırizni 
kell, hogy a leválasztás után feszültség alatt maradó részek (tokozott szekrények, 
melegítı, fagyásgátló ellenállások, biztonsági világítás) nem okozhatnak-e tüzet. A 
kezelıhely főtésének, szellıztetésének elektromos berendezései nem maradhatnak 
feszültség alatt.  

  
 
35. B. Ismertesse az emelıgépek telepítésének szabályait! Mondja el az 
emelıgépek karbantartásával kapcsolatos tudnivalókat! Milyen 
adminisztrációs kötelezettsége van a gépkezelınek? 
 
Emelıgépek telepítésének szabályai  

• Az emelıgép villamos berendezése feleljen meg az alkalmazási hely 
követelményeinek. 

• Az emelıgépet a szerelési utasítás szerint kell telepíteni, figyelembe véve a telepítési 
hely sajátosságait. 

• A szerelést megkezdeni akkor szabad, ha: 
o az erıfelvevı csatlakozási pontok az elıírt módon elkészültek és az erıket 

felvenni képes állapotban vannak; 
o a telepítési hely - szükség szerint talajmechanikai vizsgálatok és számítások 

alapján igazoltan - alkalmas az emelıgép üzeme és üzemen kívüli állapota 
közben fellépı erıhatások felvételére. 

• A telepítést, szerelést csak az emelıgép szerelési utasítását ismerı, gyakorlott szerelık 
végezhetik, akik rendelkeznek az elıírt képesítéssel (5.7. pont). 

• Az emelıgép szerelésérıl naplót kell vezetni. 
• Tilos az emelıgép állékonyságát biztosító súlyok nagyságát és elhelyezését 

megváltoztatni. Amennyiben a szerelési utasítás a helyszínen elıállítandó súlyokat ír 
elı, biztosítani kell, hogy ezek tömege idıvel ne változzon. 

• Ha a szerelési utasítás a szabadtéri szerelésre szélsebességi korlátot ír elı, a szél 
elıjelzését vagy a szél mérését biztosítani kell. 

• A szerelést bármi okból megszakítani csak akkor szabad, ha a már összeszerelt 
géprész állékonysága a szerelés folytatásáig biztosítva van. 

• A szereléshez csak az elıírt alkatrészek, kötıelemek, segédanyagok használhatók. 
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• Az emelıgép érintésvédelmét, szabadtéri szerelés esetén villámvédelmét a vonatkozó 
elıírások szerint kell elkészíteni, és megfelelıségét mérési jegyzıkönyvvel kell 
igazolni. 

• A villamos berendezést csak szakaszolható és biztosított hálózatról szabad táplálni. 
• A felszerelt emelıgépen a szerelınek ellenıriznie kell: 

o hogy nem maradt-e a berendezésen befejezetlen szerelési mővelet, szerszám, 
rögzítetlen alkatrész vagy idegen tárgy; 

o hogy az állékonyságot biztosító súlyok nagysága, elhelyezése, rögzítettsége 
megfelelı-e; 

o hogy az állékonyságot biztosító támaszok, kikötések megfelelıek-e; 
o a hidraulika rendszer feltöltött állapotát; 
o a teheremelı mő állapotát, a hajtómő olajfeltöltését, az egyes elemek rögzített 

és beállított állapotát; 
o az emelıkötél állapotát (épség, kenés), végeinek megfelelı rögzítését, helyes 

vezetését és sorolását; 
o valamennyi mozgás irányhőségét, végállás kapcsoló, fék és egyéb biztonsági 

berendezés mőködıképességét; 
o valamennyi kenési hely kenıanyag-ellátását; 
o az elıírt biztonsági távolságok, figyelmeztetı feliratok, védıkorlátok és 

elkerítések meglétét. 
• A szerelı köteles a szerelés megfelelı és befejezett állapotáról írásban nyilatkozni (pl. 

szerelési naplóban). 
• Az új telepítési helyen felállított emelıgép üzembe helyezése elıtt az emelıgép 

fıvizsgálatát el kell végezni. 
• A mobil darut úgy kell felállítani, hogy: 

o a gyártó által meghatározott kitámasztó eszközök alkalmazásával biztosítsák a 
daru állékonyságát; 

o a darunak az emeléssel ellentétes oldalon kinyúló mozgó szerkezetei vagy nem 
mozgó részei és épületek, lerakott áru, jármővek és egyéb tárgyak között 2 m-
es talajszint fölötti magasságig legalább 0,6 m távolság legyen. Ha ez a 
távolság nem tartható, úgy a daru és a szerkezetek közötti távolságot le kell 
zárni. 

