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8. GÉPÉSZETI ÉS SZERSZÁM ISMERETEK 
A gép fogalmának sokféle megközelítése ismert, ezek közül az egyik legegyszerűbb (és így a legátfogóbb) 
a Magyar Értelmező Kéziszótár meghatározása: a gép energiát átalakító, vagy munkát végző szerkezet. 
A gépek használata egyidős az emberi civilizációval. Már az ősember is törekedett arra, hogy a nagy 
fizikai erőfeszítéssel járó feladatait megkönnyítse, és ez által a mindennapi élet fenntartásához szük-
séges munkavégzés hatékonyságát megsokszorozza. 
Fizikai értelemben gépnek tekinthetők az ősember által használt primitív eszközök is, mint például a 
bot, a kőbalta vagy a görgőként használt fatörzsek; vagy pedig az ősember egyszerű fegyverei, ame-
lyek nagymértékben elősegítették az emberi képességek kifejtését, és a mindennapi túlélés, valamint 
a munkavégzés feltételeinek megteremtését. 
A mezőgazdasági és a kézműipari termelés, majd az árucsere kialakulása, később a nagy építészeti 
és kultúrmérnöki építmények kihívásai, végül a gyáripar kialakulása egyre újabb és újabb igényeket 
támasztottak a gépekkel szemben, ami a gépészet, mint alkalmazott műszaki tudomány kialakulását 
eredményezte. Ez a szaktudomány ma is folyamatosan fejlődik, és magába foglalja az alaptudo-
mányok (matematika, fizika), valamint a műszaki társtudományok legújabb eredményeit. Így pl. napja-
inkban az egyre újabb szerkezeti anyagokban megjelennek a vegyészetnek és segédtudományainak 
az eredményei; vagy a hajtások és vezérlések területén az elektrotechnika legújabb vívmányai (bele-
értve ebbe az elektronika és a számítástechnika eszközeit). 

8.1. GÉPELEMEK 
Valamely összetettebb gépészeti berendezés (elég itt csak a személygépkocsira utalnunk) több főgép-
ből (pl. motor, sebességváltó stb.) és nagy számú segédgépből és segédberendezésből épül fel. 
A személygépkocsi példájánál maradva: abban egyedül csak villamos forgógépből akár 10 db, de 
szivattyúból is 4–5 db található; míg ugyanennek a személygépkocsinak az alkatrész-katalógusa akár 
10 000 különböző cikkszámú gépelemet is tartalmazhat. 
A főgépek és segédgépek általában egyszerűbb, általánosan ismert alkotórészekből, álló, valamint 
mozgást végző gépelemekből épülnek fel. 
A mozgó gépelemeknél előforduló mozgásfajták: 

• haladó mozgás, 
• forgó mozgás,  
• lengő mozgás. 

Mindhárom mozgásfajta (a jellege szerint) lehet: 
• egyenletes, 
• egyenletesen változó (gyorsuló vagy lassuló) és 
• egyenlőtlenül változó mozgás. 

Egy adott főgépen vagy segédgépen belül előfordulnak álló gépelemek, ám akár mind a három fajtájú 
és mind a három jellegű mozgást, és ezek sokféle kombinációját megvalósító gépelemek is.  

8.1.1. Egyszerű gépek. Az egyszerű gépek mindennapos alkalmazásai 
A legbonyolultabb felépítésű gépekben is találunk olyan egyszerű szerkezeteket, úgynevezett „egy-
szerű gépeket”, amelyek segítségével a munkavégzéshez szükséges erő nagyságát, irányát (vagy 
mindkettőt) a célnak megfelelően megváltoztatjuk, átalakítjuk. Ezek az egyszerű gépek:  

• a kétkarú és az egykarú emelő: 

 
8–1. ábra. Kétkarú és egykarú emelő 
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• az állócsiga és a mozgócsiga: 

        
8–2. ábra. Állócsiga és mozgócsiga 

Az ábrán: G [N] = a teher tömegének súlyereje,  
h [cm]= a teher emelési magassága, 
F [N] = a kötél működtető ágán kifejtendő húzóerő, 
s [cm]= a kötél működtető ágának elmozdulása 

• a hengerkerék, 
• a lejtő, 
• a csavar, 
• az ék. 

Még a legegyszerűbb kézi eszközök is ezeknek az egyszerű gépeknek a célszerűen kialakított válto-
zatai vagy összetett alkalmazásai. Így például a feszítőrúd és a szögkihúzó, de akár a gyermekek 
mérleghintája vagy a karos piaci mérleg is az emelő elvén működik. A hengerkerék közismert példája 
a falusi kerekes kút, vagy a kerékpár pedálja és a kézi húsdaráló hajtókarja. Sok egyszerű kézi eszkö-
zünk és szerszámunk, így a kés, a kasza, a balta, a csákány, az ásó, vagy akár a kapa is az ék cél-
szerűen módosított, esetleg más erőhatásokkal kombinált változata. A csavarorsós járműemelő, de 
némelyik zsilipmozgató szerkezet is a csavarnak, mint egyszerű gépnek valamilyen, az adott feladatra 
alkalmas kialakítása. A habarcsos vödrök felhúzására szolgáló kötélcsiga, de akár a háromlábra vagy 
futópályára szerelt, kézi hajtású differenciális csigasor is a csiga egy-egy gyakorlati alkalmazása. 

8.1.2. Kötőelemek 
A kötőelemek álló vagy mozgó gépelemek rögzítésére és összekötésére szolgáló, egyszerű eszközök. 
Nagyon sokféle céllal és változatban készülnek, itt csak néhány jellemzőbb fajtájukat említjük meg: 

• Szegecsek 

 

8–1. kép. Szegecsek 8–2. kép. Csavarok, csavar-
anyák, alátétek 

 
Acélszerkezetek (hidak, rácsos tartók, régi kazánok és csővezetékek, hajótestek) jellegzetes 
kötőelemei. A szegecskötések csak roncsolással bonthatók. A hegesztési eljárások fejlődése 
miatt a szegecselés háttérbe szorult. 

• Csavarok, csavarkötések 
Merev szerkezetekben, valamint a gépeknek a gépalapokhoz való lekötéséhez és a géprészek 
egymáshoz való, oldható kötéséhez használatosak. Jellegzetes elemeik:  
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– csavarok: külső menettel ellátott, hengeres kötőelemek, csavarfejjel (négylapú, hatlapú, bel-
ső kulcsnyílású, hengeres fejű, félgömb fejű, lencse fejű, süllyesztett fejű stb. kivitelben), 
vagy fej nélküli kivitelben (ászokcsavarok, tőcsavar, hernyócsavar, menetes szár stb.); 

– csavaranyák: belső menetű kötőelemek (általában 4 lapú vagy 6 lapú, avagy recézett; nyi-
tott, vagy pedig az egyik végükön zárt kivitelben);  

– terhelés-elosztó, kötésbiztosító és/vagy rögzítő elemek: sima, rugós, hullámos, taréjos 
stb. alátétek; sasszegek, hengeres és kúpos csapszegek; de ide sorolhatók pl. az önzáró 
anyák műanyag betétei is. 

A csavarkötések általában háromszög-profilú, 60°-os profilszögű, milliméter-rendszerben kivi-
telezett, úgynevezett „metrikus” menettel készülnek. A menetes csőkötésekben, valamint az 
angol és amerikai gyártmányú gépekben előfordul az 55°-os profilszögű, coll-rendszerben kivi-
telezett csőmenetek és Withworth-menetek alkalmazása is. 
Gyakran igénybevett, nagy terhelésű csavarmenetek esetében, így csavaros emelő- és vonó-
szerkezetekben (pl. jármű-emelőknél, zsilip-emelő szerkezetekben, vasúti vonókapcsoknál) a 
háromszög-profiltól eltérő, erősített profilú menetet (laposmenetet, trapézmenetet, zsinórmene-
tet) használnak. 

8.1.3. Tengelyek, tengelykötések 
• Tengelyek: a forgógépekben általánosan alkalmazott gépelemek, amelyek más forgó gépelemek 

(szíjtárcsák, lendkerekek, fogaskerekek, szivattyú-járókerekek stb.) forgómozgást lehetővé tevő 
térbeli rögzítésére, illetve a forgómozgás átvitelére szolgálnak. Kivitelük szerint (és az alkalmazási 
céltól függően) lehetnek: sima, vállas, bordás, recés, bütykös és forgattyús tengelyek. 

• Tengelykötések: a tengelyre erősített tárcsát, kereket stb. rögzítő és a forgatónyomatékot átvi-
vő kötőelemek (pl.: lapos vagy íves siklóretesz, vagy a tengellyel egy darabból készült bordák). 
Ezek a gépelemek a tárcsák tengelyirányú elmozdulása ellen nem adnak rögzítést, arról (szük-
ség esetén) külön kell gondoskodni. A tárcsát nemcsak a forgásirányú elfordulás ellen, de a 
tengelyhez képesti hosszanti elmozdulás ellen is biztosítja pl. az orros ék. 

• Tengelykapcsolók: két egyvonalban levő tengelyirányú és azonos fordulatszámú gép össze-
kapcsolására alkalmas forgatónyomatékot átvivő gépelemek. Általában alkalmasak a kisebb 
szerelési pontatlanságok kiegyenlítésére is (annak érdekében, hogy a tengelyek hajlítási igény-
bevételét és a csapágyak beszorulását kiküszöböljék). 
Működésüket és szerkezeti kialakításukat tekintve merev (tárcsás, körmös), rugalmas (gumidu-
gós, rugós stb.) és súrlódó tengelykapcsolókat különböztetünk meg. A rugalmas és a súrlódó 
tengelykapcsolók az indításkor vagy a fordulatszám hirtelen változtatásából adódó, lökésszerű 
többlet-igénybevételek kismértékű csillapítására is alkalmasak. A súrlódó tengelykapcsoló köz-
ismert változata a gépjárművekben alkalmazott mechanikus tengelykapcsoló: a „kuplung”. 

8.1.4. Csapágyak 
A csapágyak a tengelyeknek a gépek házához, alvázához (vagy a gépen kívül elhelyezett csapágy-
házhoz) való rögzítésére szolgáló, a tengelyek nyomó- és hajlító igénybevételeit felvevő, a tengelyek 
forgását lehetővé tevő gépelemek. 
A csapágyak a terhelési igénybevétel szerinti kialakításuk alapján a következőképpen osztályozhatók: 

– a tengely sugárirányú terhelésének (pl. valamely vízszintes forgórész súlyának) megtartá-
sára készülő, úgynevezett „radiális” igénybevételű csapágyak, 

– a nagy tömegű forgórészeknél alkalmazott, a tengelynek a csapágy befeszülése nélküli, 
kismértékű rugalmas alakváltozását lehetővé tevő, szintén radiális terhelésű „önbeálló 
csapágy”, 

– a tengelyirányú terhelés felvételére készülő, „axiális” igénybevételű csapágyak (például a 
nagy tömegű, függőleges tengelyű forgórészek súlyának megtartásához a talpcsapágy), 
valamint 

– a „ferde hatásvonalú” csapágyak, amelyek mindkét típusú terhelés egyidejű felvételére al-
kalmasak. 

Nagy méretű és terhelésű csapágyazásoknál előfordul több azonos típusú (azonos vagy közel azonos 
méretű) gördülőcsapágy, vagy az előző típusok csoportos alkalmazása is. 
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A csapágyak kialakításánál lényeges szempont az álló géprészek és a tengely közt ébredő, úgyneve-
zett „csapsúrlódás” csökkentése, mégpedig a mechanikai veszteségek alacsony értéken tartása és a 
csapágyak túlmelegedésének elkerülése érdekében. 
Ezeket a célokat többféle szerkezeti kialakítással lehet elérni: 

• A siklócsapágyaknál a kemény anyagból készülő tengely támaszerőit a lágyabb anyagú (fe-
hérfémmel bélelt, vagy bronzból, műanyagból stb.) készülő csapágypersely veszi fel. A szilárd 
felületek közötti súrlódást kenőanyag (pl. kenőolaj) bejuttatásával csökkentik. A csapágyat úgy 
alakítják ki, hogy az üzemi fordulatszámon a tengely „felúszik” a tengely és a csapágypersely 
közti résben kialakuló vékony folyadékfilm tetejére, miáltal a súrlódás nagyon jelentős mérték-
ben csökken. 
A siklócsapágyakat széles körben alkalmazzák a szerelhetőség érdekében, továbbá a nagy di-
namikai igénybevételnek kitett belsőégésű motorokban. A tengelyre merőleges (radiális) igény-
bevételű siklócsapágyak egy másik érdekes, a vízgépekben széles körben használt változata a 
vízkenésű gumicsapágy. Itt a csapágy kenését és hűtését maga a vízgépen átáramló munkakö-
zeg (vagyis: a víz) végzi. 

