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Előszó
A rendszerváltás után átalakult a hazai gazdaság, ezzel egyidőben átalakultak a gazdasági
társaságok is. Új befektetők, cégek, áruházláncok jöttek Magyarországra. A gazdaság teljes
átalakulásával, a privatizációval ezek a cégek egyre több anyagot, terméket, árut,
nyersanyagot hoztak, hoznak folyamatosan az országba, vagy az itt gyártott termékeket,
termelt mezőgazdasági terményeket szállítják ki az országból. Ezeknek az anyagoknak a nagy
részét (ellenkezőleg mint korábban, amikor az áruk szállításának nagy része vasúton történt)
közúton szállítják. Ezzel egyidőben ugrásszerűen megnőtt az országban a gépjárműpark is.
Egyre nagyobb teljesítményű, nagy sebességű autókat lehetett vásárolni. Ezekből a
feltételekből sajnos egyenesen következik, hogy hatalmas mértékben emelkedett a közúti
balesetek száma.
Egyre nehezebben lehetett teljesíteni a műszaki mentéseket balesetek során. Nemcsak azért,
mert a balesetek száma növekedett meg, hanem a megnövekedett kamionforgalom miatt
bekövetkezett balesetek során kevés, nem megfelelő technika állt csak a mentőegységek
rendelkezésére. Ha volt egyáltalán technikájuk! A második évezred végéig két tűzoltódaru
volt az egész országban. Mindkettő Liebherr típusú. Az egyik a fővárosban, egy LTM 1050, a
másik Szegeden, egy LTM 1040 típusú. Ebből is látszik, hogy nagy szükség volt új daruk
beszerzésére. Ezeket a megnövekedett nehézségeket látva és megértve, a Belügyminisztérium
a Katasztrófavédelemmel, és a Tűzoltósággal egyeztetve, nagyobb mennyiségben, új, modern,
nagyteljesítményű járműdaruk beszerzését kezdeményezték.
Hazánk európai uniós csatlakozásával összefüggésben szükségessé vált a nemzetközi tranzit-,
személy-, és teherforgalom útvonalainak legfontosabb csomópontjainál a műszaki
mentőbázisok, kialakítása. Ezeket a speciális mentési feladatokat kielégítő szervezeteket el
kellett látni technikai eszközökkel, ami rendkívül nehéz feladatnak bizonyult, hiszen ilyen
jellegű tűzoltó, mentő szervezetre hazánkban nem volt példa a korábbi években.
Kézenfekvőnek tűnt az európai tűzoltó szervezeteknél már jól bevált tűzoltó járműdaruk
alkalmazása is. A tervezés során figyelembe vették a már hazánkban eredményesen
alkalmazott típusokat, de a megnövekedett közúti járműforgalom és az ebből adódó
potenciális veszélyhelyzet nagyobb teherbíró képességgel rendelkező daruk beszerzését
kívánta meg. 2000-ben a beszerzések első körében a Liebherr LTM 1070/1 típusú (1. ábra),
70 tonna maximális teherbírású daru került Veszprémbe és Szolnokra. 2002-ben új típus
érkezett: Tadano-Faun ATF 60-4 (2. ábra). A 60 tonna teherbírású daruk Pécsre, Miskolcra,
Nyíregyházára, Székesfehérvárra, Zalaegerszegre, és Budapest XI. kerületi parancsnokságára
kerültek. A beszerzések negyedik körben pedig Tadano-Faun BKF 35-4 típusú (3. ábra), 35
tonna terhelhetőségű daruk érkeztek Győrbe, Debrecenbe, Nagykanizsára és Budapest XIII.
kerületi parancsnokságára.

3

1. ábra LIEBHERR LTM 1070-1,

2. ábra TADANO–FAUN ATF 60-4
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3. ábra TADANO–FAUN BKF 35-4
Ezek a járműdaruk már a legkorszerűbb alváz kialakítással rendelkeznek, a beépített meghajtó
motorok megfelelnek a szigorú környezetvédelmi követelményeknek.
A futómű és hajtáslánc kialakításukra jellemző, hogy egyaránt ki tudják elégíteni a közúti
forgalom, illetve a nehéz terepen történő közlekedés által támasztott követelményeket az
alábbi konstrukciós kialakításoknak köszönhetően:
- mind a négy tengelyen lévő kerekek alkalmasak külön kormányzásra;
- a tengelyfelfüggesztések hidropneumatikus eljárással bármely munkapozícióba
szintezhetőek;
- a hajtáslánc lehetővé teszi három, esetenként mind a négy tengely meghajtását;
- fékrendszerét kiegészítették tartósfék berendezéssel (retarder);
- kormányműve rendelkezik vészműködési lehetőséggel;
- a hidrodinamikus automata sebességváltó berendezés a megszokottnál több
sebességfokozattal és manuális üzemmóddal is rendelkezik.
A gépjárművek felépítménye kifejezetten tűzoltóság által végzett műszaki mentési feladatok
céljára lett kialakítva.
A TADANO-FAUN BKF 35-4 az alap emelési műveleteken túl speciális mentési feladatok
elvégzésére is fel lett készítve:
- gépjárművek emelve vontatása emelővillával az első tengely megemelésével (4. ábra);
- mentővontatás darugém és emelőcsörlő segítségével;
- gyors megtelepítés és visszatelepítés lehetősége a felépítmény speciális kialakítása miatt.
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4. ábra A TADANO-FAUN BKF 35-4 emelővillája
Ezeknek a gépjárműveknek a legfontosabb jellemzője, hogy a klasszikus építőipari kivitelű
autódarut használták fel, mint alapjárművet, és ezt fejlesztették tovább műszaki mentési
feladatokat is kielégítő speciális felszerelésekkel, illetve alakították át a tűzoltóság igényeinek
megfelelően.
Így a jármű felépítménye az alábbiak szerint átalakult:
- segédgém-rendszerét megszüntették;
- felszereltek a gépjárműre egy Rotzler TR 200-as típusú mentőcsörlő egységet;
- kialakítottak a gépjármű hátsó részén az emelve vontatási célokra alkalmas
vonóháromszöget;
- kiépítettek a pneumatikus kiegészítő felszerelések számára egy gyorscsatlakozó
egységet;
- vészüzemi működés meghibásodás esetére;
- a gépjármű a darufülkéből történő vezetésre alkalmas.
Az így átalakított tűzoltódaru alkalmas a hagyományos teheremelési feladatokon túl,
kifejezetten speciális felkészültséget igénylő mentési feladatok végrehajtására, melyek a
követezőek lehetnek:
- mentőcsörlővel történő műszaki mentés a közúti vagy vasúti járművek esetében;
- meghibásodott közúti járművek emelve vontatása;
- speciális (veszélyes anyagot szállító, túlsúlyos, túlméretes) közúti járművek emelése.
A Tadano-Faun BKF 35-4 típusú darun ezen kiegészítő egység mellett egy emelővilla is
beépítésre került. Ez nagyon hasznos szolgálatot a mentések során.
Ezen új típusok megjelenése után indult el egy új technikai képzés a hazai tűzoltók részére: az
emelőgép kezelő és teherkötöző. Ez a jegyzet segítséget nyújt azoknak a kollégáknak, akik
ebben a témában szeretnének új ismereteket szerezni.
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A felsorolt járműdaruk főbb paramétereit a 14. táblázatban találhatjuk meg.
A jegyzetben megpróbálok minél több új, hasznos, esetenként érdekes információkat adni
azoknak, akiket érdekel az anyagmozgatás, daruzás területe. Sokszor tűnhet majd úgy, hogy
olyanokat is talál az olvasó a jegyzetben, ami nem tartozik sem a darukezelő, sem a
teherkötöző munkakörébe. Ez igaz is, de mivel a mentésnél, a káresetnél a kezelőnek és a
kötözőnek kell megoldani a mentési műveleteket (nem kis számú „nézősereg” gyűrűjében),
nagy előny, ha ismerjük az időszakos vizsgálatokkal, ellenőrzésekkel, követelményekkel stb.
kapcsolatos előírásokat, feladatokat, munkálatokat is.
Remélem a jegyzet segítségére lesz mindenkinek, aki akár önszántából, akár a felettese
kedvéért lép be a darukezelők összetett, szép feladatokat végző, de nagy felelősséggel járó
emelőgép kezelők szűk táborába.
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1. fejezet
Alapfogalmak, tanúsítások
1. 1 Alapfogalmak
A gép:
Az olyan összekapcsolt alkatrészek és alkotóelemek együttese, amelyek közül legalább egy
mozog, a megfelelő mozgató, vezérlő és energiaellátó szerkezettel együtt és amelyeket
valamely meghatározott felhasználás céljából kapcsoltak össze, így különösen valamely
anyag feldolgozására, kezelésére, mozgatására vagy csomagolására.
Biztonsági berendezés:
Az a berendezés, amelyet biztonsági feladat ellátása érdekében hoznak forgalomba, és
amelynek hibája vagy hibás működése személyek biztonságát vagy egészségét
veszélyeztetheti.
Tanúsító szervezet:
A gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által külön jogszabály
szerint a gépek és biztonsági berendezések vizsgálatára, ellenőrzésére és tanúsítására kijelölt,
az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok
gépekre vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló 98/37/EK irányelve 9. cikke szerint
bejelentett szervezet.
EK megfelelőségi nyilatkozat:
A gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője írásbeli
nyilatkozata arról, hogy a gép vagy a külön forgalmazott biztonsági berendezés megfelel a
jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak.
EK típusvizsgálati tanúsítvány:
A tanúsító szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a gép vagy biztonsági
berendezés típusmintája a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak megfelel.
Rendeltetésszerű használat:
A gép vagy biztonsági berendezés használati, kezelési útmutatójában vagy
termékismertetőjében feltüntetett, a gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett
meghatalmazott képviselője által tervezett célnak és az előírt üzemeltetési módnak megfelelő
használat.
Honosított harmonizált szabvány:
Az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában
közzétett harmonizált európai szabvány, amelyet a magyar eljárási rendnek megfelelően
nemzeti szabványként közzétettek.
Ma Magyarországon a Munkavédelmi törvény 18. § (1) alapján: munkahely, létesítmény,
technológia tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz,
anyag, energia, egyéni védőeszköz előállítása, gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása,
felhasználása, forgalmazása, importálása, üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó
szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett
elvárható követelmények megtartásával történhet.
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Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és
rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott
megfelelőségi nyilatkozattal, illetve megfelelőségi tanúsítvánnyal.
Tehát csak akkor hozható forgalomba, ha rendeltetésszerű használat mellett nem veszélyezteti
személyek, állatok életét, testi épségét, egészségét és a vagyonbiztonságot, továbbá megfelel
az e rendeletben meghatározott biztonsági és egészségvédelmi előírásoknak.

1. 2 Megfelelőségi jelölés
Az emelőgépeket a gyártónak vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott
képviselőjének a forgalomba hozatal előtt a CE megfelelőségi jelöléssel kell ellátnia. A
megfelelőségi jelölés a gépen kizárólag akkor helyezhető el, ha a gép vagy biztonsági
berendezés a rá vonatkozó, az áruk biztonságosságával összefüggő és megfelelőségi jelölést
előíró összes jogszabály előírásainak megfelel. A megfelelőségi jelölést a gépen vagy
biztonsági berendezésen jól láthatóan, egyértelműen és maradandóan kell elhelyezni. A gépen
vagy biztonsági berendezésen nem helyezhető el a megfelelőségi jelöléssel összetéveszthető
jelölés. Minden más jelölést csak úgy lehet elhelyezni, hogy az a megfelelőségi jelölés
láthatóságát és olvashatóságát ne befolyásolja.
Minden emelőgépen maradóan és jól olvashatóan fel kell tüntetni a következő adatokat:
– a gyártó nevét és címét,
– a CE jelet,
– a sorozat- vagy a típus megnevezését (jelét),
– sorozatszámot, ha van,
– a gyártás évét.
A gépen fel kell tüntetni a típusára vonatkozó és a biztonságos üzemeltetéshez szükséges
minden információt (pl.: egyes forgó elemek legnagyobb fordulatszáma, a szerszámok
legnagyobb mérete, teherbírása, tömege stb.). Ha egyes géprészeket a használat során
emelőeszközzel kell mozgatni, akkor azok tömegét jól olvashatóan, egyértelműen és
maradóan fel kell tüntetni. A cserélhető felszereléseken szintén meg kell adni ezt az
információt.
Az emelőgépen jól olvashatóan és maradandóan meg kell adni a névleges teherbírásra
vonatkozó információkat:
- nem kódoltan és jól láthatóan a gépen;
- ha a névleges teherbírás függ attól, hogy milyen összeállításban szerelik össze a gépet, akkor
minden vezetőhelyet el kell látni olyan teherbírási adatlappal, amely célszerű diagrammal
vagy táblázattal adja meg a névleges teherbírást, az összes összeállítási változatra.
A veszélyes gépeket, berendezéseket időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni az
5/1993 MÜM rendelet alapján:
Járművekre szerelt emelők
Személyek emelésére szolgáló gépek (ha több mint 3 méter az emelési magassága)
Daruk és futómacskák gépi meghajtással
Gépi hajtású emelőtargoncák
Villamos emelődobok
Rakodógépek
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1. 3 Használati utasítás
Minden géphez mellékelni kell kezelési utasítást, amely legalább a következőket tartalmazza:
– a gépen feltüntetett információk megismétlését, kivéve a sorozatszámot minden arra
alkalmas többletinformációval (az importáló és a szervizelést, javítást végzők címei stb.)
kiegészítve, amely megkönnyíti a karbantartást,
– a gép rendeltetésszerű használatát,
– a kezelőszemély tartózkodási helyeit a gépnél,
– utasításokat a biztonságos:
– üzembe helyezésre,
– használatra, illetve működtetésre,
– mozgatásra, megadva azon részegységek tömegét, amelyeket külön kell mozgatni,
– telepítésre, illetve felszerelésre,
– össze- és szétszerelésre,
– beállításra,
– karbantartásra, beleértve az ápolást és az üzemzavarok elhárítását is,
– ha szükséges, akkor a képzési utasítást,
– ahol szükséges, a géphez tartozó szerszámok fő jellemzőit.
Szükség esetén a használati utasításban fel kell hívni a figyelmet azokra a módokra, ahogyan
a gépet nem szabad használni.
A gépet, használatbevételkor, el kell látni a használati utasítás azon ország nyelvén vagy
nyelvein készült fordításával, amelyben a gépet használni fogják, valamint az eredeti nyelven
készült használati utasítással. E fordítást vagy a gyártónak, vagy a meghatalmazott
képviselőjének, vagy azon személynek kell elkészítenie, aki a gépet a szóban forgó nyelvi
területre behozza.
A használati utasításnak tartalmaznia kell az üzembe helyezéshez, az ápoláshoz, a
felügyelethez, a működőképesség felülvizsgálatához, és ha szükséges, akkor a gép javításához
szükséges rajzokat, ábrákat, diagramokat és minden, a biztonságot érintő adatot és utasítást.
A használati utasításnak tartalmaznia kell a gép zajkibocsátását a következők szerint:
– ha a zajkibocsátás túllépi a 70 dB(A)-t, akkor a kezelőhelyre vonatkozó egyenértékű Ahangnyomásszintet kell megadni; ha a zajszint nem lépi túl a 70 dB(A)-t, ezt a tényt jelezni
kell;
– ha a kezelőhelyekre vonatkozó egyenértékű A-hangnyomásszint túllépi a 85 dB(A)-t, akkor
a gép által kibocsátott hangteljesítményszintet kell megadni.
Nagy méretű gép esetén a hangteljesítményszint helyett a gép körül meghatározott pontokon
mért egyenértékű állandó hangnyomásszintet lehet megadni.
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1. 2 Az anyagmozgatással kapcsolatos definíciók, alapfogalmak és alapvető
összefüggések
1. 2. 1 Az anyagmozgatás alapfogalmai
Anyagmozgatás feladata
A különféle alap- és segédanyagok, félkész- és késztermékek termelési célok vagy az
elosztás-felhasználás érdekében üzemi keretek között végzett helyváltoztatása, vagyis
lényegében a technológia, ill. az alapvető üzemi tevékenység szükségszerű kiegészítése. A
feladatkörébe nem csak a vertikális vagy horizontális (ill. a kettő kombinációjából álló)
helyváltoztatás tartozik, hanem az ehhez kapcsolódó fel- és lerakásnak, ill. be- és kirakásnak,
átrakásnak, felhalmozásnak stb. a végzése is.
Anyagmozgatás fogalma
A termelőeszközöket és fogyasztási cikkeket előállító termelésnek és a javak elosztásának, de
a többi gazdasági tevékenységnek is közös jellemzője, hogy e folyamatok során a termékeket
egyik helyről a másikra kell szállítani. A feladatkörbe nemcsak a tulajdonképpeni vízszintes
vagy függőleges (ill. a kettő kombinációjából álló) helyváltoztatás tartozik, hanem az ehhez
kapcsolódó rakodások (fel- és lerakás, be- és kirakás, átrakás) is.
Anyagmozgatás időszükséglete
Az anyagmozgatási tevékenységek végrehajtásának időigénye.
Anyagmozgatás intenzitása
Az időegység alatt mozgatandó anyagmennyiség.
Anyagmozgatási dolgozó
Az emberi izomerővel végzett anyagmozgatással, ill. az anyagmozgató gépek, berendezések
működtetésével és kiszolgálásával foglalkozó személy.
Anyagmozgatási feladat
Az anyagmozgatással szemben támasztott igény, melynek meghatározó elemei a mozgatandó
anyagok, a mozgatási útvonal, ill. távolság, a mozgatás intenzitása, a mozgatási igények
időbeli megoszlása, különleges hatósági előírások, rendszabályok.
Anyagmozgatási távolság
Az anyagmozgatás kezdő- és végpontját összekötő útvonal hossza.
Anyagmozgatási útvonal
Azok az adottságok, melyek az anyagmozgatásban érintett kezdő- és végpont térbeli
helyzetéből származóan támasztanak követelményeket az anyagmozgatási tevékenységgel
szemben. A leküzdendő távolságok és a vonalvezetésük szerint csoportosíthatjuk őket.
Anyagmozgató gép
Az anyagmozgatás különböző műveleteinek elvégzésére szolgáló gép.
Az anyagmozgatás megjelenési formái
Üzemrészek, ill. üzemek közötti anyagmozgatás
Termelési egységeken, ill. épületeken belüli anyagmozgatás
Munkahelyi anyagmozgatás
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Kézi anyagmozgatás
Nyersanyagok, félkész- és késztermékek helyváltoztatása emberi izomerővel.
Gépi anyagmozgatás
Nyersanyagok, félkész- és késztermékek helyváltoztatása anyagmozgató gépekkel.

1. 2. 2 Az anyagmozgató gépek csoportosítása

-

Az anyagmozgató gépek csoportosításai: emelőgépek, szállítógépek és rakodógépek
az anyagmozgató gépek fő szerkezeti egységei: emelőművek, haladóművek,
állványszerkezetek, vonóelemek, kötelek stb.
tipikus emelőgépek és csoportosításuk felépítés, funkció szerint: futódaruk,
forgódaruk, toronydaruk, bakdaruk, elevátorok, felvonók, mozgólépcsők stb.,
speciális rakodógépek: hidraulikus és pneumatikus berendezések, targoncák,
felrakógépek,
tipikus szállítógépek és csoportosításuk felépítés, funkció szerint: konvejorok,
szállítószalagok, görgőspályák stb.

A jegyzet következő részeiben az emelőgépekkel, ezeken belül pedig a gépi meghajtású
darukkal, járműdarukkal fogok foglalkozni, mivel a hazai tűzoltóságoknál ezek daruk vannak
rendszeresítve.

1. 3 Az emelőgépekkel kapcsolatos alapfogalmak, csoportosítások
1. 3. 1 Fogalom-meghatározások
Emelőgép
Emelőgép az a szakaszos üzemű gépi vagy kézi (emberi erő) meghajtású szerkezet vagy
berendezés, ami közvetlenül vagy segédeszközzel terhet emelni vagy süllyeszteni képes, azt a
kiindulási helyzetéből az érkezési helyére továbbítja.
Üzemeltető
Aki az emelőgép tulajdonosa vagy bérlője és az emelőgép üzemeltetését kiszolgáló személyek
- emelőgép-kezelő, kötöző - munkáltatója vagy megbízója.
Gyártó
Emelőgép gyártó (szavatos) az, aki
- az emelőgép tartószerkezetét vagy önálló részegységét (emelőcsörlő, futómacska stb.)
gyártja;
- az emelőgépet összeszereli és átadja az üzemben tartónak vagy a forgalmazónak;
- az emelőgép villamos, hidraulikus, illetőleg pneumatikus berendezését összeszereli;
- olyan jellegű átalakítást végez, amely az emelőgép tartószerkezetének, önálló
részegységének, villamos, hidraulikus, illetőleg pneumatikus berendezésének biztonságát
érintő módosításával jár együtt.
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Emelőgép karbantartó
Aki erre a tevékenységre jogosult, illetőleg akit az üzemeltető ezzel a feladattal megbízott.
Emelőgép kezelő
Aki az emelőgépet jogosult működtetni és ezzel a feladattal megbízták.
Teherkötöző
Aki a teher felerősítésére jogosult, és erre a feladatra megbízták (a továbbiakban: kötöző). A
terhet automatikusan megfogó, elengedő és a darukezelő által vezérelt tehermegfogó
szerkezet esetén - amennyiben a teher a kezelési helyről jól látható - az emelőgép kezelője
egyben a kötöző.
Emelőgép szakértő
Aki szakirányú szakértői engedéllyel rendelkezik, és a jelen szabályzat szerinti szakértői
engedélyhez kötött feladatok ellátására jogosult.
Emelőgép ügyintéző
Az a személy, akit az emelőgép üzemben tartója, bérelt gép esetén az emelőgép üzemeltetője
ezzel a feladattal írásban megbízott, és rendelkezik a szükséges képesítéssel.
Emelőgép vizsgáló
Aki az emelőgép jelen szabályzat szerinti időszakos vizsgálatának elvégzésére jogosult.
Üzemben tartó
Aki az emelőgép tulajdonosa vagy bérbe adója, illetve aki az emelőgépet üzemelteti.
Teherfelvevő eszköz
A „teherfelvevő eszköz” olyan alkatrész vagy részegység, amely nem a gép része, hanem a
gép és a teher közé vagy a terhen helyezik el a teher csatlakoztatása céljából.
Irányító
Az a személy - kijelölt kötöző -, aki az emelőgép kezelő részére a teher emelésével,
továbbításával és süllyesztésével kapcsolatos jelzéseket, illetve szóbeli információkat adja, és
erre a feladatra az üzemeltetőtől megbízást kapott.
Emelőgép szerelő
Aki rendszeresen átszerelhető emelőgépek le- és felszerelésére jogosult, és erre a feladatra
megbízták.
Emelést irányító
Akit az emelőgép üzemeltetésére vonatkozó szabályok ellenőrzésével, a különleges
körülmények között végzett emelési műveletek irányításával az üzemeltető - munkáltató megbízott.
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1. 3. 2 A daruk osztályozása
Daru
Helyhez kötött vagy mozgó, szakaszos működésű emelőgépek, amelyek a terhet a térben
mozgatják, azt kiindulási helyéről érkezési helyére szállítják.
Futómacska
Olyan szakaszos működésű emelőgép, amely a teherfelvevő eszközével megemelt teher
síkbani mozgatására alkalmas.
Típusaik szerkezeti felépítés szerint
• Árbócdaruk
• Kábeldaruk
• Derrich- daruk
• Bakdaruk
• Toronydaruk
• Kúszódaruk
• Járműdaruk:
- darus autó
- lánctalpas autódaru
- gumiabroncsos autódaru
- mobildaru
- terepjáró autódaru
• Vasúti daruk
• Úszódaruk
• Helikopterek
Rendeltetés szerint
• Rakodó
• Kiszolgáló
• Különleges
Mozgásuk szerint
• Helyhez kötött
• Pályához kötött
• Kötöttség nélküli
Mozgatásuk szerint
• Önjáró
• Vontatott
• Részleges szétszereléssel mozgatható
• Teljes szétszereléssel mozgatható
A gém mozgása szerint
• Fix gémű
• Billenő gémű
• Vízszintes gémű (futómacskás)
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Hajtásmód szerint
• Kézi
• Villamos
• Hidraulikus
• Pneumatikus (robbanásveszélyes környezetben)
• Belső égésű
• Kombinált
A gém alakja szerint
• Merev gémű
• Tört gémű
• Teleszkópos
A teherfelvevő eszközök szerint
• Horogüzemű
• Markolósdaru (ömlesztett anyagra)
• Emelőmágneses daru
• Konténerdaru
• Emelőgerendás daru
A horog mozgási sebessége szerint
• Lassú
• Gyors
• Változtatható
Szerkezetük szerint
• Álló oszlopos
• Forgó oszlopos
• Lánctalpas
• Gumikerekes
• Sínen mozgó
• Mechanikus
• Hidraulikus
A hazai tűzoltóságoknál nagyrészt járműdaruk találhatók. Ezek főbb részei:
Szerkezeti részei
1. alváz a futóművel
2. forgóváz a gémmel
A futómű szerinti típusaik
a) lánctalpas daru
b) mobil daru
c) autódaru
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5. ábra Járműdaruk

1. 4 Az emelőgépek biztonsági berendezéseinek feladata, fajtái
1. 4. 1 Az emelőgépek biztonsági berendezéseinek feladata
− védik a darut a felborulástól,
− megakadályozzák, hogy a méretezettnél nagyobb igénybevétel érje a darut,
− munkavégzés szempontjából biztonságos területen kívül nem engedik meg a mozgási
műveletek végzését,
− megakadályozzák a gépészeti berendezések balesetveszélyt előidéző elmozdulását,
− különböző figyelmeztető jelzést adnak le.
Billenőgémes daruk baleseteinek legfőbb oka a túlterhelés, amit előidézhet:
- a gémkinyúlás növelése a teher által megengedett határon túl,
- a terhelés növelése a stabilitási határ tájékán,
- a horogszerkezet beakadása a gémcsúcsba a felső végállás átlépése miatt,
- ferde talajon való állás,
- beékelődött, lefagyott, lerögzített teher emelése,
- ferde húzatás horoggal.

1. 4. 2 Biztonsági berendezések fajtái
A darukon lévő biztonsági berendezések elsősorban feladatuk szerint csoportosíthatók. Ezen
belül azonban a megosztás már szerkezeti felépítésük, működési elvük, energiaellátásuk vagy
egyéb szempont szerinti.
1. Túlterhelésgátló berendezések
a, feladatuk szerint:
- maximálisteher-határoló
- maximális nyomatékhatároló
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b, működési elvük szerint:
- mechanikus
spirálrugós
tányérrugós (nagy terheléseknél)
- villamos
ellenállás változtatásán alapuló (nyúlásmérő bélyeges)
induktivitás változásán alapuló
- hidraulikus
2. Véghelyzet kapcsolók
- emelőmű véghelyzet kapcsoló,
- haladómű véghelyzet kapcsoló,
- forgáshatárolók,
- maximális és minimális gémszögállás kapcsolók,
- ajtó, ülés, stb. reteszelő kapcsolók,
- gémhosszabbító kapcsolók,
- egyéb célvégállás kapcsolók (pl. optikai véghelyzet határoló)
3. Szélsebesség mérő és jelző berendezések
- mechanikus
- elektromechanikus
4. Teherbírás mutatók és dőlésszög jelzők
5. Fékszerkezetek
- emelőmű fék
- gémbillentő fék
- haladómű fék
- forgatómű fék
6. Hangjelző berendezés
7. Ütközők
8. Sínfogók
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1. 5 Az emelőgépekkel foglalkozók személyi feltételei
Emelőgép-kezelő
Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki
- 18. életévét betöltött, vagy szakmunkás,
- a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos orvosi vizsgálat
alapján alkalmas,
- rendelkezik az emelőgép kezelésére államilag elismert szakképesítéssel és a
helyváltoztatásra is képes emelőgép esetében - ha azt maga vezeti - az ahhoz szükséges
vezetői engedéllyel.
Emelőgép karbantartó
Emelőgép karbantartását önállóan az a személy végezheti, aki
- a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos munkaköri orvosi
vizsgálat alapján alkalmas,
- szakirányú szakmai képzettséggel (pl. lakatos vagy erősáramú végzettségű szakmunkás
bizonyítvánnyal),
- legalább 2 éves szakmai gyakorlattal,
- az általa karbantartott emelőgéphez szükséges kategóriájú emelőgép kezelői jogosítvánnyal
rendelkezik, ha az emelőgépet egyedül, a kezelő távollétében kell javítania.
Emelőgép szakértő
A jelen szabályzat szerinti emelőgép szakértői tevékenység ellátásával az bízható meg, aki
- az adott emelőgéptípus (fajta) vizsgálatra akkreditált vizsgálólaboratórium vizsgáló
munkatársa, vagy
- szakirányú szakértői engedéllyel rendelkezik.
Emelőgép vizsgáló
A jelen szabályzat szerinti emelőgép vizsgálói tevékenység ellátásával az az emelőgép
karbantartó bízható meg, aki legalább 5 éves emelőgép karbantartói gyakorlattal rendelkezik.
Emelőgép ügyintéző
A jelen szabályzat szerinti emelőgép ügyintézői tevékenységgel az a személy bízható meg, aki
a vonatkozó jogszabály szerinti képesítést megszerezte.
Kötöző, irányító
A teher felfüggesztését, felerősítését az emelőgép teherfelvevő szerkezetére, illetőleg az
emelőgép kezelő irányítását önállóan az a személy végezheti, aki
- 18. életévét betöltötte,
- a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos munkaköri orvosi
vizsgálat alapján alkalmas, és
- a munkájához szükséges szakmai és munkavédelmi ismereteket oktatás keretében,
igazolható módon elsajátította.
Emelőgép szerelő
A rendszeresen átszerelhető emelőgépet az a személy szerelheti fel és le, aki
- a gép-, illetve a működtető energiafajta szerinti (villany-, hidraulika-) szerelő szakmunkás,
- a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos munkaköri orvosi
vizsgálat alapján alkalmas,
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- rendelkezik az általa szerelt berendezés kezeléséhez szükséges képesítéssel, kivéve, ha az
előírt képesítéssel rendelkező kezelő a szerelésnél jelen van.