• A daruzás megkezdése elıtt el kell végezni: 
o a daruszerkezet szállítási helyzetében esetlegesen kiiktatott - áthidalt - 

biztonsági berendezés (pl. horog végállás-határoló) visszakapcsolását; 
o nyomatékhatároló - túlterhelés-gátló - üzemképességének ellenırzését, 

üzemmód kapcsolójának az adott üzemmódhoz - pl. gémtoldat-üzemmód, 
asszimetrikus támasz-elrendezés, támaszok nélküli (gumikeréken) emelés - 
történı beállítását, illetve amennyiben ezt a berendezés automatikusan elvégzi, 
a visszajelzı rendszer ellenırzését; 

o túlterhelés-gátló nélküli daruknál mindazon jelzıszerkezetek mőködtetéses 
ellenırzését, amelyek a terhelési táblázattal való összehasonlíthatóság 
szempontjából fontosak (pl. kinyúlás-, gémszög-jelzı, terhelésmutató); 

o támasz-helyzetjelzı berendezéssel felszerelt daruknál e berendezés 
üzemképességének és jelzésének ellenırzését; 

o külsı villamos táplálással is rendelkezı mobildaruknak az érintésvédelmi 
elıírások szerint jóváhagyott módon és elemekkel való csatlakoztatását; 

o  közlekedési üzemmódban (pl. az alváz-középre) áthelyezhetı, illetıleg 
leszerelhetı ellensúly daruüzemi helyzetnek megfelelı felszerelését; 
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o változtatható ellensúly-készlettel rendelkezı daruknál az adott üzemmódhoz 
tartozó súlykészlet felszereltségének és rögzítettségének ellenırzését. 

 
Emelıgépek karbantartása  
Az emelıgép karbantartója köteles: 

• az emelıgép eredeti (dokumentáció szerinti) vagy azzal egyenértékő biztonsági 
állapotát fenntartani. Vita esetén az egyenértékő biztonság megítélésére emelıgép 
szakértı jogosult; 

• a karbantartás vagy a javítás közben, vagy a megbontás eredményeként az általa 
felfedezett, az eddig rejtett olyan hibákról, amelyek az emelıgép biztonságos 
mőködését veszélyeztetik, haladéktalanul az üzemeltetıt írásban tájékoztatni; 

• A karbantartásra, a javításra olyan alkalmas helyet kell kijelölni vagy kijelöltetni, 
amely biztosítja a munka biztonságos végzését és a tőzvédelmi elıírások betartását. 

• Karbantartási munkát a gépen csak leállított motor esetén szabad végezni. A 
véletlenszerő indítás lehetısége kizárt legyen. 

Mőszak elıtti karbantartás, gépápolás  

A karbantartási, gépápolási munkák megkezdése elıtt a motort le kell állítani, illetve a 
villamos berendezéseket feszültség mentesíteni kell  
Valamennyi munkagépet a biztonságos, megbízható, gazdaságos és környezetkímélı 
üzemeltetés érdekében folyamatosan kell felügyelni, ellenırizni és karbantartani és az észlelt 
hiányosságok esetén le kell állítani, és ki kell javíttatni. Rendellenes mőszaki mőködése 
esetén a gép nem mőködtethetı.  
A gépkezelı csak napi karbantartási szintő javítást végezhet, egyéb javítást csak 
szakmőhelyben szabad elvégezni. 
 A karbantartási, gépápolási munkák megkezdése elıtt a motort le kell állítani , illetve a 
villamos berendezéseket feszültség mentesíteni kell  
A karbantartási munkák elvégzése a gépkezelı feladata. A karbantartási munkák közé a 
viszonylag rövid idıközönként elvégzendı tisztítási, mosási, kenési, utántöltési, ellenırzési 
feladatok tartoznak. Ezen túlmenıen üzembiztonsági célból el kell végezni kisebb után állítási 
és beszabályozási mőveleteket is, amelyekhez külön mőszer vagy beállító eszköz nem 
szükséges. A szakképzett gépkezelıtıl elvárható, hogy a napi üzemelés során figyelemmel 
kísérje és észrevegye a nem üzemszerő jelenségeket. Érzékelni tudja az üzemszerőtıl eltérı 
mozgást, zajforrást, hımérsékletet és minden olyan jelenséget, amely a gép normál üzemelése 
esetén nem fordulhat elı. Ilyen jelenség észlelése esetén a gépet meg kell állítani, és a 
jelenség forrását fel kell kutatni, vagy legalább annyira be kell határolni, hogy a javítást végzı 
szakembernek megfelelı információt lehessen adni.  
Elvégzi a mőszakos felülvizsgálat során feltárt karbantartási feladatokat (olaj utántöltések 
stb.)  
Munka befejezésekor elvégzendı feladatok:  