• A gördülőcsapágyaknál a gördülőelemeket két gyűrű fogja közbe. Ezek közül az egyik a 
csapágyházhoz van rögzítve (vagyis áll), míg a másik a tengellyel együtt forog. A gyűrűk közei 
gördülőtestekkel vannak kitöltve, mivel a gördülési ellenállás kisebb a szilárd testek közötti súr-
lódásnál. 
A gördülőtestek és a gyűrűk kialakítása az igénybevétel fajtájától függ. Ennek alapján megkü-
lönböztetünk egy- és kétsoros golyós, hengergörgős, tűgörgős, kúpgörgős és hordógörgős 
csapágyakat. 

  
8–3. kép. Siklócsapágyak 8–4. kép. Gördülőcsapágyak 

8.1.5. Hajtások, közlőművek 

A térben egymással párhuzamosan (vagy egymástól eltérő irányban) elhelyezkedő tengelyek össze-
kapcsolása a közlőművek segítségével történik. Ugyancsak a közlőművek végzik a fordulatszám kí-
vánt viszonyszámú átalakítását (általában: a csökkentését; de esetenként: a növelését) is. A fordulat-
szám megváltozásának arányát a közlőműveknél az áttételi viszonyt kifejező „módosítás” jellemzi: 

2

1

n
ni =  ; 

ahol: 
n1 [1/min] a behajtó tengely, míg n2 [1/min] a kihajtó tengely fordulatszáma. 
Az angol nyelvű gépészeti szakirodalomban a percenkénti fordulatszámra az [rpm] (rotations per minute), 
a német nyelvű szakirodalomban pedig az [U/min] (Umdrehung pro Minute) mértékegységet használják. 
Ezekhez képest a magyar nyelvű szakirodalomban általánosan elterjedt [1/min] („egy per perc”) formában 
kifejezett mértékegység nem igazán szerencsés, mert nem utal a folyamat fizikai lényegére. 

Több fokozatú (többlépcsős) hajtásoknál a hajtás teljes fordulatszám-módosítása az egyes fokozatok 
módosításának szorzata lesz, például egy 3 fokozatú hajtás esetében: 

i = i1 · i2 · i3  . 
Az egyes fokozatokban átvitt forgatónyomaték változása viszont pont fordítottan arányos a fordu-
latszáméval, így tehát egy lassító (fordulatszám-redukáló) hajtás esetében (a behajtás felől a 
kihajtás felé haladva) az egyes fokozatok elemei ugyan egyre lassabban forognak, de a támasz-
erők és a hajtónyomaték megnövekedése miatt azok alkatrészei egyre nagyobb méretűek és erő-
sebb kivitelűek lesznek. 
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A hajtások fajtái: 
• Dörzshajtás (kis teljesítményeknél: pl. laboratóriumi keverőknél, régi lemezjátszókban). 
• Kenderkötél-hajtás (ma már csak muzeális értékű, nagy méretű, lassú járású, régi gépeken ta-

lálkozhatunk vele). 
• Szíjhajtások: 

– lapos bőrszíjjal: ez a hajtás a villanymotorok elterjedése előtti időkben általánosan elterjedt 
volt (üzemek gőzgépről meghajtott, úgynevezett transzmissziós tengelyeinél, de a szivaty-
tyútelepeken is). A szíj leesése ellen gyakran alkalmazták a szíjágak keresztbefordítását 
(pl. a traktorról hajtott cséplőgépeknél); 

– körszelvényű vagy félkör-szelvényű gumiszíjjal (pl. műszerekben, régi magnetofonokban); 
– ékszíjjal (az ékszíjhajtással a jobb tapadás miatt a lapos szíjhoz képest jelentősen na-

gyobb módosítást lehet elérni). Az átvihető teljesítmény növelése érdekében egymás mel-
lett több ékszíj is alkalmazható (de ebben az esetben az ékszíjakat csak gyárilag összevá-
logatott garnitúrában szabad cserélni, hogy a párhuzamosan futó szíjak azonos hosszúsá-
gúak legyenek); 

– bordázott szíjjal (ez lényegében egyetlen hordozó szíjra vulkanizált, sok keskeny és sekély 
profilú, egymás mellé helyezett ékszíjnak felel meg). Manapság nagyon elterjedt pl. a ház-
tartási mosógépekben; 

– fogazott szíjjal: a fogazott szíj bordázott szíjtárcsákon fut, kiküszöbölve ezáltal a többi szíj-
hajtásra jellemző „rugalmas kúszás” (szlip) jelenségét, és így állandó módosítású hajtás 
valósítható meg vele. Jellegzetes alkalmazása: a személygépkocsik szelepvezérlő tenge-
lyének, valamint a kézi gyalugépeknek a meghajtása. 

• Lánchajtás: 
Közepes és kis kerületi sebességek esetén használják, folyamatos ill. szakaszos körfogást áta-
dó hajtásokhoz. Közismert alkalmazásai: kerékpárok és motorkerékpárok hajtóláncai; vederso-
ros kotrók vonóláncai; zsilipek és duzzasztóművek szegmenstábláinak emelőláncai; régi hajók 
mechanikus parancsadó és -nyugtázó szerkezetei; de (az egyszerűségük és megbízhatóságuk 
következtében) előfordulnak még akár a kisebb repülőgépek kormány- és csűrőlapjainak állító 
szerkezeteiben is. 

• Fogaskerekes közlőművek: 
Széles körben elterjedtek az egészen kis finommechanikai szerkezetektől (órák, műszerek) a 
hatalmas bánya- és emelőgépekig, tengeri hajókig, s így tovább. Osztályozásuk több szempont 
szerint is történhet. 
A kapcsolódó tengelyek helyzete szerint a fogaskerék-hajtások lehetnek:  

– párhuzamos tengelyűek, ezeknél a kerületi erőt az egymással kapcsolódó homlokfogas-
kerekek fogai viszik át; 

– merőleges tengelyűek: itt a hajtást egy kúpkerék-pár viszi át (a nagyobbik átmérőjű kúpke-
reket tányérkeréknek is nevezik) (pl. differenciál-hajtóművek) 

A fogaskerekek a fogazásuk módja szerint lehetnek:  
– egyenes fogazású kerekek (a fogak ekkor párhuzamosak a keréktengellyel), 
– ferde fogazású kerekek (a fogak iránya szöget zár be a keréktengellyel), 
– íves fogazású kerekek (a fogak nemcsak ferdék, de ívesek is). 

A fogalakok változását a gépgyártás fejlődése hozta magával, az egyenletesebb kapcsolódás, a 
kisebb súrlódás, a jobb hatásfok, valamint az egyenletesebb és zajtalanabb járás érdekében. 

A hajtások módosítási viszonya: 
• a dörzs-, a lapos- és az ékszíjhajtásoknál az n fordulatszám i módosítását a tárcsák átmérővi-

szonya határozza meg: 

1

2

2

1

D
D

n
n

i ≈=       ; 

– ahol az 1 index a behajtó, a 2 index a kihajtó tengelyre és tárcsára vonatkozik, míg a ≈ 
(közelítőleg egyenlő) jelet a már említett rugalmas kúszás (a szlip) jelensége indokolja 
(ennek következtében a hajtott tárcsa „lemaradása” kb. 2–5%-ra tehető). 
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– Ezzel szemben az úgynevezett „kényszerhajtásoknál” (fogas-szíj, lánc, fogaskerék, csiga-
hajtás) a módosítás pontosan számítható a fogszámok viszonyából: 

1

2

z
z

i =      ; 

– helyesen méretezett fogaskerék-hajtás esetén a kisebbik kerék fogszáma nem lehet ke-
vesebb 17-nél, különben a fogtövek (a mértani viszonyok következtében) elvékonyodnak 
(ezt a jelenséget „alámetszés”-nek hívják); 

– annak érdekében, hogy a fogak a kapcsolódásuk során lehetőleg ne csússzanak meg, 
hanem gördüljenek egymáson, a fogaskerekek fogprofilja maga is íves kialakítású (ún. 
„evolvens” görbét követ); 

– ez alól kivételt jelentenek a fogaslécek fogai, amelyek nem evolvenssel határolt profilúak, 
hanem közönséges trapéz formájúak (ami a fogak legördülésének mértani viszonyaiból 
adódik); 

 

 

 

8–5. kép, a) és b) Fogasléces emelőből épített zsiliptábla-emelő szerkezetek 
• Csigahajtás 

Csavarmenetes csigából és fogazott csigakerékből álló, egy fokozatban is nagy módosítást le-
hetővé tévő hajtómű (zsilipemelő szerkezetekben és tolózár-hajtásokban találkozhatunk vele). 

 
8–6. kép Ferde fogazású homlokfogaskerék-párból és csigahajtásból felépített hajtómű 
A módosítás a csigahajtásnál is 

1

2

z
z

i =      , 

ahol z1 a csigamenet bekezdéseinek száma, míg z2 a csigakerék fogszáma. Csigahajtásoknál 
mindig a csiga oldalán van a behajtó tengely. (Egybekezdésű csigamenet esetében a csiga az el-
lenkező irányban általában önzáró, tehát a csigakerék oldaláról a hajtást nem lehet megforgatni). 
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• Kardántengely 
A kardántengely két végén egy-egy (egymásra merőleges helyzetű) csuklós villa van, amelyek 
csatlakozó csonkjai (megfelelő kialakítású tengelykapcsolóval) csatlakoznak a be- és kihajtó 
tengelyekhez, és így (akár változó szöghajlású) szögben csatlakozó tengelyek hajtását teszi le-
hetővé.  
Kardántengelyt nemcsak a gépjárműveken találhatunk, de pl. a mezőgazdasági erőgépek (trak-
torok) munkaleadó tengelye és (a traktor által vontatott, de külön meghajtó munkatengellyel 
rendelkező) munkagépek között is. 

Az egymáson elmozduló, forgó és/vagy súrlódó gépelemek (például a csapágyak és a fogaskere-
kek) esetében súlyos üzemzavart és meghibásodást okoz az alkatrészek kenésének elmaradása. 
Ezért a kenőanyagnak, a gépelemek gyártói által előírt cseréjéről vagy utánpótlásáról (olajcsere, 
utánzsírzás) gondoskodni kell. 
A forgó gépelemek közelében fokozott elővigyázatossággal kell dolgozni! Szerelési, beállítási munkák 
során meg kell akadályozni a gépek szándékolatlan beindítását! A gépeket a hozzájuk rendszeresített 
védőburkolatok nélkül üzemeltetni tilos! 

8.1.6. Pneumatikus és hidraulikus hajtásrendszerek és elemeik 
Az utóbbi évtizedekben a vízépítésben az emelőgépekben és a földmunkagépekben is mind gyakrab-
ban alkalmazott hajtási módok és eszközök.  
Működésük lényege az, hogy valamilyen erőgéppel (kompresszorral; olajszivattyúval) nyomás alatti 
munkaközeget (sűrített levegőt, vagy nagynyomású olajat) állítanak elő, és azt csővezetéken a mun-
kagépek munkavégző gépelemeibe vezetik. 
A munkavégző gépelemek lehetnek: 

• egyenes mozgásúak (= munkahengerek). Ezek az 
– egyszerű helyzetváltoztatási műveletektől (pl. a zsilipkapuk, zsiliptáblák, duzzasztótáblák 

mozgatása), 
– a bonyolult, összetett mozgású, csuklós kar- és gémrendszerek működtetéséig (pl. a föld-

munkagépeken), 
sokféle mozgatási feladatra alkalmasak; 

• körforgó mozgásúak (= légmotorok, hidromotorok): ezekkel a légcsörlőkben, pneumatikus szer-
számokban, hidraulikus szerszámokban, földmunkagépeken stb. előforduló, szakaszos és fo-
lyamatos forgómozgásokat valósítják meg. 