1. 6 Munkavédelmi oktatás
Az emelőgép kezelőjét, a kötözőt és a karbantartót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni:
- a munkába állása előtt,
- legalább hat hónapos távollét után.
Ismétlődő, illetőleg rendkívüli munkavédelmi oktatásban kell részesíteni:
- az emelőgép kezelőjét, a kötözőt és a karbantartót évente legalább egy alkalommal,
- az emelőgép kezelőt, a más - általa korábban még nem kezelt - emelőgéptípus kezelése előtt.
A munkavédelmi oktatásokhoz az üzemeltető munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező
személlyel tematikát készíttet, amelynek ki kell terjednie a munkahelyek, munkaeszközök, a
technológia kockázataira, annak elhárítására, a vonatkozó jogszabályok betartására.
Igazolható módon meg kell győződni a munkavédelmi ismeretek elsajátításáról.
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2. fejezet
A daruzással kapcsolatos alaptevékenységek
2. 1 Daruk üzemeltetése, karbantartása, vizsgálata
2. 1. 1 Az üzemeltető kötelezettségei
Az emelőgép üzemeltetője köteles:
- az emelőgép, üzembe helyezéséről, a teherfüggesztő eszközök használatba vételéről,
rendeltetésszerű használatáról, biztonságos állapotának megőrzéséről, az időszakos
vizsgálatról és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről gondoskodni,
- az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz üzemeltetési dokumentációját, nyilvántartását
naprakészen vezetni és azokat az emelőgép selejtezéséig megőrizni,
- gondoskodni arról, hogy az emelőgép használati utasítása - az emelőgép kiselejtezéséig - az
emelőgép kezelő rendelkezésére álljon,
- gondoskodni az emelőgép, valamint a teherfüggesztő eszköz rendeltetésszerű használatáról,
illetőleg használaton kívül, előírás szerinti tárolásáról,
- az ütemterv szerinti időszakos vizsgálatok és a javítások idejére az emelőgép üzemeltetését
felfüggeszteni,
- az időszakos vizsgálatok eredményeit köteles figyelembe venni és a szükséges
intézkedéseket megtenni,
- gondoskodik arról, hogy az emelőgép kezelő a vonatkozó jogszabály szerint képesített
személy legyen, az emelés irányító és a kötöző a munkájához szükséges ismereteket
elsajátítsa,
- az emelőgép megfelelő biztonságos állapotáról, ideértve az előző pontokban foglaltakat is ettől eltérő írásbeli megállapodás hiányában - az emelőgép tulajdonosa köteles gondoskodni,
- az emelőgéppel kapcsolatos üzemeltetői tapasztalatokat és üzembiztonsággal kapcsolatos
eseményeket köteles írásban rögzíteni vagy rögzíttetni emelőgép naplóban, valamint e
feljegyzéseket megőrizni.
Az emelőgép a teherfüggesztő eszköz minden, az e szabályzatban, illetőleg a nemzeti
szabványok szerinti okmányát az emelőgép, illetőleg a teherfüggesztő eszköz kiselejtezéséig
köteles megőrizni különösen:
- az időszakos vizsgálatok eredményeit, dokumentálását,
- a karbantartási munkák, a fődarab-, a kötél-, a horog- és a lánccserék előírás szerinti
bizonylatait, tanúsítványait, emelőgép naplóit,
- az egyműbizonylatú teherfüggesztő eszközök bizonylatait;
- szerelői nyilatkozatot;
A jogszabályokban meghatározott feladatait, felelősségét és az ezzel összefüggő hatáskörét
csak írásban ruházhatja át az irányítása alá tartozó megfelelő műszaki képesítésű személyre
(pl. emelőgép ügyintéző), vagy e tevékenységre szakosodott szervezetre, illetőleg emelőgép
szakértőre.
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2. 1. 2 A karbantartó kötelezettségei
Az emelőgép karbantartója köteles:
- az emelőgép eredeti (dokumentáció szerinti), vagy azzal egyenértékű biztonsági állapotát
fenntartani. Vita esetén az egyenértékű biztonság megítélésére emelőgép szakértő jogosult;
- a karbantartás, vagy a javítás közben, vagy a megbontás eredményeként az általa felfedezett,
az eddig rejtett olyan hibákról, amelyek az emelőgép biztonságos működését veszélyeztetik,
haladéktalanul az üzemeltetőt írásban tájékoztatni;
- az emelőgép dokumentációjába (emelőgép napló, darukönyv) bejegyezni és tanúsítani a
javítás utáni vizsgálat, a karbantartás, a javítás, illetve a darun végzett bármilyen tevékenység
tényét, illetőleg ha szükségesnek ítéli, akkor a további működés letiltását, vagy a működést
korlátozó feltételeket;
- az üzemeltető részére átadni: az egy műbizonylatú, folyamatosan felhasználható anyagok,
részegységek (sodronykötél, acélszerkezeti anyagok, teherviselésben részt vevő kötőelemek
stb.) bizonylatainak hiteles másolatait, és a karbantartással kapcsolatos dokumentumokat;
- a karbantartási tevékenységet megfelelően bizonylatolni, különösen:
- az elvégzett munkákat,
- a munkák időpontját,
- a felhasznált anyagokat,
- a munkát végzők nevét,
- az ellenőrzést végzők nevét.
Az emelőgépek karbantartása
Az emelőgép műszak előtti karbantartását (gépápolását) a kezelője végzi a használati
utasításban leírtak és az üzemeltető utasításai szerint.
A műszak előtti karbantartás az emelőgép azon részeire terjedhet ki, amelyek biztonságosan
megközelíthetők. Villamos karbantartást a kezelő nem végezhet.
A karbantartó köteles munkája megszakítása vagy elvégzése után az emelőgép naplóba beírni
a karbantartás eredményét és azt, hogy az emelőgép üzemképes, vagy nem.
Az emelőgép szerkezetén végzett gépápolási, karbantartási munkák megkezdése előtt az
üzemeltető köteles gondoskodni:
- az emelőgép üzemen kívül helyezéséről és akaratlan, vagy az illetéktelen bekapcsolás
megakadályozásáról;
- a tárgyak leeséséből származó veszélyek elhárításáról, a veszélyes tér lezárásával,
elkerítésével, figyelő személy kijelölésével;
A gépápolási, karbantartási munkák megkezdése előtt a meghajtómotort le kell állítani
és/vagy a villamos berendezéseket feszültségmentesíteni kell.
A karbantartó feladata az emelőgépen veszélyes helyen vagy módon elvégezhető
karbantartáskor a biztonságos munkavégzés feltételeinek kialakítása (ideiglenes pódium,
szerelőállás stb.).
A karbantartó javításkor, cserekor köteles gyári eredeti vagy azzal egyenértékű alkatrészt
cserélni, ennek hiányában csak tervező vagy emelőgép szakértő által előírt és elfogadott
cseredarabot használhat fel.
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Biztonsági berendezésen végzett karbantartás, javítás után köteles a karbantartó azt üzemi
körülmények között kipróbálni, ellenőrizni.
Olyan karbantartási, gépápolási munkánál, amelyet csak üzemben lévő emelőgépnél lehet
elvégezni, a hajtómotort csak akkor szabad bekapcsolni, ha kifogástalan beszéd- és látási
kapcsolat van az emelőgép-kezelő és a munkát végzők között. A kapcsolat zavara vagy
megszakadása esetén a karbantartási, gépápolási munkát azonnal le kell állítani, és a munkát
végzőknek a mozgó részek által veszélyeztetett területet el kell hagyni.
Az emelőgép szerkezetén tevékenység csak a járdák és a kezelőállások korláttal határolt
területén végezhető. Egyéb részeken csak azzal megbízott, a magasban végzett munkáknál
biztonsági hevederzettel, zuhanás ellen biztosított módon és helyen (pl. munkaállás, pódium)
szabad.
Az emelőgép szerkezetén végzett gépápolási, karbantartási munkákhoz a szerszámokat és
kisebb alkatrészeket úgy kell szállítani, hogy a munkát végző személyt mozgásában ne gátolja
(pl. vállra akasztható szerszámtáskában).
A kenőanyagokat és tisztítószereket nem éghető anyagból készült, tömítetten záró
edényzetben kell tárolni és szállítani.
A működtetési próbák megkezdése előtt a munkaterületet az emelőgép hatókörzetében
tartózkodó személyek veszélyeztetése ellen biztosítani kell.
A munkák befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a szerszámok és más
rögzítetlen alkatrészek az emelőgép szerkezetéről történő eltávolítását.
Az emelőgépen végzett gépápolási karbantartási munkák befejezése után az üzemeltető
köteles meggyőződni:
- a munkák teljes befejezéséről;
- az emelőgép működőképes és biztonságos állapotáról;
- arról, hogy a munkában résztvevő személy(ek) az emelőgépet elhagyja.

2. 1. 3 Emelőgép vizsgálatok
Az üzembe helyezést megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok
Az emelőgép üzembe helyezésének feltétele a munkavédelmi üzembe helyezés.
Időszakos vizsgálatok: az időszakos biztonsági felülvizsgálat, a szerkezeti vizsgálat és a
fővizsgálat, amelyek elvégzéséről az emelőgép tulajdonosának kell gondoskodni.
Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot legalább ötévenként, vagy az emelőgép
környezetének megváltozásakor kell elvégezni, kivéve, ha a gyártó ennél rövidebb
gyakoriságot ír elő. Az időszakos biztonsági felülvizsgálat alkalmával vizsgálni kell, hogy az
emelőgép szerkezeti kialakítása, gépészeti és villamos berendezése, valamint az emelőgép
biztonsági berendezései megfelelnek-e az üzembe helyezés időpontjában érvényes biztonsági
és egészségvédelmi követelményeknek, eredeti funkciójának megfelelően üzemel-e, a
környezetének jellemzői azonosak-e a tervezéskor és gyártáskor figyelembe vettekkel.
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Vizsgálni kell az emelőgép korszerűsítésének szükségességét, elsősorban a veszélyek
csökkentése érdekében.
Meg kell vizsgálni az emelőgép dokumentációjának meglétét, valamint azt, hogy a
dokumentáció megfelel-e a tényleges állapotnak.
Az időszakos biztonsági felülvizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a vizsgálatot
végzőnek aláírásával kell hitelesítenie.
A szerkezeti, valamint a fővizsgálatok módjára és gyakoriságára az emelőgépre vonatkozó
nemzeti szabványt vagy a gyártó utasításának rendelkezéseit kell figyelembe venni. A
vizsgálatok elvégzését a vizsgálatokat végzőnek az emelőgép dokumentációján kell
rögzítenie, utalva a vizsgálatról készült jegyzőkönyv azonosító jelzésére. A vizsgálatot
végzőnek nyilatkoznia kell az emelőgép állapotáról.
Teherfelvevő eszközök időszakos vizsgálatáról az üzemeltető köteles gondoskodni.
A teherfelvevő eszközök közül a merev teherfelvevők időszakos vizsgálatát a vonatkozó
nemzeti szabvány szerinti időközönként és módon kell elvégezni.
Az acélsodronykötélből készült teherfelvevők időszakos vizsgálatát, amennyiben a használat
során tartósan a névleges terheléssel vannak igénybe véve, legalább negyedévenként, egyéb
esetben félévenként kell elvégezni. A felülvizsgálat előtt a teherfelvevőket meg kell tisztítani
olyan eljárással, amely annak károsodását nem okozza.
A külsőleg is látható hibákat szemrevételezéssel kell megállapítani. A teherfelvevőket
legalább minden harmadik felülvizsgálat során statikai terhelési vizsgálatnak kell alávetni, a
névleges terhelés 1,25-szörösével.
A műanyag teherfelvevő kötelek és hevederek időszakos vizsgálatát a gyártó által előírt
gyakorisággal és módon kell elvégezni.
A vizsgálat eredményét jegyzőkönyvben vagy a teherfelvevő eszköz nyilvántartásában kell
rögzíteni, és fel kell tüntetni
- a teherfelvevők azonosító adatait,
- a vizsgálat eredményét,
- a vizsgálat időpontját,
- a vizsgálatot végző személy nevét, beosztását.
Az emelőgép időszakos vizsgálatára emelőgép szakértő jogosult. Az emelőgép fővizsgálatára
- kivéve az 1000 kg-nál nagyobb megengedett teherbírású emelőgépet és az olyan
emelőgépet, amelynél a kezelői munkahely az emelőkocsin van, és a kocsi 1,5 m-nél
magasabbra emelhető - és szerkezeti vizsgálatára emelőgép ügyintéző, csak a szerkezeti
vizsgálatára emelőgép vizsgáló is jogosult.

2. 2 Az üzemeltetésre vonatkozó szabályok
2. 2. 1 Általános előírások
Az emelőgépet csak a használati utasításban meghatározott módon és célra szabad használni.
Emelőgéppel csak függőleges irányú erőhatást szabad közvetlenül kifejteni, kivéve, ha azt
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más, ettől eltérő üzemmódra a gyártó alkalmassá tette. Az emelőgép tervezett állékonyságát
pótlólagos ellensúllyal növelni TILOS!
A gépi hajtású emelőgéphez naplót kell rendszeresíteni, és abban a műszakonkénti
vizsgálatokat és az esetleges meghibásodásokat és azok elhárításának tényét rögzíteni kell.
Az emelőgépre, illetőleg annak szerkezetére, gépházába, vezetőhelyére csak az azon
szolgálatot teljesítő kezelő, ellenőrző és karbantartó személyek mehetnek fel. Tanulóvezető
csak felügyelet mellett tartózkodhat az emelőgépen.
Az emelőgépre felmenni, vagy arról lejönni csak a gép álló állapotában, annak feljárásra
alkalmas helyzetében és csak az erre a célra kialakított úton szabad, kivéve a veszélyhelyzetet.
Az emelőgépen tartózkodni, arra felmenni csak az üzemeltető hozzájárulásával és a kezelő
tudtával szabad.
Ha bárki olyan rendellenességet, veszélyes helyzetet észlel, amely az élet- vagy
vagyonbiztonságot veszélyezteti, akkor köteles a kezelőnek „Vigyázz! Azonnal állj” jelzést
adni. Ezt a kezelő köteles végrehajtani.
Amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, emelőgéppel személyeket emelni
csak erre a célra tervezett és tanúsított kiegészítő felszereléssel, illetve az erre az üzemmódra
alkalmassá tett emelőgéppel szabad.
A teher megemelése, haladása előtt és alatt a kezelő jelzésére az emelőgép hatókörzetében
tartózkodó személy köteles úgy eltávolodni, hogy az emelőgép és az emelt teher őt ne
veszélyeztesse.
A kezelőnek és az irányítónak a terhet, illetőleg a kezelőnek az irányító jelzéseit a
tehermozgatás egész folyamata alatt figyelemmel kell kísérnie.
Amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, megemelt terhet csak olyan terület
felett szabad vinni, ahol személyek nem tartózkodnak, kivéve a színpadi munkát.
Amennyiben megemelt terhen vagy alatta munkát kell végezni, csak akkor szabad, ha a teher
tartását biztonságos alátámasztás vagy egyéb szerkezeti megoldás biztosítja (pl. önzáró
menetorsó), kivéve a gépjármű szerviz- és a vasúti emelőt.
A véghelyzetek határán minden mozgást úgy kell vezérelni - a sebességet csökkenteni -, hogy
a biztonsági véghelyzet határolókapcsoló működtetésére ne legyen szükség.
Ha a teher kötözésével (rakodásával) egynél több személyt bíznak meg, az egyiket közülük
meg kell bízni az emelőgép kezelő irányításával. A darukezelőt az emelés megkezdése előtt
egyértelműen tájékoztatni kell, hogy kinek a jelzéseit köteles figyelembe venni. Amennyiben
szükséges, az irányítással megbízott személy felismerhetőségét karszalaggal, eltérő színű
ruházattal vagy eltérő színű fejvédő sisakkal kell biztosítani. Ha a kezelő a kezelőhelyről a
teher mozgatását nem képes követni, akkor annyi irányítót kell biztosítani, amennyi az emelés
biztonságos végrehajtásához szükséges.
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A kezelőfülkével ellátott emelőgép esetében az üzemeltetőnek biztosítania kell a kezelő
biztonságos kimentésének személyi - pl. kiképzett mentőszemély(ek) - és tárgyi (pl.
kötélhágcsó, biztonsági hevederzet, mentőkötél) feltételeit, üzemzavar, baleset vagy a kezelő
rosszullétének esetére.

2. 2. 2 Az emelőgép kezelőre vonatkozó előírások
Köteles figyelembe venni az emelőgép naplójába az előző műszak alatt beírt bejegyzéseket és
ellenőrizni az esetleges hiányosságok megszüntetését.
Az emelőgép üzembe helyezése előtt köteles meggyőződni arról, hogy annak szerkezetén nem
tartózkodik senki.
Az emelőgépet csak a használati utasításban leírt módon szabad üzembe helyeznie. Minden
műszak megkezdése előtt meg kell vizsgálnia az emelőgép biztonságát érintő berendezések
hatékonyságát, így különösen:
• a vészleállítót, amely az emelőgép üzemét lekapcsolja;
• figyelmeztető, jelző berendezéseket;
• minden hajtóművet és a köteleket, láncokat;
• a véghelyzet kapcsolókat;
• minden mozgás fékjét;
• a reteszeléseket;
• a teherbírás, illetőleg a kinyúlás jelzőket;
• az emelőgép egyéb biztonsági berendezéseit, amelyek az emelőgép felszereléséhez
tartozó eszközökkel megvizsgálhatók;
• valamint a használati utasításban előírt egyéb berendezéseket és védőeszközöket.
Ha hiányosságot vagy rendellenességet tapasztal, azt köteles felettesének jelenteni, valamint
az emelőgép naplójába bejegyezni. Ha olyan hiányosságot vagy rendellenességet tapasztal,
amely az emelőgép biztonságos üzemeltetését veszélyezteti, az emelőgépet csak a
hiányosságok vagy rendellenességek megszüntetése után helyezheti üzembe.
Köteles minden mozgás megkezdése előtt hangjelzéssel figyelmeztetni az emelőgép
hatókörzetében tartózkodókat, ha van az emelőgépen hangjelző készülék.
A hangjelzések a következők legyenek:
• egy rövid jel: figyelmeztetés az egyes munkaműveletek megkezdése előtt;
• két rövid jel: ha az utasítás nem egyértelmű, vagy a terhet nem lehet biztonságosan
mozgatni;
• folyamatos jel: veszélyhelyzet.
Felelős a kötöző által alkalmazott teherfelvevő eszköz helyes megválasztásáért, a függesztés
helyes módjáért, a kötöző (rakodó) munkájáért, amennyire azt munkahelyéről megítélheti.
Hiba esetén a kötözőt (rakodót) utasítania kell annak azonnali megszüntetésére. Az emelést,
illetve a szállítást csak akkor kezdheti meg, ha a felerősítés biztonságos és az emeléssel senkit
nem veszélyeztet. Nem végezheti az emelést addig, amíg a teher veszélyes körzetét az ott
tartózkodó személyek el nem hagyják.
A terhet úgy kell először megmozdítani - emelni vagy süllyeszteni -, hogy az éppen csak
elmozduljon eredeti helyzetéből, majd a mozgatást meg kell állítania. A terhet tovább emelni,
illetve a süllyesztést folytatni csak akkor szabad, ha a felerősítés, az emelőmű fékjének
működése rendben van, és a teher további mozgatása az emelőgép stabilitását nem
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veszélyezteti. A megemelt terhet csak olyan útvonalon és olyan magasságban szállíthatja, ahol
a mozgás során az nem veszélyezteti az élet- és vagyonbiztonságot.
Az irányítótól kapott jelzés vagy utasítás végrehajtását köteles megtagadni, ha az
• ellentétes a jelen szabályzattal vagy használati utasítással, és/vagy
• megítélése szerint az balesetet vagy anyagi kárt okozhat.
Nem emelhet meg az emelőgéppel olyan terhet:
• amelyen személy tartózkodik, kivéve: ha személy emelésére is alkalmas;
• amely tömegközéppontja emelés közben veszélyes mértékben eltolódik;
• amely nem tartja meg a saját tömegét;
• amely leerősített;
• amely lefagyott;
• amelyen más rögzítetlen tárgyak is vannak;
• amelyhez más tárgyakat nekitámasztottak;
• amely a teherfelvevő eszközt rongálja, illetve
• amely tömege meghaladja az emelőgép, illetőleg a teherfelvevő 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 emelőgép
üzemeltetőjétől vagy az emelőgép ügyintézőjétől utasítást kérni.
Köteles üzem közben az emelőgép helyes működését figyelemmel kísérni. Ha olyan
rendellenességet vagy hibát észlel, amely veszélyezteti az emelőgép, illetőleg a körülötte
dolgozók biztonságát, köteles a terhet azonnal lerakni, és az emelőgépet leállítani. A hibát
köteles az üzemeltetőnek haladéktalanul jelenteni és az emelőgép naplójába beírni.
Átalakítást nem végezhet az emelőgépen, javítást is csak a használati utasításban előírt
mértékig.
Az emelőgépen végzett bármilyen javítási munka közben csak a karbantartást végzők
vezetőjétől fogadhat el utasítást az emelőgép kezelésére.
Az emelőgép üzemeltetésének befejezésekor, vagy a munkaszünetek megkezdésekor, ha a
kezelő az emelőgépet elhagyja, az alábbi intézkedéseket kell megtennie:
• a terhet és a merev teherfelvevő eszközt biztonságosan le kell helyezni;
• az emelőgépet a használati utasításban előírt helyzetbe kell hozni;
• az emelőgép kezelőelemeit kikapcsolt állásba kell helyezni;
• a belső égésű motorral működő (pl. mobil) emelőgép esetén a motort le kell állítani;
• az emelőgépet a használati utasításban üzemszünetre előírt állapotba kell hozni;
• meg kell akadályozni, hogy az emelőgépet illetéktelen személy üzembe helyezhesse.

2. 2. 3 A hidraulikus emelőgépek kiegészítő előírásai
A munka megkezdése előtt az emelőgép kezelője köteles ellenőrizni:
- a hidraulikus rendszer, valamint a különböző biztonsági és jelzőberendezések állapotát,
sérülés elleni védettségét;

26

- a tömítettséget, továbbá azon biztonsági és jelzőberendezéseket, amelyeknek állapotát csak
működés közben lehet ellenőrizni, az energiaszolgáltató egység - pl. szivattyú, légsűrítő bekapcsolt állapotában kell vizsgálni;
- a hidraulikus, pneumatikus körbe épített szűrők állapotát, eltömődés-jelzőjüket, valamint
azt, hogy a pneumatikus rendszer víztelenítése - illetve téli üzemmódban fagymentesítése megtörtént-e;
- a munkavégző szervek - munkahenger, hidraulikus, pneumatikus motor - és a vezérlés
működését először az emelőszerkezet terheletlen állapotában;
- terhelt állapotban, fokozott gondosság melletti próbaemelés közben az emelőmű fékjeinek,
valamint az emelő-, támasz-, gémtoldat-munkahengerek zárószelepeinek hatásosságát, a
hidraulikus, pneumatikus végállás- és mozgáshatárolók működését.
Az emelőgép kezelő funkcióit csak akkor szabad működtetni, ha az energiatárolók légtartály, hidroakkumulátor - nyomásszintje elérte az előírt értéket, továbbá, ha egyéb - nem
emelőgép - funkciókkal közös hidraulikus, pneumatikus rendszer esetén, az emelőgép
leválasztása megtörtént.
Üzemelés közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a rendszer tömítettségét, a biztonsági
és jelzőrendszert, valamint a munkavégző közeg állapotáról - nyomás, hőmérséklet tájékoztató jelzéseket.
Az emelőgép kezelőjének le kell tennie a terhet és az emelőgépet nyugalmi állapotba kell
helyeznie, ha:
• a biztonságot veszélyeztető mértékű tömítetlenséget tapasztal,
• valamelyik alapvető funkciót ellátó munkahenger - gémemelés, támasz - zárószelepe
vagy egyéb biztonsági szerkezet nyilvánvalóan hatástalanná vált,
• indokolatlan mértékben változik a nyomás a rendszerben,
• a munkaközeg túlmelegedett,
• valamely fontos biztonsági jellemzőről tájékoztató jelzőszerv meghibásodott,
• a vezérelt mozgás mellett más mozgás önmagától elindul.

2. 2. 4 Mobil daruval végzett emelés
Mobil daru felállítása előtt az üzemeltető köteles meggyőződni a talaj teherbíró-képességéről.
A daru támaszai alatt - azok felületi nyomásának csökkentésére - alkalmazott alátétek a gyár
által jóváhagyottak, illetve ettől eltérő esetben külön (pl. számítással) ellenőrzöttek legyenek.
A daru üzembe helyezése előtt oldani kell a közlekedési üzemmód alatt szükséges,
elmozdulás elleni biztosításokat (pl. támaszgerendák rögzítése, felépítmény elfordulás elleni
biztosítása, horogszekrény-rögzítés).
A futómű rugózás reteszelését - az ilyen szerkezettel épített daruknál - a támaszok
működtetése előtt üzembe kell helyezni.
A támaszokat a gyár által előírt sorrendben és mértékig kell működtetni, miközben a daru
hossz- és keresztdőlése a megengedett mértéket nem haladhatja meg.
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A támaszok üzembe helyezésének befejezése után ellenőrizni kell azok szilárd talajfogását;
részben vagy teljesen gumikerekeken való támasztásánál a gyártó által előírt abroncsnyomást.
Az ellenőrzést automatikus szintszabályozással felszerelt darukon is el kell végezni.
Kerekeken való támaszkodás esetén a járművet a hatásos rögzítőfékkel, szükség esetén (pl.
ferde talajviszonyok) keréktámasszal is biztosítani kell.
A mobil darut úgy kell felállítani, hogy:
- a gyártó által meghatározott kitámasztó eszközök alkalmazásával biztosítsák a daru
állékonyságát;
- a darunak az emeléssel ellentétes oldalon kinyúló mozgó szerkezetei vagy nem mozgó részei
és épületek, lerakott áru, járművek 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 előtt el kell végezni:
• a daruszerkezet szállítási helyzetében esetlegesen kiiktatott - áthidalt - biztonsági
berendezés (pl. horog végállás-határoló) visszakapcsolását;
• nyomatékhatároló - túlterhelés-gátló - üzemképességének ellenőrzését, üzemmód
kapcsolójának az adott üzemmódhoz - pl. gémtoldat-üzemmód, aszimmetrikus
támasz-elrendezés, támaszok nélküli (gumikeréken) emelés - történő beállítását, illetve
amennyiben ezt a berendezés automatikusan elvégzi, a visszajelző rendszer
ellenőrzését;
• túlterhelés-gátló nélküli daruknál mindazon jelzőszerkezetek működtetéses
ellenőrzését, amelyek a terhelési táblázattal való összehasonlíthatóság szempontjából
fontosak (pl. kinyúlás-, gémszög-jelző, terhelésmutató);
• támasz-helyzetjelző berendezéssel felszerelt daruknál e berendezés üzemképességének
és jelzésének ellenőrzését;
• külső villamos táplálással is rendelkező mobildaruknak az érintésvédelmi előírások
szerint jóváhagyott módon és elemekkel való csatlakoztatását;
• közlekedési üzemmódban (pl. az alváz-középre) áthelyezhető, illetőleg leszerelhető
ellensúly daruüzemi helyzetnek megfelelő felszerelését;
• változtatható ellensúly-készlettel rendelkező daruknál az adott üzemmódhoz tartozó
súlykészlet felszereltségének és rögzítettségének ellenőrzését.

2. 2. 5 Különleges körülmények között végzett emelési műveletek
2. 2. 5. 1 Több daruval végzett együttes emelés
Több daruval végzett együttes emelés esetén az üzemeltetőnek emelést irányító vezetőt kell
megbíznia, aki utasítási joggal rendelkezik a munkában részt vevő valamennyi személyt
illetően.
Együttes emelést végezni csak akkor szabad, ha:
- külön emelési technológiai utasítást adtak ki;
- ha az egy-egy darura eső teher (nyomaték, terhelés) számítás vagy mérés útján ismert a
mozgatás teljes folyamata közben;
- a gépek együttműködésére a feltételek biztosítottak (pl. darukezelők közötti információ).
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Több daruval együttes emelést végezni csak túlterhelés ellen biztosított, vagy a kezelő
állásban tehermérő berendezéssel felszerelt, vagy terhelésmutatóval és jelzővel ellátott
darukkal szabad, kivéve a technológiai láncban végzett együttes emelést.
Az együttes emelésre vonatkozó technológiai utasítás legalább az alábbiakat tartalmazza:
• a kijelölt daruk és az alkalmazásuk felállítási módját (pl. kinyúlási hossz szabadon
vagy kitámasztással);
• az alkalmazott teherfelvevő eszközöket;
• a daruk felállítási helyét, beméretezett helyszínrajz szerint;
• az elvégzendő munkaműveletek időbeli sorrendjét, mozgást és sebességeket;
• a teher össztömegét és a darukra eső tömegrészeket;
• kötözési pontokat és a teher felerősítésének módját;
• a teher útjának ábrázolását (térben);
• a daruk teherbírását a különböző munkaállásokban;
• a veszélyeket (pl. talajviszonyok, villamos légvezetékek);
• a veszélyes területeket és a szükséges lezárási, elkerítési intézkedéseket;
• pótlólagos biztonsági intézkedéseket;
• a munkavégzéssel kapcsolatos jelzéseket (információközlés) módját, eszközeit;
• az emelési műveletben részt vevő személyek képesítésére vonatkozó követelményeket,
feladataikat, valamint a munkavégzéskor kijelölt helyük meghatározását;
• az együttes emelés irányítójának kijelölését.
A teher tömegét, a statikai teherelosztást az emelésben részt vevő darukra, továbbá a kötözési
pontokat a terhen mérlegeléssel vagy számítással kell meghatározni.
A teher felfüggesztési pontjait az emelési technológia készítője, szükség szerint a gyártó,
szállító, illetőleg a szerelést végző bevonásával állapítja meg.
Az irányító és a darukezelők, valamint a darukezelők egymás közötti közvetlen és
kifogástalan információs kapcsolatát biztosítani kell. Harmadik személyen keresztül a
tájékoztatás nem megengedett. Az információ megszakadása esetén vészjelet kell adni, és a
műveletet le kell állítani.
A munkálatok megkezdése előtt az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a több
daruval történő együttes emelésben résztvevők igazolható módon elsajátítsák az emelési
technológia tartalmát, valamint a biztonságos munkavégzés egyéb szabályait. Ha szükséges,
kis terhekkel próbaemeléseket is kell végezni.
Az együttesen működtetett mobil daruk teherrel való haladása csak vízszintes, sík és
megerősített pályán, a legkisebb haladási sebességgel megengedett.

2. 2. 5. 2 Emelt teherrel való haladás
Emelt teherrel való haladás (felhúzott támaszokkal) csak abban az esetben alkalmazható, ha
• ezt az üzemmódot a darugyártó engedélyezi - az ehhez tartozó terhelési táblázat
szerint - továbbá, ha az akkreditált laboratórium vizsgálata erre az üzemmódra is
kiterjedt;
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•
•

a munka megkezdése előtt ellenőrizték az ezen üzemmód szempontjából fontos
szerkezeti részek beállítását, állapotát (gumiabroncs-nyomás, futómű, hidraulikus
vagy hidropneumatikus rugózás);
a helyváltoztatás útvonalát előzetesen ellenőrizték a felület teherbírása és a
terepviszonyok szempontjából.

Lejtőn való haladás esetén - hossz- és keresztirányú lejtőn egyaránt - a terhet a darunak az
emelkedő felé eső részén kell felfüggeszteni.
Amennyiben a darufelépítmény forgatóműve nincs automatikus fékkel felszerelve, elindulás
előtt a rögzítőféket működtetni kell, meggyőződve hatásosságáról.
A rugókitámasztó rendszert - az ilyen kialakítású daruknál - elindulás előtt üzembe kell
helyezni.
Haladás közben a terhet a talajhoz és a daru határolósíkjához lehető legközelebb, a
hossztengelyirányban kell elhelyezni, kivéve a gyártó által megengedett eltérő eseteket.
A lehető legkisebb sebességgel kell haladni.
Ha a teher adottságai, a felfüggesztési módja, vagy egyéb ok miatt menet közben gyorsításkor és lassításkor - a teher a biztonságot veszélyeztető mértékben lengésbe jöhet,
annak vízszintes kikötéséről (kitámasztásáról) is gondoskodni kell. A biztonságot nem
veszélyeztető sebességgel kell haladni.
Emelve vontatás (autómentő-üzemmód) csak olyan darunál engedhető meg, amely:
• gyártója szerint erre az üzemmódra alkalmas kialakítású;
• rendelkezik ehhez az üzemmódhoz szükséges speciális teherfelvevő eszközökkel;
• megfelel a vonatkozó közlekedésbiztonsági előírásoknak;
• vizsgálatára az akkreditált laboratórium ellenőrzése kiterjedt.
A daru használati utasításának az ezen üzemmódra vonatkozó daruüzemi utasításon kívül ki
kell terjednie a közlekedés közben alapvető fontosságú szempontokra is (pl. futóművek
legnagyobb és legkisebb terhelhetősége, előírt gumiabroncs-nyomás, megengedett
vontatmány-tömeg).
Az olyan mobildarukkal, amelyeknek emelőművén nincs erre az üzemmódra alkalmas
terhelésjelző, csak olyan járművel emelve vontatása engedhető meg, amelyeknek tömeg- és
tömegeloszlás adatai ismertek.
Ha teheremelő gémszerkezet nincs ellátva akaratlan süllyedés elleni biztosítással (pl.
zárószeleppel), az elmozdulást erre a célra gyártott kiegészítő szerkezettel (pl. mechanikus
kitámasztás, kézi zárószelep) kell megakadályozni.
Az emelve vontatásra kerülő járművet - annak felfüggesztése mellett - a hosszirányú erők
felvételére alkalmas merev kitámasztással is el kell látni.
A vontatmány és a daru közötti távolságot úgy kell megválasztani, hogy - az esetleges
lengéseket és a kanyarodás közbeni elmozdulást is figyelembe véve - az a lehető legkisebb
legyen.
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A darukezelő a mobil daru üzeme alatt a kezelőállást (kezelőfülkét) nem hagyhatja el. Olyan
mobil daru esetében, ahol a haladómű mozgatásának vezérlése csak külön vezetőfülkéből
lehetséges, a darukezelő a kezelőhelyet (kezelőfülkét) csak a daru helyváltoztatása céljából
hagyhatja el.
A mobil darun a darukezelőn és a megbízott kísérő(kö)n kívül további személyek csak a
darukezelő felügyelete mellett, képzés, ellenőrzés céljából tartózkodhatnak.