• A gép biztonságos helyen történı leparkolása, elmozdulás ellen rögzítése, 
munkaeszközök alaphelyzetbe helyezése, rögzítése.  

• Újraindulás, véletlenszerő vagy illetéktelen indítás elleni védelem biztosítása. 
• A gép üzemeltetésére vonatkozó okmányok lezárása. 

 
Adminisztrációs kötelezettségek 
Az emelıgép karbantartója köteles 
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• az emelıgép dokumentációjába (emelıgép napló, darukönyv) bejegyezni és tanúsítani 
a javítás utáni vizsgálat, a karbantartás, a javítás, illetve a darun végzett bármilyen 
tevékenység tényét, illetıleg ha szükségesnek ítéli, akkor a további mőködés letiltását, 
vagy a mőködést korlátozó feltételeket; 

• az üzemeltetı részére átadni: 
o az egy mőbizonylatú, folyamatosan felhasználható anyagok, részegységek 

(sodronykötél, acélszerkezeti anyagok, teherviselésben részt vevı kötıelemek 
stb.) bizonylatainak hiteles másolatait, 

o a karbantartással kapcsolatos dokumentumokat; 
• a karbantartási tevékenységet megfelelıen bizonylatolni, különösen: 

o az elvégzett munkákat, 
o a munkák idıpontját, 
o a felhasznált anyagokat, 
o a munkát végzı(k) nevét, 
o az ellenırzést végzı(k) nevét. 

 
 
 
 
36. B. Beszéljen az emelıgépek kezelése során elıforduló szélsıséges 
környezeti hatásokról! Ismertesse a közterületek környezetében végzett 
emeléssel kapcsolatos tudnivalókat! Mondja el nagy és kisfeszültségő föld 
feletti szabadvezetékek közelében végzett emelések fontos szabályait!   
 
Szélsıséges környezeti hatások  
 

• Hóesés, köd, illetve más idıjárási vagy környezeti hatások  
Amennyiben erıs hóesés, köd vagy más idıjárási vagy környezeti hatások miatt a teher vagy 
a közvetlen környezet a teljes szállítási folyamat alatt már nem figyelhetı meg, vagy az 
irányítási jeleket már nem lehet egyértelmően felismerni, az emelıgép üzemét le kell állítani. 
 
Szél hatások esete, szél elırejelzés esete, szélsebesség határa.  

• Szabadban üzemelı emelıgépet - ha a gyártó az emelıgép használati utasításában, a 
gépkönyvében ettıl eltérıen nem rendelkezik, vagy szerelési technológia alacsonyabb 
határt nem állapít meg - csak legfeljebb 18 m/s szélsebesség határig szabad 
üzemeltetni. 

• Az üzemi vagy területi szél elırejelzés esetén az emelıgép üzemét úgy kell leállítani, 
hogy az emelıgép szükséges biztonsági intézkedéseit a megengedett szélsebesség 
elérése elıtt végre lehessen hajtani. 

• Szél hatásának is kitett emelıgépeknél biztosítani kell, hogy az üzemszünetben esetleg 
feltámadó szél mozgató, felborító, károsító hatásával szemben az emelıgép rögzített, 
illetve védett legyen. 