A sűrített levegős rendszerek általában 6–10 bar nyomásúak, és a róluk táplált gépi eszközök szabad 
kipufogásúak. 
Az olajhidraulikus rendszerek üzemi nyomása a néhányszor tíztől a párszor száz bar tartományba 
esik. Ezeknél a munkát végzett olajat lehűtik és visszavezetik a hidraulikus tápegység olajtartályába. 
Az olajhidraulikus rendszerek erő- és munkagépei az összes ismert hajtási mód közül a legnagyobb 
„energiasűrűségűek”, vagyis viszonylag kis befoglaló gépméretek mellett nagyon nagy teljesítmények 
vihetők át velük. 
A pneumatikus és hidraulikus rendszerekkel való munkavégzés, az ezeken a rendszereken végzett 
szerelés a berendezések alapos ismeretét és fokozott elővigyázatosságot igényel. A rendszereket 
sérült csővezetékekkel vagy tömlőkkel, valamint hibás szerelvényekkel üzemeltetni tilos! 

8.1.7. Láncok, sodronykötelek és szerelvényeik 
Az emelőgépek (daruk, emelőcsörlők), feszítőcsörlők és egyes földmunkagépek (pl. a köteles kotrók) 
egyszerű, de fontos elemei.  
A láncok és a kötelek csak húzóerő kifejtésére alkalmasak (nyomóerő kifejtésére nem).  

• A láncoknak több fajtája ismeretes, a lényegesebbek: 
– szemes lánc, 
– meghajtóláncok (görgős lánc, hüvelyes lánc), 
– csapos lánc (ez hevederekből és lánc-csapokból épül fel). Nagy erők kifejtésére alkalmas 

változata a láncszemenként kettőnél több (4, 6, 8) hevederből összeállított gall lánc. 
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• A sodronykötelek: 
– központi magból és 
– pászmákból épülnek fel, ez utóbbiak pedig  
– elemi szálakból. 

• Ismertebb csatlakozó szerelvényeik: 
– bekötő csap (csapszeg), 
– emelőhorog,  
– kötélszív,  
– szorítókengyel és  
– feszítősodronyoknál a jobb-balmenetes feszítő-csavarzat. 

Egyszerűségük ellenére a láncok, sodronykötelek és szerelvényeik kezelése szakszerűséget és fokozott 
elővigyázatosságot követel. Sérült lánccal, kötéllel és/vagy szerelvényekkel nem szabad munkát végezni! 

8.1.8. Csövek, csőszerelvények 
A folyadékok és gázok szállítására szolgáló merev anyagú csövek és rugalmas anyagú tömlők rendkí-
vül nagy átmérő-tartományban és anyagválasztékban készülnek. Itt csak a belvíz-átemelés szem-
pontjából fontos csövekkel foglalkozunk, de az alább elmondottak vonatkoznak az öntözővíz-
átemelés csővezetékeire is, mivel ezeknek a szivattyúzási feladatoknak a műszaki jellemzői (a szoká-
sos hazai viszonyok) között hasonlóak.  
A csöveket (a mm-ben megadott) DN névleges átmérővel vagy IN névleges belső átmérővel, továbbá 
(a bar-ban megadott) PN névleges nyomással jellemzik. 
A belvízvédelmi stabil szivattyú-telepeken használatos, állandó beépítésű csövek szokásos átmé-
rőtartománya DN 200 és DN 2200 mm, míg a belvízvédelmi mobil szivattyúk szállítható csőkészlete 
DN 200 és DN 600 mm közötti.  
E csövekben az áramló víz sebessége 2,0–3,0 m/s között van (általában: 2,5 m/s közeli), és ezeknek 
a csöveknek a névleges nyomásfokozata jellemzően PN 2,5 bar alatti. 

• A belvízszivattyúzásban szokásos csőfajták: 
– vasbeton csövek (egyes stabil szivattyútelepek szívó- és nyomóvezetékeinél), 
– öntöttvas csövek (régebbi stabil szivattyútelepen), 
– lemezből szegecselt acélcsövek (ugyancsak néhány régi stabil szivattyútelepen), 
– lemezből hegesztett (hossz-és keresztvarratos, vagy pedig spirálvarratos acélcsövek (a 

stabil szivattyútelepek és a mobil szivattyúállások leggyakoribb csővezetékei), 
– kettős (kívül bordás, belül sima) falú KPE (kemény polietilén) csövek (DN 500 mm-ig), 
– vékonyfalú, vászonbetétes gumiból készült tömlők (Taurus-tömlők) (DN 500 mm-ig), 
– szövettömlők belső gumibevonattal (ún. tűzoltótömlők, kis szivattyúkhoz, DN 125-ig). 

Az utóbbi három csőtípus kis súlya és hajlékonysága miatt jelentősen megkönnyíti és meggyor-
sítja a mobil szivattyúk telepítését, ezeknél viszont fokozott figyelmet kell fordítani az irány-
törések és a szabad csővégek megfelelő rögzítésére (aki menekült már életében egy osto-
rozó mozgást végző kerti locsolótömlő elől, az matematikai bizonyítás nélkül is el tudja képzelni, 
mekkora erőhatások ébredhetnek például a DN 300 vagy DN 500 mm-es csővezetékekben). A 
telepítés során arra is ügyelni kell, hogy a nyomás következtében a rugalmas csövek anyaga 
hossz- és keresztirányban is megnyúlik. 
A szivattyúk szívóvezetékét a cső behorpadásának elkerülése érdekében csak merev falú csö-
vekből szabad építeni. 

• A belvízszivattyúzásban szokásos csőkötések: 
– az acélcsövek esetében: hegesztett és karimás csőkötések, 
– a rugalmas anyagú csöveknél: különféle szorítógyűrűs kötések, 
– a szövött tűzoltó-tömlőkhöz: gyorskapocs (Storz-kapocs) és menetes csatlakozó elem. 

• A belvízszivattyúzásban használatos csőzárak: 
– laposházú éktolózár (öntöttvas vagy keménygumi zárótesttel), 
– csapózár, 
– csappantyú. 
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8–7. a) kép 

Gumizárású éktolózár 
8–7. b) kép 

Kézi működtetésű csapózár 
8–7. c) kép 
Csappantyú 

A csapózár és a csappantyú között az a különbség, hogy a csapózár tányérjának tengelye 
metszi a cső középvonalát és (kézi vagy gépi) kényszerműködtetéssel van felszerelve; a csap-
pantyú tányérjának tengelye viszont a cső középvonala fölött helyezkedik el, magát a tányért 
pedig az áramló víz tartja lebegésben. A szivattyú leállásakor a csappantyú önműködően záró-
dik, megakadályozva a víz visszaáramlását. Egyes típusok a tányér záráskori durva felütközé-
sét megakadályozó, külső vagy belső fékkel vannak felszerelve. 

8.2. VILLAMOS ISMERETEK 

8.2.1. Feszültség 

A villamos feszültség meghatározása: elektromos mezőben két pont között keletkező potenciálkü-
lönbség. Ilyen potenciálkülönbség jön létre a természetben a felhők vízcseppjeinek, jégkristályainak 
súrlódása, széttöredezése következtében az egyes felhők, vagy a felhők és a Föld felszíne között, 
aminek a villámlás a következménye.  
Az áramfejlesztő villamos gépek kapcsain a mágneses térerő vonalait metsző tekercsek végein, míg 
az akkumulátorokban és a szárazelemekben a bennük tárolt kémiai energia következtében jön létre 
potenciálkülönbség. 
A feszültség jele: U, gyakorlati mértékegysége a volt [V], vagy ennek ezerszerese: a kilovolt [kV]. 

8.2.2. Áram, áramerősség 

Ha két különböző elektromos potenciálú pontot valamilyen villamosan vezető tulajdonságú, például 
fémből készült vezetékkel összekötünk, a vezetékben megindul a villamos töltésű elemi részecskék 
áramlása, amit áramnak nevezünk.  
Az áram (vagyis a villamos töltések áramlási) erősségének jele I, mértékegysége az amper [A]. 
Az áram fémes vezető nélkül is létrejöhet: így a villamos ívhegesztés során és a villámok keletkezése-
kor is, vagy a nagyfeszültségű berendezések (pl. a távvezetékek és a vasúti munkavezetékek) meg 
nem engedett mértékű megközelítése esetében. Ilyenkor a villamos vezetés a levegő és a vízpára 
ionizációja (az atomcsoportok polarizációja, vagyis határozott irányba való rendeződése) következté-
ben jön létre (ívképződés, áthúzás). 
Az áramforrások kapcsait soha nem szabad közvetlenül összekötni egymással, mert rövidzárlat kelet-
kezik. Ez azon túl, hogy baleset- és tűzveszélyes, a fellépő zárlati áram nagysága következtében ma-
gát az áramforrást és a villamos hálózatot is megrongálhatja. 

8.2.3. Ellenállás 
Ha valamilyen áramforrásról táplált, adott feszültségű villamos hálózatra (vezetékrendszerre) különféle 
villamos fogyasztókat (lámpákat, hőelektromos készülékeket, motorokat stb.) kapcsolunk, az egyes 
fogyasztókon áthaladó áram erősségét a fogyasztók villamos ellenállása szabja meg.  
A fogyasztóknál az ellenállás, a feszültség és az áram közti összefüggést az Ohm-törvény írja le: 

I
UR =      , 

ahol R az ellenállás betűjele. Az ellenállás mértékegysége az ohm [Ω]. 
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8.2.4. Párhuzamos és soros kapcsolás 
• Párhuzamos kapcsolás 

A villamos hálózatokra a fogyasztók (általában) párhuzamosan csatlakoznak: 

 
8–3. ábra. Fogyasztók párhuzamos kapcsolása 

A párhuzamos kapcsolásnál feszültség értéke a hálózaton belül (a vezetékek ellenállása által 
okozott feszültségeséstől eltekintve) állandó, míg az áramforrást az egyes fogyasztókon átme-
nő áramok összege terheli: 

I = I1 + I2 + ... + In     . 
• Soros kapcsolás 

A soros kapcsolásra példa az akkumulátorokon belül a cellák kapcsolása: 

 
8–4. ábra. Akkumulátorcellák soros kapcsolása 

Soros kapcsolásnál az akkumulátorban az áramerősség értéke végig állandó, míg az egyes cel-
lák feszültsége összeadódik: 

U = U1 + U2 + ... + Un     , 
de (bármilyen soros áramkörben) az ellenállások is ugyanígy összeadódnak: 

R = R1 + R2 + ... + Rn     . 

8.2.5. Egyenáram, egyenáramú áramforrások 

Az egyenáramú áramforrások és áramkörök esetében (szárazelemek, akkumulátorok, egyenáramú 
tápegységek, dinamók, egyenáramú generátorok) az áramforrás kapcsain a feszültség polaritása (+/–) 
és a hozzájuk csatlakozó áramkörökben az áram iránya is állandó.  
Az egyenáram teljesítménye: 

P = U · I     . 
Gyakorlati mértékegységei a watt [W]; vagy ennek ezerszerese: a kilowatt [kW]. 
Az egyenáramú áramforrások fajtái: 

• szárazelemek (cink-szén, cink-mangán, alkáli-mangán, lítium-mangán stb.): általában 1,5 V, 3 
V, 4,5 V és 9 V névleges feszültséggel. (Ezektől eltérő feszültséget több elem sorba kapcsolá-
sával szoktak megvalósítani). Kis fogyasztású eszközökhöz készülnek (pl. zseblámpák, zsebrá-
diók és hasonlók). Az elemekben a vegyi energia villamos energiává való átalakítása egyirányú: 
az elemeket nem lehet újratölteni, és ezzel nem is szabad kísérletezni a robbanásveszély mi-
att! A lemerült elemeket nem szabad a készülékekben hagyni, mert az elekrolit-pasztájuk kifoly-
hat, ami tönkreteheti a készülékeket! 

• száraz akkumulátorok (lítium-ion, nikkel-metálhibrid): az előzőkön túlmenően olyan készülé-
kekbe, ahol a használat módja miatt az elemeket gyakran kellene cserélni (rádiótelefonok, digi-
tális fényképezőgépek stb.). Nagy előnyük, hogy kb. 500–1000 alkalommal újratölthetők.  
Figyelem:  
– a kereskedelemben kapható szárazelemek és a száraz akkumulátorok feliratozása álta-

lában idegen nyelvű, és az angol nyelvben az elemeket és az akkumulátorokat egyaránt a 

U

+ –
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„battery” szóval jelölik. Az újratölthető száraz akkumulátorok angol megjelölése: 
„rechargeable battery” (de német nyelvű feliratokban is előfordul ennek megfelelője: 
„aufladbare Batterie”); 

– a szárazelemek, vagy pedig az akkumulátorok párhuzamos kapcsolása során ügyelni 
kell arra, hogy csak az azonos pólusokat szabad egymással összekapcsolni, és hogy a 
párhuzamosan kapcsolt áramforrások típusa, névleges feszültsége és névleges árama, 
valamint töltöttségi állapota egymás közt megegyező legyen! 