2. 2. 5. 3 Közterületek környezetében végzett emelés
Ha az emelőgépet közforgalmi utak, vasúti vágányok, repülési útvonalak és repülőterek,
valamint vízi létesítmények vagy útvonalak (közterületek), lakott épületek hatósugarával
érintett közelébe telepítik, illetőleg üzemeltetik, akkor a létesítmény tulajdonosának,
üzemeltetőjének, kezelőjének előírásait is figyelembe véve - a várható kockázatok
csökkentése érdekében - a biztonságos üzemeltetés feltételeit utasításban kell rögzíteni.
A közterületekre kihatóan felállított emelőgép esetén az emeléstechnológiai utasításban
rögzíteni kell legalább a következőket:
• az alkalmazásra kijelölt emelőgép típust a felállítási hely pontos megjelölésével,
• az engedélyezett emelési műveleteket,
• az üzemelési terület behatárolását,
• a felállítandó jelzőtáblákat és irányító berendezéseket;
• a pótlólagos biztonsági berendezéseket és intézkedéseket (pl. hajtómű kiiktatás,
illetőleg reteszelés),
• forgalom-szabályozást, -elterelést,
• védőtető alkalmazását.
Ha indokolt, az emelőgép mozgás területét, kinyúlását úgy kell behatárolni, vagy
ellenirányban villamosan reteszelni, hogy a közterület veszélyeztetése ki legyen zárva.
15 m emelőmagasságig az emelőgép munkatere kerettel (fa- vagy acélszerkezet) is
behatárolható, ha a munkaterület legalább kétharmada ezen belül van. Az elkerítést a
vonatkozó jogszabály szerinti színjelöléssel és sötétben megfelelő világítással kell ellátni.
2. 2. 5. 4 A nagy- és kisfeszültségű föld feletti szabadvezeték közelében végzett emelés
A nagy- és kisfeszültségű föld feletti szabadvezeték közelében telepített, üzemeltetett
emelőgépnél a vezetékeket feszültségmentesíteni kell. Ha ez nem lehetséges, akkor a külön
jogszabályban feszültségszinttől függően meghatározott biztonsági távolságot kell biztosítani.
A vonatkozó jogszabályban foglaltakon túl a telepítés, üzemeltetés megkezdése előtt ki kell
kérni a vezeték kezelőjenek (áramszolgáltató) írásbeli nyilatkozatát is a feszültség
nagyságáról és a biztonsági távolságról.
Amennyiben az emelőgép magassága a 4 métert meghaladja és a vezeték szakasz nem
feszültségmentesíthető, az emelési utasításban rögzíteni kell:
• hogy a legkisebb biztonsági távolság határára jelzőőrt kell állítani,
• hogy a legkisebb biztonsági távolságot a vezetékkel párhuzamosan meg kell jelölni
(pl. karók, jelzőszalag),
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hogy a jelzőőrnek minden mozgást le kell állíttatnia, ha az emelőgép, a teher vagy a
teherfelvevő eszköz megközelítette a jelzett vonalat,
• a jelzőőr tartózkodási helyét.
A jelzőőrt egyéb feladattal megbízni nem szabad.
A nagy- és kisfeszültségű föld feletti szabadvezeték veszélyes közelébe telepített, illetőleg
üzemeltetett emelőgép kezelőjével és a kötöző, irányító személyzettel a munkálatok
megkezdése előtt a biztonságos munkavégzés feltételeit el kell sajátíttatni, ellenőrizhető
módon.
Ha az emelőgép vagy valamelyik része érintkezésbe kerül a feszültség alatt álló nagy- és
kisfeszültségű föld feletti szabadvezetékkel, akkor az emelőgép-kezelő:
• adjon hangjelzést, amely az ott tartózkodó személyek figyelmét felhívja a
veszélyhelyzetre,
• kísérelje meg az emelőgépet eltávolítani a vezetéktől, vagy kérjen intézkedést a
vezeték feszültségmentesítésére,
• csak a biztonsági előírások betartásával hagyja el az emelőgépet úgy, hogy egyszerre
ne kerüljön kapcsolatba az emelőgép fém részével, valamint a talajjal. Ebben az
esetben az ott tartózkodó személyek kötelesek a veszélyes teret elhagyni.

2. 2. 5. 5 Szélsőséges környezeti hatások
Amennyiben erős hóesés, köd vagy más időjárási vagy környezeti hatások miatt a teher vagy
a közvetlen környezet a teljes szállítási folyamat alatt már nem figyelhető meg, vagy az
irányítási jeleket már nem lehet egyértelműen felismerni, az emelőgép üzemét le kell állítani.
Szabadban üzemelő emelőgépet - ha a gyártó az emelőgép használati utasításában, a
gépkönyvében ettől eltérően nem rendelkezik, vagy szerelési technológia alacsonyabb határt
nem állapít meg - csak legfeljebb 18 m/s szélsebesség határig szabad üzemeltetni. Szél
hatásának is kitett emelőgépeknél biztosítani kell, hogy az üzemszünetben esetleg feltámadó
szél mozgató, felborító, károsító hatásával szemben az emelőgép rögzített, illetve védett
legyen.
2. 2. 5. 6 Egyéb különleges emelési műveletek
Folyékony izzófémet, izzó salakot, robbanó, illetőleg radioaktív anyagot mozgató emelőgépen
két kezelőnek kell a kezelőhelyen tartózkodnia, kivéve, ha az emelőgépet olyan berendezéssel
látták el, amely az emelőgép-kezelő rosszulléte esetén az emelőgépet leállítja.
Az egymás hatósugarába működő emelőgépek biztonságos üzemeltetésének feltételeit meg
kell tervezni, és utasításban kell rögzíteni. Az utasításnak ki kell terjednie:
• a telepítésből,
• az üzemeltetésből,
• az együttes üzemeltetésből,
• a környezetből az együttes üzemeltetésre ható veszélyek megakadályozására a várható
kockázatok alapján.
Az utasítás tartalmát az érintettekkel igazolható módon ismertetni kell.
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2. 3 A daruk felállítási helye, megtelepítése
Minden olyan gépnél, ahol a megállás után a munkálatok megkezdése előtt meg kell telepíteni
a gépet, nagyon fontos a jó helymegválasztás. A gép letalpalása, vízszintbe állítása több
percet is igénybe vehet, ezért a talpalás megkezdése előtt nagyon fontos a gépet körüljárni, és
a daru felállítási helyét több szempontból megvizsgálni. Ha nem végezzük kellő
körültekintéssel, és a letalpalás után vesszük észre, hogy hibáztunk, többször annyi időt vesz
majd igénye az átállás, újra megtelepülés, mintha előszörre körültekintőbbek lettünk volna!
Az alábbiakban néhány figyelembe veendő szempontot láthatunk, hogy mely körülményeket
kell megvizsgálni, figyelembe venni annak érdekében, hogy a daruzási művelet a
leghatékonyabb, és főként biztonságos legyen.
Az 1000 kg-nál nagyobb teherbírású, valamint a 40000 Nm-nél nagyobb billentőnyomatékú
gépeket el kell látni olyan eszközökkel, amelyek a vezetőt figyelmeztetik és megakadályozzák
a teher veszélyes mozgását:
• a gép túlterhelése esetén
• ha a teher nagyobb, mint a legnagyobb teherbírás, vagy
• ha a teher miatt előálló nyomaték veszélyes,
• a túlterhelésből adódó, a gép felborulásához vezető nyomatékok esetén.
Az emelési művelet mindig kockázatot jelent a teher mozgatására tervezett gép esetében, ha a
teher mozgatása szintkülönbséggel történik. A teher lehet tárgy, anyag, illetve darab- vagy
ömlesztett áru.

2. 3. 1. A daruk telepítésekor figyelembe veendő szempontok
2. 3. 1. 1 A daru forgástengelyének (királytengely) és a teher függőleges súlyvonalának a
távolsága
A daru maximális teherbírását a daru gyártója adja meg. Ez a legnagyobb emelhető tömeg a
daruval szállított ellensúlykészlet figyelembevételével értendő, amit a gyártó szállít a daruval.
Ezt az üzemeltetőnek utólagosan megnövelni, túllépni nem szabad. Járműdaruknál ez a
terhelés mindig a daru oldalánál, az alvázhoz közel értelmezett, mivel ez van a legközelebb a
forgástengelyhez (királytengely), így ezen a ponton bírja a daru a legnagyobb terhelést.
A korábbi fizikai, mechanikai tanulmányainkat felelevenítve, és a daruk területére átültetve
tudjuk, hogy a maximális teherbírás a teljesen felállított, és behúzott alapgémmel értelmezett,
mivel így a legkisebb a teher darura gyakorolt billenőnyomatéka. A jogszabály szerint az így
meghatározott teherbírást kell a darun jól láthatóan feltüntetni. Természetesen ez a terhelés a
gyakorlatban a lehető legritkább esetben használható ki, mivel a teher mellé soha nem tudunk,
de nem is ajánlott túl közel állni, hiszen azt valahonnan valahová kell mozgatni. Így minél
kisebb szögben és minél hosszabb gémmel dolgozunk, annál távolabbra kerül a teher a daru és
a talaj érintkezési, vagyis támasztó pontjától, így egyre nagyobb lesz a teher darura
értelmezett billentése.
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6. ábra

2. 3. 1. 2 Az emelendő tehernek, az emelő segédberendezéseknek és köteleknek, a
horogszekrény és tartó köteleinek az össztömege
A daru terhelésekor nem csak a teher tömegét kell figyelembe venni, hanem más terheket is.
A daru terhelését tehát az alábbi terhek összege adja:
• emelendő teher
• függeszték: ez műanyag kötözőeszköz esetén lehet szinte elhanyagolható is, de
emelőgerenda, vagy emelőmágnes esetén lehet több száz kilogramm, esetleg több
tonna is!
• horogszekrény
• kötél tömege: ha sok kötélágra van befűzve a horogszerkezet, és nagy az emelési
magasság, akkor ez is jelentős súlytöbblet lehet

7. ábra
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2. 3. 1. 3 A gép legszélső elemeinek és a meglévő épületek távolsága
A jogszabály szerint a forgó egységgel rendelkező darut úgy kell az épületek, egyéb tárgyak
közelében megtelepíteni, hogy a darunak az emeléssel ellentétes oldalon kinyúló mozgó
szerkezetei vagy nem mozgó részei és épületek, lerakott áru, járművek 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 az épületek, tárgyak közötti távolságot le kell zárni.

8. ábra
2. 3. 1. 4 A daru letalpalási síkja és az emelőhorog belső görbülete közötti távolság
Ha a terhet a talpalási síkon mozgatjuk, nincs nagy gond. Viszont, ha mélyből emelünk, vagy
a terhet a talpalási sík alá (pl.: rézsű, árok, folyó, stb.), akkor előfordulhat, hogy a kötéldobról
lefogy a kötél, és a teher lezuhan. Ezért ezekben az esetekben különösen nagy
körültekintéssel, óvatosan kell daruzni.
2. 3. 1. 5 A letalpalás alatt a talaj állapota
Az Emelőgépek Biztonsági Szabályzata előírja a telepítés helyén a talajvizsgálatot. A daru
alkalmazási helyén történő telepítésének feltétele a megfelelő talajminőség, azaz annak
szilárdnak és teherbírónak kell lennie.
Azonban a kárhelyszínek sokfélesége miatt nem lehet felkészülni az összes talajfajtára.
A talp felületének növelésére csak a rendszeresített felületnövelők állnak a gépkezelők
rendelkezésére. Vannak olyan esetek, illetve talajok, ahol ez a felületnövelés kevésnek
minősülhet. A nem megfelelő felületnövelés a talpak megsüllyedéséhez vezethetnek, aminek
egyenes következménye a daru stabilitásának a megváltozása. A stabilitásváltozás pedig a
daru borulásához vezethet. Az emelési műveletek közben is folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a talpalás állapotát és a daru vízszint helyzetét, mivel a daru terhelése esetén is
bekövetkezhet a talpak megsüllyedése. A talajvizsgálatnak ki kell terjednie a telepítési
helyszín környezetére is. Nagy figyelmet kell fordítani a föld alatt húzódó csatorna és
kábelalagutakra, aknákra, vízmosásokra, mivel az ezek felett található talajréteg teherbíró
képessége előfordulhat, hogy nem elegendő.
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Letalpalás esetén mindig tisztában kell lennünk a talaj teherbírásával, valamint a daru
talpnyomásával. A legfontosabb fizikai képlet amit még ismernünk kell az

A=F/p
Ahol:
p= talajnyomás [N/m2] a talaj teherbíró képessége
F= maximális támláb erő [N] (a daru súlya + a teher súlya)
A= szükséges támláb felület [m2]
Eszerint minél nagyobb a talp felülete, annál kisebb lesz az az erő, ami a talajt nyomja. Ezért
a gyári talp alátéteket minden esetben javasolt használni!
Ide tartozik a jeges felületre történő talpalásnak a tilalma is. Ugyanis, ha nem takarítjuk le az
útról a jeget (legyen az bármilyen vastag is!), akkor a daru a jégre hatalmas nyomást fog
kifejteni a talpakon keresztül. Ez azt a fizikai jelenséget eredményezi, hogy az óriási nyomás
miatt a jég a talp alatt vékony rétegben megolvad, a talp süllyedni kezd, viszont a megolvadt
jég a talp fölé kerülve azonnal újra megfagy. Ezért előfordulhat az, hogy a talp lassan
„belesüllyed”, belefagy a jégbe, és a talpakat a munka végén nem fogjuk tudni visszahúzni,
vagy ha nem vesszük észre (hogy megint a fizika győzött), a lefagyott talpak visszahúzásakor
károsodhatnak a talpak és a kapcsolódó szerkezetek. Ezért fontos, hogy csak jégmentes
felületre talpaljunk, még ha ez többletmunkával is jár.

9. ábra
2. 3. 1. 6 A letalpalás és a meglévő épületek talajfelszín alatti részének távolsága
Nagyon fontos, hogy közvetlenül az épület, építmény, útpadka mellé, annak tövéhez talpalni
TILOS! Nem tudhatjuk, az épület, építmény alapozási kialakítását, van-e alatta pince stb.
Valamint az esővíz a leggondosabb szigetelés ellenére is bekerülhet az épületek, az utak
tövéhez. Itt vezetődnek el, így meggyengíthetik, alámoshatják az épületet, az utat, és ha ide
talpalunk, az óriási talpnyomás miatt az út beszakadhat. Ezért nagyon fontos, hogy hagyjunk
kellő távolságot ezektől a helyektől, és a talpak alá mindenképp tegyünk alátéteket.
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10. ábra

11. ábra Az épület mellé talpalás veszélyei
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12. ábra Az épület mellé talpalás veszélyei

2. 3. 1. 7 A letalpalás és a meglévő rézsű koronaélének a távolsága
A kárhelyszínek sokoldalúsága miatt előfordulnak olyan esetek, amikor a darut munkagödör,
vagy vízelvezető árok közelében kell megtelepíteni. Ilyen esetekben a darut úgy kell
megtelepíteni, hogy a daru talpnyomása miatt a rézsű túlterhelése, vagy beszakadása ne
legyen lehetséges. A támasztékok távolsága a gödrökől a daru sarokterhelésétől és a
talajminőségtől (víz, súrlódás, nyírószilárdság) függ.
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b ≤ 30° felhordott gördülékeny talajon A ≈ 2 · T
b ≤ 45° természetesen nőtt, kötött talajon A ≈ 1 · T
T= gödörmélység
A stabilitás bizonylata nélkül a következő rézsűszögeket tilos túllépni:
- Nem kötött vagy puha kötött talajon
a= 45°
- Merev vagy félszilárd talajon
a= 60°
- Sziklánál
a= 80°

13. ábra
2. 3. 1. 8 Mozgás közben a teher kilengésének mértéke
Amennyiben emelés közben a teher valamilyen okból kileng (például beleakad valamibe), az
több okból is veszélyes lehet. Először is a kilengés tulajdonképpen ferde húzatásnak számít,
ami a daru szerkezetét egészen máshogyan terheli, mint a függőleges emelés, így előfordulhat,
hogy károsodik a daru acélszerkezete, a felépítmény.
Másodszor ha a teher a daru pillanatnyi teherbírásának határán van, és ekkor kileng, akkor
ezáltal megnövekedik a billentő nyomaték, hiszen megnőtt a daru forgáspontja és a teher
súlypontja közti távolság. Ez a daru borulásához vezethet.
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14. ábra

15. ábra

2. 3. 1. 9 Elektromos felsővezeték és a daru legmagasabb pontjának távolsága
A nagy- és kisfeszültségű föld feletti szabadvezeték közelében üzemeltetett emelőgépnél a
vezetékeket feszültségmentesíteni kell. Ha ez nem lehetséges, akkor a külön jogszabályban
(122/2004. (X. 15.) GKM rendelet A villamosmű biztonsági övezetéről) feszültségszinttől
függően meghatározott biztonsági távolságot kell biztosítani (1. táblázat). A vonatkozó
jogszabályban foglaltakon túl a telepítés, üzemeltetés megkezdése előtt ki kell kérni a vezeték
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kezelőjenek (áramszolgáltató) írásbeli nyilatkozatát is a feszültség nagyságáról és a biztonsági
távolságról.
1. táblázat

Biztonsági távolság (m)

Feszültség
1000 V-ig

1,25

1-35 kV névleges feszültségszint között

2

100-200 kV névleges feszültségszint között

3

200-300 kV névleges feszültségszint között

4

300-500 kV névleges feszültségszint között

5

500 kV feletti névleges feszültségszint esetén

8

A biztonsági távolságot a legkedvezőtlenebb körülmények (pl. vezetékek szél okozta
mozgása, teher lengése) között is biztosítani kell.

16. ábra

2. 4 A daru teherbírása
Kifejezi, hogy a daru a gémkinyúlás és a teher függvényében a királytengelyre vetítve
mekkora forgatónyomatékot képes felvenni.
Terhek és erőhatások
A daruk tartószerkezetét részben állandó, részben változó nagyságú és irányú erők veszik
igénybe. A tartószerkezet minden elemét a mozgó alkatrészeknek arra a helyzetére és az
erőknek arra az értékére (0 és a névleges érték között), illetve arányára kell méretezni, amely
benne a legnagyobb feszültséget ébreszti. A figyelembe veendő terhek és hatások a
következők:
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Állandó teher
Az állandó teher a vizsgált szerkezeti résznek és az emelőgép minden olyan alkatrészének
várható súlyeltérést is figyelembe vevő súlya, mely benne feszültséget ébreszt. Ide számítjuk
azoknak az alkatrészeknek önsúlyát is, amelyek támadási pontja a vizsgált szerkezethez
képest változhat (pl. futómacska, gém, mozgó ellensúly), kivéve a következő szakaszban
meghatározott emelt terhet.
Emelt teher
Emelt teher a hasznos teher + az emelőkötélen függő teherfelvevő szerkezet (horogszerkezet,
markoló, emelőgerenda stb.) súlya. Az emelt teher tehát nem mindig azonos a névleges
teherrel, vagyis a teherbírási táblán feltüntetett értékkel
Függőleges irányú tömegerők
Tömegerő a teher emelésekor
A teher hírtelen felemeléséből, az emelés gyorsulásából vagy lassulásából tömegerők
keletkeznek. Az emelésből származó tömegerőket úgy vesszük figyelembe, hogy az emelt
teherből származó igénybevételeket dinamikus tényezővel szorozzuk.
Tömegerő a teher süllyesztésekor
Ha a teher hírtelen süllyesztéséből származó felfelé ható reakcióhatás a méretezésre
mértékadó lehet, akkor azt is figyelembe kell venni. Ez a hatás tömegerőnek tekinthető,
nagyságát úgy kapjuk meg, hogy az emelt terhet csökkentett dinamikus tényezővel szorozzuk
meg.
Vízszintes irányú tömegerők és vízszintes mozgásból származó erőhatások
Vízszintes irányú tömegerők és erőhatások keletkezhetnek:
– hosszirányú mozgás közben,
– keresztirányú mozgás közben,
– forgatás és billentés közben fellépő sebességváltozásból,
– centrifugális gyorsulásból, lassulásból,
– oldalazásból és beékelődésből,
– ütközésből.
A daru teherbírása mindig relatív. Mindenkori maximális teherbírását mindig összetetten kell
megvizsgálni, hiszen több tényezőtől függ, amelyek a legritkább esetekben egyeznek meg. A
fentiek figyelembevételén túl az alábbiak adják a „daru” pillanatnyi teherbírását. Ezek:
• Daruszerkezet teherbírása
• Letalpalás mértéke
• Befűzött kötélágak száma
• Horogszerkezet teherbírása
• Függeszték teherbírása
Természetesen ezen mechanikai elemek leggyengébb eleme fogja adni a daru aktuális
teherbírását. Erre a daru kezelőjének mindig figyelni kell, az aktuális változtatásokat
folyamatosan követni kell, és ezekhez a változásokhoz (ha szükséges) kell a számítógépet is
módosítani, átprogramozni.
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3. fejezet
Az emelőgépek mechanikus elemei, egységei
(kötelek, kötéldob, kötélkorong, horogszerkezet, horog)
Az emelőgépek gyakorlati ismeretei témakör részletes bemutatásának nem tárgya az egyes
szerkezeti kialakítások, megoldások különböző gyártóművek és típusok szerinti részletes
ismertetése, mert a létező variációk nagy száma miatt ez nem is járhat sikerrel. Csak azok a
leggyakrabban előforduló, szokásos megoldások szerepelnek az anyagban, amelyek az
emelőgépek felépítésével, üzemeltetésével kapcsolatos általános ismeretanyagot tartalmazzák
és alkalmasak arra, hogy az előforduló hibákat, rendellenességeket illetve az azokra utaló
jelenségeket rajtuk keresztül bemutassam.
Az emelőgép kötélszerkezetei: ezek a kötelek az emelőgépen található hajlékony
vonóelemek. Feladatuk a gémek, horogszerkezetek, horgok, mozgatása. Ezek állandó
jelleggel az emelőgépen vannak, onnan nem eltávolíthatók, csak a kötél, lánc
elhasználódásakor, meghibásodás esetén cserélik le.
Nagyon fontos ezeket a köteleket rendszeresen karbantartani, az emelési műveletek során
fokozottan vigyázni rá, betartani a terhelhetőségi korlátokat, a használati szabályokat, mert
ezek a kötelek gyakran több mint száz, esetenként több száz méter hosszúak.
Figyelmetlenségből, vagy a szabályok megszegéséből a kötél cseréje nagy anyagi ráfordítást
igényel a gép tulajdonosától, üzemeltetőjétől.

3. 1 Láncok
3. 1. 1 Az emelőgépek láncai
A láncok széleskörű alkalmazását sokoldalú, előnyös tulajdonságuk indokolja, amelyek közül
a legfontosabbak:
- nagy húzóerő kis helyszükségleten történő, csúszásmentes átvitele,
- az erőátadás kedvező hatásfokú, ami megfelelő kenés esetén elérheti a 98 %-ot is,
- a megengedhető viszonylag magas üzemi hőmérséklet (csökkentett teherbírás mellett lásd:
2. táblázat),
- külső behatásokkal szembeni nagyfokú érzéketlenség,
- a különböző kiegészítő szerelvények egyszerűen rászerelhetők, és csatlakozóelemek
segítségével sokoldalúan felhasználhatók.
Hátrányként kell megemlíteni, hogy a láncok a dinamikus (rántásszerű, hirtelen
terhelésváltozás) igénybevételeket rosszul viselik, valamint az alacsony hőmérsékleten (0 oC
alatt) való felhasználásukat is kerülni kell, mivel ekkor a dinamikus hatásokkal szembeni
érzékenységük jelentős mértékben megnő. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a szemesláncok
fagypont alatti felhasználásakor a láncok terhelését az 2. táblázat szerint kell csökkenteni:
2. táblázat
Környezeti hőmérséklet
o
C - tól - ig

-20

Megengedett terhelés a
névleges terhelés %-ában

0

-20

-10

0

100

150

200

-10

0

100

150

200

250

50

75

100

75

50

30
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250

0

További hátrányként jelentkezik a láncok felhasználásánál a nagy folyómétersúlyuk és az
üzemközben fellépő nagymértékű kopási hajlamuk.

3. 1. 2 A láncok fajtái
A különféle szerkezeti kialakítású és felhasználású láncok döntő többsége az országos
szabványokban rögzített méretekkel és szakítóerővel kerül az emelőgépeknél és a
gépépítésben felhasználásra. Különleges igény esetén, elsősorban a hevederes láncoknál
egyedi tervezésű és kivitelezésű láncok alkalmazása is szokásos, azonban ezek előfordulása
az emelőgépek területén gyakorlatilag kizárt.
3. 1. 2. 1 Ipari szemeslánc
A szemeslánc előnye az olcsó, gépesíthető előállítás, a környezettel szemben érzéketlenség,
könnyű szerelhetőség, a hajlékonyság, a minimális karbantartási igény, hátrányként a
korábban felsoroltak említhetők meg, azonban ki kell emelni a kopásérzékenységet. Ez
visszavezethető az 17. ábrán vázolt felépítésre, ugyanis az egyes csatlakozó láncelemek
egymással pontszerűen érintkeznek.
Két fajta kivitelben készül, lehet:
- rövid szemű hegesztett teherlánc (MSZ 5501)
- hosszú szemű hegesztett vonólánc (MSZ 5512).
A rövid szemű hegesztett teherlánc elsősorban emelőgépeknél és emelési feladatoknál
használatos, mint kötöző eszköz, illetve emelő elem, míg a hosszú szemű hegesztett vonólánc
felhasználási területe a szállítógépek. Az ipari szemeslánccal azonos a felépítése a
kéziláncnak (MSZ 5523), azonban ezt, mint a neve is mutatja, csak kézi hajtású szerkezetek
működtetésére szabad használni, teher emelésére alkalmazni tilos!
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17. ábra Szemeslánc és méretei
A rövidszemű teherlánc az MSZ 5520 szabvány előírásai szerint kétféle kivitelben készül:
kalibrált és nem kalibrált kivitelben. A kalibrált kivitel azt jelenti, hogy a lánc teljes
hosszában bárhol kiválasztott 11 láncszemből álló láncszakasz hossza adott mérettűrésen
belül van, a nem kalibrált kivitelnél ilyen megszorítás nincs. Ebből adódik, hogy a kalibrált
kivitelt a láncos emelőgépeknél teherláncként használják (itt fontos, hogy a meghajtó
lánckerékkel az egyes láncszemek megbízhatóan kapcsolódjanak), míg a nem kalibrált
változatot a kötözőeszközöknél alkalmazzák.
Az ipari szemeslánc gyártását csak a láncok előállítására berendezkedett gyártómű végezheti,
amiből következik, hogy láncot házilag készíteni tilos!
Az ipari szemesláncoknál a megengedett terhelést legalább négyszeres, de a gyakorlatban
általában hatszoros biztonsággal készítik, ami azt jelenti, hogy a lánc szabványában megadott
szakítóerőt hattal kell osztani, hogy a megengedhető értéket megkapjuk.
A gyártó vállalat a rendelésnek megfelelően méterben is szállít láncot. Ilyen esetben minden
tételhez a lánc vizsgálatáról gyártóműi bizonylatot kell kialakítani, azt a lánccal együtt kell
szállítani, a felhasználónak meg kell őrizni. A másodpéldány a gyártó vállalatnál marad.
A bizonylat a többi között a következő adatokat tartalmazza:
-

bizonylat száma,
a gyártó neve,
a lánc megnevezése,

45

-

a lánc hossza,
a megengedett terhelés,
a szakítóerő,
a vizsgálatot végző aláírása,
a vizsgálat időpontja.

Az ipari szemesláncok vizsgálatával, időszakos ellenőrzésével, javításával kapcsolatos
tudnivalókat az MSZ 5520 jelű „Ipari szemeslánc és szerelvényei” című szabvány
tartalmazza. A felsoroltak közül külön ki kell emelni azt az előírást, ami minden második
ellenőrzésnél előírja a lánc próbaterheléses vizsgálatát. Ekkor a megengedett terhelés 1,25 –
szörösével kell a láncot terhelni, amennyiben rendellenes deformáció, repedés, szakadás
tapasztalható az egyes láncszemeknél, akkor a hibás szemet ki kell javítani. Abban az esetben,
ha nincs meg az üzemeltetőnél a lánc javítási feltétele (villamos hegesztés, varratméret
biztosítása, a hegesztés helyén az egytengelyűség biztosítása, hőkezelés), a hibás láncot le kell
cserélni.
3. 1. 2. 2 Hevederes láncok
A hevederes láncokat egyaránt használják teher-, hajtó-és vonóláncként. Nagyon sokféle
kivitelben készülnek, amivel biztosítható, hogy mindig a felhasználási körülményekhez
legjobban illeszkedő, tehát leggazdaságosabb kivitelt lehessen alkalmazni. Hátrányként kell
megemlíteni, hogy ez a lánctípus csak az egyik síkban hajlékony, míg erre a síkra
merőlegesen a lánc merevsége jelentős. Előnye azonban az előzőekben ismertetett
szemeslánccal szemben az, hogy azonos szakító szilárdság esetén, különösen nagyobb
terheléseknél a hevederes láncok osztása lényegesen kisebb, ami kisebb méretű terelő, illetve
hajtó kerekek alkalmazását teszi lehetővé.
Az emelőgépeknél, emelőszerkezeteknél rendszerint a csapos (Gall) láncot (MSZ 5505)
használják a leggyakrabban. E lánctípus egyik lehetséges kialakítását a 18. ábra szemlélteti:
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1. csap, 2. heveder, 3. összekötő csap, 4. hüvely, 5. Végszem
18. ábra Hevederes lánc
A hevederek száma 2-12 között változhat.
E láncokat az emelőgépek területén elsősorban targoncáknál, a villaszán mozgatására, a
raktári felrakógépeknél pedig az emelőműbe építik be. Alkalmazásuk egyébként minden
olyan helyen előnyös, ahol az emelési feladatok megoldásánál löketsokszorozás van, vagy a
teherviselő elem megnyúlásával szemben szigorú a követelmény. E lánctípus felhasználásánál
hátrányként kell megemlíteni, hogy a környezeti szennyeződésre, elsősorban a porra,
érzékeny.