Közterületek környezetében végzett emelés 
• Ha az emelıgépet közforgalmi utak, vasúti vágányok, repülési útvonalak és 

repülıterek, valamint vízi létesítmények vagy útvonalak (közterületek), lakott épületek 
hatósugarával érintett közelébe telepítik, illetıleg üzemeltetik, akkor a létesítmény 
tulajdonosának, üzemeltetıjének, kezelıjének elıírásait is figyelembe véve - a várható 
kockázatok csökkentése érdekében - a biztonságos üzemeltetés feltételeit utasításban 
kell rögzíteni. 
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• A közterületekre kihatóan felállított emelıgép esetén az emeléstechnológiai 
utasításban rögzíteni kell legalább a következıket: 

o az alkalmazásra kijelölt emelıgép típust a felállítási hely pontos 
megjelölésével, 

o az engedélyezett emelési mőveleteket, 
o az üzemelési terület behatárolását, 
o a felállítandó jelzıtáblákat és irányító berendezéseket; 
o a pótlólagos biztonsági berendezéseket és intézkedéseket (pl. hajtómő 

kiiktatás, illetıleg reteszelés), 
o forgalom-szabályozást, elterelést, 
o védıtetı alkalmazását. 

• Ha indokolt, az emelıgép mozgás területét, kinyúlását úgy kell behatárolni vagy 
ellenirányban villamosan reteszelni, hogy a közterület veszélyeztetése ki legyen zárva. 

• 15 m emelımagasságig az emelıgép munkatere kerettel (fa- vagy acélszerkezet) is 
behatárolható, ha a munkaterület legalább kétharmada ezen belül van. Az elkerítést a 
vonatkozó jogszabály szerinti színjelöléssel és sötétben megfelelı világítással kell 
ellátni. 

• A nagy- és kisfeszültségő föld feletti szabadvezeték közelében végzett emelés. 
o A nagy- és kisfeszültségő föld feletti szabadvezeték közelében üzemeltetett 

emelıgépnél a vezetékeket feszültség mentesíteni kell. Ha ez nem lehetséges, 
akkor a külön jogszabályban feszültségszinttıl függıen meghatározott 
biztonsági távolságot kell biztosítani. 

o A vonatkozó jogszabályban foglaltakon túl a telepítés, üzemeltetés 
megkezdése elıtt ki kell kérni a vezeték kezelıjenek (áramszolgáltató) írásbeli 
nyilatkozatát is a feszültség nagyságáról és a biztonsági távolságról. 

o Amennyiben az emelıgép magassága a 4 métert meghaladja és a vezeték 
szakasz nem feszültség mentesíthetı, az emelési utasításban rögzíteni kell: 
- hogy a legkisebb biztonsági távolság határára jelzıırt kell állítani, 
- hogy a legkisebb biztonsági távolságot a vezetékkel párhuzamosan meg 

kell jelölni (pl. karók, jelzıszalag), 
- hogy a jelzıırnek minden mozgást le kell állíttatnia, ha az emelıgép, a 

teher vagy a teherfelvevı eszköz megközelítette a jelzett vonalat, 
- a jelzıır tartózkodási helyét. 
- A jelzıırt egyéb feladattal megbízni nem szabad. 

o A nagy- és kisfeszültségő föld feletti szabadvezeték veszélyes közelébe 
telepített, illetıleg üzemeltetett emelıgép kezelıjével és a kötözı, irányító 
személyzettel a munkálatok megkezdése elıtt a biztonságos munkavégzés 
feltételeit el kell sajátíttatni, ellenırizhetı módon. 

o Ha az emelıgép vagy valamelyik része érintkezésbe kerül a feszültség alatt 
álló nagy- és kisfeszültségő föld feletti szabadvezetékkel, akkor az emelıgép-
kezelı 

- adjon hangjelzést, amely az ott tartózkodó személyek figyelmét 
felhívja a veszélyhelyzetre, 

- kísérelje meg az emelıgépet eltávolítani a vezetéktıl, vagy kérjen 
intézkedést a vezeték feszültségmentesítésére, 

- csak a biztonsági elıírások betartásával hagyja el az emelıgépet 
úgy, hogy egyszerre ne kerüljön kapcsolatba az emelıgép fém 
részével, valamint a talajjal. 

-  Ebben az esetben az ott tartózkodó személyek kötelesek a 
veszélyes teret elhagyni. 
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Egyéb különleges emelési mőveletek 

• A távirányított emelıgépet a kezelı csak akkor kapcsolhatja be, ha az emelıgép 
hatáskörzetét teljes mértékben át tudja tekinteni. 

• Távirányított emelıgép kezelıje olyan teherfelerısítési munkáknál, ahol egyidejőleg 
több kötözı szükséges, mint irányító kötözı is tevékenykedhet. 