• savas akkumulátorok: (kénsav elektrolit-folyadékkal; ólom-ólomszulfid elektródákkal). Rövid 
(pár másodpercnyi) ideig nagy (akár 100 A feletti) áramot is képesek leadni. Leggyakoribb al-
kalmazásuk a gépjárművek, földmunkagépek, szivattyú-, kompresszor- és áramfejlesztő gép-
csoportok (aggregátok) belsőégésű motorjainál a villamos energia tárolása és a motor villa-
mos rendszereinek ellátása, ill. e gépek indításakor az indítómotor meghajtása; 

• lúgos akkumulátorok: (nátronlúg elektrolit-folyadékkal; nikkel-kadmium, nikkel-vas vagy cink-
ezüst elektródákkal). Ezeket különleges alkalmazásokhoz (pl. nagy teljesítményű műszerekhez) 
használják; (mivel a savas akkumulátorokhoz képest kisebb karbantartási igényűek, és bármi-
lyen helyzetben üzemeltethetők). 
Az akkumulátorokat és a töltőberendezéseket mindig párhuzamosan kell egymáshoz csatla-
koztatni, vagyis a „+” jelű vezetéket (vagy érintkezőt) az akkumulátor „+” pólusához, a „–” jelűt a 
„–” pólushoz, különben zárlat, robbanás és tűz keletkezhet; 

• áramfejlesztő gépek: működésük az indukció elvén alapul. Ha egy elektromos vezetőt mág-
neses erőtérben mozgatunk úgy, hogy a vezető a haladása közben keresztezi a mágneses erő-
vonalakat, a vezetékben feszültség keletkezik. Több elektromos vezetőt célszerű formában te-
kercsekbe rendezve és a tekercseket két vagy több pár mágneses pólus között forgatva a fe-
szültség folyamatos lesz. Egyenáramú áramfejlesztő gépek: 

– dinamók: állandó mágnesből készült vasmaggal ellátott, egyenáramot előállító villamos 
forgógépek (kerékpárokhoz, motorkerékpárokhoz, egyes kisteljesítményű személy-
gépkocsikhoz, ívhegesztéshez), 

– egyenáramú generátorok: villamos árammal gerjesztett mágnesekkel ellátott, nagy telje-
sítményű kommutátoros forgógépek közlekedési és különleges ipari alkalmazásokhoz. A 
kommutátor (= mechanikus egyenirányító) egy rézlemezekből és szigetelők-szeletekből 
álló hengeres test, amelyben a forgórész-tekercsek végei egy-egy rézlemezhez csatla-
koznak, a keletkező egyenáramot szénkefékkel veszik le a kommutátor-lemezekről.  
(Egyenáramú generátorként szokták még említeni a gépkocsik villamos generátorait is, de 
ezek valójában egyenirányítóval felszerelt, 3 fázisú, váltóáramú generátorok.) 

8.2.6. Egyenáramú motorok 
Általában kis teljesítményű hajtásokban (pl. a gépjárművek villamos segédberendezéseinél), vagy 
különleges alkalmazásokban találkozhatunk velük. Régebben elterjedten használták őket a változtat-
ható fordulatszámú (és irányú), nagy teljesítményű villamos hajtásoknál is (például az acélipari hen-
gerművekben, a közúti és nagyvasúti villamos vontatásban, vagy a gépészeti laboratóriumokban). 
Jelentőségük (a váltóáramú gépek fordulatszám-szabályozási technikájának fejlődése következtében) 
visszaszorulóban van. 
Az egyenáramú motorok (a generátorokhoz hasonlóan) ugyancsak kommutátoros forgórésszel ké-
szülnek. Nagyobb teljesítménynél az állórészük mágnesei villamos gerjesztésűek. Az alkalmazási 
céltól függően készülhetnek: 

– (a forgórésszel sorba kapcsolt) soros, 
– (a forgórésszel) párhuzamos, vagy 
– vegyes gerjesztéssel. 

8.2.7. A váltakozó áram és alkalmazásai. Egyfázisú motorok 
Az erősáramú berendezések többsége váltakozó feszültségirányú árammal (= váltóárammal) műkö-
dik. Ennek oka az, hogy a váltóáram 

– előállítása és átalakítása az egyenáraméhoz képest egyszerűbb felépítésű gépekkel le-
hetséges, 

– nagy távolságra való szállítása kisebb hálózati veszteségekkel jár. 
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A váltófeszültség változásának időbeli lefutását egy (hullámformát leíró) matematikai függvénnyel (a 
„szinuszgörbével” lehet ábrázolni): 
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8–5. ábra: Egyfázisú, 50 Hz frekvenciájú, 230 V névleges értékű váltakozó áram  

feszültségének egy perióduson belüli, időbeli lefutása 
A váltóáram és váltófeszültség fő jellemzője: a váltóáramú forgógépek és egyéb berendezések csatla-
kozó kapcsainak feszültsége folyamatosan változik, és azok polaritása (+/–) fél fordulatonként felcse-
rélődik. A változás gyakoriságát jellemző mennyiséget frekvenciának nevezik. A frekvencia értéke azt 
mutatja meg, hogy a váltófeszültség hány teljes (pozitív és negatív félhullámból álló) szakaszt, vagyis 
periódust fut be 1 másodpercnyi idő alatt.  
A frekvencia jele f, mértékegysége a herz [Hz]. Az európai villamos hálózatokban 50 Hz frekvenciát 
alkalmaznak, míg Észak-Amerikában 60 Hz van szokásban. Egyes külföldi nagyvasúti vontatási rend-
szerekben 16 ⅔ Hz is előfordul. A váltóáramú hálózatokban az áramerősség a feszültséghez hason-
lóan (vagyis szinusz-hullám formájában) váltakozik.  
A váltóáramú berendezésekben a feszültség és az áramerősség úgynevezett effektív értékeivel szá-
molnak (és névleges értékként ezeket az értékeket adják meg a gépek adattábláján is). Effektív érté-
kűnek azt az egyenfeszültséget és egyenáramot tekintik, ami valamilyen villamos vezetőben ugyan-
annyi hőt fejleszt, mint a szóban forgó váltófeszültség, illetve váltóáram. Amint az a 9-5. ábrából is 
látszik: a feszültség csúcsértéke majdnem másfélszerese (pontosabban: 1,41-szerese) a névleges ( 
=effektív) értéknek (de ugyanez igaz az áramerősség esetében is). 
A villamos áramkörökben különféle tulajdonságú, soros és/vagy párhuzamos kapcsolású áramköri 
elemeket (úgynevezett „tagokat”) találunk: 

– „induktív” tagok (ilyenek az elektromágneses berendezések és készülékek, mint pl. a 
fénycsövek fojtótekercsei, de a villamos forgógépek és a transzformátorok mágnes-
tekercsei is), 

– „kapacitív” tagok (jellegzetes képviselőik a kondenzátorok),  
– „ohmikus” tagok (mint pl. a hagyományos izzólámpák és a hőelektromos készülékek: fűtő-

testek, villanytűzhelyek, vasalók stb.). 
A kapcsolási rajzokon szokásos leggyakoribb rajzjelölések: 

Induktív (L) tagok: 
(vasmagos mágnestekercsek)

Kapacitív (C) tagok: 
(kondenzátorok) 

Ohmikus (R) tagok: 
(ellenállások) 

 
8–6. ábra: A váltakozó áramú villamos áramkörök legfontosabb elemeinek rajzjelei 

Ueff = 230 V 



8. GÉPÉSZETI ÉS SZERSZÁM ISMERETEK 

 193

A gyakorlat szempontjából a váltakozó áramú hálózatok vonatkozásában (a részletek és a matemati-
kai levezetések mellőzésével) annyit érdemes megemlíteni, hogy a különféle áramköri tagok egy adott 
villamos berendezésben, de a villamos hálózaton belül is különbözőképpen befolyásolják a feszültség 
és az áram (egymáshoz képest való) időbeli lefolyását: 

– az induktív tagok (az úgynevezett „belső indukció” következtében) késleltetik az áramot a 
feszültséghez képest, 

– ezzel szemben a kapacitív tagok siettetik, 
– míg az ohmikus tagok ebből a szempontból közömbösek. 

A feszültség és az áram egymáshoz képesti eltolódását a φ fáziseltolódási szöggel, illetve ennek a 
cos φ (koszinusz fí) nevű szögfüggvényével fejezik ki. Ez az adat fel van tüntetve a váltakozó áramú 
villamos berendezések adattábláján is. 
Az egyfázisú váltakozó áram hasznos teljesítménye: 

P = U · I · cos φ    . 
A cos φ értéke nagyon lényeges az áramszolgáltatók szempontjából, amit az árszabásukban is érvé-
nyesítenek. Az induktív fogyasztók feszültség-áram fáziseltolódását ezért (például: a szivattyútelepek 
szintjén) úgynevezett fázisjavító kondenzátor-telepekkel szokták kiegyenlíteni. 
A gyakorlatban az egyfázisú váltóáramot csak kis fogyasztású (főként háztartási célú) hálózatokban 
és készülékekben használják kb. 10 A áramfelvételig, valamint egyes különleges alkalmazásokban 
(így a vasúti vontatásban).   
Háztartási gépekben (egészen kis, pár száz watt teljesítményig) találkozhatunk a váltóáramú kom-
mutátoros motorokkal is. Ezek tulajdonképpen „mindenevők”, vagyis egyen- és váltóárammal egy-
aránt meghajthatók. 
A villamos forgógépek esetében (körülbelül 10...15 A áramfelvétel felett) már célszerűbb a 3 fázisú 
gépek alkalmazása, azok egyszerűbb és célszerűbb kivitele (és olcsóbb ára) következtében. 

8.2.8. Háromfázisú forgógépek 
A háromfázisú villamos forgógépek (és hálózatok) működése azon a felismerésen alapul, hogy egy-
azon villamosgép állórészében (akár több) egymáshoz képest 120°-ban eltolt mágneses póluspár is 
elhelyezhető, ami egyenletesebben forgó mágneses mező kialakítását teszi lehetővé. Ezeknek a gé-
peknek a viszonylag egyszerű felépítése számos műszaki előny kiaknázására nyújt lehetőséget.  
A háromfázisú távvezetékekben ezért 3 fázisvezetőt alkalmaznak. Az egyes fázisvezetőkben a váltó-
áramú periódusok egymáshoz képest 1/3 periódussal eltolva követik egymást. 
A háromfázisú váltakozó áram teljesítménye: 

ϕcos3 ⋅⋅⋅= IUP       ,  ahol 

3 (gyök 3) azt a számot jelöli, amelyet önmagával megszorozva 3-at kapunk eredményül. Értéke kb. 1,73. 
A háromfázisú forgógépek alapvetően két csoportba sorolhatók: 

– szinkron generátorok és motorok, 
– aszinkron generátorok és motorok. 

Ezeken a csoportokon belül a gépek belső felépítése gyakorlatilag azonos (tehát – megfelelő felté-
telek esetén – ugyanazt a gépet generátorként vagy motorként is lehet alkalmazni). 

 
8–7. ábra. a) 3 fázisú forgógép elvi működése; b )a fázisfeszültségek időbeli lefutása 

Mágneses forgórész  
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A szinkrongépek együtt forognak a bennük keletkező, forgó mágneses mezővel. A szinkrongépek 
fordulatszáma (az úgynevezett „szinkron fordulatszám”) és a hálózati frekvencia között szoros össze-
függés van: 

p
fn ⋅

=
60

     , ahol: 

– n [1/min] a percenkénti fordulatszám, 

– f [Hz] a frekvencia, és 

– p a gép állórészében található mágneses póluspárok száma, míg  
– a 60-as szorzó a perc/másodperc átváltási viszonyból származik, 

A (görög eredetű) „szinkron” szó azt jelenti, hogy a villamos forgógép forgórésze a gépben kialakuló 
mágneses mezővel együtt forog. Az előző képlet szerint: az 50 Hz-es frekvenciájú forgógépekben 
szokásos szinkron fordulatszámok a mágneses póluspárok (eggyel, kettővel, hárommal, vagy ezek 
többszöröseivel osztható számától függően): 3000, 1500, 1000, 750 stb. 
Az „aszinkron” gépeknél a forgórész fordulatszáma a mágneses mező fordulatszámától eltérő (ahhoz 
képest kis mértékben siet vagy késik, attól függően, hogy a forgógép generátorként vagy motorként 
működik). A „sietés” vagy „késés” százalékos mértékét itt is az úgynevezett szlip-pel adják meg (a 
szlip fogalmával már találkoztunk a szíjhajtások esetében). A szlip értéke a villamos vagy mechanikus 
terheléstől függ. Ez esetben 1 és 7% közötti. 