3. 1. 3 A láncok kezelése, karbantartása
Az emelőgépekbe beépített láncokat az időszakos felülvizsgálatok során különös
gondossággal kell ellenőrizni, mert mindig tekintettel kell lenni arra, hogy egy lánc
teherbírását a leggyengébb elemének teherbírása határozza meg. Az ellenőrzést fokozott
figyelemmel kell elvégezni, ha a lánc vegyi vagy hőhatásnak van kitéve.
Láncokról az esetleges szennyeződéseket leégetéssel eltávolítani tilos, mert ez a lánc
anyagának kristályszerkezetét hátrányosan, károsan befolyásolja.
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A láncot ki kell selejtezni, ha:
-

egy láncszemen a szemenkénti vizsgálat hajszálrepedést mutat ki,

-

a láncszem megnyúlt (túlterhelés esetén a láncszem maradó alakváltozást szenved, az
oldalak behorpadnak, a kapcsolódó szemek nem mozognak könnyedén)

-

a láncszem deformálódott, a láncszem síkja görbe. A deformáció oka attól függően, hogy
mi a lánc felhasználási helye, kettős lehet, mégpedig:
 éles sarkú teher felkötésénél a teher a láncszemet megnyomta (kötöző köteleknél).
 a láncszem a láncdió – lánchorony – fészkében nem megfelelően feküdt be

-

a láncszemek anyagának névleges átlagos átmérője 10 %-kal csökkent (hosszú idejű
használat után következik be a láncszemek egymásba kapcsolódásának helyén, mert itt a
legnagyobb a terhelés és így a kopás is). Az átlagos átmérőt egymásra merőlegesen mért
két adatból kell számítással meghatározni

-

a láncszemek nagymértékben rozsdásak (rozsdásodás a gondatlan használat
következménye, ezeken a helyeken gödrösödés, vakrozsda keletkezik, ami jelentős
mértékű keresztmetszet csökkenést is okozhat – lásd, mint előbb -).

A láncoknál a kenés (zsír, olaj) az élettartam növekedését eredményezi, de csak abban az
esetben, ha előtte a láncot gondosan megtisztították. Nem árt azonban azt is tudni, hogy
nagyon poros üzemi körülményeknél a kenés nem növeli a lánc élettartamát, sőt a kopási
folyamatot fel lehet gyorsítani a gyakori kenéssel, mivel a felvitt, kezdetben vastagabb
védőrétegben több por, koptató anyag tapad meg. Ilyen körülmények között hosszabb
élettartamot lehet biztosítani a láncnál azzal, ha egyáltalán nem kenjük. A tiszta üzemi
körülmények között, horganyzott lánccal működő villamos emelőberendezések sem igénylik a
lánckenést.
A hevederes láncoknál hasonlóan kell eljárni, mint a szemesláncnál, azzal a különbséggel,
hogy a kenési előírásokat különös gonddal kell betartani. Ügyelni kell arra, hogy a kenéssel a
hevederek és a csapok, illetve egyes típusoknál a görgők közé szennyezőanyag ne kerüljön be.
A kopás mértékének meghatározásánál a szemesláncoknál ismertetett eljárás itt is
alkalmazható, azonban a láncszem "átmérőjének” meghatározásánál a hevederes láncok egyes
alkotórészeinél értelemszerűen kell eljárni.
E lánctípusnál gyakran a lánccserét nem a kopási kritérium indokolja, hanem a gyártóművek a
láncnyúlás mértékét korlátozzák. A megengedett láncnyúlás mértéke emelőberendezésekbe
beépített hevederes teherláncoknál 3-5 %, abban az esetben azonban, ha ezt a típust
hajtóláncként építik be, a szokásos megengedett nyúlás értéke 2 %. A nyúlás mértékének
meghatározását mindig páratlan számú lánctagnál kell elvégezni, a javasolt lánctagszám: 7, 9
vagy 11.
Célszerű a mért értékeket, valamint a nyúlás százalékos értékét az emelőgép időszakos
vizsgálati jegyzőkönyvében rögzíteni.
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3. 2 Kötelek
A kötél alapanyagaként természetes anyag (kender, szizál, azbeszt stb.), műanyag és
szénacélhuzalból készített acélsodronykötél jöhet számításba. A felsorolt alapanyagok közül a
kenderből és műanyagból készült köteleket korlátozott mértékben, különleges feladatok
ellátására, kényes teher felkötésére, kötözőkötélként használják, emelési feladatokra való
felhasználásuk nagyon ritka.
Az emelőgépeknél az előzőekben ismertetett láncokon túl a leggyakrabban felhasznált
hajlékony vonóelem: az acélsodrony kötél. Az acélsodrony köteleket elterjedten építik be
gépészeti egységekbe, de kötözőeszközként is széles körben alkalmazzák. Az utóbbi időben
azonban a különböző kialakítású műanyagból készült hevederek az acélsodronykötelet a
kötözőeszköz területéről mind jobban kiszorítják.

3. 2. 1 Acélsodrony kötelek
3. 2. 1. 1 A kötél szerkezeti részei fogalom-meghatározások
Acélhuzal
Hőkezelt (patentírozott) és hideghúzással megfelelő méretre alakított belső és felületi hibáktól
mentes acélhuzal.
A teherviselő (nagy szilárdságú) acélhuzal szakítószilárdsága Rm ≥ 650 N/mm2 .
A csupasz, bevonat nélküli acélhuzal felületi kezelés nélkül, hideghúzással kapott felületű, a
horganyozott acélhuzal tüzi eljárással horganyozott felületű (korrózióálló kötél), a
rézbevonatú acélhuzal kémiai eljárással rezezett felületű (korrózióálló kötél) acélhuzal.
Kenőanyag
Savas és lúgos hatástól mentes, korrózió ellen védő és kenést biztosító anyag.
Pászma
Egy irányú, szabályos elrendezésű, egyszer sodrott huzalnyaláb, amelyben a huzalok egy,
vagy több rétegben koncentrikusan helyezkednek el; szűkebb értelemben a kötélben a
közepén lévő betét (mag) köré sodort sodratok.
Betét (mag)
A pászma vagy a kötél közepén levő szerkezeti elem. Alapanyaga: lehet fémes (acélhuzal,
sodrony), valamint nem fémes anyagú (rostos: kender, pamut, szizál, manila, gyapot, vagy
műanyag).
Réteg
Meghatározott számú huzal vagy pászma, amelyek burkolják a központi magot és
keresztmetszetük középpontja szabályozott vonal mentén (háromszög, kör) helyezkedik el.
3. 2. 1. 2 A kötél főbb jellemzői
Számított szakítóerő (Fsz)
A teherviselő huzalok összegzett névleges keresztmetszete és a névleges szakítószilárdság
szorzata.
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Megállapított szakítóerő (Fm)
A kötélből kivett teherviselő huzalok szakítóvizsgálata alapján meghatározott (MSZ 15820/2),
a kötél teljes keresztmetszetére vonatkoztatott szakítóerő.
Tényleges szakítóerő (Ft)
A kötél szakítóvizsgálattal mért szakítóereje.
Sodrási tényező (St)

A kötél tényleges szakítóerejének és a kötél számított szakítóerejének hányadosa:
Biztonsági tényező (b)
A kötél számított szakítóereje és a szavatolt sodrási tényezője szorzatának és a felhasználási
terület szerint mértékadó húzóterhelésnek a hányadosa:

ahol:
b biztonsági tényező,
Fsz számított szakítóerő,
St sodrási tényező,
Fm mértékadó húzóterhelés.
3. 2. 1. 3 Sodrás, sodratok
Sodrás
A huzaloknak (rostszálaknak) vagy sodrott huzalnyaláboknak (pászmáknak, ágaknak)
csavarvonal alakú görbe mentén egymás mellé illesztése egy vagy több rétegben.
Sodrathossz (menetemelkedés)
A csavarvonal egyszeri körülforgásával, a tengely irányban megtett, a sodraton mérhető
távolság.
Sodrat arány
A sodrat hosszának (menetemelkedésnek) és a sodrat külső átmérőjének a hányadosa.
Sodratirány
A sodrat jobb menetű, ha a sodratot alkotó huzalok vagy pászmák sodrásának iránya
megegyezik a Z betű középvonalának irányával (19. ábra), bal menetű, ha a sodratot alkotó
huzalok vagy pászmák sodrásának iránya megegyezik az S betű középvonalának irányával
(20. ábra).
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19. ábra Jobbmenetes kötél

20. ábra Balmenetes kötél

Egyszeres sodrat
A huzalok egy vagy több rétegben vannak a mag köré sodorva.
Az egymás fölötti rétegekben a huzalok sodrásiránya lehet:
- azonos irányú (kötélpászma),
- rétegenként váltakozva ellentétes irányú (spirális kötél, bowden pászma).
Az egyszeres sodrat méret- és alaktartó, szelvényét jól kihasználja, kopásálló, huzalszakadásra
érzékeny.

21. ábra Egyszeres sodrat szerkezete
Kétszeres sodrat
A pászmák egy vagy több rétegben vannak a mag köré sodorva (másodszori sodrás).
Az egy pászmarétegű kétszer sodort kötél, az egykoszorús kötél. A két vagy több
pászmarétegű, kétszer sodort több koszorús kötél a pászmaspirális és a flex kötél.
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A kétszeres sodrat rugalmas, hajlékony, hajtótárcsán jól tapad, nagy terhelést elvisel,
huzalszakadásra kevéssé érzékeny. A kötél lehet hosszsodrású, vagy keresztsodrású.
A kétszer sodrott kötél néhány lehetséges változatát a 22. ábra mutatja:

T6x19

T6x7

22. ábra Kétszer sodrott kötél szerkezete
Hosszsodrású kötél
A kötél pászmáinak, illetve a pászmák huzalainak a sodrásiránya azonos. A sodrás irányától
függően lehet a kötél jobb hosszsodrású, ha mind a kötél, mind a pászmák jobb menetűek (23.
ábra); bal hosszsodrású, ha mind a kötél, mind a pászmák bal menetűek (24. ábra). A
hosszsodrású kötél hajlékony, a huzalok jól fekszenek fel a kötél belsejében, illetve a
hornyokban, kicsi a belső súrlódása, kismértékben kopik használat közben, tartósabb, de nagy
hátránya, hogy forgásra és hurokképződésre hajlamos.

23. ábra Jobb hosszsodrás

24. ábra Bal hosszsodrás
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25. ábra Balmenetes hosszsodrású kötél (S/s)

26. ábra jobbmenetes hosszsodrású kötél (Z/z)

Keresztsodrású kötél
A kötél pászmáinak és a pászmák huzalainak a sodrásiránya ellenkező. A sodrásiránytól
függően lehet a kötél jobb keresztsodrású, ha a kötél jobbmenetű, a pászmák pedig
balmenetűek (27. ábra); bal keresztsodrású, ha a kötél bal menetű, a pászmák pedig jobb
menetűek (28. ábra). A keresztsodrású kötél stabil, ellenkező irányú hajlításra és
szálszakadásra kevéssé érzékeny, hajtótárcsán súrlódása kicsi, belső súrlódása nagy, így
jobban kopik, élettartama rövidebb.

27. ábra Jobb keresztsodrás

28. ábra Bal keresztsodrás
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29. ábra Balmenetes keresztsodrású kötél (Z/s)

30. ábra Jobbmenetes keresztsodrású kötél (S/z)

Háromszoros sodrat
A kétszer sodort kötelek pászmaként (áganként) vannak a mag köré sodorva (harmadszori
sodrás); ún. kábelkötél. A háromszoros sodrat nagyon hajlékony, nem hajlamos forgásra, nem
tartós.
3. 2. 1. 4 Kötélszerkezet
Pontérintkezésű kötél
A pontérintkezésű kötél jele: T. A kötél pászmáiban a huzalok (melyek egyenlő átmérőjű
huzalokból állnak) vagy a kötélben a pászmák pontszerűen érintkeznek a különböző
sodrathosszal egymásra sodort huzalok (pászmák) hegyesszögű kereszteződése
következtében. Ez a kötél hajlékony, azonban hajlításakor a huzalok erősen koptatják
egymást, használat közben a kopás miatt csökken a teherviselő huzalok keresztmetszete,
meglazul szerkezete, aránylag gyorsan öregszik, elhasználódik. Hátrányos tulajdonsága, hogy
az egyenlő huzalátmérők miatt és az azonos sodrásszög következtében lazasodrású kötelet
kapunk. Például a 6x37-es szerkezetű kötél pászmái 25% üres teret foglalnak magukban. A
sodronykötelekkel szemben támasztott egyik fontos követelmény, a kellően tömör szerkezet,
nincs kielégítve. Javasolt alkalmazási terület: vonókötél, csörlő és daru kötél.
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31. ábra Pontérintkezésű kötél
a,.) axonometrikus vázlat, b.) keresztmetszet: 1- huzal, 2- kenderbetét, 3- pászma
Vonalérintkezésű kötél
A vonalérintkezésű kötél pászmáiban a huzalok (több rétegből állók) és a kötélben a pászmák
palástjuk mentén, teljes hosszukban vonalszerűen fekszenek fel egymáson, szálkereszteződés
nélkül. Mindezt azonban csak különböző átmérőjű huzalok egyidejű alkalmazásával érhetik
el. Ennél a szerkezetnél mind az egymás mellett, mind az egymás fölött lévő huzalokat egy
művelettel, egyenlő sodrathosszal sodorják. Ezek a szálhosszak nem egyenlőek a kötélben. Az
egyenlőtlen szálhosszúsággal sodrott kötelekben a huzalok feszültségnövekedését
ellensúlyozza az, hogy a vonalérintkezésben sodrott pászmákban elmarad az a
nyírófeszültség, amely a pontérintkezésűek velejárója. A vonalérintkezésű kötél élettartama a
pontérintkezésűnek többszöröse, a kötél belsejében kedvezőek a súrlódási viszonyok,
kopásálló, a külső összenyomó erőt jól viseli, alakálló, kevéssé hajlékony.
A vonalérintkezésű kötélszerkezet jellemző kivitelei:
Seale kötél, jele: S
Warrington kötél, jele: W
Warrington-Seale kötél, jele: WS
Töltőhuzalos kötél, jele: F
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32. ábra Vonalérintkezésű kötél
a.) axonometrikus vázlat, b.) Seale kötél keresztmetszete, c.) Warrington kötél
keresztmetszete, d.) Warrington-Seale kötél keresztmetszete, e.) töltőhuzalos kötél
keresztmetszete
Seale kötél, ha a kötél pászmáinak külső rétegében az alatta lévővel azonos számú, de
nagyobb átmérőjű huzal van. Javasolt felhasználási terület: vonókötél, aknaszállítás, személyés teherszállítás, fúróberendezések.
Warrington kötél, ha a kötél pászmáinak külső rétegében, váltakozva nagyobb és kisebb
átmérőjű huzalok vannak. Javasolt felhasználási terület: vonókötél, teherszállítás,
fúróberendezések.
Warrington-Seale kötél, ha a kötél pászmáiban a belső Warrington jellegű rétegen, azonos
számú és egymással egyenlő átmérőjű huzalból álló, koncentrikusan rásodort, Seale jellegű,
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felső (külső) réteg van. Javasolt felhasználási terület: darukötél, aknakötél, személy- és
teherszállítás, földmunkagép, kohászati kötél.
Töltőhuzalos kötél, ha a kötél pászmáinak összes huzala azonos átmérőjű, de a felső két
huzalréteg huzalainak hézagait kis átmérőjű huzalok töltik ki. A töltőhuzalok rendszerint aktív
(teherviselő) huzalok.
Pont-vonal érintkezésű (vegyes érintkezésű) kötél
A kötél pászmáinak rétegei közül kettő mindig vonalszerűen érintkezik, a harmadikkal pedig
pontszerű az érintkezés. Ez a kötél egyesíti magában a pont- és vonalérintkezésű kötelek
tulajdonságait.
Háromszögpászmás kötél
A háromszög alakú pászmák külső rétegében rendszerint nagyobb átmérőjű huzalok vannak.
A pászmák fémbetétje a kötélszerkezet stabilitása érdekében idomhuzalból is készülhet. A
kötél betétje rostos. A háromszögpászmás kötélnek kedvező a szelvénykihasználása, a
meghajtótárcsán jól tapad, kopásálló, nem hajlamos forgásra.
Lapos pászmás kötél
A pászmák laposak vagy oválisak, esetleg egymás fölött több pászmakoszorúval. A pászmák
külső rétegében esetenként nagyobb átmérőjű huzalok vannak. A pászmák betétje lencse
alakú idomhuzal vagy rostos anyag.
A kötél betétje rostos. A lapos pászmás kötél szelvénykihasználása kedvező, a
meghajtótárcsán jól tapad, kopásálló, forgásra nem hajlamos.
Zárt pászmás kötél (húzott pászmás kötél)
A vonalas érintkezésű pászmák kör keresztmetszetűek és az előalakítás folytán zárt
kivitelűek. A pászmák külső rétegében a huzalok nagy felfekvési felületet biztosítanak a kötél
számára. A kötél betétje lehet rostos és fémes.
A zárt pászmás kötél szelvénykihasználása kedvező, tömör szerkezetű, kopásálló, a
hajtótárcsán jól tapad, feszültségszegény (belső feszültség), nem hajlamos forgásra, korrózió
ellen jól védett, méret- és alaktartó, nagy stabilitású.
Féligzárt kötél
Egyszer sodrott kötélszerkezet. A kötél huzalai kör- és alakos vagy idom, huzalok. A kötél
felső rétege egymás mellé sodort kör keresztmetszetű és hozzá illeszkedő lapos
idomhuzalokból, a belső rétegek kör szelvényű huzalokból állnak. A féligzárt kötél nagy
stabilitású, de merev, szelvénykihasználása tökéletes, korrózió ellen jól védett, sima felületen
nyugodt gördülést eredményez, nagyon kopásálló, nem hajlamos forgásra, huzalszakadásra
rendkívül érzékeny.
Zárt kötél
Egyszer sodort kötél. A kör szelvényű huzalokból sodort belső rétegekre közvetlenül egy
felső, zárt réteget sodornak Z szelvényű idomhuzalokból. Olyan szerkezetű is lehet, amelynél
a belső rétegekre (egy vagy két trapéz alakú idomhuzalrétegre) még egy vagy két Z
idomhuzalból sodort külső réteg is kerül. A zárt kötél nagy stabilitású, de merev,
szelvénykihasználása tökéletes, korrózió ellen jól védett, sima felületen nyugodt gördülést
eredményez, nagyon kopásálló, nem hajlamos forgásra, huzalszakadásra rendkívül érzékeny.
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Lapos kötél tűzött kivitelben
A tűzött kivitelű laposkötél páros számú (4-10), négypászmás egymás mellé rögzített
kötélágból áll, amelyeknek sodratiránya változó. A pászmákban a huzalok száma (7-19)
változó. A kötélágakat kötőelemek rögzítik egymáshoz. A lapos kötél tűzött kivitelben
teljesen forgásmentes, egy síkban hajlékony, kopásálló, stabilitása jó.
Flex kötél
A kötélben a pászmák vonalszerűen érintkeznek. A kötél egy-egy rétegében vagy hétszálas,
vagy hétszálas és négyszálas pászma és egy-egy pászmában azonos vastagságú huzal van. A
kötélben mindössze kétféle vastagságú huzalt alkalmaznak. A flex kötél forgásmentes, nagy
terhelhetőségű, nagy hajlékonyságú, méret- és alaktartó, nagy stabilitású, tömör szerkezetű,
élettartama többszöröse a többi kör keresztmetszetű kötél élettartamának a kötél pászmáinak
vonalérintkezése következtében.
Stabilitás
A kötélnek az a sajátossága, amellyel képes a használat folyamán szerkezetét változatlanul
megtartani. A stabilitás a kötél megbízható működése és élettartama szempontjából lényeges.
Ha adott körülmények között nem kielégítő, a kötél kör szelvénye ellipszis alakúvá (lapossá)
válik, a szerkezet felbomolhat és elszakadhat. A stabilitás függ a szerkezettől, a felhasznált
anyagoktól és a gyártástechnológiától.
Kötélforgás (elforgás)
A kötélnek a terhelés hatására bekövetkező elfordulása hossztengelye körül. A kötélforgás
használat közben zavart okozhat. Hatása több, egymással ellentétes sodrásirányú (páros
számú) kötélág vagy forgásmentes kötél alkalmazásával megszüntethető.
Forgásmentes kötél
A kötél sem terhelt, sem terheletlen állapotban nem forog hossztengelye körül. (33. ábra)
A teher hatására a normál kötélben forgatónyomaték jön létre, ami a terhet és a kötelet a
sodrás irányával ellentétesen elforgatja. A forgásmentes kötelekben speciális magkötél van,
ami a külső pászmával ellentétesen igyekszik elforgatni a kötelet. Terhelés hatására a
magkötél az egyik irányba, a külső pászmák pedig a másik irányba próbálják elforgatni a
kötelet. A kötelek geometriai felépítése olyan, hogy a magkötelek és a külső pászmák forgató
nyomatékai kiegyenlítik egymást. Még nagy emelési magasság esetén sem lép fel kötélforgás.
Egyágú üzemelésnél feltétlenül ezt kell alkalmazni.
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33. ábra Forgásmentes kötél
Szétbomló kötél
A kötél vagy a pászma elvágásakor a kötelet alkotó pászmák vagy a pászmát alkotó huzalok
szétugranak, a kötél vagy a pászma szétbomlik a sodrásból eredő feszültség hatására (34.
ábra). A szétbomlás megelőzése érdekében a kötelet vagy a pászmát elvágás előtt a vágási
helytől megfelelő távolságban célszerű lágy acélhuzallal lekötni.

34. ábra Szétbomló kötél vágása
Szétbomlásmentes kötél
A kötél vagy a pászma elvágásakor nem ugrik szét, a pászmák vagy a huzalok megtartják
eredeti helyüket. (35. ábra)

35. ábra Szétbomlásmentes kötél vágása
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3. 2. 1. 5 Az acélsodrony kötelek gyártása, szerkezete
Amint arról már volt szó, az acélsodrony kötelek a darukon legelterjedtebben alkalmazott
teherfüggesztő elemek. A felhasználás módja kettős: egyrészt kötöző eszközként biztosítják a
kapcsolatot a felemelni kívánt teher és a horog között, másrészt a daru emelőművébe beépítve
kapcsolatot teremtenek a horogszerkezet és a kötéldob (vagy a mozgatott szerkezeti elem és a
csörlőmű) között. A kétfajta felhasználási mód eltérő követelményeket támaszt az
acélsodrony kötéllel szemben, ami természetesen különböző felépítésű, szerkezetű kötelek
létrehozását eredményezte. Kötözőeszközként rendszerint az MSZ 2643, vagy az MSZ 2646
szakványokban feltüntetett acélsodrony köteleket alkalmazzák, míg emelőkötélként
elsősorban az MSZ 15841 szabvány szerinti kialakítású acélsodrony kötelek közötti
különbség a szerkezeti felépítésükben van: míg az MSZ 2643 és az MSZ 2646 szerinti típusok
úgynevezett pontérintkezésűek, addig a nagyobb igénybevételnek kitett emelőköteleknél az
MSZ 15841 típusú, úgynevezett vonalérintkezésű szerkezeteket alkalmazzák.
Felépítését tekintve az acélsodrony kötél nem egységes szerkezetű, keresztmetszetét nem egy
esetben több száz vékony, úgynevezett elemi szál alkotja. Az elemi szálak valójában vékony
(átmérőjük általában 0,4 és 2 mm között változik) acélhuzalok, azonban szakítószilárdságuk
rendkívül nagy értékű, rendszerint 1600 és 2000 N/mm2 között változik.
Az elemi szálak alapanyagként felhasznált szénacél ezt a nagy szakítószilárdságát a gyártás
során alkalmazott hidegalakítási folyamat (hidegen húzás) eredményeként kapja meg, ugyanis
a kiinduláskor 5-8 mm átmérőjű huzalokat hidegen, nagy erők hatására vékonyabb átmérőre
húzzák, s ezalatt a képlékeny alakítási folyamat alatt az anyag felkeményedik,
szakítószilárdsága megnő.
Az acélsodrony kötél gyártása sodrógépen (kötélverő gépen) történik. A járomban elhelyezett
orsókról lecsévélődő elemi szálakat a sodrórózsán keresztül vezetve a sodrópontban és a
sodrógép hossztengelyében átvezetett középponti szál köré, egyirányban, egy vagy több
rétegben sorolják. Az így nyert huzalnyalábot pászmának nevezik. Több (6-8) pászmát egy
újabb középponti mag (népies nevén: kötél lélek) köré sodorva készül a kétszer sodrott
acélsodrony kötél.
A kötélsodró gépben egy mechanizmus a pászmákat tartalmazó csévéket a környezethez
képest változatlan tengelyhelyzetben tartja, és így a pászmák sodrata az acélsodrony kötél
gyártásakor nem változik.
A középponti mag anyaga a kötél rendeltetésének megfelelően kender, szizál, azbeszt, acél,
vagy elemi szálakból sodrott pászma lehet. Az emelőgépeknél alkalmazott köteleknél
leggyakrabban a kendert alkalmazzák, míg az acélszálat a magas hőmérsékletnek kitett
köteleknél építik be. A felvonóknál a súrlódó hajtás és a kötél külső felületét terhelő nagy
felszínnyomás miatt acél elemi szálakból sodrott pászmát használnak.
A kétszer sodrott kötél közepében a kender, vagy a szizál betétet gyártáskor kenőanyaggal
itatják át, aminek egyik feladata az, hogy a kötél húzó és hajlító igénybevételekor az elemi
szálak egymáson való elcsúszásából adódó kopást csökkentse. A kenőanyag másik feladata,
hogy megakadályozza a nedvesség pászmák és elemi szálak közé bejutását. Az utóbbi időben
olyan acélsodrony kötelet fejlesztettek ki, ahol a vonal mentén felfekvő huzalokból font
pászmák belső kenésűek. Ezzel az eljárással kb. 30 %-os élettartam növekedést sikerült elérni.
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A kötelet kívülről is lehet kenni, ilyenkor a külső védőkenéséhez például Elaskon
kenőanyagot alkalmaznak.
Köztudott dolog, hogy az ötvözetlen szénacél a nedvesség hatására rozsdásodik. A
rozsdásodás keresztmetszet-csökkenéssel jár, ami előbb-utóbb a huzalok törését okozza. Ezt a
belső rozsdásodási folyamatot nehéz felfedni, és figyelemmel kísérni. Abban az esetben, ha a
nedvesség hatása – amely a környezeti és a technológiai hatásokból adódik, - nem
küszöbölhető ki, akkor a rozsdásodás elkerülésére horganyzott köteleket használnak.
A hosszsodrású kötél hajlékonyabb, nagyobb élettartamú, de a kicsavarodásra érzékeny.
Ezért csak ott használható, ahol a kötélvégek megfogása az elcsavarodást kizárja, s ahol a
kötél állandó feszítése a hurokképződést megakadályozza. Daruknál kizárólag
keresztsodrású kötelet használnak, mert ez a kötéltípus a hosszú kötélen függő teher forgását
a nagyobb csavarómerevsége következtében csökkenti.
A pászmák, valamint a kötél előállításakor az elemi szál hajlítást és csavarást szenved, ezért a
kész kötél külső terhelés nélkül is feszültség alatt áll. Ez a maradó feszültség csökkenti a kötél
teherbírását és élettartamát, növeli a hajlamát a kisodródásra, viszont hasznos azért, mert a
külső elemi szál szakadásakor a maradó feszültség hatására a szakadt szál kiugrik a kötél
felületén, a kötél „szálkásodik”, s így a meghibásodás könnyen megállítható.
Amennyiben az elemi szálak alakját úgynevezett, feszültségmentesítő fonófejek
alkalmazásával a fonás során csavarvonal alakúra képezik ki, akkor a pászma készítésekor
előálló maradó gyártási feszültséget nagymértékben lehet csökkenteni. Ezek az ún.
”feszültségszegény” kötelek, amelyek az előbb ismertetett kötelekhez képest az alábbi
kedvező tulajdonságokkal rendelkeznek:
-

a kezdeti feszültség csekély volta miatt teherbírásuk nagyobb,
kisebb hajlamot mutatnak a kisodródásra és a forgásra,
elvágáskor a pászmák nem ugranak szét, így a kötelek toldása, végtelenítése egyszerűbb,
nem hurkolódnak,
hajlékonyságuk nagyobb,
a használat során az eltört elemi szálak nem ugranak ki a kötélszerkezetből, s így a
kötélkorongot, valamint a többi elemi szálat nem sértik. Ez a tulajdonságuk egyben káros
is, mivel csak gondos és körültekintő ellenőrzéssel lehet a huzalszakadást megállapítani,
élettartamuk kb. 25 %-kal nagyobb.

A feszültségszegény kötelek a gyártási módjuk miatt tengelyük körül csavaró lengésre
hajlamosabbak. Ezért, ha nagysebességű, egy kötélággal végzett teheremeléshez kell kötelet
választani, akkor célszerű a pászmaspirális kötél alkalmazása. Ennél a kötéltípusnál az egyik
pászmasor bal, a másik pedig jobb menetű keresztsodrással készül. Ilyen kötelet mutat a 36.
ábra.
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36. ábra Feszültségszegény kötél szerkezete
A hagyományos szerkezetű köteleknél az elemi szálak átmérője, valamint hossza egyenlő.
Ebből következik, hogy a különböző kerületeken elhelyezkedő elemi szálak nem fekszenek
egymáshoz képest párhuzamosan, keresztezik egymást, az egymáson való felfekvésük
pontszerű.
A kötélben lévő huzalok – felületi terhelés hatására – hajlító igénybevételt szenvednek,
egymáson elmozdulva súrlódnak és kopnak, ami az élettartam megrövidítésére, a kötél
megengedhető felületi nyomásának csökkentéséhez vezet. Az előbb ismertetett hátrányokat a
Seale és a Warrington rendszerű kötélszerkezetek nagyobbrészt kiküszöbölik. A Seale
szerkezetnél (37. ábra) a pászmák egyes rétegeiben azonos számú, befelé csökkenő átmérőjű
elemi szál helyezkedik el, míg a Warrington szerkezetnél (38. ábra) a pászmákban
rétegenként különböző számú, de azonos átmérőjű elemi szál van, ahol a hézagokat kisebb
átmérőjű elemiszálak töltik ki. Mindkét szerkezetnél a huzalok egymáson többnyire
folyamatosan, vonal mentén fekszenek fel.

S6x19

S8x19

37. ábra Seale szerkezetű kötél

W 6x19
38. ábra Warrington szerkezetű kötél
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Az acélsodronykötelek felhasználása
•
•
•

•

Egyszer sodrott spirálkötelek (javasolt terület: kötélpályák tartókötelei, antennák és
oszlopok tartókötele, burkolat nélküli bowden pászma)
Kétszer sodrott pontérintkezésű kötelek (javasolt terület: általános felhasználás)
Kétszer sodrott vonalérintkezésű kötelek
o SEALE: (javasolt terület: vonókötél, személy- és teherfelvonók,
fúróberendezések)
o WARRINGTON: (javasolt terület: vonókötél, teherszállítás)
o WARRINGTON-SEALE: (javasolt terület: aknakötél, személy- és
teherfelvonók, földmunkagép, kohászati kötél, álló és mozgódaruk)
o Kétszer sodrott többrétegű sokpászmás kötelek (javasolt terület: autódaruk,
toronydaruk, felvonók, földmunkagépek, építőipari gépek)
Háromszor sodrott kötél (javasolt terület: sérülékeny terhek emelésére, hajózási kötél)

3. 2. 1. 6 Az acélsodrony kötelek megnevezése
A kötél megnevezése (39. ábra) sorrendben a következő adatokat tartalmazza. Az egymást
követő jelek vagy jelcsoportok közé kötőjelet kell tenni.

39. ábra acélsodrony kötelek megnevezése
Példák acélsodrony kötél megnevezésére:
Az általános rendeltetésű, 28 mm átmérőjű, pontérintkezésű, 6 pászmából, pászmánként 37
db, csupasz felületű 1770 N/mm2 névleges szakítószilárdságú huzalokból álló, kenderbetétes,
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bal keresztsodrású, kitekeredésmentes, I. osztályú, külső és belső Elaskon kenéssel ellátott
kötél megnevezése:
Sodronykötél-28-T6 x 37-A0-S/z-n-1770-I-MSZ 2646 külső, belső kenés
A daruhoz használt 22 mm átmérőjű, superflex N típusú zártpászmás kivitelű, csupasz
felületű, 1570 N/mm2 névleges szilárdságú, I. osztályú, forgásmentes, jobb keresztsodrású,
külső és belső kenéssel ellátott kötél megnevezése:
Darusodronykötél-22-SFN-Z/s-N-1570-I-MSZ-05 33.7517 -külső, belső kenés,
zártpászmás kivitel
A 30 mm átmérőjű, pontérintkezésű, II. osztályú, jobbmenetű tartókötél, amely 37 db, vastag
horganybevonatú 1370 N/mm2 névleges szakítószilárdságú huzalokból álló kötél
megnevezése:
Tartókötél-30-T1 x 37-Z-G-1370-II-MSZ 15823

Keresztsodrású kötelek, vagy hosszsodrású kötelek

40. ábra Keresztsodrású kötél-balmenetes (S/z)

41. ábra Hosszsodrású kötél-balmenetes (S/s)
A keresztsodrású köteleknél (rövidítések S/z vagy Z/s) a külső huzalok a kötél felületen kb. a
kötéltengely irányába helyezkednek el. A legtöbb felhasználás esetén a keresztsodrású kötelek
alkalmasabbak, mint a hosszsodrású kötelek.
A keresztsodrású köteleknél a külső huzalszakadások általában korábban lépnek fel, mint a
hosszsodrású köteleknél, ami a biztonságnál nagy nyereséget jelent: egy acélsodronykötél
csak akkor selejtezhető idejében, ha a növekvő kötélkárosodások a külső huzalszakadások
révén nyilvánvalóvá válnak.