• Olyan teherfelerısítési munkáknál, ahol csak egy kötözı szükséges, azt a talajszintrıl 
vezérelt emelıgép, illetıleg távirányítóval vezérelt emelıgép kezelıje is elvégezheti, 
amennyiben: 

o a teher fel- és levételekor biztonságos munkaállást foglalhat el; 
o a teherszállítás lehetıvé teszi az emelıgép akadálytalan irányítását; 
o a teher vezetése nem szükséges; 
o olyan teherfelvevı eszközt alkalmaz, amely a biztonságos teherfelerısítést és 

levételt biztosítja. 
• Folyékony izzófémet, izzó salakot, robbanó, illetıleg radioaktív anyagot mozgató 

emelıgépen két kezelınek kell a kezelıhelyen tartózkodnia, kivéve, ha az emelıgépet 
olyan berendezéssel látták el, amely az emelıgép-kezelı rosszulléte esetén az 
emelıgépet leállítja. 

• Sugárveszélyes térségben csak olyan emelıgépet szabad alkalmazni, amely a 
emelıgép kezelıt védi a sugárzás káros hatásától. 

• Az egymás hatósugarába mőködı emelıgépek biztonságos üzemeltetésének feltételeit 
meg kell tervezni és utasításban kell rögzíteni. Az utasításnak ki kell terjednie: 

o a telepítésbıl, 
o az üzemeltetésbıl, 
o az együttes üzemeltetésbıl, 
o a környezetbıl az együttes üzemeltetésre ható veszélyek megakadályozására a 

várható kockázatok alapján. 
o Az utasítás tartalmát az érintettekkel ismertetni kell igazolható módon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 123 

IRODALOMJEGYZÉKIRODALOMJEGYZÉKIRODALOMJEGYZÉKIRODALOMJEGYZÉK    
 
 
 

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemrıl 

47/1999.(VIII.4.) GM rendelet az Emelıgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról 

98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékokról 

25/1998.(XII.27.) EüMr a kézi anyagmozgatásról 

Pattantyús Gépész- és Villamosmérnökök Kézikönyve Mőszaki Könyvkiadó Budapest, 1961.  
3. kötet:  Gépek szerkesztése és üzemtana  Fıszerkesztı: Terplán Zénó Dr.  
7. kötet: Erısáramú elektrotechnika  Fıszerkesztı: Vajta Miklós 

Építıipari Gépek kézikönyve  Mőszaki Könyvkiadó Budapest, 1983. 
Szerkesztette:  Dr. Temesvári Jenı 

     Dr. Zoltánka Viktor 

Építıipari anyagmozgatás, szállítás és raktározás Budapest, ÉTK 1974. 

Építıipari technológiák gépesítése és géprendszerei Budapest, ÉTK 

Zalánka V. fıszerkesztı: Az építéstechnológiák gépesítés fejlesztése Budapest, ÉTI-ÉTK 

Palotás László:  Mérnöki Kézikönyv Mőszaki Könyvkiadó Budapest, 1990. 

Erıss István:  Géptan I. 1. rész Budapest, Mőszaki Könyvkiadó 1962. 

Erıss István:  Géptan I. 2. rész Budapest, Mőszaki Könyvkiadó 1962. 

Erıss István:  Géptan II. Budapest, Mőszaki Könyvkiadó 1989. 

Dr. Kása László: Villamos emelıdobok szerkezete, Szakmai Továbbképzı és Átképzı Váll. 

Árvai András:  Motortan ÉKKO Kft. Debrecen 

Váradi György:  Hidraulika ÉKKO Kft. Debrecen 

Csobán Péter:  Anyagtan ÉKKO Kft. Debrecen 

Mezı Lajos:  Hidraulika és pneumatika ÉKKO Kft. Debrecen 

Építıgépek kategóriába sorolási jegyzéke ÉKKO Kft. Debrecen 

Dr. Prezenszki József: Targoncavezetık vizsgakönyve I. Népszava Lap- és Könyvkiadó 

Dr. Prezenszki József: Targoncavezetık vizsgakönyve II. Népszava Lap- és Könyvkiadó  

Körmendi József-Tedor Attila-Örkényi József: Gépészeti ismeretek   
Mőszaki Könyvkiadó Budapest 

 