• A szinkron generátorokat a hagyományos, nagy (vagy közepes) teljesítményű hőerő-
művekben és vízerőművekben alkalmazzák. A villamos hálózatra való rákapcsolásuk és az az-
zal való együttműködésük bonyolult vezérlési rendszert igényel.  

• Az aszinkron generátorok a szélerőművek megjelenésével terjedtek el szélesebb körben (de 
újabban már a kisebb teljesítményű vízerőművekben is alkalmazzák őket). Az aszinkron gene-
rátorok szabályozását lényegében maga a (sok és nagyteljesítményű szinkron generátorról táp-
lált, országos vagy nagyobb kiterjedésű) együttműködő villamosenergia-hálózat végzi (ami 
mintegy „magával viszi” a kisebb aszinkron generátorokat is). Az ilyen hálózatra kapcsolt 
aszinkron generátorok összes teljesítménye nem haladhatja meg az együttműködő villamos há-
lózat összteljesítményének mintegy 35%-át (a hálózat „szétesésének” veszélye miatt).  
Az aszinkron generátorok indítása többnyire „motoros” üzemmódban történik, ezért „sziget-
üzemben” (vagyis kis hálózatok önálló ellátására) nem alkalmasak. 

• Szinkron motorok. Ezeket csak egészen nagy teljesítmények esetében és/vagy különleges al-
kalmazásokhoz használják. Vízügyi alkalmazásuk nem jellemző. 

• Aszinkron motorok. A váltakozó áramú aszinkron motorok (egyszerű felépítésük és sokoldalú 
alkalmazhatóságuk következtében) a világ legnagyobb darabszámban gyártott erőgépei. Ez a 
körülmény is indokolja, hogy itt egy önálló szakaszt szenteljünk nekik. 

8.2.9. Az aszinkron motorok felépítése és működése 

Ha a háromfázisú villamos forgógép tekercseit a hálózatra kapcsoljuk, a tekercsekben folyó áram 
forgó mágneses teret hoz létre. A gyakorlatban a  

• rövidre zárt (úgynevezett kalickás) forgórészű, vagy pedig a 
• csúszógyűrűs aszinkron motorokat használják.  

A rövidre zárt forgórész „tekercselése” vastag réz vagy alumínium rudakból áll, amelyeket a két végü-
kön egy-egy gyűrű zár rövidre, mintegy „kalicka” (mókuskerék) alakot formázva. Ezeket a motorokat 
kb. 50 kW teljesítményig alkalmazzák.  
A csúszógyűrűs motoroknál a forgórész tekercsvégeit kivezetik a (szénkefés áramleszedőkhöz csatla-
kozó) csúszógyűrűkre. 
Kisebb teljesítményeknél (kb. 2 kW-ig, elsősorban a háztartásokban) egyfázisú aszinkron motorokat 
használnak. Ezeknél az állórész tekercselése 2 tekercsből áll, amelyek közül az egyikkel (az úgyne-
vezett „segédfázis-tekerccsel”) indító-kondenzátort vagy pedig fojtótekercset kapcsolnak sorba.  
Az aszinkron motorok indításánál lényeges szempont, hogy a forgó tömegek mozgásba hozásához 
szükséges többlet-teljesítmény igényük miatt a „direkt indításnál” az indítási áramuk többszöröse 
(akár nyolcszorosa is) lehet a névleges áramfelvételüknek. Ez erősen igénybe veszi a motort, de a 
villamos hálózatot is. Elkerülésére (leggyakrabban) a következők valamelyikét alkalmazzák: 
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– a motor túlmelegedésének elkerülése céljából korlátozzák a motorok bekapcsolási gyakoriságát, 
– a közepes (10–20 kW) teljesítményű, rövidre zárt forgórészű motorok állórész-tekercseinél 

„csillag-háromszög” (más elnevezései: csillag-delta, Y/Δ) indítást alkalmaznak, 
– a csúszógyűrűs motoroknál az indítási folyamat során a forgórész tekercseivel (sok foko-

zatban csökkenthető) indító-ellenállást kapcsolnak sorba, 
– a motor állórészét több, egymástól eltérő mágneses pólusszámú áramkörrel tekercselik 

(az úgynevezett Dahlander-féle, vagy pólusváltós motoroknál), és ezek között a motor fel-
gyorsításához átkapcsolást alkalmaznak, 

– legújabban pedig (az erősáramú frekvenciaváltók és a szabályozható fordulatszámú vál-
tóáramú hajtások használatának elterjedésével) mikroszámítógép által vezérelt, progra-
mozott lágyindító berendezéseket használnak. 

A csillag-háromszög kapcsolásnál a motor állórészének tekercsei (az automatikus csillag-delta 
kapcsoló-berendezés segítségével) először csillag-alakzatban, majd a motor „felpörgése” után három-
szög-alakzatban kapcsolódnak egymáshoz: 

a) b) 

 
8–8. a) ábra. Háromfázisú tekercselés csillag-kapcsolása 

8–8. b) ábra. Háromfázisú tekercselés háromszög-kapcsolása 

A szokásos középfeszültségű hálózatokban csillagkapcsolásban a közös „csillagpont” és a tekercsek 
végpontjai között 230 V fázisfeszültség, míg háromszög-kapcsolásban a tekercsek végpontjai között 
400 V vonali feszültség mérhető. 
1994. előtt a 220/380 V-os középfeszültségű rendszerek voltak szabványosak (ilyen berendezésekkel 
még ma is sűrűn találkozhatunk). 
A háromfázisú motorok forgásiránya egyszerűen megváltoztatható két tetszőleges fázis megcseré-
lésével. A kisebb 3 fázisú villamosgépeket eleve forgásirány-váltó kapcsolóval szállítják. 

8.2.10. Transzformátorok 

 

A transzformátorok olyan váltóáramú áramátalakí-
tó gépek, amelyek (az esetleges hűtőventilátorok 
kivételével) forgó alkatrészt nem alkalmaznak. 
A primer tekercs váltóárama váltakozó irányú és 
erősségű mágneses erővonal-áramlást (mágne-
ses fluxust) hoz létre a vasmagban. A mozgó 
mágneses tér erővonalai metszik a szekunder 
tekercs meneteit, és így utóbbiakban áram indu-
kálódik. 
A vasmagban keletkező (és hőveszteséget okozó) 
örvényáramok kiküszöbölésére a vasmagot elekt-
romosan szigetelt vékony lemezekből készítik. 

8–9. ábra. Transzformátor elvi felépítése 

A primer és szekunder feszültség aránya megegyezik a tekercsek mentszámának arányával: 
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Mivel a vezetékek villamos vesztesége nagy mértékben függ a vezetékekben folyó áram erősségétől: 

RIRIIUIP veszteségveszteség ⋅=⋅⋅=⋅= 2        , 

csillagpont 
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ezért az erőművekben a feszültséget feltranszformálják, és a távvezetékeken a villamos energiát nagy 
feszültségű és kis erősségű árammal szállítják. A felhasználás helyén a feszültséget (szintén transz-
formátorral) a helyi elosztó vagy a fogyasztói hálózat igényei szerint alakítják át. 

8.3. BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK 
A belsőégésű motorok a villanymotorok után a legnagyobb darabszámban elterjedt erőgépek. Ezekben a 
tüzelőanyag nagy sebességgel ég el a munkahengerben (vagy a munkatérben). Az égés hevessége miatt 
robbanómotoroknak is nevezik őket (de ez az elnevezés nem pontos az égés szabályozott volta miatt). 
Osztályozásuk különféle szempontok szerint történhet: 

– az üzemanyag fajtája szerint: benzinmotorok, nyersolajmotorok, gázmotorok; 
– a munkafolyamat ütemeinek száma szerint: 2 vagy négyütemű motorok, forgódugattyús 

(Wankel) motorok, gázturbinák; 
– a hengerek száma szerint: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 24 stb. hengeres motorok. A kis hen-

gerszámú motorok járása nagyon egyenetlen, amit a főtengellyel együtt forgó ellensúly-
okkal (úgynevezett „sonkákkal”), illetve nagyméretű lendkerékkel egyenlítenek ki; 

– a hengerek elrendezése szerint: függőleges hengerű egysoros, vízszintes hengerű két-
soros (boxer) és ferde elrendezésű kétsoros motorok (V-motorok), körkörös elrendezésű 
(csillag-) motorok; 

– a hűtés módja szerint: vízhűtéses és léghűtéses motorok; 
– az indítás módja szerint: villamos vagy kis belsőégésű indítógéppel, sűrített levegővel, 

lendkerekes hajtóművel, rugóerő-tárolós indítóval, berántó-kötéllel indított motorok; 
– az alkalmazási cél (pl. a hajtott munkagép fajtája) szerint: járművek (gépkocsik, mozdo-

nyok, úszójárművek, repülőgépek) motorjai; földmunkagépek, emelőgépek, szivattyúk, 
légsűrítők, áramfejlesztők, hidraulikus tápegységek stb. motorjai; állandó telepítésű (sta-
bil) motorok; s így tovább. 

Az alábbiakban csak a leggyakoribb dugattyús motorok működését ismertetjük. 

8.3.1. Benzinmotorok 
A legelterjedtebb belsőégésű dugattyús motor a négyütemű (Otto-féle) benzinmotor. 
Működési vázlata: 

 
8–10. ábra. Négyütemű benzinmotor elvi működése és nyomás-térfogat diagramjai 

1. Szívóütem. A dugattyú lefelé mozog és gázkeveréket szív be a nyitott A szívószelepen keresztül; a 
B kipufogószelep zárva van. 

2. Sűrítő-ütem. A dugattyú felfelé mozog és a gázkeveréket összenyomja. Üzemben levő motorban a 
nyomás 8-10 bar, a hőmérséklet kb. 600 °C. A szelepek ilyenkor zárva vannak. 
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3. Munka-ütem. A villamos szikra a gázkeveréket begyújtja. A kb. 25–30 bar nyomású, 1500 °C hő-
mérsékletű égő gáz a dugattyút lefelé mozgatja. A szelepek zárva vannak (c). 

4. Kipufogó-ütem. A felfelé mozgó dugattyú az égésterméket a nyitott B kipufogó-szelepen keresztül 
kinyomja; az A szelep zárva van (d). 

A dugattyút a főtengellyel a hajtókar köti össze. A négy ütem alatt a főtengely két teljes fordulatot végez. 
Mivel a négy ütem közül csak egyben van munkavégzés, a motor járása nem egyenletes, ezért több (4–
8) hengert használnak; a hengerek munkaütemei meghatározott sorrendben következnek egymás után. 
A szívó- és kipufogó-szelep zárását és nyitását a főtengelyhez kapcsolt vezérlőmű biztosítja. A gázke-
verék begyújtását a gyújtógyertyában (Gy) keltett elektromos szikra végzi. 

8.3.2. Kétütemű benzinmotorok 
Kis teljesítményű gépekben előnyösebb a kétütemű motor alkalmazása. Szerkezetük egyszerűbb, és 
olcsóbbak a négyütemű motoroknál. A kétütemű motorban nincsenek szelepek. Ezek szerepét a du-
gattyú és a dugattyú alatti térrész, a forgattyúház veszi át. 

 
8–11. ábra. Kétütemű benzinmotor elvi működése 

1. Szívó- és sűrítő-ütem. A felfelé haladó dugattyú a forgattyúházba a porlasztón keresztül gázkeve-
réket szív be, ugyanakkor a dugattyú felett a hengerben sűrít (a). 

2. Munka- és kipufogó-ütem. A robbanás a dugattyút lefele mozgatja. Ez a forgattyúházban az előb-
bi ütemben beszívott gázkeveréket elősűríti (b). Mielőtt a dugattyú elérné a legmélyebb helyzetét 
(alsó holtpont), szabaddá teszi a kipufogónyílást és valamivel később az áteresztő-csatornát (c). így 
a hengerbe a kipufogócsőből eltávozott égéstermékek helyére a forgattyúházban elősűrített gázke-
verék kerül. Ezután a folyamat elölről kezdődik. 