42. ábra Keresztsodrású kötél-jobbmenetes (Z/s)
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43. ábra Hosszsodrású kötél-jobbmenetes (Z/Z)
A hosszsodrású köteleknél (rövidítése S/s vagy Z/z) külső huzalok elhelyezkedése a
kötéltengelyhez képest erősen dőlt. A kötélhoronyban való jobb felfekvési viszonyok miatt a
hosszsodrású köteleket ott alkalmazzák előszeretettel, ahol az acélsodronykötelek nagyon
magas holt terhekkel dolgoznak (pl. zsilipköteleknél). Különösen a többrétegű tekercselésnél
vannak a hosszsodrású kötelek a keresztsodrásúakkal szemben fölényben, mivel a szomszédos
kötélágak külső huzaljai nem tudnak egymásban elakadni, és kölcsönösen megsérülni.
3. 2. 1. 7 Az acélsodrony kötelek kezelése és karbantartása
Az emelőgépekbe beszerelt acélsodronykötelek kezelése, karbantartása valójában már a
darura való felszerelésük előtt kezdődik. A gyártó vállalat tekercsben, fa vagy fém
kábeldobon szállítja az acélsodrony kötelet, aminek felszerelés utáni minőségét
nagymértékben befolyásolja a kötél kábeldobról való lecsévélésének gondos, körültekintő és
helyes módja. Az acélsodrony kötelek helyes csévélését a 44. ábra, a helytelent a 45. ábra
mutatja.

44. ábra Helyes kötélkezelés

45. ábra Helytelen kötélkezelés
Különösen lényeges szempont az emelőköteleknél, hogy elkerüljük a csévélésnél a hurkok,
csomók, kötél megtörések keletkezését, mert ezek jelentős mértékben lecsökkentik az
acélsodrony kötelek terhelhetőségét.
Emelőkötélként csak ismert eredetű és gyártmányú, műbizonylattal rendelkező
acélsodronykötelet szabad beszerelni. A kötélcserénél az újonnan beépítésre kerülő kötélnél
kell kerülni a felesleges szennyeződést (pl. kötél kifektetése és húzása poros, szennyes
talajon), illetve ha nem kerülhető ez el, akkor utána gondosan meg kell tisztítani, mert a kötél
élettartama jelentős mértékben a mechanikus szennyeződések mértékétől függ. A kötél
használata közben gondos ellenőrzést és karbantartást igényel. A karbantartás a kötél és terelő
elemeinek tisztántartására, valamint időszakos zsírozására, kenésére terjed ki.
Minden kötelet célszerű általában 4-8 hetenként gondosan megtisztítani, újból bezsírozni. A
tisztítással el kell távolítani a régi, megszáradt kenőanyag maradványait. A kötél felületét
először hígfolyós, majd sűrű, tiszta savmentes kenőanyaggal kell bekenni, mai kenőzsír vagy
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Elaskon lehet. Jobb rövid időközönként gyengébb kenést végezni, mint a kenőanyagot
hosszabb időközönként, vastagon felhordani a kötélre. A helyesen végzett kenéssel a kötelek
élettartamát 3-5-szörös értékig lehet megnövelni. A belső kenésű köteleket csak az előírt
módon szabad tisztítani. Szakszerűtlen tisztításuk és kenésük a belső kenőanyagot kimoshatja.
Zsírzás:
A felhasználó igénye szerint a gyártó a köteleket korróziógátló zsírral keni, amely a
kopásállóságot is javítja.
Fekete zsírok: Elaskon-20, NIRAL 555.
Fehér zsírok: Shell vagy Castrol készítmények, illetve a magyar LZS.
A kötél kenésének módja lehet:
a.) belső kenésű: a zsír a huzalok közötti teret tölti ki, a pászma külső felületén csak vékony
réteg van. Kétszer sodrott szerkezeteknél a kötélsodráskor már nem történik zsírzás.
b.) külső kenésű: a zsír a külső felületet borítja, a belső teret lezárja, de nem tölti ki. Kétszer
sodrott szerkezeteknél csak a kötélsodráskor történik zsírzás.
c.) külső és belső kenésű: a + b

46. ábra Külső kenés

47. ábra Belső kenés
A karbantartási munka, valamint a daruk időszakos felülvizsgálata során lényeges kérdés
annak eldöntése, hogy az alkalmazott acélsodronykötélen lévő elváltozások, meghibásodások,
deformációk indokolják-e a kötélcserét. A kötélcsere megállapításához az MSZ 9745/3 számú
„Darusodronykötelek, kötélkorongok és kötéldobok” című szabvány ad felvilágosítást. Meg
kell azonban jegyezni, hogy a szabványban ismertetett hibafeltárások eredményes
elvégzéséhez hosszú tanulási folyamat, nagy gyakorlat szükséges.
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Kenderbetétes kötelek és teljes acél kötelek

48. ábra Különböző kötélbetétek
Acélsodrony kötél kenderbetéttel, acélsodrony kötél acélbetéttel
A legegyszerűbb esetben az acélsodronykötelek gyártása úgy történik, hogy acélpászmákat
sodornak egy kenderbetét köré. A kenderbetét az új kötélben rugalmas alátétként szolgál a
külső pászmák részére, másrészt kenőanyag-tároló. Kompatibilitása meggátolja a dinamikai
megterhelés alatti csúcsfeszültségeket.
Ezek az előnyök azonban a gyakorlatban gyorsan hátránnyá válhatnak. A kenőanyagkészlet
általában rövid időn belül elhasználódik és ilyenkor a rostbetét a környezeti levegő
nedvességének tárolójaként szolgál. A kötélgeometria is megváltozik a növekvő használati
időtartam során a rostbetét magas átalakíthatósága következtében, ami a szomszédos külső
pászmák érintkezéséhez és idő előtti kötélkárosodásához vezet. Különösen a magas
kereszterőknél fordul elő, mint amilyenek például a többrétegű tekercselésnél felléphetnek,
hogy a rostbetétes kötelek nem elég alakstabilak.
Itt előnyöket nyújtanak a teljes acélkötelek: a kötélmag csekély hajlíthatósága befolyásolja a
kötelek rendkívül magas alakstabilitását. A teljes acélkötelek magasabb fémes
keresztmetszete azonos külső terheknél az egyes huzalok jelentősen kisebb fajlagos
terheléséhez vezet, ami nagyon előnyösen hat a kötél élettartamára.
A kettős párhuzamos sodrású kötelek a teljes acélkötelek különleges formáját testesítik meg:
míg a teljes acélköteleknél független acéllélekkel rendkívüli kereszteződések léphetnek fel az
acéllélek és a külső pászmák között, itt az összes pászma párhuzamos egymással. Míg a
hagyományos sodrás huzal és pászma kereszteződései magas pontformájú megterhelésekhez
és a kötél belsejében idő előtti roncsolódásokhoz vezethetnek, a kötélelemek vonal alakú
érintkezése a párhuzamos sodrásnál optimális felfekvő viszonyokat eredményez. Az összes
elem párhuzamos helyzete révén a kettős párhuzamosságú köteleket sokkal kompaktabban
lehet előállítani és ebből adódóan sokkal magasabb fémes keresztmetszetet és sokkal nagyobb
szakítóerőt mutatnak fel, mint a teljes acélkötelek – külön acéllélekkel.
3. 2. 1. 8 Új kötéltípusok
Alakított pászmás kötelek
Az új sodronykötél-szerkezet kialakításának lényege az, hogy a sodronykötelet alkotó
pászmákat, amelyek normál körszelvényű huzalokból állnak, a pászmasodrással egyidőben
egy megfelelő méretűre megválasztott húzógyűrűn hidegalakításnak vetik alá, amelynek
eredményeként az eredetileg körszelvényű huzalok deformálódnak. E kis mértékű deformáció
(húzás mértéke 3-5%) eredményeként a pászma zártabbá válik.
A gyártástechnológiából következik, hogy csak a korszerű vonalérintkezésű (Seale,
Warrington-Seale) szerkezeteken lehet a fent említett alakítást elvégezni.
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A sodronykötelek méretválasztéka: 10-50 mm átmérőig. A fárasztó vizsgálatok alapján a
húzott zártpászmás acélsodrony kötelek élettartamára jellemző kifáradási ciklusszámok 2,5szer nagyobbak, mint a vele azonos átmérőjű, hagyományos sodrott köteleké.

49. ábra Hagyományos és tömörített pászma
A húzással előalakított ún. zártpászmás kötelek élettartam-növekedése az alábbi tényezőkre
vezethető vissza:
– a húzógyűrű által az elemi huzalokba bevitt deformációs munka csökkenti a huzal
húzásakor keletkezett belső feszültségek értékét, és ezáltal javítja a huzalok kifáradási
határértékét. A deformációs munka egyenletessé teszi a kötélszerkezetet, a kötélben a huzalok
azonos feszültségi állapotban egyformán veszik fel a terhelést. Fentiek egyenes
következménye az így gyártott sodronykötelek élettartamának (fáradási ciklusának)
növekedése.
– a készméretre húzott pászma, illetve sodronykötél külső fémes felülete jelentősen
megnövekszik, aminek következtében a horonnyal, tárcsával, dobbal való érintkezésnél
fellépő felületi nyomás lecsökken. E csökkenés növeli egyrészt a sodronykötél
kopásállóságát, másrészt csökkenti a kötéllel érintkező felületek kopását.
– a zárt pászmákban a huzalok nem pont, illetve vonal mentén érintkeznek, hanem felületi
érintkezések keletkeznek a huzalok között.
– a húzással alakított sodronykötelek rugalmassági modulusa nagyobb, így a sodronykötelek
üzem közbeni megnyúlásai lecsökkennek, csökken ezáltal az utánállítási munka és
karbantartási költség is.
– a hidegalakítás homogenizáló hatására a készre gyártott pászmában a belső feszültségek
jelentősen csökkennek, így a készre gyártott sodronykötél feszültségszegényebbé válik.
– miután a hidegalakítási művelet csak intenzív kenés alkalmazásával valósítható meg, a
pászma teljes keresztmetszete tökéletes külső és belső kenéssel van ellátva. A belső kenésnek
két jelentős hatása van a sodronykötél élettartamára vonatkozóan:
– tökéletes külső-belső korrózióvédelmet biztosít a kötél számára,
– nagymértékben lecsökkenti a kötél belső súrlódási értékét, a kötél belső kopási
értékét, és ez által tovább növeli a kötél élettartamát (50. ábra).
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50. ábra A hagyományos és tömörített pászmás kötél igénybevételének összehasonlítása
A felületi érintkezésű kötelek javasolt felhasználási területe: a normál szerkezeteknél, nehéz
üzemi viszonyok. Látható a kötélkialakítások sokfélesége, kialakítási formája. Ezáltal a
különféle felhasználási területre a legmegfelelőbb kötelet tudjuk kiválasztani.
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51. ábra Kötélkialakítások

Számítógépes acélsodrony kötélfejlesztés
Az acélsodrony kötél egy komplex gépalkatrész, amely nagyszámú, különböző méretű
huzalból és pászmából áll. A speciális kötelek szerkezetét nagyszámú tapasztalati adat és
műszaki vizsgálati eredmény alapján alakítják ki, majd ezeket számítógép segítségével
optimalizálják.

52. ábra Kötéltervezés
Kötelek acélból és műanyagból
A műanyagbetétes acélsodronykötelek egyesítik a rostbetét előnyeit (puha felfekvés a külső
pászmák számára) a teljes acélkötelek előnyeivel (magas alakstabilitás, jelentősen nagyobb
fémes keresztmetszet, jelentősen nagyobb szakítóerő).
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A műanyagbetétes köteleknél a minden gyártási fokozatban intenzív kenésű teljes acélszív
kötél egy műanyag köpennyel van körülvéve. Ebbe a köpenybe kerülnek be plasztikus
állapotban a külső pászmák.
A műanyagbetét rögzíti a külső pászmák viszonylagos helyzetét a magkötélhez és ezzel egy
korzettet alkot, ami a legerősebb külső igénybevételek esetén is stabil kötélszerkezetet biztosít
és például rendkívül hatékony a kikosarasodás elleni hatása is.
A műanyagbetét körülveszi a magkötél kenőanyagát, így az üzemelés alatt biztosított a
magkötél jó kenése és egyúttal a vizet és szennyeződést kizárja a környezetből. A külső
pászmák közötti bordák meggátolják azok kölcsönös érintkezését. A műanyagbetét
stabilizálja a kötelet a szerelési folyamat során is. Ezért s műanyagbetétes hosszsodrású
kötelek is problémamentesen szerelhetők.
Dinamikai megterhelések felléptekor a rugalmas műanyagbetét úgy hat, mint egy
lengéscsillapító és a kötélben jelentősen csökkenti a feszültségcsúcsokat.
A műanyagbetétes kötelek elsősorban ott alkalmazandók, ahol nagy kötélkitérési szögek
lépnek fel, amíg hagyományos köteleknél kikosarasodáshoz vezetnének, ahol erős mechanikai
igénybevételek lépnek fel (többrétegű tekercselés) és magas dinamikai terheléseknél.

53. ábra A műanyagbetétes kötél előnyei
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3. 2. 1. 9 A darukötelek elhasználódását és a kötélcsere szükségességét meghatározó
esetek
Ha a darukötél külső pászmáinak külső felületén a 3. táblázat szerinti vagy annál több törött
elemi szál látható, a kötelet ki kell cserélni.
A kötélcserét az alább felsoroltak indokolják:
-

ha a kötél külső pászmáinak külső felületén a 3. táblázat szerinti, vagy annál több törött
elemi szál számolható meg:

1, 2, vagy 3

Az MSZ 19170/6 szerinti

Üzemi csoportszámú emelőgép
keresztsodrású

kötélválaszték

Elemi
szálak
száma

3. táblázat
4, 5, vagy 6

hosszsodrású

keresztsodrású

hosszsodrású

kötelének
6d

30d

6d

30d

6d

30d

6d

30d

hosszúságú szakaszán a látható elemi szál törések száma a külső
pászmák külső felületén

MSZ 05-33.7532

222

10

19

5

10

19

38

10

19

MSZ05-33.7504

186

8

16

4

8

16

32

8

16

MSZ05-33.7505

216

9

18

4

9

18

35

9

18

MSZ 15839

126

6

11

3

6

11

22

6

11

MSZ15840

198

6

11

3

6

11

22

6

11

Az elemiszál törések a kötélvégbefogásnál
A kötélvégbefogásánál, vagy annak közvetlen közelében előforduló elemiszál törések nagy
feszültségre utaló okát meg kell szüntetni, ha szükséges, a kötél hosszát csökkentve új
kölélvég befogást kell készíteni.
Az elemiszál törések elhelyezkedése
Ha az elemiszál törések 6d hossznál rövidebb szakaszon, egy helyi csoportot alkotva
helyezkednek el, a kötelet le kell cserélni.
Pászmaszakadás
Ha egy teljes pászma elszakad, a kötelet le kell cserélni.
A kötél átmérőjének csökkenése a kötélbetét szakadása esetén
Ha a kötél belsejében lévő rostos betét elhasználódott, vagy az acélbetét elszakadt, ami szabad
szemmel látható átmérőcsökkenést okoz, a kötelet le kell cserélni.
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Rugalmasságcsökkenés
Ha a kötél elveszti rugalmasságát, akkor a további használata veszélyessé válik, a kötelet le
kell cserélni.
A rugalmasság csökkenésére utaló tényezők:
- a kötélátmérő csökkenése,
- a kötél megnyúlása,
- a pászmák közötti hézagok megszűnése,
- a kötél kezelése során észlelhető merevedés
- a pászmák között finom barna por megjelenése.
Külső és belső kopás
Ha a külső és belső kopás következtében a kötélátmérő a próbaterhelés után mért
kötélátmérőkhöz képest 15%-ot meghaladó mértékben csökken, a kötelet le kell cserélni
akkor is, ha látható elemiszál törés nincs is rajta. Azért, hogy a 15%-os kötélátmérő
csökkenést meg tudjuk állapítani, feltétlenül szükséges minden egyes próbaterhelés után az
emelőkötél névleges átmérőjét megállapítani, és az MSZ 9725 szerinti „Darukönyvbe” a
próbaterhelésről készített jegyzőkönyvbe bevezetni.
A kötél elemi szálainak a belső kopását a kötél meghajlításakor a pászmáknak és az elemi
szálaknak egymáson való elmozdulása, míg a külső kopását a kötél és a kötéldob, vagy
kötélkorong közötti megcsúszása okozza,
Külső és belső korrózió
A külső szálak korrózióját szemrevételezéssel kell megállapítani. Ha a korrózió az elemi
szálak felületén maradandó nyomot hagy (vakrozsda), akkor a kötelet le kell cserélni.
Ha a belső korrózió megállapítható, a kötelet le kell cserélni.
A belső szálak korróziója a következő külső jelekből állapítható meg:
- kötélátmérő-csökkenés,
- a pászmák közötti hézagok megszűnése,
- gyakori elemiszál törések,
- finom barna por képződése a pászmák között.
Természetellenes alakváltozások, deformációk.
Ezek lehetnek:
•

Hullámosság (54. ábra): a hullámosság mértéke az 1/3 d értéket elérte. A hullámosság
meghatározható úgy, ha az emelődobról lefüggő terheletlen kötélhez hossz- irányban
egy vonalzót illesztünk és mérjük a vonalzótól a legnagyobb kötéltávolságot.
Szabálytalan kötélvezetést, gyors elhasználódást és elemiszál töréseket okoz.

54. ábra Hullámosság
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•

A kötél kikosarasodása ( 55. ábra): Általában az acélbetétes kötelek meghibásodása
Ha a külső pászmarétegek meglazulnak, vagy a külső pászmarétegek hosszabbak, mint
a belső pászmarétegek, kosarasodás áll elő. Kosárképződéskor a kötelet le kell
cserélni.

55. ábra Kikosarasodás
•

Az elemiszál hurokképződése (56. ábra): Az egyes elemi szálak, vagy elemi
szálcsoportok a kötélkoronggal, vagy kötéldobbal ellentétes oldalon kigyűrődtek és
hurok formában jelentek meg, a kötelet le kell cserélni.

56. ábra Hurokképződés
•

Az elemiszálak vagy pászmák fellazulása (57. ábra): az egyes elemi szálak, vagy
pászmák fellazultak. Ha az egyes elemiszálak vagy pászmák az ábra szerint
fellazulnak, a kötelet le kell cserélni.

57. ábra Fellazulás
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•

A kötél helyi megvastagodása (58. ábra): Ha a kötél bármely szakaszán előfordul
megvastagodás vagy betét-kitüremlés, a kötelet le kell cserélni.

58. ábra Megvastagodás
•

Kötél-keresztmetszet csökkenése (59. ábra): Ha a kötélen helyi keresztmetszet- és
kötélátmérő-csökkenés található, a kötelet le kell cserélni.

59. ábra Elvékonyodás
•

A kötél laposodása (60. ábra): Ha a kötélen összenyomódás, helyi mechanikus
sérülés, ütés, dobra való hibás tekercselés következtében maradó alakváltozás jön
létre, a kötelet le kell cserélni.

60. ábra Laposodás

•

Hurokforma-képződés (61. ábra): a kötél teljes keresztmetszetében hurok, csomó
képződött. Ha a kötélen az ábra szerinti hurok képződik, a kötelet le kell cserélni.
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61. ábra Hurkosodás
•

Kötél-megtörés (62. ábra):A kötelet, amelyen külső erő hatására megtörés keletkezett,
le kell cserélni. Éles tárgyra való hajlítás eredménye ez a hiba.

62. ábra Megtörés

•

ha a kötelet koncentrált hő, vagy elektromos hatás érte. Elszíneződés, mechanikus
sérülések, égésnyomok utalnak rá.

Abban az esetben, ha az elemi szál-törések a kötélvég-befogásnál, vagy annak közelében
keletkeztek, nem szükséges a teljes kötelet lecserélni, hanem ha lehetőség van a kötél
hosszának csökkentésére, megengedett új kötélvég-befogás készítése. Természetesen ebben
az esetben ki kell deríteni a korábbi elemi szál-törések okát, és meg kell szüntetni azt. Az
esetek többségében ez az ok a helytelen geometriai méretekkel rendelkező kötélvég
kialakítására vezethető vissza. A kötélcseréknél minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a
kötél elhasználódását az emelőberendezésben bekövetkező hiba okozta-e. Abban az esetben,
ha az elemi szál-törések száma a használati idő függvényében egyre gyorsuló ütemet mutat,
meg kell vizsgálni az elemi szál-törések okát, és ezt az okot meg kell szüntetni.
Amennyiben a kötélcsere megtörtént, ezt a tényt a megfelelő adatokkal együtt feltétlenül be
kell vezetni a Darukönyvbe és az emelőművet terhelési próba alá kell vetni. Ezért célszerű az
MSZ 9721 „Emelőgépek időszakos vizsgálata” c. szabványban meghatározott terhelési
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vizsgálatok előtt, ha szükséges, a kötélcserét elvégezni, hogy ezeket a terhelési vizsgálatokat
ne kelljen az előírtnál sűrűbben végrehajtani.
Láttuk az előzőekben felsoroltakkor, hogy a kötélcsere szükségességét nagyon sok tényező
befolyásolja, amelyeknek meghatározása az üzemeltetés körülményei között nem egyszerű
feladat, különösen akkor nem, amikor a kötél erősen szennyezett, valamint a szerkezeti
adottságok miatt a kötél egyes szakaszát csak nagy nehézségek árán lehet megközelíteni.
Ezért célszerű a lecserélt kötél részleges, kibontásos vizsgálata, a vizsgálati eredmények
utólagos értékelése, amit a Darukönyvbe kell bevezetni. Feltétlenül célszerű megjegyezni,
hogy az adott kötélcsere indokolt volt, vagy sem. Ugyancsak rögzíteni kell, hogy a lecserélt
kötél hány üzemórát (hány hónapot, esetleg emelést) dolgozott az eltávolításáig. Ezek az
információk a későbbi kötélcserék megállapításához nyújtanak majd hasznos segítséget.

3. 3 Kötél-és láncterelő, valamint tároló elemek

63. ábra Csigasor áttételek
Az emelőmű főbb szerkezeti egységei: meghajtás, a motor fordulatszámát csökkentő, és ezzel
a motor által leadott nyomaték értékét növelő hajtómű, bolygómű, fék, kötéldob, a teher
emelését biztosító acélsodronykötél, horogszerkezet és bakdaruknál, futódaruknál a
kiegyenlítő kötélkorong. A horogszerkezetben azért, hogy a megfelelő csigasor áttétel
létrejöjjön, terelőkorongokat építenek be.
A korong, a dob és a görgő átmérője legyen összhangban azon kötél, lánc átmérőjével,
amelyet rajta alkalmaznak. A dobot és a korongot úgy kell tervezni, kialakítani és felszerelni,
hogy az alkalmazott kötél vagy lánc kiugrás nélkül felcsévélődhessen.
A terhek emelésére, tartására való kötelet toldani nem szabad.

3. 3. 1 Az acélsodrony kötél terelő eleme
A kötél terelő eleme a kötélkorong. Két előállítási módja van: öntött (64. ábra), vagy
hegesztett (65. ábra) kivitel. Az öntött korongot gyakrabban használják olcsóbb
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előállíthatósága, valamint azon kedvező tulajdonsága miatt, hogy az öntöttvas alapanyagában
mindig jelenlévő grafit a kopás szempontjából kedvezően befolyásolja a kötélkorong
hornyába befeszülő kötél élettartamát. Hátránya viszont a hegesztett kivitelhez képest a
jelentős súlya, valamint kis szilárdsága. Ezért minden olyan helyen, ahol jelentős erőhatások
(elsősorban dinamikus erőhatások) lépnek fel, valamint ott, ahol a beépített tömegnagysággal
takarékoskodni kell, hegesztett korongot használnak.

64. ábra Öntött kötélkorong

65. ábra Hegesztett kötélkorong

78

66. ábra Öntött kötélkorong kötélhorony kialakítása
A horony „b” szélességi mérete nagyobb kell, hogy legyen, mint a kötélátmérő. A gyakorlati
tapasztalatok alapján az MSZ 9720 „Kötélkorong horonyprofil” című szabvány rögzíti a
horonyprofil jellemző értékeit (66. ábra). A vizsgálatok, valamint a tapasztalatok azt mutatják,
hogy a kötél élettartama, valamint a korong kopása akkor a legkedvezőbb, ha 0,53d <= r1<=
0,55d között van, ahol d a névleges kötélátmérő.
Az időszakos vizsgálatnál, valamint a daruvezetőnek a műszakos vizsgálatnál különös
gondossággal kell eljárnia a kötélkorongok ellenőrzésnél.
A leggyakrabban előforduló kötélkorong rendellenségek:

Hiányosság, rendellenesség A hiányosság, rendellenesség oka
A kötélkorong pereme kitört

- A horogszerkezet az üzemszerű lengései miatt,
helytelen
kezelés
következtében
nekiütközött
környezetének: az emelőgép-kezelőt a szabályos
munkavégzésre
utasítani
kell!
(Lengésmentes
horogszerkezet mozgatás).

A kötélkorong pereme kitört

- A végálláskapcsoló nem működött és a horogszerkezet
a darukezelő figyelmetlensége miatt az emelőgép
acélszerkezetével ütközött: a végálláskapcsolót ki kell
javítani!

A horogszerkezetbe beépített - Az emelőgéppel rendszeresen ferdén emelnek: a hibás
kötélkorong horonykopása az technológiát meg kell szüntetni, vagy az emelőgép
kezelőt a szabályos munkavégzésre utasítani kell!
egyik oldalon számottevő
(Függőleges emelés).
- A felső végálláskapcsoló beállítása helytelen, a felső
helyzetben a kötélkorong síkjától jobban tér ki az
acélsodrony kötél, mint 4°: a végálláskapcsoló helyes
beállításáról gondoskodni kell, a kötélkorongot szükség
esetén ki kell cserélni!
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A kötélkorong horonykopása a - A kötélkorong elhasználódott: a kötélkorongot ki kell
horony
aljában,
ill.
a cserélni!
lekerekítési sugárnál jelentős
- A kötélkorong csapágyai szorulnak, a korong nehezen
forog: a csapágyakat ki kell cserélni, a kötélkorongot
szükség esetén le kell cserélni!
A kötélkorong hornya beszáradt - Hiányos karbantartás: a felesleges kenőanyagot el kell
távolítani, mert a benne felgyülemlett szennyező anyag
kötélkenőanyaggal telített
(kvarc) az acélsodrony kötelet fokozott mértékben
károsítja!

3. 3. 2 Hajlékony vonóelem tároló eleme: a kötéldob
Az acélsodronykötél mozgatása, tárolása
A kötéldob szerepe az emelőgépeknél kettős. Egyrészt a hajtómű forgó mozgását alakítja át
az acélsodrony kötél haladó mozgására, másrészt a horogszerkezet magasságától függően, a
feleslegessé váló kötelet tárolja. A kötél dobpalástra csavarvonal mentén csévélődik fel. A
szokásos kialakítások mellett, mivel az emelőgépek többségénél az emelőszerkezetbe
majdnem mindig egy pár ikercsigasort építenek be, rendszerint a két felfutó kötélág a dobon
egy jobb-és egy balmenetes csavarvonal mentén helyezkedik el. A felcsévélt kötél a dobon
egy vagy több rétegben helyezkedhet el.
Amennyiben egy rétegű a felcsévélés, a kötél kímélése érdekében a felcsévélt kötél
megmunkált csavarvonal mentén készített horonyban fekszik fel. A kötélhorony méretét és
menetemelkedését és horonyszelvényét az MSZ 9703 szabvány tartalmazza. A szokásos főbb
adatok a horony sugara: r1= 0,53 d (mint a kötélkorongnál); és a horony menetemelkedése:
p=1,15 d.
A kötéldob kétféle módon készülhet: öntött, vagy hegesztett kivitelben. Az öntéssel előállított
kötéldobot nagy tömege miatt csak kisebb dobátmérőig, valamint csak akkor készítik, ha
azonos méretben nagy darabszámot kell belőle előállítani. A korszerű kötéldob
(súlymegtakarítás, valamint biztonságosabb gyártástechnológia miatt) hegesztett kialakítású.

67. ábra Hegesztett kötéldob
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Amint már említettem, az emelőgépeknél, a hagyományos emelőmű kialakításánál
ikercsigasort alkalmaznak, aminek következtében, emeléskor a dob két végén rögzített
kötélvégtől kiindulva, a jobb-balmenetes kötélhornyokba csévélődik fel a kötél. Az emelési
művelet során a kötél mind jobban megtölti a dobot, de a horogszerkezet felső helyzetében is
biztosítani kell, hogy a dobon legyen középen egy olyan szakasz, amit nem borít be a kötél
(67. ábra „b” méret). A horogszerkezet felső véghelyzetét az határozza meg, hogy a
terelőkorongok síkjától felső helyzetben sem térhet el a kötél jobban, mint 4º (1:15 lejtés),
ugyanez vonatkozik a kötéldobon lévő menetek síkjára is. A horogszerkezeten lévő
terelőkorongok távolságát adottnak véve, e 4º –os feltételt betartva egyrészt kiadódik a
horogszerkezet felső végállása, másrészt pedig meghatározható a kötéldob közepén lévő
menetnélküli rész „b” nagysága.
Járműdaruknál a helyhiány miatt olyan dobokat alkalmaznak, amelyeken a dob egyik szélén
rögzítik a kötelet, majd csak egy irányba indul el, csévélődik a kötél, egészen a kötéldob
másik széléig, majd újból vissza. Tehát a dobok csak egyirányúak (68.ábra).

68. ábra Kötéldob
A kötéldobon lévő menetek számát az emelési magasság, valamint az emelőműbe beépített
csigasor, vagy az iker csigasor áttétele szabja meg. Például: ha az emelési magasság H, és
egy csigasor van az emelőműbe beépítve, aminek az áttétele i=2, akkor L= i x H = 2H
kötélhosszat kell a dobra felcsévélni. Abban az esetben, ha a dob D átmérőjű, egy
körülfordulás alatt Dπ kötél csévélődik fel reá, s így L/ Dπ = n a szükséges menetek száma a
dobon.
A dobra való kötél felcsévéléshez – elsősorban teljes terhelésnél – nagy csavarónyomatékot
kell a fordulatszám csökkentő hajtóműről a kötéldobra átvinni. Az ilyen nagy
csavarónyomaték átadására különleges szerkezeti megoldást kell kialakítani, mert a
csavarónyomaték átvitelén túl még ugyanannak a szerkezeti elemnek biztosítani kell a
kötéldob függőleges irányú megtámasztását is.
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Az acélsodronykötélben jelentős erő lép fel, ezért különös gondossággal kell eljárni annak a
dobra való rögzítésénél. E feladat megoldására többféle szerkezeti kialakítás ismert, azonban
mindegyiknél közös az, hogy mindegyik megoldás figyelembe veszi a „holtmenet-hatást” is,
aminek lényege a következő:
A dobról a kötélre az erő jelentős hányada elsősorban a dob hornya és a kötél között fellépő
súrlódással adódik át. A súrlódással átvihető erő mértéke függ a két érintkező elem (a kötél és
a dob) között lévő súrlódási tényezőtől, az úgynevezett átfogási szögtől, és attól az erőtől, ami
a kötél szabad végénél van. Az átfogási szög: a dob középpontjánál mért azon szög, ami alatt
a dobra fel-illetve lefutó kötélág látszik.
Amikor a kötél csak egyszer fogja át a kötéldobot, akkor az átfogási szög 2π azaz: 360º, ha
kétszer, akkor 2x2π = 4π= 2x360º= 720º (lásd az 69. ábra). A kötél szabad végénél
szükséges erő (Fo) értéke adott F kötélerő esetén annál kisebb lehet, mennél többször
csavarjuk fel a dobra a kötelet.

69. ábra A Holt-menet hatása
Az F erő a következő módon függ a felsorolt tényezőktől:

F = Fo·eμα

Ahol:
e= 2,71, a természetes logaritmus alapja
μ: a súrlódási tényező ( a kötéldob és a gondosan karbantartott, kent kötél között ez az érték
rendszerint:0,1)
α: átfogási szög radiánban
Az Fo erő értékét a kötélvég megfogására alkalmazott megoldás szabja meg.
A daruk emelőművénél a kötéldob menetes részének hosszát úgy kell meghatározni, hogy a
legalsó horogállás mellett is még legalább 1,5 kötélmenetnek (α=3π), darukötélvég-rögzítő
alkalmazása esetén 2,5 kötélmenetnek (α=5π) kell a dobon maradni, és csak utána
következhet a kötélvég megfogó szerkezet. Ebben az esetben a két erő aránya:
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F/Fo= eμα=e0,1·3π= e0,1·3·3,14= e0,942 = 2,57
Példaként megemlítjük, ha csak egy menet marad a dobon a kötélvég rögzítőig, akkor ez az
arány 1,87, ha viszont 2,5 menet marad, akkor 4,81!
A holtmeneteket a kötélvég befogását terhelő erőt csökkentő szerepe miatt tilos az emelési
tartomány növelésére, vagy a kötél másik végén való tönkremenetel esetében a kötélhossz
pótlására felhasználni.
Azoknál az emelőgépeknél, ahol sima kötéldobot (nincs horony a kötéldob kerülete mentén)
alkalmaznak, rendszerint több rétegben csévélik fel az acélsodronykötelet. A kötél egyenletes,
rendben egymás mellé való lehelyezését kötélsoroló szerkezet biztosítja.
A kötéldobhoz az acélsodrony kötél különböző módon rögzíthető. Néhány jellegzetes
megoldást mutatnak a 70.- 74. ábrák.
Alkalmazásban egyre ritkább a 70. ábrán lévő megoldás, mivel helytelen kialakítás esetén a
kötélszálak idővel összelapulnak, és így nem nyújt megfelelő biztonságot (az ék az
összelapuló kötél miatt átcsúszhat a másik oldalra).

70. ábra Kötélvég rögzítés ékkel
A kötélvég rögzítése történhet még csavaros-pálcás kötélvég rögzítéssel is (71. ábra).

71. ábra Csavaros-pálcás kötélvég rögzítés
Leggyakrabban a terelő sarkantyús kötélvég rögzítést alkalmazzák biztonságos volta miatt
(72.ábra). A két megoldás közül 18 mm kötélátmérőig az „a” ábrán vázolt kialakításban, míg
e méret feletti köteleknél -mivel ezeket a köteleket nem lehet visszahajtani- a „b” változatot
alkalmazzák. Az utóbbi változatnál a kötél átterelését a kötélvég sarkantyú biztosítja. A
darukötélvég-rögzítőt a 73. ábra, a terelősarkantyút a 74. ábra mutatja be. A kötél végét
szorítócsavarokkal és biztosító lemezekkel szorítják le, ezért a kötéldeformáció miatt
szükséges ezeket időnként meghúzni.
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a,

b,
72. ábra Daru kötélvég rögzítések

73. ábra Kötélvég rögzítő

74. ábra Terelősarkantyú
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A kötéldob rendszerint a két végén peremes azért, hogy ezek megakadályozzák az esetleges
kötéllazuláskor a kötéldobról való leugrását. A peremmagasság a dob hengeres méretétől
számítva 2,5d értékű. Abban az esetben, amikor a kötél horonyból való kiugrásában hosszú
szakaszon gátolt – például kötélvég rögzítők alkalmazásánál – a perem el is maradhat.
A kötéllazulást egyrészt a kötéldobról való leugrás, másrészt pedig a kötélhoronyból való
kiugrás veszélye miatt el kell kerülni, mert nemcsak a dob mellé leeső és az egyéb szerkezeti
részek közé beszoruló kötél szakad el, hanem a hornyot átugró kötél is a terhelés hatására
rövid idő alatt tönkremegy és elszakad. Ezért egy fontos szabály a darukezelésnél az, hogy
a horogszerkezetet soha, semmilyen körülmények között nem szabad letenni,
feltámasztani, mert ez kötéllazulással jár.
Abban a ritka esetben, amikor az emelőgép emelőművében a hajlékony vonóelem lánc, és ezt
dobon tárolják, a dob kialakítása ugyanolyan elvek alapján történik, mint a kötéldoboknál,
azzal a különbséggel, hogy a láncdoboknál az ívelt hornyos hengeres felület helyett sima,
vagy mélyhornyú kialakítást is alkalmaznak.
Itt is érvényes a holtmenet hatás, a biztonságos üzemhez legalább 2,5 holtmenet szükséges.

3. 3. 3 Kötelek és dobok variációi
Egyrétegű dob
Egy egyrétegű dobnál a sodrásirány megválasztása a dob menetirányával ellentétesen történik.
Jobbmenetes dob: balmenetes kötél
Balmenetes dob: jobbmenetes kötél
Többrétegű dob
Többrétegű tekercselésnél, ahol a dobmenet iránya rétegről rétegre változik, ahhoz a réteghez
kell igazítani a kötél sodrásirányát, amely a legnagyobb kötélmunkát végzi.
Jobbmenetes réteg: balmenetes kötél
Balmenetes réteg: jobbmenetes kötél
Többágú befűzés
Többszörösen befűzött kötélhajtás esetén a kitérési szög hatása a kötélgörgők között gyakran
nagyobb, mint magának a kötéldobnak a befolyása. Ez esetben a kötélsodrás irányát a
befűzéshez kell igazítani.
Jobbmenetes befűzés: balmenetes kötél
Balmenetes befűzés: jobbmenetes kötél
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A kötéldob vagy a befűzés menetirányát pedig így határozza meg: a kötéldobon való rögzítési
pontjától kövesse az ujjával a kötélmeneteket a lefutó ágig.
Ha ehhez az ujját az óramutató járásával megegyezően mozgatja, akkor a dob (a befűzés)
jobbmenetes és balmenetes kötelet igényel (75. ábra). Ha azonban ehhez az ujját az óramutató
járásával ellentétesen kell mozgatni, akkor a dob (a befűzés) balmenetes és jobbmenetes
kötelet igényel (76. ábra).

75. ábra Ez a négy dob jobbmenetes és balmenetes kötelet igényel
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76. ábra Ez a négy dob balmenetes és jobbmenetes kötelet igényel

3. 4 Horgok, horogszerkezetek. A daruhorog műszaki követelményei és
vizsgálata (MSZ 9707–80)
3. 4. 1 A horgok alkalmazása és osztályozása
A horog olyan acélból készült teherfelvevő elem, amelyre közvetlenül, illetve kötéllel,
lánccal, hevederrel vagy más teherfelvevő szerkezettel közvetve oldhatóan függesztik fel a
terhet. A horgokat felerősíthetik:
• közvetlenül az emelőkötél végére (egykötélágas szerkezet)
• az emelőkötél által mozgatott horogszerkezetre (többkötélágas felfüggesztés)
• az adott teher megfogását célszerűen biztosító teherfelvevő szerkezetre (pl.:
emelőgerenda, köteles vagy láncos függeszték, konténeremelő szerkezet stb.)
A horogfej szerint megkülönböztetünk:
• daruhorgokat: feje menetesen van kialakítva, így a horoganyával közvetlenül
hozzáerősíthetik a horogszerkezet hídjához.
• Szemeshorgokat: megfelelő kapcsolóelemekkel elsősorban szemesláncot,
másodsorban acélsodrony kötelet, vagy műszálból készült kötelet, hevedert lehet
ezekhez a horogfajtákhoz csatlakoztatni.
Tartóágak száma szerint lehet:
• egyágú horog: kisebb teherbírású
• kétágú: nagyobb teherbírású.

87

Szájnyílás szerint megkülönböztetünk:
• szabad szájnyílású horog: ennél a teherfelvevő elem bizonyos hatásokra kiakadhat,
még kellő gondossággal végzett üzemeltetés mellett is.
• lezárható szájnyílású horog: ennél a teherfelvevő elem még véletlenül sem akadhat ki.
A horog és a teherfelvevő eszköz szétválasztását kézzel kell végrehajtani.

3. 4. 2 Műszaki követelmények
A horogszelvényt, horogtestet nem szabad megfúrni, hegesztéssel vagy más felrakó eljárással
javítani, kiegészíteni.
A kiegészítő szerkezet (pl. kiakadásgátló), ha annak részére nincs kovácsolt fül, csak
bilinccsel rögzíthető.
Minden daruhoroghoz mellékelni kell a “Minőségi bizonyítvány”-t.

77. ábra Egy-, és kétágú darohorog
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A horgok lehetséges kialakítási formái

78. ábra Egyágú daruhorog és a megjelölése az ellenőrzéshez

79. ábra Kétágú horog
Az egyágú (78. ábra), a kétágú (79. ábra) és a beakadásmentes (80. ábra) daruhorgok láthatók.
A horgok általában C15-C25 anyagból, egyetlen darabból kovácsolják. Az alapanyag
minősége és az előállítási technológia az üzemeltetők részére későbbiekben meghatározza a
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daruhorgokkal kapcsolatos műszaki-technikai intézkedéseket, üzemeltetéskor betartandó
előírásokat.

80. ábra Beakadásmentes szemeshorog
Az egyágú horgokat általában a kis és közepes (25 t), a kétágú horgokat az ennél nagyobb
teherbírású daruknál alkalmazzák. A beakadásmentes kivitelt főleg hajókból való
kirakodásnál használják elsősorban ott, ahol a horog felfelé haladás közben a hajó tárolótér
nyílásának peremébe beakadhat. Ezen kialakításokon túl természetesen a felhasználásuktól
függően sokféle kialakítása van a daruhorgoknak.
A darukengyel (81. ábra) egy vagy több, kovácsoltvas darabból áll. A darukengyel kedvezőbb
kialakítása (nem nyitott szerkezet, mint az egy-és a kétágú daruhorog) lehetővé teszi, hogy
azokat a nagyobb teherbírású daruknál alkalmazzák (100 t felett).

81. ábra Darukengyel több darabból
A több darabból álló kengyelt nagy (100 t, sőt az ennél is nagyobb) teherbírású darukhoz
használják, míg az egy darabból állót rendszerint az egyágú horog helyett alkalmazzák.
A biztonsági horog (82. ábra) annyiban különbözik az egyágú horogtól, hogy arra biztonsági
horogkilincset, kiakadásgátlót szerelnek. Ez a kilincs megakadályozza, hogy a horogba
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beakasztott kötözőkötél véletlenül kiakadjon a horogból (pl. amikor a terhet valami miatt
felültetik, de a horogról még nem akarják levenni).

82. ábra Biztonsági horgok, kiakadásgátlóval

3. 4. 3 A daruhorgok tönkremenetele
A daruhorgok tönkremenetele közvetlen baleseti veszélyt jelent. A horog nem egyszerre,
hirtelen megy tönkre, hanem fokozatosan, ezért a rendszeres ellenőrzéssel, felülvizsgálattal
idejében megállapítható a horogcsere szükségessége.
A daruhorog tönkremenetelére néhány ismertetőjelet közlök. Le kell cserélni a daruhorgot, ha:
- repedt, bármely részén akármilyen mértékben,
- deformálódott: a horog szájnyílása szétnyílt (83. ábra a és y mérete maximum 10 %-kal
megnőtt),
- a horogív belső felületén lévő anyagkeresztmetszet nagymértékben elkopott: a h1, és h2
méret maximum 5% kopással csökkenhet (83. ábra). A kopás mértékének megállapítására
a kötöző nem hivatott, de ha kopást észlel, akkor fel kell hívni erre a darukezelő
figyelmét.
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83. ábra A horog felülvizsgálati méretellenőrzése
Meg kell jegyeznünk, hogy semmilyen szabvány, vagy műszaki ajánlás nem tartalmaz arra
utalást, határértéket, hogy milyen kopási érték engedhető még meg egy daruhorognál a
használat közben. Az itt közölt horogív kopásának ellenőrzését a mindennapok gyakorlatában
a rendszeresen felmerülő kérdésre adandó megnyugtató, egyértelmű válasz érdekében
dolgozták ki a szakemberek. Annak ellenére, hogy a névleges horogív vastagság méretét
meghatározó értékeknél csak 5 %-os az általunk megengedett kopás mértéke, a valóságos
anyaghiány jóval nagyobb, mivel a horog gyártási szabványa e méretekre csak pozitív értékű
tűrésmezőt enged meg.
A horog deformálódását rendszerint valamilyen lerögzített, illetve nagytömegű tárgyba való
beakadása, vagy a horog öblébe behelyezett túl sok kötözőeszköz idézi elő, ami a
horogcsúcsot kihajlítja. Fokozottan kerülni kell, illetve meg kell akadályozni az ilyen esetek
bekövetkezését. A horog alakváltozásának figyelemmel kísérésére az új horogba a 83. ábrán
feltüntetett ellenőrző pontokat jelöljünk be. Célszerű ezeket úgy elhelyezni, hogy az ellenőrző
távolságot minden alkalommal, külön mérőeszköz igénybevétele nélkül is ellenőrizni
lehessen.
Ilyen megoldás például az, ha a horog biztonsági horogkilincs zárt állapotában a jelzőpontok
közelében van, és ezt a két pontot a kilincsre is bejelölik. Amennyiben nincs biztonsági
horogkilincs, abban az esetben a 83. ábra szerinti jelzőpontokat célszerű annak ellenére
elhelyezni a horgon, hogy ott a szár megmunkálásán kívül semminemű utólagos átalakítás,
megmunkálás nem végezhető. (Ezek a jelölések nem számítanak megmunkálásnak). A pontok
elkészítése után azoknak távolságát rögzíteni kell a darukönyvben, majd minden időszakos
vizsgálatnál az „a” és „y” távolságot le kell mérni és az eredeti értékkel össze kell
hasonlítani. Amennyiben az javasolt 10%-os eltérésnél nagyobb mutatkozik a kiindulási és az
időszakos vizsgálatkor mért értékek között, úgy a horog cseréjéről gondoskodni kell. (A
döntés meghozatalakor természetesen figyelemmel kell lenni a mérési pontosságra, ami azt
jelenti, hogy 1-2 %-os mérési pontatlanságot még el lehet fogadni. Azaz, ha az eredeti,
kiindulási távolság például egy kis méretű daruhorognál 85 mm volt, akkor ez az időszakos
vizsgálatnál mért 86,7 mm még elfogadható, ennél a mért értéknél még úgy lehet tekinteni a
horogra, hogy az nem változtatta meg az alakját.

92

A horog szerves része még a kiakadásgátló szerkezet (84. ábra), ami rendszerint a kötöző
eszköz beakasztását automatikusan biztosítja, míg a kiakasztáshoz kézzel, vagy
segédeszközzel ki kell nyitni e zárószerkezetet. Ezeket a kiakadásgátló szerkezeteket úgy kell
felszerelni a horogra, hogy azt sem megfúrni, sem ahhoz hozzáhegeszteni azt nem szabad. A
kiakadásgátló szerkezeteket (abban az esetben, ha nincs a horgon a gyártól által előre
elkészített fül furattal) bilinccsel, a horogszár nyersen maradó részéhez lehet felfogni. A
bilincs összefogó csavarjait célszerű elfordulás ellen biztosítani, mert a gyakori használat
miatt az elmozdulható csavarkapcsolatok rövid idő alatt elvesztik feszességüket.

84. ábra Szemeshorog biztonsági kiakadásgátlóval
A szemeshorgot elsősorban kötözőeszközök végére erősítik. Emelőgépben csak alárendelt
helyen, elsősorban kézi emelőeszközöknél használják, daruknál alkalmazásuk ritka.

3. 4. 4 Horogszerkezetek
A horgot általában a horogszerkezetbe építik be. A horogszerkezet az emelőkötélhez
csatlakozik.
A teheremelés az emelőgép munkája. A felemelt test a teher (súlya G), melyet valamilyen
függesztőelem segítségével valamely h magasságra emelünk.
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Az emelőgép legegyszerűbb alakja a 85. ábra vázlatosan bemutatott állócsiga. Mint látható, az
állócsiga a húzóerőt átvivő kötelet eltereli, amivel elérhető, hogy a húzóerő a munkavégzés
szempontjából kedvezőbb irányú legyen.
Ha minden veszteségtől eltekintünk, úgy az egyenletes sebességű emelés feltétele

G=F
Nyilvánvaló, hogy adott h magasságra történő súlyemelés esetén a végzett munka éppen a
helyzeti energia megváltozásával egyenlő:

WG= Eh = m g h= G h [J]
Minden horogszerkezetben a horog beépítése olyan, hogy az a függőleges tengelye körül az
elforgatható legyen, így a rajta lévő teher viszonylag könnyen megfelelő helyzetbe hozható.
Az F erő - mint mondottuk egyenlő a G erővel - munkája:

ahol szükségképpen

WF = F s [J]
s=h

mivel a kötelet nyújthatatlannak tekintjük. Mint a 85. ábrán a munkaterületekkel szemléltetve
látható:

WF = F s = G h = WG [J]
A teheremelés teljesítménye pedig, ha vG az emelés sebessége:

PG= G vG = F vF = PF
természetesen veszteségmentes esetben.

85. ábra
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A tehersüllyesztés folyamata egyenletes sebességű üzem esetén mindössze annyiban
különbözik a fent leírtaktól, hogy ebben az esetben a mozgási energia apadásáról kell
beszélnünk, tehát a G súlyerő végzi a munkát az F erő ellenében.
Mint a 85. ábra kapcsán láttuk az állócsiga segítségével módosítottuk a munkát végző erő
irányát. Ha a terhet a 86. ábra szerint mozgó csigára függesztjük, úgy elérhetjük a munkát
végző erő nagyságának módosítását is. Az ábrán feltüntetett állócsiga az erő irányát
módosítja, mint tudjuk az erő nagyságára nincs befolyása.
Könnyen megállapíthatjuk, hogy a mozgócsiga két kötelében egyaránt G/2 erő hat. Az egyik
erő a felfüggesztési pontban adódik át valamely szerkezetre, míg a másik erőt a munkát végző
F erő egyensúlyozza ki. Tehát

ami egyben az egyenletes sebességű emelés feltétele. Ha meggondoljuk, hogy adott h
magasságra történő emeléshez:

Eh = WG = G h = WF = F s = G s / 2 [Nm]= [J]
ahonnan

s=2h
Tehát elértük az erő nagyságának módosítását, de természetesen munkát nem takarítottunk
meg. Mindezt szemléletesen is beláthatjuk a 86. ábra alapján.
A megvalósított módosítás: a mozgatóerő a teher nagyságának a fele, mivel a teher nagyságát
megfeleztük. Ennek azonban az ára az, hogy kétszer hosszabb úton kell kifejtenünk a
mozgatóerőt, valamint a teheremelés sebessége mindössze fele a mozgatóerő sebességének:

Mindez könnyen belátható, ha arra gondolunk, hogy szükségképpen a mozgatóerő és a teher
teljesítménye egyenlő, ha továbbra is feltételezzük, hogy veszteségmentes az emelőszerkezet.
Ekkor ugyanis felírható a következő egyenletsor

Nem hagyva figyelmen kívül azt, amit korábban a súlyerő és a mozgatóerő viszonyára
vonatkozóan megállapítottunk, ebből más nem következik, mint amit belátni kívántunk:
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86. ábra
Egy mozgó csigával tehát kétszeres módosítást értünk el. Nyilvánvaló, ha a 86. ábrán
bemutatott szerkezetet kibővítjük oly módon, hogy az állócsiga után egy újabb mozgó csigát
iktatunk be, és a terhet a 87. ábrán bemutatott módon egy teherelosztó gerenda segítségével
mindkét mozgócsigára felfüggesztjük, úgy a módosítás már négyszeres lesz. Ez belátható oly
módon is, hogy a G súlyú teher immár négy kötélágban oszlik meg, és ezek közül csak az
egyik kötélágban fejtjük ki az F erőt.
Belátható azonban oly módon is, hogy a 84. ábrán egy kétszeres módosítást adó szerkezet
után egy újabb kétszeres módosítást adó szerkezetet építünk be, tehát a teljes
módosítás nyilván 2 · 2 = 4. Természetesen a teheremelés sebessége a mozgatóerő
sebességéhez képest még jobban elmarad, mégpedig:

87. ábra
Ennek bizonyítására nem térünk ki, a korábban bemutatott úton minden nehézség nélkül
elvégezhető.
Az egy mozgó csigával megvalósított teherfelfüggesztést 2 kötélágas, a két mozgó csigával
megvalósított 4 kötélágas teherfelfüggesztésnek is szokás nevezni. A gyakorlatban a mozgó
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csigák nem rendelkeznek külön tengellyel, hanem egy közös tengelyen vannak egymás mellé
helyezve (88. ábra). A szükséges állócsigák szintén egy közös tengelyre kerülnek, így
jelentősen csökkenthető a szerkezet helyigénye.

88. ábra
A gyakorlatban a legalárendeltebb esetektől eltekintve mindenhol 2, 4 esetleg több kötélágas
felfüggesztést alkalmaznak. Ez ugyanis egy olyan egyszerű módosítás, mellyel jeltősen
csökkenthető az egy kötélágban ható erő, miáltal az emelőgép teherbírása növelhető anélkül,
hogy túlságosan nagy átmérőjű acélsodrony alkalmazása válna szükségessé. A kisebb
átmérőjű kötél olcsóbb, könnyebb, és könnyebben hajlítható, ami a veszteségek és az
élettartam szempontjából egyáltalán nem mellékes.
Az egy-, és a többkötélágas felfüggesztésű horogszerkezetek kialakítása eltérő.
Az egykötélágas horogszerkezet (89. ábra) fő részei:
Az 1 horog a felső részén kiképzett furatban elhelyezett csappal kapcsolódik a 2 teherlánc
kengyeles végszeméhez. A teherlánc felső vége ugyancsak kengyeles végszemmel csatlakozik
a 3 különlegesen kialakított, úgynevezett kipörgető körtéhez. Ebbe az alkatrészbe oldalról
lehet behelyezni a 4 talpcsapágyat és az 5 horoganyát, ami a 6 jelű villás menetes orsóval
kapcsolódik. A villába a 7 csapszeg segítségével történik a 8 jelű kötél végének a rögzítése (a
kötél másik vége az emelődobhoz csatlakozik). A horoganyát a 9 biztosító hasáb rögzíti
elmozdulásmentesen a villás menetes orsóhoz.
Ebbe a típusú horogszerkezetbe beépített néhány láncszemnek az a feladata, hogy a horog
könnyen elbillenthető legyen a kötöző kötél be-és kiakasztásakor.
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A 3 kipörgető körte – ami viszonylag nagy tömegű – feszesen tartja az emelőkötelet akkor is,
ha a horgon nincs teher, ugyanakkor pedig biztosítja a terhelésváltozás miatt bekövetkező
kötél hossztengely körüli forgását anélkül, hogy a horog számottevő elfordulást végezne.

89. ábra Egykötélágas horogszerkezet
1. horog, 2. teherlánc, 3. kipörgető körte,
2. 4. talpcsapágy, 5. horoganya, 6. villás menetes orsó, 7. csapszeg, 8. kötélszív,
3. 9. biztosító hasáb
A kipörgető körte nagy tömegét az indokolja, hogy egyes esetekben csak így biztosítható az
emelőkötél vezetésének ellenállása miatt a terheletlen horog süllyesztése. Az egykötélágas
teherfelfüggesztés, a kipörgető körte alkalmazása, a teher lehelyezésekor baleseti forrás is
lehet, mert ekkor a terhelés hatására kisodródott kötél rugalmassága miatt az eredeti alakját
visszasodrással ismét felveszi. Ez a visszasodródás ostorozó-forgó mozgásként jelentkezik a
horog-szerkezetnél.
A többkötélágas felfüggesztésű horogszerkezet kétféle – hosszú vagy rövid – felépítésű
lehet. A hosszú horogszerkezetben (90. ábra) a horog a terelőkorongok alatt, a rövid
horogszerkezetben (91. ábra) a terelőkorongok között foglal helyet. Mindkét kialakításban a
horog saját síkjából is kibillenthető és a kötélkorongokat burkolat veszi körül, hogy a lazává
vált kötélkorong hornyát ne hagyhassa el, ha a horogszerkezetet véletlenül lehelyeznék.
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90. ábra Nyolckötélágas hosszú horogszerkezet
A horogszerkezetben az 1 horogról a 4 horoganyán, a 13 talpcsapágyon át a 2 horoghídra jutó
terhelést a 6 heveder továbbítja a 8 kötélkorong tengelye, ahonnan a terhelést a 7
kötélkorongok veszik át és adják tovább a rajzon fel nem tüntetett emelőkötélnek. A 6
hevederre rácsavarozott 3 tengelyfogók a 2 horoghíd hornyába illeszkednek és
megakadályozzák azt, hogy a heveder leessen a horoghídról, de megengedik, hogy a horoghíd
hozzá képest elforduljon és így a horog a síkjából kibillenjen.
A horogszáron lévő menet rendszerint zsinórmenet. A horoganyát a horogszárhoz viszonyított
elfordulása ellen biztosítani kell (az ábrán ez az anyán és a horogszáron kialakított horonyba
fekvő és horogszárhoz csavarozott biztosító hasábbal történt). A rövid horogszerkezetnél a
horog alátámasztása a horoghídon azonos a hosszú horogszerkezetnél fentebb ismertetett
móddal. Az előbb említett horoganya megfogáson túl további, a horogszerkezet hibamentes,
zavartalan üzemét biztosító elemek találhatók a 90. ábrán, a 9 burkolat, ami a laza kötél
kiugrását gátolja meg a 7 kötélkorongból, a 10 és 11 jelű tengelyfogó, illetve csavar
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leütésgátló, valamint a 3 tengelyfogó felerősítő csavarjainak felhajlított lemezzel történő
biztosítása. Ezeknek az elemeknek mindig sértetlennek kell lenni, mert ellenkező esetben
fokozott mértékben megnő a balesetveszély.
A 91. ábra négykötélágas rövid horogszerkezetet mutat be. Az 1 egyágú horog, a következő
alkatrészek segítségével kapcsolódik a 2 kötél koronghoz, az 5 horoganya, a 6 golyós
talpcsapágy, valamint a 4 horoghíd segítségével. A terelőkorongokat a 13 kötél köti össze az
emelővel.

91. ábra Négykötélágas rövid horogszerkezet
Az előbb felsorolt elemeken kívül a többi elem a horogszerkezet biztonságos, meghibásodásmentes üzemét van hivatva szolgálni. Ezek a következő, és szerepük az alábbi a balesetmentes
üzemben: a 3 jelű kötélkorong burkokat, vagy más néven a horogház a kötélkorongot védi a
horogszerkezet tárgyakhoz való ütődéskor. Ezen túlmenően, mivel szerelése olyan, hogy a
kötélkorong legkülső átmérője és a burkolat között az alkalmazott kötélátmérő felénél kisebb
hézag van, megakadályozza, hogy a kötél lazulása esetén a kötélkorong hornyából kiugorjon.
Külön figyelmet érdemel a burkolat legmélyebb pontjánál lévő 14 jelű furat, ami behulló eső,
olvadt hólé, szennyeződés zavartalan távozását biztosítani. Alkalmanként meg kell győződni,
hogy nem tömődött-e el, mert abban az esetben a felgyülemlett víz intenzív korróziót okoz a
darukötélben.
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A horogházat a 12 jelű elfordulás ellen biztosított csavarok rögzítik a 4 horoghídhoz (horogkeresztgerendához). A 7 jelű biztosító hasábot, aminek teljes szélességének és mélységének
megfelelően átmérő irányban kimarták a menetes horogszárat és az ahhoz csatlakozó
horoganyát, hasonlóan a 12 csavarokhoz ugyancsak elfordulás ellen rugós alátéttel rögzítik. A
8 jelű csavarok tartják helyén a kötélkorong burkolatot, de ezen túlmenően távolságtartó
gyűrűk segítségével biztosítják, hogy a horoghídhoz képest a vízszintes tengelyirányban ne
tudjon a kötélkorong elmozdulni. Mivel szerepük a daru biztonságos üzeme szempontjából
meghatározó, azért itt nem elegendő a rugós alátéttel történő elfordulás elleni biztosítás,
hanem a 9 jelű biztosítólemez alkalmazására van szükség. A biztosítólemez sarkait a csavarfej
oldallapjára felhajlítva, megnyugtató kapcsolat jön létre. A kötélkorong-burkolatra vagy a 11
csavar leütés elleni biztosító gyűrűt szokták felhegeszteni, vagy elegendő a csavarok alá egy
olyan laposacél darabot helyezni, aminek az alsó éle le van törve. Mind a kettő magassági
mérete olyan, hogy a burkolatból jobban kiállnak, mint a csavarok. Ezek alkalmazásával nem
áll fenn annak a veszélye, hogy amikor valamilyen éles szélű tárgy mentén, ahhoz
hozzásúrlódva halad lefelé a horogszerkezet, az a 8 biztosító csavarokat leüsse. A 10 csavarok
ugyancsak biztosítólemezzel rögzítettek. Ezek a csavarok határolják a kötélkorong csapágyait
az oldalirányú elmozdulás ellen.
A 92. ábra különböző elrendezésű horogszerkezeteket mutat be a használatos teherbírásértékekkel. Az egyes kialakításokra a következők a jellemzők:

92. ábra Horogszerkezetek
a.) Egykötélágas horogszerkezet: elsősorban gémes daruknál használják, mert ha az
emelőkötél közvetlenül a dobra csévélődik, akkor a teheremelésnél, a dob
menetemelkedésének megfelelően a horogszerkezet oldalra vándorol. A horog felett
rendszerint ezeknél a szerkezeteknél póttömeget (kipörgető körtét) kell elhelyezni, mert a
horog nem elég nehéz ahhoz, hogy az terhelés nélkül lefelé haladjon. (Gémes daru esetén
a kötél több kötélkorongon halad keresztül a dob és a horogszerkezet között. Ezeknek
forgási ellenállását, csapsúrlódását az üres horog önmagában nem tudja legyőzni.)
b.) Kétkötélágas horogszerkezet: elterjedten alkalmazzák villamos emelődoboknál, a
futómacskánál a dobra csévélődik fel, míg a másik ágat az emelőgép acélszerkezetéhez
rögzítik. Közvetlen dobra való kötélcsévélés esetén ennél a megoldásnál is számolni kell
a teher vízszintes elmozdulásával.
c.) Négykötélágas horogszerkezet: az úgynevezett csarnoki futódaruknál az egyike a
legelterjedtebben alkalmazott megoldásnak. Két kötélág közvetlenül a dobra csévélhető (a
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kötélkorongok másik két oldalról lejövő ágai a kiegyenlítő kötélkorongra futnak fel.)
Ennél a megoldásnál nincs teher oldalvándorlás.
d.) Hatkötélágas horogszerkezet: ritkán alkalmazott megoldás. Itt a kiegyenlítő kötélkorong a
kötéldobnál van, ugyancsak ott van még két terelőkorong is. A kötéldobra csak két ágban
fut fel a kötél.
A kötélágak száma az előzőek alapján elvileg tetszőlegesen növelhető lenne, azonban 12
ág fölé ritkán választják a kiegyenlítő kötélkorong és a kötéldob között lévő, az egy dobra
felfutó kötélágak számát, mert ekkor már a kötélkorongok veszteségei jelentős mértéket
érnek el, nagyon leromlik a kötélvezetés hatásfoka. A horogszerkezeteket fekete-sárga
csíkozással kell ellátni azért, hogy a balesetveszélyre felhívja a figyelmet. Ennek ellenére
nem megengedett a közlekedő utak felett elérhető magasságban leengedett terheletlen
horogszerkezettel mozogni. Nagyon fontos, hogy a daru kezelője állandóan figyelemmel
kísérje a horogszerkezet, valamint a horog állapotát. Bármilyen rendellenességet
tapasztal, azokat feltétlenül jelentenie kell az üzemeltetőnek, illetve az emelőgép
ügyintézőnek. E hibákat soron kívül ki kell javítani, vagy javíttatni, vissza kell állítani az
eredeti állapotot.