A kétütemű benzinmotorok szokásos üzemanyaga olaj és benzin 1 : 20 súlyrész arányú keveréke. Az 
olaj adagolása a munkatérben lévő súrlódó gépelemek (dugattyúgyűrűk, csapágyak) kenéséhez szük-
séges. A benzin tökéletes elégéséhez aránylag sok levegőre van szükség (1 kg benzinhez 16 kg le-
vegő). Ugyanis ha a benzint meggyújtjuk, annak csak a levegővel érintkező felülete ég. A hengerbe 
jutó benzingőz robbanásszerű gyorsasággal való égéséhez a benzin igen finom elporlasztása szük-
séges, hogy így a benzin a levegővel teljes egészében érintkezzék. Az üzemanyag porlasztását a 
benzinmotorokban a porlasztó (karburátor) végzi. 
A négyütemű benzinmotorok gazdasági hatásfoka 25–30%, a kétütemű benzinmotoroké a bennük 
lezajló tökéletlen égés miatt még ennél is alacsonyabb. A kétütemű motorok a bennük végbemenő 
tökéletlen égés miatt a környezeti levegőt erősen szennyezik, ezért alkalmazásuk az utóbbi időben 
jelentősen visszaszorult. 

8.3.3. Diesel-motorok 

 
8–12. ábra. Diesel-motor elvi működése és nyomás-térfogat diagramja 
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Olcsóbb üzemanyaggal (gázolajjal) és nagyobb hatásfokkal (kb. 35%) dolgoznak a Diesel-féle nyersolaj-
motorok. Ezekben a beszívott, majd 30-40 bar-ra összenyomott (AB és BC szakasz) és ezáltal kb. 600–
800 °C-ra felmelegedett levegőbe fecskendezik be a porlasztott nyersolajat. A korszerű Diesel-motoroknáll 
a beszívott levegő nyomását turbókompresszorral (feltöltéssel) növelik meg. A magas hőmérsékleten az 
üzemanyag meggyullad (C pont) és folyamatosan elég (CD szakasz), illetve munkát végez (DE szakasz). 
A Diesel-motor (az Otto-motorhoz hasonlóan) kétütemű kivitelben is készül. 

8.4. A SZIVATTYÚTELEPEK GÉPÉSZETE 
Ebben a fejezetben elsősorban a belvízszivattyú-telepekkel foglalkozunk, de az itt elmondottak több-
nyire vonatkoznak a más célú szivattyútelepek (öntözővíz-átemelő telepek, vízmű-telepek, szennyvíz-
telepek, hőerőművek hűtővízellátó telepei) gépészeti berendezéseire is.  
A gépészeti berendezéseket a következőképpen osztályozhatjuk: 

• főgépek: 
– szivattyúk, 
– hajtógépek (motorok),  

• közlőművek, 
• energiaellátó berendezések (kazánok, üzemanyag-ellátó rendszerek, transzformátorok stb.); 
• csővezetékek és szerelvényeik. Biztonsági okokból egy csővezetéken két független csőzáró 

szerelvényt (általában csappantyút és tolózárat, vagy csappantyút és csapózárat) alkalmaznak; 
• gépészeti segédberendezések: 

– daruk, 
– a kenés (olajkenés, zsírkenés) segédgépei, 
– légtelenítő berendezések, 
– uszadékfogók, gerebek, öntisztító mozgógerebek,  
– gerebtisztító gépek. 

• villamos- és egyéb segédberendezések: 
– kapcsolóberendezések, 
– fordulatszám-szabályozók,  
– távjelző- és távirányító berendezések, 
– kézi irányítású és önműködő (automata) vezérlőberendezések. 

8.4.1. Szivattyúk 
A szivattyúkat az alábbi szempontok alapján osztályozhatjuk: 

• a működési elv szerint: 
– örvényszivattyúk (a főgépek ma már kizárólag ebbe a csoportba tartoznak), 
– térfogatkiszorításos szivattyúk (a segédgépek között találhatunk ilyeneket); 

• a tengelyelrendezés szerint: 
– vízszintes tengelyű, 
– függőleges tengelyű, 
– ferde tengelyű szivattyúk;  

• a járókerék kialakítása szerint: 
– a) radiális (sugárirányú) kiömlésű, 
– b) axiális (tengelyirányú) átömlésű (vagy szárnylapátos), 
– c) félaxiális (vagy vegyes) átömlésű szivattyúk.  

A belvízszivattyú-telepeken (azok hosszú történelmi fejlődése következtében) mindhárom típu-
sú járókerék előfordul. A belvízgépészetben a radiális járókerekekből általában egy szivattyún 
belül kettőt alkalmaznak, egymásnak háttal összeépítve és elválasztó-fal nélkül (a kettős beöm-
lésű csigaházzal épített szivattyúkban); 
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        a) b) c) 

D 1 D 2

 Szárnylapátok  
Lapátok

Szívás  

8–13. ábra. Örvényszivattyúk járókerék-típusai 

• a szabályozás fajtája szerint: 
– fojtásos szabályozás a nyomóoldali tolózár részleges zárásával. Nagyon gazdaságtalan 

eljárás, mivel a fojtás teljesítmény-veszteséget okoz, de néha szükség lehet rá; 
– megkerülő-vezetékes szabályozás (by-pass): a víz egy részét a nyomóoldalról vissza-

vezetik a szívóoldalra, 
– fordulatszám-szabályozás. A belső égésű motoroknál egyszerűen megvalósítható, de 

az újonnan épült telepeknél már az aszinkron villanymotoroknál is használják; 
– szabályozás a járókerék-lapátszög elállításával. Nagy szárnylapátos gépeken használ-

ják, ezeknél a lapátok akár üzem közben is állíthatók; 
– előperdület-szabályozás (ennél a vízsugár forogva érkezik a járókerékre, azzal egyező 

vagy pedig ellenkező irányú perdülettel). Ezt a szabályozási módot az ipari vízellátásban 
és egyes szennyvíz-szivattyúknál használják (de jól megfelelne a belvíztelepeken is). 

A stabil szivattyútelepek néha egy, de a vízszállítás lépcsőzése érdekében akár több (2–4, sőt: 8) 
főgéppel épülnek. Ezek lehetnek azonos teljesítményűek is, de gyakran előfordul nagyobb és kisebb 
vízszállítású gépek párhuzamos alkalmazása is. Ennek ellenére előfordulhat a gépenkénti szabályo-
zás szükségessége is, mivel a szivattyúzás hidrológiai feltételei változhatnak. Így megváltozhat: 

• az érkező vízhozam, 
• a belvízcsatorna (vagyis az alvíz) vízszintje, 
• a befogadó (vagyis a felvíz) vízszintje, és 
• a csővezeték áramlási 

Ezekkel együtt megváltozik a szivattyú és a csővezeték közös munkapontja is. Ezeket a változásokat 
a 8–14. ábra mutatja be: 

 
8–14. ábra: Szivattyú és csővezeték közös munkapontjai 

A 8–14. ábrán a következő (egymástól független!) változásokat lehet megfigyelni: 
• A szivattyú jelleggörbéje a fordulatszám növelésével az n1 < n2 < n3 fordulatszámokhoz tartozó 

alakokat veszi fel. Ezek valamelyik (pl. a h’1 jelű) csővezetéki jeleggörbén 3 különböző vízszállí-
tású pontot metszenek ki. 

Q [m3/s] 

Hg2 

Hg1 

n1 
n2 n3

h’2

h’1

h’3

H [m] 
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• Ha a Hg geodetikus emelőmagasság, vagyis a felvízszint és az alvízszint különbsége Hg1-ről 
Hg2-re növekszik, a csővezetéki jelleggörbe felfelé eltolódik, és h’1-ről h’2-re változik. Az n1, n2, 
n3 jelű szivattyú-jelleggörbéken (az új metszéspontokban) új munkapontok alakulnak ki. 

• Ha a Hg1 geodetikus emelőmagasság értéke változatlan marad, de a csővezetéki jelleggörbe 
„elhangolódik”: a h’3 jelű csővezetéki jelleggörbét kapjuk. Ez megint másik 3 munkapontot metsz 
ki a szivattyú-jellegörbéken. 

Ez utóbbi fordul elő például a félig zárva felejtett tolózárnál, vagy ha a gerebek eltömődnek, vagy ha a járókerék lapátjai 
közé feltekeredik valami elhagyott gumitömlő, esetleg a szívócsőben ottfelejtenek egy talicskát egy rend vatta-ruhával 
és egy pár gumicsizmával (megtörtént, véletlen jellegű esetekről van szó; ezek lehetősége pedig végtelen)! 
Itt kell megemlíteni a kavitáció (= üregképződés) jelenségét (lásd a 4.1. fejezetet). Ha a szivattyú a tervezési 
munkaponttól eltérő üzemi viszonyok között dolgozik, először „morgás-szerű” zajt hallani. Súlyosabb esetekben 
„zörgő hangot” hallunk, mintha a szivattyú „kavicsokat szállítana”. Teljesen kifejlődött kavitáció esetében (szinte 
elviselhetetlen erősségű) „dübörgés-szerű” zajt hallani. Ilyenkor a szivattyú által szállított folyadékban az alacsony 
nyomású pontokon parányi gőzbuborékok (üregek) keletkeznek, amelyek az áramlás által valamilyen magasabb 
nyomású helyre tovább szállítva összeroppannak, és bennük pontszerűen olyan rendkívüli fizikai folyamatok 
lépnek fel, mint pl. a zivatarfelhőkben: nagyon magas hőmérséklettel, nagy felületi nyomással és villámszerű 
jelenségek kialakulásával. A kavitációs üzem rendkívül káros: a szivattyú járókereke akár pár hét alatt is olyan 
lyukacsos lesz, mint akár az emmentáli sajt. 

8.4.2. Hajtógépek, közlőművek 
A szivattyúk hajtógépei: 

• gőzgépek (régi, muzeális telepeken találunk ilyeneket; ma már nincsenek használatban); 
• gázmotorok (a régi belvíztelepek fagáz-motorjai szintén muzeális gépek, de pl. a szennyvízte-

lepeken modern biogáz-motoros hajtásokkal is találkozhatunk); 
• benzinmotorok (ma már csak a kisebb mobil szivattyú-aggregátokban); 
• Diesel-motorok (a régebbi, még nem villamosított telepeken találkozhatunk velük, de a mobil 

szivattyúaggregátok túlnyomó többségét is Diesel-motor hajtja); 
• villanymotorok (elsősorban 3 fázisú aszinkron motorok, a modern telepeken frekvenciaváltós 

fordulatszám-szabályozással). 
A főgépek közé épített közlőművekkel főleg olyan telepeken találkozunk, ahol a régi, kis fordulatszámú 
szivattyúkat hajtó lassú járású gépeket (gőzgépeket, gázmotorokat) a telep villamosítása során na-
gyobb fordulatszámú villanymotorokkal cserélték fel. A szokásos közlőművek: 

• a lapos-, vagy az ékszíj-hajtás, 
• a homlok- és kúpfogaskerekes hajtóművek. 

8.4.3. A szivattyútelepek fejlődésének irányai 
Az előzőekben a hajtások fejlődési irányát már bemutattuk. A merülőmotoros szivattyúk megjelenése 
azonban teljesen új telep-építési megoldásokat hozott magával. A merülőmotoros szivattyúagregátok 
esetében a szivattyú és a villamos hajtómotor egyetlen, szerves egységet alkotó gépbe van építve, és 
a motor is a vízbe merül. Mivel a munkaközeg (vagyis a víz) a motort hatásosabban hűti, mint a ha-
gyományos léghűtés, a korábbi gépcsoportokhoz képest lényegesen kisebb tömegű és egyszerűbb 
felépítésű gépegységek alakíthatók ki. 

• A merülőmotoros szivattyútelepek előnyei: 
– lényegesen kisebb befoglaló méretű és tömegű gépcsoportokat kell beépíteni, 
– a szivattyútelep alépítménye és felépítménye egyszerű kialakítású, 
– elmaradnak az épület, a daru és a segédgépek fenntartási költségei, 
– a telepek kezelése egyszerű. Állandó felügyeletet nem igényelnek, ezért könnyen automa-

tizálhatók és távirányíthatók. 
• Eddig megismert hátrányaik: 

– a főgépeik csak különleges felszereltségű szakműhelyben javíthatók, 
– hosszabb üzemszünet után indítási problémák léphetnek fel náluk, ezért ajánlatos időn-

ként „megjáratni” őket. 
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8–8. kép. 
Villamosított és korszerűsített szivattyútelep  

1897-ben készült egyik szivattyúja 

8–9. kép. 
2006-ban épült merülőmotoros szivattyútelep, 

„lépcsőzött teljesítményű” főgépekkel 

A szivattyútelepek fejlődését áttekintve jól követhető a nagy erőkifejtéssel járó fizikai munkák kiküsz-
öbölésére irányuló törekvés. A XIX-XX. század fordulóján épült gőzgépes telepek kiszolgálásához egy 
műszakban még 10–35 dolgozó folyamatos és nehéz munkájára volt szükség. A villamos hajtások 
elterjedésével napjainkra a belvízvédelmi szivattyútelepek működése (azok jelentős részénél) már 
automatizált, és nem kíván folyamatos emberi beavatkozást sem.  
A hidrológiai és vízgazdálkodási viszonyok, valamint a társadalmi-gazdasági környezet változása 
azonban mindig újabb és újabb kihívások elé állítja a vízügyi szolgálatot. Egyik ilyen ismert probléma 
az, hogy az 1960-as évek közepétől a belvízcsatornák vize (először a műtrágyák használatának a 
mezőgazdasági termelésben való széleskörű elterjedése, majd a szennyvíz-bevezetések következté-
ben is) erősen feldúsult a növényi tápanyagokban, ami a belvízcsatornákban a vízinövények elburján-
zását okozta. A növényzet a gerebeken fennakadva a szivattyúüzemet akár el is lehetetlenítheti, míg a 
gerebek kézi tisztítása rendkívül munkaigényes. A problémát az 1970-es évektől kezdve gépi 
gerebtisztító berendezésekkel, vagy öntisztító mozgógerebekkel igyekeztek megoldani, ám ezek is 
folyamatos kezelést, illetve felügyeletet igényelnek. 
A műszaki fejlődés legújabb iránya szerinti megoldás az, ha az uszadékot nem engedik eljutni a szi-
vattyútelepig, hanem valamilyen alkalmas partszakasz mentén úszó merülőfallal megfogják, és a fel-
gyülemlett uszadékot időnként kiemelik. Egy ilyen megoldást látunk a 8–10. képen, ami egyben átve-
zet bennünket a következő szakasz témájára. 

 
8–10. kép. 

Az uszadék megfogása: úszó merülőfallal.  
Kiemelés: traktor-alvázra szerelt hidraulikus gémmel és markoló kanállal 
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8.5. ÉPÍTŐ- ÉS KARBANTARTÓ GÉPEK. A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS GÉPEI 
A vízkárok elleni védekezés gépesítésének kezdetei óta fennálló törekvés, hogy a védekezés során 
elsősorban olyan gépi eszközöket alkalmazzunk, amelyek a védekezési időszakon kívül, tehát az építési 
vagy a fenntartási munkák során is alkalmazhatók. Ennek fő oka az, hogy a gépek folyamatos és gazda-
ságos kihasználása, valamint a gépkezelő személyzet gyakorlottsága csak ezen a módon biztosítható. 
A vízépítésben és a hozzá csatlakozó feladatok során rendkívül nagy számú, változatos fajtájú és 
felépítésű gépet használnak. Az alábbiakban csak a felsorolás-szerű ismertetésüket adjuk meg. 

8.5.1. Földmunkagépek 

 
A földmunkagépek egy közismert példáját mutatja be a 8–11. kép: 

 
8–11. kép. Lánctalpas, forgó felsővázas kotró, hidraulikus munkahengerekkel és mélyásó szerelékkel 
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8.5.2. A betontechnológia gépei 

 
 

 
8–15. ábra. Betonkeverő gépkocsi („mixerkocsi”) 
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8.5.3. A szállítás és anyagmozgatás gépei 

 
 

8–1. táblázat. A leggyakoribb szállítási módok fajlagos vonóerő-igénye: 

Szállítási mód Fajlagos vonóerő-igény 
[N/tonna] 

Vízi szállítás 12–19 
Vasúti szállítás 30–40 
Közúti szállítás (beton- vagy aszfaltúton) 150–200 
Szállítás jó állapotú földúton 500–1000 
Szállítás rossz állapotú földúton 1500–3000 

A táblázatból egyértelműnek látszik, hogy melyik szállítási mód jár a legkisebb energia-felhasználással 
(ebből következően: a legkisebb környezetszennyezéssel). Az ilyen összehasonlításoknál minden-
esetre körültekintően kell eljárni. (Pl. a vasúti szállításnál a ma legkorszerűbbnek tekinthető villamos 
vontatás esetében a környezetvédelem szempontjából lényeges, hogy a vontatási energiát vízerőmű-
vekben, atomerőművekben vagy hőerőművekben állítják-e elő). 

8.5.4. Emelőgépek 
Árvízvédelmi szempontból külön ki kell emelni a helikopteres szállítás és emelés jelentőségét. Ezt 
olyan esetekben alkalmazzák, amikor a terepviszonyok nem teszik lehetővé a hagyományos szállítási 
és emelési módokat, pl. töltésszakadás elzárásakor, töltésláb mentett oldali leterhelésénél. 
Helikopterrel 20 t teherbírásig, 3–6 km távolságú mozgatással lehet munkát végezni. A rakodáshoz, 
valamint a fel- és leszálláshoz 50×50 m-es sík területet kell biztosítani. A felszállóhelyet szélszerű 
szilárd, pormentes burkolattal ellátni. Amennyiben a felszállóhelyet valamilyen terepmélyedésben 
(például völgyfenéken) kell kialakítani, a szabad mozgás és légáramlás biztosítása érdekében ügyelni 
kell arra, hogy a környező területen a terep hajlása ne legyen nagyobb 30°-nál. Az emeléseket szél-
csendben kell végezni, felszállásonként legfeljebb 20 perces repülőidővel. 
A terhet lengésmentesen kell a helikopter teherfüggesztő készülékéhez rögzíteni. Az árvízvédelemben 
jelenleg használatos kétágú emelőköteleket a teherrel együtt ledobják, azokat a védekezés után cél-
szerű visszanyerni, hogy máskor is felhasználhatók legyenek. 
Helikopteres emelésnél és szállításnál a légiközlekedési és az emelés-biztonsági előírásokat egyaránt 
be kell tartani! 
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Az emelőgépek osztályozása: 

 

8.5.5. Rakodógépek, egységrakományok 
A rakodógépek különféle halmazállapotú és tömegű rakományoknak a szállítójárműre való felrakását 
(esetenként a lerakását is) végzik. Működésük szerint lehetnek: 

• folyamatos működésűek (pl. a szállítószalagok), 
• szakaszos működésűek (pl. a homlokrakodók), 
• nagy tömegű darabáruk rakodására alkalmas gépek (pl. a villástargoncák). 

Az árvízvédelem szempontjából kiemelt fontosságú, hogy a védelmi anyagok, eszközök és felszerelé-
sek rövid időn belül a védekezési helyszínre kerüljenek. Fel- és lemálházásukat nagyon meggyorsítja 
és tárolásukat megkönnyíti az egységrakományok (raklapok, keretes raklapok, oldalhálós raklapok 
stb.) és a  különböző célú (konyha-, raktár-, iroda- stb.) konténerek alkalmazása. 

 
8–12. kép. Homokzsák-egységrakományok villástargoncával emelhető, keretes raklapokon tárolva 
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8.5.6. Cölöp- és szádlemez-verőgépek; kihúzó gépek 
A vízépítési és mélyépítési alapozási munkák során gyakori feladat, hogy a teherbíró talajréteg eléré-
se érdekében cölöpözést kell alkalmazni. 
A műtárgyak alatti szivárgás csökkentése céljából véglegesen a talajban maradó vízzáró falat (résfa-
lat vagy szádfalat) alkalmaznak.  
Ugyancsak gyakori feladat a munkagödör (munkaárok) beomlás és vízbetörés elleni biztosítása, ezt 
ideiglenes szádfalakkal valósítják meg.  
Árvízvédekezésnél az ideiglenes mederelzárások, a töltésszakadások elzárása és a szakadások vé-
gein megmaradó töltéscsonkok bevédése érdekében szintén szádfalazást alkalmaznak. 
A cölöpök és a szádpallók (szádlemezek) talajba juttatására verőgépeket használnak. 
A verési technológiák (és ezen belül a verőgépek is) az idő folyamán hosszú műszaki fejlődési folya-
maton mentek át. A fejlesztés ezen a területen is a nehéz fizikai munka kiküszöbölése és a termelé-
kenység növelése irányában folyt. 
A napjainkban használatos verési technológiák: 

• Állványról való verés: ennél a módszernél a verési anyagot (cölöpöt, szádpallót) a „bálványon” 
lévő csigán átvetett sodronykötélen függő verőgéppel juttatják le a talajba. A módszer előnye, 
hogy a verési anyag pontos irányba állítása és verés közbeni megvezetése viszonylag egysze-
rűen kivitelezhető. A verőgépet és a verési anyagot ilyenkor az állványra szerelt kézi vagy prés-
lég-üzemű (pneumatikus) csörlőkkel emelik a verési helyzetbe. A módszer hátránya, hogy a ve-
rőállványt a szádfal építése közben folyamatosan költöztetni kell, és az állvány pontos helyzet-
be állításához tereprendezést kell végezni, és ezek a műveletek növelik a verési munka időigé-
nyét. 

• Függesztett verés: a verőgépet a gépbe befogott verési anyaggal együtt autódaru emelőhor-
gára függesztik. Az eljárás (az autódaru telepítési- és gém-helyzetének gyors változtatási lehe-
tősége miatt) nagyon termelékeny, de a darukezelőtől, a verőgép kezelőjétől és a munka ösz-
szes többi résztvevőjétől is fokozott figyelmet és nagy gyakorlati tapasztalatot kíván meg. 

A verőgépek két fő csoportba sorolhatók: 
• Az ütőmunkával működő verőgépek. Ide sorolhatók például: 

– ma már csak történelmi érdekességként: az istrángos cölöpverő; 
– a Diesel-üzemű verőkosok. Ezeknél az ütőmunkát az alul elhelyezkedő henger végén ki-

alakított verőfej adja át a verési anyagnak. Indításkor a dugattyút csörlővel megemelik, 
majd az szabadeséssel a hengerbe zuhanva összesűríti a hengerben lévő levegőt, amitől 
a henger aljára bevezetett gázolaj szétporlad és belobban. A gyors égés során fellépő erő 
a dugattyúra felfelé hatva azt visszaröpíti a kiindulási helyzetbe, míg a hengerre lefelé ha-
tó erő következtében a verőfej ráüt a verési anyagra; 

– a régebben gőzzel, ma már leginkább csak sűrített levegővel működtetett verőgépek. 
Ezeknél a henger szintén alul helyezkedik el. A munkaközeg nyomása a felső véghelyzet-
be emeli a dugattyút, majd a levegő ellenkező irányú bevezetése után lezuhanva ráüt a 
hengerre, az pedig az ütés energiáját a verési anyagra továbbítja. 

Az ütőmunkával működő verőgépek percenkénti ütésszáma (a működési elvtől és a géptípus-
tól függően) nagyon változatos: 40 és 1400 ütés/perc közötti. 

• Vibrációs verőgépek. Ezeknek a gépeknek a működése azon a felismerésen alapul, hogy a 
verési anyag és a talaj közti súrlódás mozgó állapotban (vagyis rezgés közben) csak kb. egyti-
zede a nyugvó állapotéhoz képest (a talajszemcsék mintegy „megfolynak), és így vibrálás köz-
ben a verőgépnek és a verési anyagnak a súlyereje már önmagában elegendő a verési anyag-
nak a talajba juttatásához. A függőleges irányú vibrációt a verőgépben elhelyezett, nagy fordu-
latszámmal egymással szemben forgó, kiegyensúlyozatlan tömegek erőhatása idézi elő. 
A vibrációs verőgépek a hajtás módja szerint lehetnek  

– villamos, vagy pedig  
– hidraulikus üzemű gépek.  