3. 4. 5 Horogszerkezetek vizsgálatánál, ellenőrzésénél tapasztalt gyakori
rendellenességek
A
horogszerkezeteknél
a
meghibásodások
rendszerint
a
terelőelemeken
(kötélkorongokon) kívüli szerkezeti egységeknél jelentkeznek. A nem kellően
körültekintő kezelés miatt elsősorban a horogszerkezet burkolata sérül meg. A
leggyakrabban előforduló rendellenességek:

Hiányosság, rendellenesség:

A hiányosság, rendellenesség oka:

A horogszerkezet burkolata sérült.

Csavarok
hiányoznak
horogszerkezetből

Figyelmetlen, gyakorlatlan kezelés: a darukezelőt a
horogszerkezet
lengésének
megszüntetésére
gyakoroltatni kell!
a

A csavarok nem voltak elmozdulás ellen biztosítva:
a csavarokat pótolni kell és gondoskodni kell a
fellazulás ellni biztosításukról!

A horog a függőleges tengelye körül
nehezen, vagy egyáltalán nem forog.

A talpcsapágy sérült, vagy elszennyeződött: a
csapágy javítását, tisztítását el kell végezni!

A horogív belső felülete jelentős - Amennyiben a horogszerkezetet a benne lévő
mértékben kopott.
horoggal együtt már hosszabb ideje használták,
üzemszerű a meghibásodás. El kell végezni a kopás
mértékének ellenőrzését a korábban ismertetettek
alapján, és ha a feltétel nem teljesül, a horgot le kell
cserélni.
- Új horogszerkezetnél, vagy hirtelen felgyorsuló
kopási folyamatoknál nem megfelelő a daruhoz
használatos függesztékek, kötelek kialakítása. A
daruhoz rendszeresített kötöző kötelek, függesztékek
horoggal csatlakozó szemeit, füleit felül kell
vizsgálni!
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A horog deformálódott.

A horgot túlterhelték!
- Abban az esetben, ha a horog szájnyílása az
üzembe helyezés előtti értékéhez viszonyítva 5 %kal megnőtt, a horgot le kell cserélni!
- Abban az esetben, ha a deformáció értéke az
előzőekben meghatározott kritikus értéket még nem
éri el, a horgot fokozott figyelemmel kell
ellenőrizni.

A kiakadásgátló felfogó bilincs
szerkezetének csavarjai fellazultak.

A csavarok kilazulás ellen nem voltak biztosítva: a
csavarokat kilazulás ellen biztosítani kell!

A kiakadásgátló felfogó bilincs
szerkezetét az ismételt fellazulás
ellen
hozzá
hegesztették
a
horogszárhoz.

A horgot le kell cserélni!

A horogszerkezet burkolatán lévő
vízlevezető furat eltömődött.

Gondatlan karbantartás: a furat átjárhatóságáról
gondoskodni kell!

A horogszerkezeten észlelt mindennemű rendellenességet a lehető
leghamarabb ki kell javítani! A darut hibás horogszerkezettel üzemeltetni
tilos és életveszélyes!
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4. fejezet
Teherkötözői ismeretek
A teher daruval történő felemeléséhez és a kívánt helyre való továbbításához az esetek
többségében – kivéve az automatikus teherfelvevőkkel ellátott (mágneses-, markoló és egyéb
üzemű) darukat – olyan személy közreműködése szükséges, aki a terhet megfelelő módon a
daru teherfelvevő szerkezetére erősíti. Ezt a munkát végző személyt nevezzük
teherkötözőnek.
A kötözést végző személyek munkavégzési lehetőségeit a 47/1999. GM rendelet az
Emelőgépek Biztonsági Szabályzata különböző feltételekhez köti.
A daruk teherfelvevő szerkezete – abban az esetben, ha kötöző közreműködése szükséges –
rendszerint a daruhorog. A szállításra kerülő terhet közvetlenül a daruhorogba akasztani
tilos, ezért a kötözőnek feltétlenül ismernie kell azokat az eszközöket, szerkezeteket,
amelyeknek felhasználásával megbízhatóan és biztonságosan létre tudja hozni a teher és a
daruhorog között a kapcsolatot. Ezek az eszközök, szerkezetek a legkülönfélébbek lehetnek,
megjelenési formájuk, felépítésük, kialakításuk igazodik az emelést végző gép és az emelésre
kerülő anyagok tulajdonságához, követelményeihez. A teher darura való felerősítésében
résztvevő elemeket két nagy csoportra lehet osztani, mégpedig:
•
•

kötöző eszközökre és
teherfelvevő eszközökre.

Mielőtt a kötöző és a teherfelvevő eszközökkel részletesen megismerkednénk, szükséges
kihangsúlyoznunk, hogy a daru teherfelvevő eszközéről, a horogról és a horogszerkezetről
tanult ismereteket (3. fejezet) nem árt feleleveníteni. Ezt az indokolja, hogy a kötöző munkája
során állandó kapcsolatban van ezekkel az eszközökkel, szerkezetekkel, hiszen munkaköri
feladata a kapcsolat biztosítása daruhorog és a teher között. Nagyon sok baleset megelőzhető
akkor, ha a kötöző a horogszerkezet és annak biztonsági szerelvényeinek rendellenes
állapotát, sérülését, vagy egyszerűen azoknak a korábban megszokott formájuktól való
eltérését észleli. Természetesen a tapasztalt hiányosságot, rendellenességet rögtön jelenteni
kell akár a daruvezető, akár az emelőgép ügyintéző felé. Ezzel elsősorban saját maga és
munkatársai testi épségét óvja.

4. 1 Személyi feltételek
Teherkötöző
Aki a teher felerősítésére jogosult, és erre a feladatra megbízták (a továbbiakban: kötöző). A
terhet automatikusan megfogó, elegendő és a darukezelő által vezérelt tehermegfogó
szerkezet esetén - amennyiben a teher a kezelési helyről jól látható - az emelőgép kezelője
egyben a kötöző.
Irányító
Az a személy - kijelölt kötöző -, aki az emelőgép kezelő részére a teher emelésével,
továbbításával és süllyesztésével kapcsolatos jelzéseket, illetve szóbeli információkat adja, és
erre a feladatra az üzemeltetőtől megbízást kapott.
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Kötöző, irányító
A teher felfüggesztését, felerősítését az emelőgép teherfelvevő szerkezetére, illetőleg az
emelőgép kezelő irányítását önállóan az a személy végezheti, aki:
- 18. életévét betöltötte,
- a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos munkaköri orvosi
vizsgálat alapján alkalmas, és
- a munkájához szükséges szakmai és munkavédelmi ismereteket oktatás keretében,
igazolható módon elsajátította.
Munkavédelmi oktatás
Az emelőgép kezelőjét, a kötözőt és a karbantartót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni:
- a munkába állása előtt,
- legalább hat hónapos távollét után.
Ismétlődő, illetőleg rendkívüli munkavédelmi oktatásban kell részesíteni:
- az emelőgép kezelőjét, a kötözőt és a karbantartót évente legalább egy alkalommal,
- az emelőgép kezelőt, a más - általa korábban még nem kezelt - emelőgéptípus kezelése előtt.
A munkavédelmi oktatásokhoz az üzemeltető munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező
személlyel tematikát készíttet, amelynek ki kell terjednie a munkahelyek, munkaeszközök, a
technológia kockázataira, annak elhárítására, a vonatkozó jogszabályok betartására.
Igazolható módon meg kell győződni a munkavédelmi ismeretek elsajátításáról.

4. 2 Teherfelvevő eszközök
4. 2. 1 Alapfogalmak
Biztonsági tényező
A „biztonsági tényező” a részegység, a tartozék vagy a gép gyártó által garantált
teherbírásának és a részegységen, a tartozékon vagy a gépen feltüntetett legnagyobb
teherbírásnak a hányadosa.
Vizsgálati tényező
A „vizsgálati tényező” a részegység, a tartozék vagy a gép statikai, illetve dinamikai
vizsgálatához használt tehernek és a részegységen, a tartozékon vagy a gépen feltüntetett
legnagyobb teherbírásnak a hányadosa.
Statikai vizsgálat
Olyan eljárás, amelynek során a gépet vagy az emelő- tartozékot először ellenőrzik és a
statikai vizsgálati tényezővel módosított legnagyobb teherbírásnak megfelelő erővel terhelik,
majd ismét ellenőrzik a terhelés megszüntetése után, az esetleges károsodások meghatározása
céljából.
Dinamikai vizsgálat
Olyan eljárás, amelynek során a gépet minden lehetséges szerkezeti összeállításban a
legnagyobb teherbírással működtetik, számításba véve a gép dinamikai viselkedését azért,
hogy ellenőrizzék a gép és biztonsági elemeinek hibátlan működését.
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Kötözőeszközök
A kötözőeszközök olyan hajlékony vonóelemek (kötél, lánc), amelyek közvetlenül vagy
valamilyen segédelem felhasználásával egyszerű és olcsó kapcsolatot biztosítanak a
daruhorog és a teher között. A kötözőeszközök, az emelésre kerülő tárgyak méret illetve
forma változására kevésbé érzékenyek.
Függesztékek
A gyors és biztonságos teherfelkötés érdekében a kötözőeszközöket különböző formájú
végekkel, csatlakozásokkal látják el. Ekkor már a kötözőeszközök egy új megjelenési
formájáról, a függesztékekről beszélünk. A függesztékek kialakítása, a létrehozásukhoz
felhasznált szerkezetek bonyolultsága, mindig a függeszték alkalmazási helyétől, a megkívánt
biztonságtól és a felhasználás gyakoriságától függ.
A kötözőeszközök segítségével történik az esetek többségében a teher felerősítése a daru
horgára. Még mielőtt részletesen ismertetésre kerülnének a különböző kialakítású, szerkezetű
kötözőeszközök sajátosságai, feltétlen szükséges a következők elsajátítása:
Minden kötözőeszközre a gyártója, tervezője megadja a megengedett terhelhetőség értékét. Ez
azt jelenti, hogy a kötözőeszközt mekkora erővel szabad terhelni normál klimatikus
körülményeknél (általában 0-20 oC között), statikusan. A megadott erőérték, valamint a
kötözőeszközre jutó erő értéke a legritkább esetben (egyágú teherfelkötés esetén) egyezik meg
az emelt teher tömegerejével.
A teherfelvevő eszközön fel kell tüntetni:
•
•
•
•
•

a gyártó azonosítóját, szabványszámot,
különféle kötési lehetőségeket, azok terhelhetőségét,
a termék azonosítóját, ha szükséges, információt a méret megfelelőségének
elbírálásához,
a legnagyobb megengedett teherbírást,
a CE jelet.

Ha az eszköz olyan elemet is tartalmaz, mint pl. a kötél vagy a lánc, amelynek a megjelölése
nem lehetséges, akkor az első bekezdés szerint el kell látni azt azonosító táblával vagy más
olyan eszközzel, amely az eszközön biztonságosan rögzíthető.
Az azonosító adatok olvashatók legyenek, és ott kell elhelyezni őket, ahol tartósan
megmaradnak a gép működtetése során, illetve nem csökkentik az eszköz szilárdságát.
Minden teherfelvevő eszköz vagy a tartozékok egységes forgalmazási tételéhez mellékelni
kell a használati utasítást, amely legalább tartalmazza:
– a normális üzemeltetési körülményeket,
– a használati, összeszerelési és karbantartási utasításokat,
– a használati határokat.

4. 2. 2 Kötélfajták
Legáltalánosabban használt kötözőeszköz a kötél. Alapanyagát tekintve a kötél készülhet
kenderrostból, acélhuzalból vagy műanyagból.
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Az alapanyagból a kötelet gépi úton sodrással, illetve fonással készítik. Egyéb
alapanyagokból (pl. rézhuzal) álló és házilag készített sodratokat teheremelésre tilos
használni!
4. 2. 2. 1 Kenderkötelek
A kenderkötelek az MSZ 3222 szerint K1 és K2 minőségben készülnek. A megengedett
terhelés N-ban meghatározott értékeit a 4. táblázat tartalmazza.
4. táblázat
Átmérő
(mm)

Hárompászmás

Négypászmás

K1

K2

K1

K2

5

220

200

-

-

6

330

300

-

-

7

440

380

-

-

8

540

480

460

400

10

850

700

700

600

12

1050

950

900

800

15

1550

1400

1350

1200

18

2350

2000

2000

1700

20

2700

2300

2300

2000

22

3400

2800

2900

2400

25

4400

3600

3600

3100

28

5300

4500

4600

3900

30

5900

4900

5000

4300

32

6700

5600

5700

4900

35

7900

6600

6900

5700

40

9800

8300

8500

7100

45

12500

10500

10500

10500

48

14000

12000

12000

11000

50

15000

13000

13000

13000

60

20000

17000

-

-

65

24000

20000

-

-

70

27000

23000

-

-

A kenderrostokból pászmát, majd pászmákból kötelet sodornak. A szabvány szerint készül
három vagy négy pászmából sodort (93. ábra) kötél. Minden egyes kötélnek a vastagságától
(névleges átmérő) függően számított szakítóereje van.
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93. ábra A három-és négypászmás kenderkötél metszete
A számított szakítóerő szerepel többek között a gyártómű által kiállított műbizonylaton.
Abban az esetben, ha kötözőeszközként használható, végtelenített állapotban lévő kötelet
készít a gyártómű, arról ugyancsak műbizonylatot kell adnia. Amikor a méterben beszerzett
kenderkötélből házilag készítenek kötözőeszközt, akkor a készítő műhelynek kell a
kötözőkötelet jelzőgyűrűvel ellátnia. Ezen szerepelnie kell a kötél egyedi számának vagy
jelének, a terhelési próba érvényessége időpontjának valalmint az egy ágra eső névleges
teherbírás értékének. Ugyanígy kell megjelölni a végetlenítve szállított kötözőköteleket is.
A névleges teherbírás rendszerint a gyártó által feltüntetett számított szakítóerő 1/8-ad része.
Ez nyolcszoros biztonságot jelent. A hasznos, névleges teherbírás tehát nem a számított,
hanem annak csak egynyolcada (pl. egy 8 kN (8000 N) szakítóerejű kötél biztonságosan 1
kN-nal (100 kg tömeggel) terhelhető rendszeresen).
A kötél alapanyaga növényi eredetű, a kenderrostok hajszálcsövesek, ezért igen nagy a
nedvszívó képességük. Amennyiben nedvesség éri a kötelet, és az behatol a belsejébe a
pászmák közé, nagyon nehezen szárad ki és rothadásnak indul. A rothadás a keresztmetszetet
csökkenti, amivel a kötél teherbírása is kisebb lesz. Ezért esős időben szabadban, vagy nedves
anyagok kötésére a kenderkötél nem alkalmazható. Hasonló károsodást okoz a vízgőz is, tehát
a kenderkötelet a párás környezettől is óvni kell.
A kenderkötél növényi alapanyagánál fogva gyúlékony, ezért a kéz által elviselhetőnél
melegebb anyagok megkötéséhez tilos használni.
A kenderkötél felülete puha. Ezért előnyös a használata olyan esetben, ha a teher felületét a
kötözőeszköz okozta sérüléstől óvni kell. A puhasága miatt azonban az élek könnyen
megsérthetik, ezért ha ettől tartani lehet, élvédőt kell alkalmazni a kenderkötél és a teher éle
(sarka) között.
A kenderkötelet minden használatbavétel előtt szemrevételezéssel meg kell vizsgálni, hogy
nem tapasztalhatók-e rajta a kiselejtezést indokló jelenségek. Amennyiben a kenderkötélen
olyan sérülések és elváltozások tapasztalhatók, amelyek további használatát
balesetveszélyessé teszik, a kötelet ki kell selejtezni (elvágni). A selejtezésről a
kötözőeszközök vizsgálatával és a nyilvántartással megbízott személyt tájékoztatni kell, aki
nyilvántartásában a selejtezés tényét – annak indokával – feljegyzi, és a selejtezést aláírásával
hitelesíti.
Kenderkötelekből ritkán, csak alárendelt helyre és céllal készítenek függesztéket.
Amennyiben mégis kialakítanak a végtelenített formán kívül más felhasználási alakot, akkor a
94. ábrán feltüntetett kötélcsülök kialakítást alkalmazzák.
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94. ábra Font kötélcsülök kötélszívvel
A kötélcsülöknél három fő szerkezeti részt különböztetünk meg: kötözőkötelet, a kötélszívet
és az elkötést, elfonást. A kötélcsülök kialakítási módját a 94. ábra mutatja. A kötélszívnek
(MSZ 9714) kétféle kialakítása van: az egyik az úgynevezett könnyű kivitel

95. ábra Könnyű kötélszív

96. ábra Nehéz kötélszív
(95. ábra), ezt alárendeltebb, kevésbé terhelt helyeken és acélsodrony függesztékeknél
használják elsősorban a kenderkötélből, míg a másik kiviteli formát, a nehezet (96. ábra)
állandó beépítésű acélsodronykötelekhez alkalmazzák, rendszerint a teherfelvevő
eszközöknél.
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Itt az erő átvitele a kötélhez csatlakozó elemekre az illesztett furathoz csatlakozó csapon
történik.
Akár emelésre, akár feszítésre kívánunk erősebb kötelet használni, a megfelelő erőátadást és a
kötés hosszú élettartamát csak szakszerű kötéssel tudjuk biztosítani. Ehhez pedig két fontos
elem szükséges. A kötélszív arra szolgál, hogy a visszahajtott kötél ne törjön meg, a
kapcsolódó teher ne tudja a kötél szálait dörzsölni, egyesével elkoptatni, és fokozatosan
elszakítani. Hiába adott ugyanis a kötél nagy terhelhetősége, ha a rossz kötés fokozatosan
"megeszi" a kötelet.
Függesztőeszközként kialakított kenderkötélnél a kötélcsülökből nagyon gyakran hiányozhat
a kötélszív.
4. 2. 2. 2 Függesztékek láncból
Ipari szemeslánc függeszték horgos és végszemes láncból (MSZ 5502–80)

97. ábra Láncos függesztékek
4. 2. 2. 2. 1 Fogalommeghatározások
Függeszték egy vagy több függesztékágból álló láncszerelvény.
Függesztékág a szemeslánc horoggal (MSZ 5504) és/vagy végszemmel lezárt teheremelő
láncszakasza.
Végszem a függesztőág felső végeket összefogó körte alakú láncszem, amellyel az
emelőszerkezet horgára lehet akasztani a láncot.
Átmenőszem a végszemnél lényegesen kisebb méretű (kb. fele) körte alakú láncszem,
amellyel a függesztékágakat a végszemhez kapcsolják.
Alsó végszerkezet egy átmenőszemmel a függesztékág alsó végéhez kapcsolt végszem vagy
szemeslánc-horog.
Névleges méret (di) a vég- és átmenőszem anyagának átmérője, amely azonos annak az
anyagnak a névleges átmérőjével, amelyből készült.
Névleges hosszúság (L) a kész horgos vagy végszemes lánc jellemző mérete, amely a
függesztékág teljes hosszából a végszem kétszeres névleges méretének vagy a végszem
névleges átmérőjének és a horogszár vastagságának levonásával adódik.
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4. 2. 2. 2. 2 Függesztéktípusok
Horgos és végszemes láncok
Az A jelű kétágú horgos lánc

98. ábra „A” jelű kétágú horgos
A B jelű kétágú végszemes lánc

99. ábra „B” jelű kétágú végszemes lánc
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A C jelű egyágú horgos lánc

100. ábra „C” jelű egyágú horgos lánc
A D jelű egyágú végszemes lánc

101. ábra „D” jelű egyágú végszemes lánc
Vég- és átmenőszemek
Az E jelű végszem

102. ábra „E” jelű végszem
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Az F jelű végszem

103. ábra „F” jelű végszem
A G és H jelű átmenőszem

104. ábra „G” és „H” jelű átmenőszem
Általában durva üzemeltetési körülmények között a darun, valamint meleg anyagok
daruhorogra való függszetéséhez használják a láncokat.
A szabvány előírása szerint van hosszú-és rövidszemű teherlánc, valamint a csigasorok
hajtásához szükséges kézilánc. A teher függesztésére csak a rövidszemű teherláncot szabad
alkalmazni. Kéziláncot a teher emelésére illetve kötözésére használni tilos!
Kötözőeszközként nem kalibrált láncot úgy használnak, hogy a láncot a teher rögzítéséhez
megfelelően alakítják ki. Sok esetben egyszerűen a kellő hosszúságú láncot végtelenítik,
úgynevezett körláncot használnak.
A lánc-végtelenítés egyszerű eszközök segítségével a 105. ábrán feltüntetett módon végezhető
el.
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105. ábra Lánc-végtelenítés
a) láncheveder, b) kengyel, c) lánckengyel, d) TILOS megoldás
A 105 a, ábra egy lánchevedert ábrázol, aminek megtervezésekor mind a hevedereket, mind
az illesztő csavarokat szilárdsági számítással ellenőrizni kell. Az ellenőrzés alapvető
szempontja, hogy ezeknek a tönkremenetellel szembeni biztonsága meg kell, hogy egyezzen,
a végetlenített láncéval. Az illesztő csavarokon lévő anyákat elmozdulás ellen biztosítani kell
(leggyakrabban koronás anya-sasszeg párosítással valósítják ezt meg).
A 105 b, ábrán lévő szemes kengyel megbízhatóbb kialakítású, mint a láncheveder, mert ezt a
lánc gyártóművében állítják elő. A menetes oldalra hevedert kell beépíteni, és itt is a hevedert
tartó anyákat feltétlen elmozdulás ellen biztosítani kell.
Nagyobb terheléseknél a láncok végtelenítésére, toldására a 105 c, ábrán lévő kengyeles
megoldást alkalmazzák, ahol az 1 kengyel a 2 szemesláncot a 3 csap segítségével kapcsolja
össze. A csapot kiesés ellen biztosítani kell, erre szolgál az 1 kengyel 4 furatában elhelyezhető
sasszeg, vagy lágyacél huzal.
Semmi esetre sem engedhető meg a 105 d, ábrán vázolt megoldás, mivel a bizonytalan,
egyoldali erőátadás miatt a csavarban nyíró igénybevétel helyett húzás is ébred. Ilyen vagy
ehhez hasonló, szabálytalan kialakításból már nem egy súlyos, emberéletet követelő baleset
származott.
A lánc felhasználásával egyéb módon kialakított függesztékekről, a többágú horgos vagy
szemes láncok ismertetésére későbbiekben kerül sor. Ha a felhasználó a láncból függesztéket
készít, a teherbírás megállapítását tervezés alapján a kivitelezett megoldás sajátosságainak
figyelembevételével kell meghatározni. A legyártott függesztékre a megengedett terhelés
jelzését a függeszték készítője helyezi el.
A kötözőláncon fel kell tüntetni az egy láncágra vonatkozó megengedett terhelés értéket,
továbbá szerepeltetni kell a lánc azonosító jelzését is. Ezeket az adatokat például az egyik
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láncszembe fűzött karikán lehet feltüntetni. Csak olyan láncot szabad teherkötözésre
használni, amelyen ezek az adatok szerepelnek, és az értékek egyértelműen megállapíthatók.
Kárt okoz a láncban a víz, a sav, a lúg és gőzei, ezektől tehát a láncot mindenképpen óvni
kell, mert hatásuk egy idő után lecsökkenti a keresztmetszetet, és a lánc elszakad.
A függesztő eszközökön fel kell tüntetni azokat a gyártó által szavatolt alsó és felső
hőmérséklethatárokat, amelyek között a lánc biztonságosan használható. Ezt a hőmérsékleti
határt a darukezelőnek és a kötözőnek ismernie kell. Amennyiben a lánc erősen felmelegedett,
átvette a munkadarab hőmérsékletét, óvakodjunk annak gyors hűtésétől, mert a hűlés közbeni
gyors zsugorodástól hajszálrepedések keletkezhetnek.
Túl nagy hidegben (-20 oC alatt) ne használjuk kötözőelemként a láncot, mert elpattanhat.
Ugyancsak óvakodjunk a lánc magasból való leejtésétől is.
Használat közben a kötözőláncot állandó megfigyelés alatt kell tartani, meg kell győződni
arról, hogy a teherbírás jelzés megvan-e. Ha olyan rendellenességet tapasztalunk, amely a
teher biztonságos rögzítését veszélyezteti, a láncot ki kell selejtezni, vagy javításra kell
küldeni, de a felhasználás helyéről mindenképpen el kell távolítani.
4. 2. 2. 2. 3 Kapcsoló szemek és elemek
Előfordulhat, hogy túl rövid, vagy túl hosszú a kötözőláncunk. Ebben az esetben speciális
lánctoldókkal, vagy rövidítőkkel tudunk a láncunkból rövidebbet vagy hosszabbat „csinálni”
úgy, hogy nem sérülnek meg a láncszemek. Sajnos gyakran spórolás miatt, mert az
üzemeltető sajnálta rá a pénzt, vagy kötözői lustaságból nem ilyen szabványos, biztonságos
elemeket használnak, hanem többször körbecsavarják a lácot a teher körül, vagy …, de nem is
adok több tippet! Ezek is lehetnek jók, ha kellő odafigyeléssel csinálják. Viszont ha nem,
akkor akár egy emelés alatt tönkre lehet tenni a kötözőeszközt, balesetet, nagy anyagi kárt
idézhetünk elő. Ezért miden esetben ajánlatos a szabványos elemek használata!
Az egyik ilyen láncrövidítésre alkalmas elem a láncrövidítő, melynek segítségével bármilyen
rövidítést létre tudunk hozni a függesztékünkön.

106. ábra Láncrövidítők
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107. ábra Láncrövidítők, és használatuk
Ha rövid a láncunk és hosszabbra van szükségünk, akkor kapcsolószemeket, kapcsoló
elemeket használhatunk. Ezek a láncszemek egymás utáni illetve a végszemek valamint
láncszemek közötti kapcsolat oldhatóan biztosítják.

108. ábra Kapcsolószem
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A szemesláncból kialakított függesztékeknél ügyelni kell arra, hogy a szemeslánc
terhelhetősége erősen függ a környezet hőfokától. Ez azt jelenti, hogy az egyes láncágakra
megadott terhelhetőség értékét az alkalmazás helyén lévő hőmérséklet függvényében a 2.
táblázat szerint kell csökkenteni.
A láncok illetve láncszerelvények gyors és biztonságos felfogását, felerősítését, összekötését a
109. ábrán lévő MSZ 5527 szerinti kialakítású lánckengyel (sékli) is lehetővé teszi. Két fajtája
van: az egyiknél a menetes orsó átmegy a kengyelen és azon kívül koronás anyával rögzítjük
és sasszeggel biztosítjuk. A másik megoldásnál az orsót a menetes kengyelbe csavarjuk be.
Ezeket a kengyeles megoldásokat csak ideiglenes jelleggel, helyszíni szereléseknél,
emeléseknél célszerű alkalmazni, mert a lánckengyel csapjának biztosítása idővel a gyakori
használat során megsérülhet.
Abban az esetben, ha a lánckengyellel felerősített szerelvény rendszeres használata szükséges,
akkor célszerű a fentebb említett MSZ 5502 szerinti láncos függeszték megoldások közül
választani.

109. ábra Kengyel kialakítások (sékli)
A horgos és végszemes láncból készített függesztékek elemeinek méretét, különböző
teherfelkötési szögek függvényében a terhelhetőségét, súlyát az MSZ 5502 „Ipari szemeslánc.
Függeszték horgos és végszemes láncból” című szabvány tartalmazza.
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110. ábra Végszem
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111. ábra Forgó lánchorog

112. ábra Biztonsági szemeshorog

113. ábra Villásfejű szemeshorog
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4. 2. 2. 2. 4 Láncok megjelölése
Minden nem egy egység részét képező láncon, kötélen vagy hevederen el kell helyezni olyan
megjelölést, vagy ha ez nem lehetséges, olyan nem levehető gyűrűt vagy táblát, amelyen
feltüntetik a gyártó vagy a Közösségben meghatalmazott illetékes képviselője nevét és címét,
valamint a rá vonatkozó tanúsítás számát.
A tanúsításban meg kell adni az összehangolt szabványokban előírt információkat vagy ezek
hiányában legalább a következőket:
– a gyártó vagy a Közösségben meghatalmazott illetékes képviselője nevét, címét,
– a lánc vagy kötél adatait a következők szerint:
– névleges méretek,
– szerkezet,
– anyag,
– az alapanyagon végzett bármilyen metallurgiai kezelés,
– a vizsgálathoz alkalmazott szabványok,
– a legnagyobb megengedett teherbírás értéke; a különféle felhasználáshoz
értéksorozatot kell megadni.