A vibrációs verőgépek rezgési frekvenciája 20 Hz és 55 Hz közötti, a legtöbb esetben 40 Hz kö-
rüli. Ez percenként 1200 és 3300 közötti lengésszámot jelent, leggyakoribb a 2400 körüli érték. 

Az ideiglenes elzárásoknál és a munkagödör-dúcolásoknál a szádlemezek visszanyerése céljából 
kihúzó gépeket alkalmaznak. Az ütőmunka elvén alapuló verőgépek erre nem alkalmasak, ezt a fel-
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adatot külön erre a célra kifejlesztett, általában sűrített levegős (pneumatikus) üzemű húzógépekkel 
kell ellátni. Huzamosabb ideig a talajban maradt szádlemezeknél célszerű előbb a lemezeket verő-
géppel kicsit lejjebb verni, hogy a talaj és a lemez közötti kötés fellazuljon. A pneumatikus húzógépek 
szokásos percenkénti ütésszáma 170 és 340 között van. 
A vibrációs verőgépek nemcsak verésre, de húzásra is alkalmasak. 

  
8–13. kép. Mederelzárási gyakorlat:  

függesztett szádlemez-verés  
ütőmunka elvén működő  
pneumatikus verőgéppel 

8–14. kép. Verési gyakorlat úszóműről: 
függesztett szádlemez-verés, 

vibrációval működő hidraulikus verőgéppel, 
(az előtérben a hidraulikus tápegység látható) 

A vibrációs verés többnyire sokkal termelékenyebb az ütve verésnél, és jobban kíméli a verési anya-
got is, de egyes (a nagyon kötött, vagy nagyon apró szemcsés; sőt: akár a nagyon durva szemcsés) 
talajfajtáknál előfordulhat, hogy a munkát csak az ütőmunka elvén működő géppel lehet elvégezni. 
A verőgépek alkalmazásához (a Diesel-üzemű verőkosok kivételével) a gép fajtájának és teljesítmé-
nyének megfelelő energiaforrást (pl. légsűrítőt, áramfejlesztő-aggregátot, hidraulikus tápegységet) is a 
helyszínre kell telepíteni. 
A pneumatikus üzemű (sűrített levegővel működő) húzó- és verőgépeknél a megfelelő kenés biztosí-
tása céljából a sűrítettlevegő-vezetékbe olajozót kell szerelni. 

8.5.7. A földműfenntartás gépei 
A burkolatlan töltéskoronák fenntartási munkáihoz (pl. gáttükör-rendezés) általában az építési mun-
kákhoz is rendszeresített földmunkagépeket, többnyire 

• a földtolót (dózer-t), vagy  
• a földgyalut (gréder-t) használják. 

A fenntartási munkák további jellegzetes feladata a töltés- és csatornaoldalak kaszálása. Nem is 
olyan régen (még 30 évvel ezelőtt is) ezt többnyire kézi kaszával végezték, évente legalább kétszer 
(de akár háromszor is). A kaszálás során kinyert szénát a háztáji állattenyésztésben hasznosították. 
Ez a rendszer sokáig jól működött, és egyaránt hasznos volt mind a rézsűk állapota, mind a kaszá-
lásra vállalkozók szempontjából. Minél többször kaszálták: annál szebb volt a rézsű, és annál értéke-
sebb volt a széna. Ma már (a társadalmi és gazdasági környezet változása miatt) ezekre a feladatokra 
nem találni vállalkozót, így a rézsűk kaszálása is a gépekre hárul (8–15. kép). 
Amint azt a belvízszivattyúzásnál már említettük: a belvizekben a növényi tápanyagban való feldúsu-
lása miatt a növényzet elburjánzása nagy problémát okoz, immár nemcsak a halastavakban (ahol ez 
normális jelenség), hanem a belvízelvezető-csatornákban is. A csatornák vízszállító-képességét a 
benőttség jelentősen lerontja.  
A tározó-, tó- és csatornamedrek tisztítása (ahol erre lehetőség van) a parton vagy a mederben járó 
kotrógépekkel is ellátható. Ezek mellett szükség lehet úszóműre szerelt nád- és hínárvágó gépek al-
kalmazására is (ilyet mutat be a 8–16. kép). 
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8–15. kép.  

Csatornarézsű-kaszálás traktorra szerelt, 
hidraulikus hajtású kaszáló-géppel 

8–16. kép.  
Hidraulikus üzemű  

úszó nád- és hínárvágó gép 

8.5.8. Vonal- és térvilágítás 
III. és/vagy rendkívüli fokozatú árvízvédekezésnél éjjel-nappal folyamatos készenlétet kell tartani. Az 
éjszakai figyelőszolgálathoz általában elegendő az árvízvédelmi fáklyák és az erősfényű kézilámpák 
fénye. A különösen kritikus töltésszakaszokon, vagy a műtárgyak környezetében, és főként az éjsza-
kai munkavégzés eseten azonban vonal- vagy térvilágításra van szükség. 
A vonalvilágítási rendszerek általában 10–30 kW körüli, míg a helyi térvilágítási rendszerek 4–5 kW 
teljesítményűek. Ezek a rendszerek a célnak megfelelő számú világítótestből és a hozzájuk tartozó 
(belsőégésű motorral hajtott) áramfejlesztő aggregátból állnak. 
Ilyen rendszert láthatunk a 8–17., 8–18. képeken: 
 

 
8–17. kép. Vonalvilágítási egységrakomány kistehergépkocsira rakodva 

 



8. GÉPÉSZETI ÉS SZERSZÁM ISMERETEK 

 209

8–18. kép. Vonalvilágítási rendszer telepítése 
 

8.6. KISGÉPEK 
Az elmúlt évtizedekben a Vízügyben foglalkoztatottak létszáma, így az irányítói, de az őri- és segédőri 
létszám is folyamatosan csökkent (és még nem látni ennek a folyamatnak a végét). A létszám csök-
kenésével párhuzamosan óhatatlanul felmerült annak szükségessége, hogy az elvégzendő munkák 
termelékenységét és hatékonyságát növeljük, és a munkavállalókat a fáradságos fizikai munkáktól 
(amennyire lehet) mentesítsük. A gátőrházak és védelmi központok mindennapos fenntartási és kar-
bantartási munkáinak hatékony eszközei a kisgépek.  
A kisgépek beszerzésénél oda kell figyelmi arra, hogy csak megbízható és megfelelő szerviz-
hálózattal rendelkező gyártóktól származó, tartósságukat és teljesítményüket tekintve hivatásos hasz-
nálatra készült eszközöket érdemes beszerezni, akkor is, ha ezek a barkácsgépekhez képest jóval 
drágábbak. (A barkácsgépek legfeljebb a háztartások eseti igényeit képesek kiszolgálni, azokkal haté-
konyan és tartósan dolgozni nem lehet). 
Az alábbiakban csak a leggyakrabban szükséges kisgépeket soroljuk fel. A helyszíni adottságok még 
számos más kisgép készleten tartását indokolhatják. 
 

8.6.1. Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti kisgépek 

• Kerti traktorok (általában: utánfutós kivitelben). 
• Belső égésű motoros kapálógépek (kerti traktorra szerelhető, vagy kézzel tolható, önjáró kivi-

telben). 
• Fűkaszák: 

– villamos motorral, kézzel tolható kivitelben,  
– belsőégésű motoros, önjáró kivitelben, fűgyűjtő tartállyal. 

• Szegélynyírók (a fűkaszák kiegészítő eszközei az akadályok mentén, pl. kerítések mellett, fák 
körül, ház körüli rézsűkön végzendő munkákhoz). 

• Gépi hajtású sövényvágó ollók. 
• Láncfűrészek (villamos vagy belsőégésű motoros hajtással). 
• Belsőégésű motoros cserjevágó ollók. 
• Földfúrók. 
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8.6.2. Építési munkák kisgépei 

• Aszfalt- és betonvágók 
• Kézi erővel működtetett, hidraulikus kőroppantók (díszburkolatok építéséhez). 
• Villamos vagy belsőégésű motoros hajtású bontókalapácsok, kőzetfúrók és vésőgépek. 
• Döngölők. 
• Forgódobos betonkeverők. 
• Lap- és tűvibrátorok. 
• Kis teljesítményű (2–6 kW-os) áramfejlesztők. 
• Munkaárok-víztelenítő szivattyúk. 

 

8.6.3 Fa- és vasipari kisgépek 

• Kör- és szalagfűrészek; gyalugépek. 
• Sík- és sarokcsiszolók. 
• Kerámia-korongos gyorsvágók. 
• Csavarozók; kézi és asztali fúrógépek. 
• Hegesztő transzformátorok és áramfejlesztők. 

 
A kisgépek használatával kapcsolatban feltétlenül ki kell emelni, hogy a kezelésük megfelelő ismere-
teket igényel, tehát használatba vételük előtt gondosan át kell tanulmányozni azok „Kezelési és kar-
bantartási útmutatóját”, és (a gépet használó személy saját testi épsége érdekében) a „Biztonság-
technikai előírások” (vagy hasonló című) részeket is. Ezek betartása: 

• védi a gépkezelő életét és testi épségét,  
• jelentősen befolyásolja a gép használatának hatékonyságát, és 
• megnöveli a gép élettartamát is. 

 

8.7. KÉZI SZERSZÁMOK, SEGÉDESZKÖZÖK ÉS KARBANTARTÁSUK 
A 8.6. szakaszban felsorolt kisgépek alkalmazása (természetesen) messze nem öleli fel a napi fenn-
tartási feladatoknál, vagy akár az árvíz-, a belvíz és a vízkár-elhárítási védekezési munkák során elő-
forduló munkák gépi igényének teljességét. 
A mindennapi gyakorlatban (de különösen az őri munkában) gyakran előfordul, hogy gyors döntésre 
és azonnali beavatkozásra van szükség, amit az őrszemélyzet a saját hatáskörében (és a saját hely-
zetmegítélése és tapasztalatai alapján) gyorsan és hatékonyan elláthat. 
Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a gyakorlatban előforduló összes létező feladatra soha nem lesz 
lehetőség megfelelő típusú és darabszámú kisgépet raktáron tartani. Ám az is egyértelmű, hogy az 
esetek jelentős részében a „nagyobb baj” akár egyszerű kézi szerszámokkal és eszközökkel is elhá-
rítható. 
Itt teljesen fölösleges lenne a mindenki által közismert kézi eszközöket valamilyen álságos tudomá-
nyosság szerint rendszerezni. Egyszerű, mindenki által ismert szerszámokról van szó:  

• ásó, ásólapát, lapát (külön is kiemelve a szokásos szemszerkezetű anyagok: kavics, homok, 
cement kézi kiemelésére vagy átrakására szolgáló – „normál lapátot”, de a letapadt, nedves 
iszap felszakítására való, kisméretű „csatorna-lapátot”, vagy a laza szemszerkezetű anyagok-
hoz való, hatalmas „szívlapátot” is),  

• a hossz- és kereszt-élű csákányt,  
• az éknek, mint „egyszerű gépnek” a további alkalmazásait: fejsze, balta, ácsszekerce, 
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• ugyancsak mindennapos eszközünk a kalapács (a 10 grammostól a 20 kg-osig): a gépek, szö-
gek és hasonlók igazítására való vas- és gumikalapácstól a karók talajba beverésére szolgáló 
kétkezes fakalapácsig), 

• a kapát (az összes fajtájával, – azt ugyan nem tudjuk, hogy ki lehetett az, aki kitalálta... de már 
az Ókor kezdete óta használjuk!),  

• a két- (sőt:) négykezes kézi földfúrót, pl. oszlopok telepítéséhez, 
• a keményfából készült, kétszáras kézi döngölőt, 
• de még a kézi kasza, a vasvilla (beleértve a kőzúzalék rakodására és fektetésére alkalmas 

„gombosvégű villát”), meg a gereblye használatát is sokan ismerik. 
Ami mindezekben az eszközökben közös (akár a ház-nagyságú, hatalmas teljesítményű gépekkel is): 

Eredményes munkát csak jól karbantartott, biztonságos eszközökkel és kellő szaktudással, megfelelő 
körültekintéssel lehet végezni. A hibás eszközökkel való munkavégzés balesetveszélyes, és maga a 
munka is csak: kínlódás! 

A kéziszerszámoknál különösen fontos azok karbantartottsága (a baleset elleni védelem és a haté-
kony munkavégzés szempontjából is, így a nyél és a fej egymáshoz való rögzítése, vagy a szerszá-
mok élének és nyelének állapota nagyon lényeges). 
 
 
 
 