114. ábra Végszemek
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115. ábra Éles sarkú teher lánccal való helyes és helytelen felkötése

4. 2. 2. 3 Acélsodrony függesztékek
Az acélsodrony függesztékek a teheremeléskor függesztésre és kötözésre használt 6,3-40
mm átmérőjű körszelvényű acélsodrony kötélből készült függesztékek, amelyeket lúgos vagy
savas hatásnak vagy sugárzó hőnek kitenni nem szabad.
Minden tételhez az MSZ 15820 szerinti minőségi bizonyítvány szükséges, amelyben fel kell
tüntetni a gyártó vállalat által szavatolt, a használat alsó- és felső határhőmérsékletét is.
Minden tételre időálló címke kell, amely az alábbiakat tartalmazza:
- a gyártómű jele,
- a kötél átmérője (mm)
- a megrendelés száma
- szabványszám (MSZ 9729)
Elsősorban a különböző „házi” készítésű kialakítások elkerülésére szabvány határozza meg a
különböző függeszték-kialakításokat és az azokkal szemben támasztott követelményeket
(MSZ 9729 Függeszték acélsodronykötélből). E szabvány rögzíti a függeszték készítésének
módját, valamint a különböző szerelvényekkel ellátott függesztékek kialakítását,
terhelhetőségét.
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Általános előírások, függesztékek fajtái, szerelvényei
A függeszték vagy az MSZ 2643 vagy az MSZ 2646 vagy az MSZ 15841 szerinti, I. vagy II.,
osztályú, 1600 vagy 1800 N/mm2 névleges huzal szakítószilárdságú sodronykötélből
készülhet.
4. 2. 2. 3. 1 Acélsodrony függesztékek fajtái

116. ábra FK viszafont fül

117. ábra PA préselt fül

118. ábra FK visszavont fül kötélszívvel

119. ábra K bepréselt fül kötélszívvel
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120. ábra FV fonással végtelenített

121. ábra PV préseléssel végtelenített
4. 2. 2. 3. 2 Függesztékek szabványos szerelvényei
Ha a kapcsolódó szerelvények, ill. az emelőgépek csatlakozó méretei lehetővé teszik, akkor a
függeszték mindkét végén kötélszív legyen.
Szemeslánc horog (MSZ 5504)

122. ábra H jelű végszem
Végszem (MSZ 5502)

123. ábra E jelű végszem
Gyűjtőszem
Olyan végszem (MSZ 5502), amelyhez a két-, vagy három- vagy négyágú függeszték ágai
kapcsolódnak.
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124. ábra E jelű Gyűjtőszem
4. 2. 2. 3. 3 Az acélsodrony függesztékek megnevezése
Példák:
A 3 m hosszú, PA jelű, MSZ 2643 szerint d = 12 mm névleges átmérőjű, MSZ 210 szerinti
1600 N/mm2 névleges huzal szakítószilárdságú, I. osztályú huzalból gyártott függeszték
megnevezése:
Függeszték acélsodronykötélből 3 m - ∅ 12-T6x19+A - I. 1600-PA MSZ 9729
A 8 m hosszú, FK jelű, MSZ 2646 szerinti 25 mm névleges átmérőjű, MSZ 210 szerinti 1600
N/mm2 névleges huzal szakítószilárdságú, I. osztályú huzalból gyártott, mindkét végén
végszemmel felszerelt függeszték megnevezése:
Függeszték acélsodronykötélből 8 m - ∅ 25-T6x37+A0 - I. 1600-FK+2xE40 MSZ 9729
A 3 m hosszú, négy kötélágú, PA jelű, MSZ 15841 szerinti 16 mm névleges átmérőjű, MSZ
210 szerinti 180 N/mm2 névleges huzal szakítószilárdságú, II. osztályú huzalból gyártott, a
szabad végein horoggal felszerelt függeszték megnevezése
Függeszték acélsodronykötélből 3 m - ∅ 16-WS6x36+A0 - II. 1800-4PA + E50+4H2,5
MSZ 9729
Az egyik legelterjedtebb kötözőeszköz az acélsodronykötél.
Az acélsodronykötél gyártásáról, szerkezeti kialakításáról, kezeléséről, karbantartásáról már
korábban a 3. fejezetben volt szó.
A kötél teherbíró képességét a terhelés hatására az elemiszálak felületegységére még
megengedhető feszültségértékének és a kötél fémes keresztmetszetének szorzata határozza
meg. Itt is mint a darukötélnél, még figyelembe kell venni a kötél gyártási módjától függő 1nél kisebb sodrási tényezőit. A mindennapok gyakorlatában azonban az acélsodronykötélből
készített és kereskedelmi forgalomban vásárolt kötözőeszközöknél gyárilag feltüntetik a
megengedhető terhelés mértékét. Az acélsodronykötélből készített kötözőeszköz szakító
terhelése és a megengedhető terhelés mértéke között hatszoros biztonságos írnak elő. Ennek
alapján, ha egy kötél szakítóereje a számítások szerint 60 kN (6 t), akkor a megengedhető, a
rendszeres és biztonságos munkavégzéshez használható névleges terhelés 10 kN (1 t). Ez
mindenkor a kötél egy ágára vonatkozik. (lásd. 153. ábra)
A kötözésre használatos acélsodronykötelek műszaki adatait az MSZ 2643, az MSZ 2646 és
az MSZ 15841 számú szabványok tartalmazzák.
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A kötelet a gyártómű – a megrendelő kívánságának megfelelően – méterben, felhasználásra
alkalmas végetlenített vagy kötélcsülökkel ellátott kivitelben szállítja.
Ugyancsak a 3. fejezetben volt szó a nedvességnek az acélsodronykötelekre gyakorolt
hatásáról, valamint annak lehetőségéről, hogy a nedvesség kellemetlen következményeit
milyen műszaki megoldásokkal lehet megelőzni.
Acélsodronykötelet meleg anyagok (pl. izzó bugák) kötésére használni tilos, mert az a
megkötött anyag hőmérsékletét átveszi, emiatt szilárdsága csökken, nyúlása nő, és mindez idő
előtti elhasználódásához, szakadásához vezet.
Nem ajánlatos továbbá finoman megmunkált felületű munkadarabokat acélsodronykötéllel
megkötni, emelni, mert a finom felületen a kötél nyomai megmaradhatnak.
Minden használatbavétel előtt meg kell győződni arról, hogy a kötélen a teherbírás jelzése
olvasható-e, valamint szemrevételezéssel meg kell állapítani azt, hogy van-e valami
kiselejtezése utaló jelenség. Ebben az esetben a kötelet teher felkötésére tilos alkalmazni, és
azt kiselejtezve a munkahelyből el kell távolítani.
4. 2. 2. 3. 4 A kötözőkötelek kiselejtezésének kritériumai
A kötözőkötelek kiselejtezésének kritériumai az eltérő igénybevételi módok miatt más, mint
amit a daruköteleknél már megismertünk. Ugyancsak eltérnek az 3. táblázatban megadott, a
kötélcsere szükségességét meghatározó, a kötél külső felületén látható elemi szál szakadások
határértékei is. Az acélsodronykötélből készült függesztékeknél a kötél külső felületén
látható, még megengedhető szakadt elemi szálak számát az 5. táblázat tartalmazza.
Acélsodrony kötél függesztékek megengedett elemi szál szakadásának száma.
5. táblázat
Látható törött elemi szálak száma
Elemi szálak száma a
Keresztsodrás
Hosszsodrás
külső pászmában
6d
30d
6d
30d
100

4

8

2

4

101-120

5

10

2

5

121-140

6

11

3

6

141-160

6

13

3

6

161-180

7

14

4

7

181-200

8

16

4

8

201-220

9

18

4

9

221-240

10

19

5

10

241-260

10

21

5

10

261-281

11

22

6

11

281-300

12

24

6

12

n>300

0,04n

0,08n

0,02n

0,04n
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Olyan acélsodrony köteleknél, ahol több pászmaréteg van, csak a legkülső pászmaréteg elemi
szálainak törését kell figyelembe venni.
A selejtezést lehetőleg a kötél elvágásával kell végrehajtani, nehogy azt később kevésbé
gondos vizsgálat alapján újra használatba vegyék. A selejtezés okát a kötözőeszköz
nyilvántartójával közölni kell, és azt a kötözőkötél nyilvántartó kartonjára rá kell vezetni.
4. 2. 2. 3. 5 Kötélvég kialakítások
Nagyon sokféle függesztéket készítenek, elsősorban azért, mert nagyon kedvező a szilárdsági
tulajdonsága. Ezen kívül az átlagos ipari környezet hatásainak is kielégítő módon ellenáll.
Acélsodronykötélből a függeszték készítésének legegyszerűbb módja a 128. ábrán feltüntetett,
szorítókengyeles megoldás.

125. ábra Kötélszív nehéz változat

126. ábra Kötélszív könnyű változat
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A szorítókengyelt (MSZ 9713) a 127. ábra mutatja:

127. ábra Szorítókengyel
A 128. ábrán vázolt kialakításnak nagy előnye, hogy gyorsan elkészíthető, készítőjétől
különösebb felkészültséget és gyakorlatot nem igényel. E kötélvégrögzítési módnak hátránya,
hogy teherbíró képessége mindig kisebb, mint a kötél szakító terhelése, továbbá gyakran
kézsérülést okoz.
A szorítókengyeles kötélhurok kialakításánál arra kell ügyelni, hogy az első kengyelt
közvetlenül a kötélszív (ha ilyen van) után kell elhelyezni, és ügyelni kell a kengyelek és a
szorítópofák helyes elrendezésére. Ahogyan a 128. ábrán jól látszik, a kengyelt mindig a
visszajtott kötélág oldalra kell helyezni!

128. ábra Szorítókengyel helyes használata
A szorítókengyelek számát a felhasználási hely, a terhelés, a dinamikus igénybevétel és a
balesetveszély figyelembevételével kell megállapítani, de számuk 3-nál kevesebb nem lehet.
A szorítókengyel csavaranyáit biztosítólemezzel vagy rugós alátéttel biztosítani kell.
A szorítókengyelek egymástól való távolsága a sodronykötél átmérőjének legfeljebb ötszöröse
lehet.
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Az alkalmazott szorítókengyelek száma függ a kötélátmérőtől:
6. táblázat
Kötélátmérő (mm)

0-7

7-16

16-20

20-26

26-34

Szorítókengyel szám

3

5

6

7

8

A szorítókengyeles hurok készítésénél mindig ügyelni kell arra, hogy a 6. táblázatban
megadott kengyelszám után még egy kengyel úgy kerüljön beépítésre, hogy az a szabad
kötélvégen egy kitüremkedést, laza szakaszt hozzon létre, mert ennek eltűnése mutatja a
felhasználónak, hogy a teherviselő szorítókengyeleknél a kötél megcsúszott (129. ábra).

129. ábra Szorítókengyel biztonsági kialakítása
A megcsúszás kétféle okra vezethető vissza:
- a függesztéket túlterhelték,
- szorítópofa-szorítókengyel együttesben a kötéllélek maradó deformációja miatt a
szorítóerő lecsökkent, és ezzel a kötélvég kialakításban résztvevő elemeknél a súrlódó erő
is kisebb lett.
További felhasználásra a függeszték csak újbóli kitüremkedés kialakítással, szorítókengyelek
csavarjainak meghúzásával és teherpróbával alkalmas. Amíg ezeket nem pótolják, addig az
ilyen függesztékeket használni tilos.
Acélsodronykötélből is készíthető a 130. ábra szerint kialakított kötélcsülök, azonban ennek a
készítésének módját az MSZ 9715 szabvány írja elő, bár ma már nem nagyon találkozunk
ilyen kialakítású kötélvéggel.

130. ábra Font kötélvég
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Préselt alumínium hüvely

131. ábra Kötélvég kialakítás alumínium hüvellyel
Külön ágazati szabvány foglalkozik az elterjedten használ alumínium hüvelyű bepréselt füllel
ellátott, illetve alumíniumhüvellyel (131. ábra) való préssel végetlenített körszelvényű
acélsodronykötél szerkezetével, alakjával, méreteivel, követelményeivel és vizsgálatával.
Alumínium hüvellyel ellátott függesztéket csak erre a munkára szakosodott és engedéllyel
rendelkező cég készíthet.

132. ábra Préselt hüvely kialakítása
A préselt hüvely alkalmazásával jó rögzítést lehet elérni a különböző kötélágak
megcsúszásával szemben. Ennél a kialakításnál egy különlegesen préselt ovális alakú
könnyűfém (alumínium) hüvelybe a visszahajtott kötélvéget befűzik, majd a hüvelyt
sajtolással hengeressé alakítják, amikor is a szabad kötélvég a teherviselő kötélre olyan erővel
szorul rá, hogy az így létrejövő súrlódó erő nagyobb, mint a kötél szakítóereje (133. ábra).

133. ábra Kötélvég bekötés kötélszívvel és kötélhüvellyel
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Sodronykötélvég ékes-hüvelyes rögzítése (MSZ 9746-1)
Fogalommeghatározások
Ékes-hüvelyes kötélvég rögzítő
A sodronykötél végének valamely szerkezethez történő rögzítésére alkalmas, hüvelyből és az
ebbe beleilleszkedő ékből álló eszköz (134. ábra).
Hüvely
A kötélvég rögzítő alkatrésze, amelynek belső nyílása alkalmas a sodronykötél és az azt
szorító ék házszerű befogadására.
Ék
A kötélvég rögzítő alkatrésze, amely a peremkerületén a sodronykötél átmérőjének megfelelő
kötélhoronnyal van ellátva. Az ék a hüvely belső nyílásának megfelelő kialakítású.
Szem
A hüvely felső részén kialakított, csapszegfurattal ellátott – a hüvely csatlakoztatására
alkalmas – fülrész (134. ábra).

134. ábra Kötélhüvely
Csapszeg
A hüvely felső részén kialakított szem csapszegfuratába illeszkedő – a hüvely rögzítésére
alkalmas– hengeres alkatrész.
Szerkezeti követelmények
Az ékes-hüvelyes kötélvégrögzítő hüvelye lehet szimmetrikus (135. ábra) vagy aszimmetrikus
(136.ábra) elrendezésű. A szimmetrikus elrendezésű ékes-hüvelyes kötélvég rögzítő csak
emelőkötélhez alkalmazható.
A hüvelyt úgy kell kialakítani, hogy a teherviselő sodronykötél középvonala metssze a
hüvelyszemben levő csapszegfurat középvonalát mind a szimmetrikus, mind az
aszimmetrikus elrendezésű hüvely esetében.
Az ék lapos legyen és a peremkerületén a rögzítendő sodronykötél átmérőjének megfelelő
horonnyal legyen ellátva.
Az ék a hüvely belső nyílásához viszonyítva olyan széles legyen, hogy ne tudjon átesni a
hüvely nyílásán még akkor sem, ha a sodronykötél nincs átvezetve rajta. Az éken legyen furat
abból a célból, hogy használaton kívül, tároláskor a hozzá tartozó hüvelyhez lehessen kötni.
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A hüvely és az ék felületei tiszták, éles szélektől és sarkoktól mentesek legyenek.

135. ábra Szimmetrikus kötélhüvely

136. ábra Aszimmetrikus kötélhüvely
Szerelési követelmények
A kötélvég rögzítés összeszerelése előtt ellenőrizni kell a hüvely és ék összetartozóságát,
valamint a rögzítendő sodronykötél átmérőjéhez való megfelelőséget.
A kötélvég rögzítés összeszerelésének menete
A sodronykötelet be kell fűzni a hüvelybe oly módon, hogy a kötél teherviselő kötélága a
záró kötélág mellett helyezkedjen el (137. ábra). A kötél befűzésekor a hüvelyből kinyúló
szabad kötélvég hossza legalább 6-15-szöröse legyen a sodronykötél átmérőjének, hogy
elhelyezhető legyen rajta a 4.2.2.3.5 szakasz szerinti szorítókengyel.
A hüvelybe befűzött sodronykötél két ága közé be kell helyezni az éket (138. ábra). Az éknek
a hüvelybe való behúzása közben mindkét kötélágat meg kell terhelni.
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137. ábra Kötél befűzése a hüvelybe

138. ábra Kötélék behelyezése
Az ék behelyezése után ellenőrizni kell a sodronykötél helyes befűzését, valamint az ék
megfelelő helyzetét a kötélágak között, továbbá az ék és a sodronykötél megfelelő
elhelyezkedését (illeszkedését) a hüvelyben. A sodronykötél helyes és helytelen befűzését a
139. ábra mutatja.
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139. ábra Helyes és helytelen kötélbefűzés a hüvelybe
A hüvelybe beékelt sodronykötél szabadon levő végén hurkot kialakítva arra az MSZ 9713
szerinti szorítókengyelt kell szerelni (140.a. ábra).
A szorítókengyellel rögzített szabad kötélvég hurkot lágy kötözőhuzallal hozzá kell kötni a
teherviselő kötélághoz, a kötélvég üzem közbeni elhajlásának (lengésének) megakadályozása
végett (140.b. ábra).
Ha a szabad kötélvégen akadályba ütközik a hurok kialakítása, akkor a szabad kötélvég
visszahajlítása helyett a hüvely alatti kötélszakaszon alkalmazható a rögzítendő
sodronykötélvéggel azonos átmérőjű rövid kötéldarab, amelyet az MSZ 9713 szerinti
szorítókengyellel kell a szabad kötélvéghez hozzáerősíteni (140.c. ábra).

a,

b,
140. ábra A szabad kötélvég rögzítése
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c,

Megjelölés
A gyártónak minden egyes hüvelyt és éket jól olvashatóan és maradandóan meg kell jelölni
olyan jelekkel, amelyek lehetővé teszik azok azonosítását a gyártó minőségtanúsító bizonylata
alapján.
A megjelölés kivitelezése olyan legyen, hogy az ne befolyásolja a kötélvégrögzítő
terhelhetőségét
és rendeltetésszerű használatát.
A megjelölésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:
– a gyártó jelét,
– a hüvely, illetve az ék méretnagyság szerinti jelét,
– a hüvelyhez, illetve ékhez használható sodronykötél átmérőjét.
Vizsgálat
Az ékes-hüvelyes kötélvég rögzítő rendeltetési helyére való beszerelése után el kell végezni
annak vizsgálatát az MSZ 6726-1 szerint.
Az ékes-hüvelyes kötélvég rögzítő időszakos vizsgálatát az MSZ 9721-1 előírásainak
megfelelően kell végezni.

4. 2. 2. 4 Műanyag kötelek, hevederek
Mindinkább elterjedtek a szintetikus alapanyagú kötelek. A műanyag viselkedése azonban
lényegesen eltér a hagyományos kötelekétől, a különböző üzemi hatásokkal szemben. A
műanyag köteleket azokat csak a gyártói előírásoknak megfelelően, illetve a munkavédelmi
szabályzatban (MVSZ) előírtaknak megfelelően szabad alkalmazni.
A műanyag alapanyagú kötelek hazai gyártását szabványok előírásai rögzítik. A
következőkben csak a polipropilén alapanyagú (MSZ 13558/4) általános felhasználási célra
készült kötelekkel foglalkozunk, mert elsősorban ezek alkalmasak teherkötözésre.
A kötelet a gyártómű végetlenítve vagy csülökre-font kivitelben készíti.
Nagy előnye a műanyag alapanyagú kötélnek, hogy a nedvességfelvevő-képessége oly kicsi,
hogy az gyakorlatilag elhanyagolható, ezért a víznek semmi károsító hatása nincs. Savaknak,
lúgoknak, olajoknak kismértékben ellenáll, tehát azok károsító hatása sem érvényesül.
Széntetrakloriddal, paraxilollal szemben nem, de triklóretilénnel szemben korlátoltan
ellenálló.
A prolipropilén alapanyagú műanyag kötelek alkalmazhatóságának megállapításakor a
fentieket feltétlenül figyelembe kell venni, mert ezek mérlegelésével lehet azokat a
teherkötözésre felhasználni.
Az előbbi tulajdonságok teszik alkalmasság a műanyag kötelet olyan sav és lúg hatásának
kitett munkahelyen való felhasználásra, ahol a hagyományos kötözőeszközök használata
kizárt vagy nem gazdaságos (pl. saválló anyagból készült lánc, stb.).
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Különösen figyelemmel kell lenni a munkahely és a szállítandó munkadarabok hőhatására. A
polipropilén kötelet nem szabad 90 oC-nál magasabb hőmérsékleten alkalmazni, óvni kell a
nyílt lángtól és a szikrától.
A műanyag kötél közvetlenül szakadás előtt nagyon (az eredeti hosszának akár 1,5-szeresére
is) megnyúlik, ez a tulajdonsága fontos figyelmeztetés. Ilyen esetben feltétlenül erősebb
kötözőkötelet kell alkalmazni.
A műanyag kötél hosszabb tárolási idő után elvesztheti szilárdságát, könnyen szakad.
Napfény hatására – ha anyaga nem fénystabilizált - érzékeny, szilárdsága csökken, ezért
tárolása, illetve használata közben napfénytől óvni kell, bár a gyakorlati tapasztalatok azt
mutatják, hogy a külső felületnek a környezeti hatásokból adódó bizonyos mértékű
természetes elszennyeződése a napfény károsító hatását csökkenti, esetleg ki is zárja.
A kívánt és a felhasználáshoz szükséges alakúra készített (végetlenített, csülökkel ellátott)
kötözőkötélen fel kell tüntetni az egy ág névleges teherbírását, az azonosító jelet vagy számot.
Az MSZ 13558/4 szabvány szerinti műanyag kötelek szilárdsági jellemzőit a 7. táblázat
tartalmazza.
7. táblázat
Átmérő

Szakítóerő

Megengedett terhelés

mm

kN

kN

5

1,85

0,30

8

3,70

0,60

10

5,50

0,90

12

7,25

1,20

15

11,20

1,85

20

24,50

4,00

25

33,50

5,50

30

47,00

8,00

35

66,00

11,00

40

85,00

14,00

A műanyag kötelek felhasználási helyét úgy kell megállapítani, hogy meleg (40 oC-nál
melegebb) anyagok kötözésére semmilyen körülmények között sem használhatók, mert a
polipropilén alapanyagból készült kötelek lágyulási hőmérséklete 160-170 oC.
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Minden egyes használatba vétel előtt meg kell győződni arról, hogy a teherbírás jelzése meg
van-e a kötélen. Abban az esetben, ha szemrevételezés alapján olyan jelenséget tapasztalunk,
amely a kiselejtezést indokolja, a kötelet el kell vágni és a munkahelyről, a korábban már
ismertetett módon, el kell távolítani.

4. 2. 2. 5 A kötözőhevederek
Az acélsodrony teherfelkötő kötelek hátránya, hogy éles sarkokon átvetve vagy a teher alá
szorulva a huzalok könnyen megsérülnek, törnek, a kötélágak könnyen összecsúsznak.
Mindez balesetveszéllyel és anyagi kárral jár. A műszálköteleket növényi rostból, vagy
acélhuzalból font kötelek, valamint láncok helyett alkalmazzák, elsősorban sérülékeny
felületű tárgyak emelésére.
A kötözőhevederek felhasználásra az utóbbi időben mind szélesebb körben terjed, ezt sokrétű
kedvező tulajdonságuk indokolja.

141. ábra PFAFF típusú műanyag kötöző heveder
Használatuk előnyei az acélsodrony kötelekkel szemben:
• Folyómétersúlyuk kicsi,
• Emelésnél még a legfinomabb felületű tárgyat sem sértik meg,
• Hajlékonyabb az acélsodrony kötélnél, ezért könnyebben kezelhető,
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•
•
•
•

Nem okoznak kézsérülést, mint az acélsodrony kötélnél a szakadt, kiálló éles elemi
szálak,
Kedvezőbb kopás-, és korrózióállóság következtében nagyobb az élettartamuk,
Ellenállóak vízzel, olajjal, sőt enyhébb savakkal, lúgokkal szemben is,
Használhatóságuk szemmel jobban ellenőrizhető.

Hátrányai:
• Különös tekintettel kell lenni a munkahely és a teher hőhatására, valamint a nyílt láng
és szikraképződés veszélyeire,
• Ha a kötél anyaga nem UV álló, akkor a napfény hatására szakítószilárdsága
csökkenhet,
• Hosszabb tárolási idő után szintén csökkenhet a szakítószilárdsága.
A hevederek alapanyaga lehet: például a PACO, SPAN-SET, INTERSPAN fantázianevű
kötözőhevedereket, különleges technológiával készített szőtt műanyagból gyártják. Ennél a
megoldásnál a teherviselő elemet rendszerint műanyagból szőtt védőburkolattal látják el.
A széles kötözőhevederen a teher súlya nagy felületen oszlik el, ezért ez a kötözőeszköz a
sérülékeny terhek felerősítésénél előnyös.
A hevederek terhelhetőségét a gyártóművük rendszerint a szakítóterhelésük 1/6-ában
határozzák meg, azonban ez az érték 2t hasznos terhelés felett 1/8-ra változik. A hevederek
tehát 6-8-szoros biztonsági tényezővel gyártják. A hevedereken ugyancsak feltüntetik az adott
használati módhoz tartozó névleges teherbírást, a gyártómű megnevezését.
Magát a hevedert közvetlenül nem lehet felhasználni a teher kötözésére, hanem belőle erre a
célra, hasonlóan az előzőekben megismert kötöző anyagokhoz, kötöző eszközt, függesztéket
készítenek.
A végtelenített kivitelen kívül úgynevezett szemeskötelet illetve különleges szemeskötelet is
készítenek, valamint 1-4 ágú függesztékeket, ahol a kötél egyik végén gyűjtőszem van, míg a
másikon sékli vagy biztonsági horog. A szemeskötélnél a horog beakasztására füleket,
szemeket alakítanak ki, míg a különleges kivitelnél a köteleket különlegesen erős PVC-PE
kopásgátlóval látják el.
Felhasználási területük, előnyeik hasonló, mint azt a kender, vagy a műanyag alapanyagú
egyéb kötözőeszközöknél már korábban olvashattuk.
Különösen ügyelni kell a műanyag alapanyagú hevedereknél a környezeti hatásokra, és
használatukat azoknak megfelelően kell szabályozni.
A kötözőhevedereket a kötözőknek használat közben állandóan vizsgálni kell, ha olyan
jellegű meghibásodásokat észlelnek rajtuk, amelyek a biztonságos teheremelést
veszélyeztetik, akkor ki kell selejtezni és a munkahelyről el kell távolítani őket. A kötöző
hevederek ellenőrzése egyszerű: ha a belső szerkezetük, az elemi szálak láthatók, a
kötözőeszközt ki kell cserélni, le kell selejtezni.
A kötözőhevedereket javítani gyakran nem lehet, vagy túl drága. Ha a kapcsolófülük sérült
meg, a fület az eredetinek megfelelő minőségben ki lehet cserélni.
Szemesláncból kialakított függesztékeket elsősorban melegüzemi körülmények között
használják elterjedten. Egyéb helyeken gyakorlatilag az acélsodronykötelekből, műanyagból
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kialakított függesztékek csaknem mindenütt kiszorították a szemeslánc függesztékeket, mivel
az utóbbiak súlya azonos teherbírás és geometriai méretek esetén lényegesen kedvezőtlenebb,
nagyobb.
Sok helyen alkalmazzák a svéd Span-Set cég műszálköteleit. Ezen cég gyárai készítettek a
világon először teheremelésre műszálköteleket, amelyek gyorsan elterjedtek.
A Span-Set teherfelkötő kötél több millió elemi szálat tartalmazó, végetlenített poliészter
köteg, amelyet erős, masszív szőtt csőszerű köpenyben helyeznek el (143-144. ábra). Ez a
varrattal ellátott, vagy anélkül szőtt burkolat lehetővé teszi a benne levő köteg terhelés alatti
olyan elhelyezkedését, hogy az ne sértse meg a legfinomabb felületű árut se.
A Span-Set felkötőköteleket különböző színes köpennyel gyártják. A színek egyben jelzik a
kötél teherbírását is. Ez megkönnyíti a megfelelő teherbírású kötél kiválasztását és
ellenőrzését.
Minden kötelet ellátnak a teherbírást, a hosszúságot és a gyártási időpontot jelző címkével is
(142. ábra). A terhelés függ az igénybevétel módjától, illetve a kötélre ható, a teher súlyából
származó húzóerők nagyságától is, melyet a címkén szintén megtalálhatunk. A címke
hiányában a kötelet használni nem szabad.

142. ábra Hevedercímkék
A Span-Set végetlenített felkötőkötelek teherbírását a 8. táblázat mutatja.
A gyártási hossz alatt a végetlenített kötél külső alkotójának hosszát értik. Valamennyi
teherfelkötő kötelet nyolcszoros biztonsággal gyártják (pl. az 5000 kg teherbírású kötél
szakítóereje kb. 400 kN), a készítés során nyolc, egymástól független minőségi vizsgálatot
végeznek rajta. Többek között ellenőrzik a köpeny szövésének minőségét, a kötél nyúlását,
szakítószilárdságát stb.
A kötelek meghibásodására elsősorban a külső köpeny részleges tönkremenetele, kihasadása,
kidörzsölése jellemző. Ez még nem jár ugyan nagymértékű szilárdságcsökkenéssel, de
magában rejti a teherviselő poliészter szálak sérülésének, elszakadásának veszélyét. A köpeny
sérülését, pl. ragasztott folttal, öntapadós textilszalagos betekercseléssel javíthatják, de újbóli
használatba vétele előtt terhelési próbát kell végezni. A köpeny meghibásodását azért kell
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ellenőrzés alá vonni, megjavítani, mert nem láthatjuk, hogy a köpeny alatt mennyi műanyag
elemi szál sérült meg, szakadt el. A másik ok azért, mert ezen a lyukon por, szennyeződés
juthat be, ami folyamatosan teszi tönkre, dörzsöli el a szálakat.
Sérült köpenyű, elszakadt poliészter szálakat tartalmazó kötelet ki kell selejtezni, és
gondoskodni kell arról, hogy többé ne tudják használni.
A SPAN-SET végtelenített emelőkötelek teherbírása 8. táblázat

A gyártó cég szerint a végetlenített műszálköteleket legalább kéthetenként át kell vizsgálni, ha
általános emelési feladatokra használják, de minden használat után ellenőrizni kell. Ennek
menete a következő:
1. A kötelet sima, jól áttekinthető felületre kell helyezni.
2. Meg kell vizsgálni a kötél mindkét oldalát.
3. A végetlenített köteleket teljes hosszban meg kell vizsgálni.
4. Valamennyi kötelet csak egy felelős személy ellenőrizheti.
E műanyag kötözőkötelek belső, szerkezeti kialakítását a 143. ábra mutatja.

143. ábra Műanyag kötözőheveder szerkezete
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144. ábra Varrat nélküli és varratos burkolat
A kötél elemi szálainak kímélésére a varrat nélküli, vagy erős varrattal ellátott, a 144. ábrán
látható speciálisan szőtt burkolaton kívül ezeket a kötözőeszközöket gyakran ellátják
kopásvédővel is.

145. ábra A burkolat erős, speciális szövése
A különleges függesztékek elsősorban a nagy teherbírású műanyagok mind szélesebb körben
való elterjedésével egyre gyakrabban kerülnek alkalmazásra.
A teher felkötése műszálkötelekkel
A fülekkel ellátott műszálkötelekkel a felkötendő terhet közvetlenül átölelhetik és a füleket a
daruhorogba akaszthatják. Ebben az esetben a kötél könnyen megcsúszhat a terhen, ami a
biztonsági megfogást veszélyezteti. Megcsúszás nem fordulhat elő a 146 a, ábrán látható
esetekben, amelyeknél kettős hurkot alkalmaznak.
Végetlenített kivitelnél az emelést elvégezhetik egy vagy két (146 b, ábra) műszálkötéllel.
A különböző műszálköteleket a sodronyköteleknél használatos kapcsolóelemekkel egymáshoz
erősíthetik, így többféle emelési célra is felhasználhatják.
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a,

b,
146. ábra Teheremelés végtelenített hevederekkel
A kötelek, hevederek védelme érdekében emeléskor védőburkolatokat, valamint élvédőket
célszerű használni (147. ábra). Különleges kialakításnál a poliészter köpenyre 6 mm vastag
poliuretán réteget vulkanizálnak. Ezáltal lehetővé válik üvegtáblák, acéllemezek,
acéltekercsek stb. biztonságos emelése anélkül, hogy ezen áruk éles szélei károsítanák a
felkötőkötelet. De sokféle megoldást alkalmazhatnak még a gyakorlatban.
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147. ábra Emelőheveder élvédők
4. 2. 2. 6 Emelőgerendák
A hajlékony teherfelkötő elem ágai által bezárt szögnek biztonsági okokból 900 –nál
kisebbnek kell lenni, bár a jogszabály 1200-ig engedélyezi. Emiatt a hosszabb terhek
hajlékony elemmel vagy függesztékkel történő felkötésekor csökkenne az emelőmagasság,
másrészt emeléskor a teher nagymértékben belenghetne. Ezeket a hátrányokat elkerülhetjük,
ha a hajlékony teherfelkötő elem vagy függeszték helyett emelőgerendát alkalmaznak.
Az emelőgerenda lényegében megfelelő teherbírású tartó. A felső részét közepén vagy a két
végén daruhorogra függesztik. Az alsó részén pedig szimmetrikusan teherfelkötő elemeket,
vagy szerkezeteket helyeznek el, amelyek biztosítják a teher felkötését.
Az emelőgerendák osztályozása
Az emelőgerendákat többféle szempont szerint csoportosítják.
A daruk száma szerint az emelőgerendák a következők:
- egy daruval való emelésre alkalmasak,
- egy és két daruval való emelésre alkalmasak,
- két daruval való emelésre alkalmasak.
A teherfelkötő elemek, illetve szerkezetek kialakítása szerint az emelőgerendák a következők:
- horgosak,
- kötélágasak és horgosak,
- láncágasak és horgosak,
- végetlenített kötelesek,
- végetlenített láncosak,
142

-

végetlenített hevederesek,
emelőkengyelesek,
forgószerkezettel ellátottak,
emelőmágnessel ellátottak,
vákuumos megfogókkal ellátottak.

A horgos emelőgerendák a következők:
- egyágú horgosak,
- kétágú horgosak,
- különleges horgosak (lemezfogó, csőfogó, hordófogó, idomacél fogó, láncrövidító stb.
horgosak).
A daruhorgok beépítése szerint az emelőgerendák lehetnek:
- merevhorgosak,
- billenthető horoggal ellátottak,
- forgatható és billenthető horoggal ellátottak.
A merevhorgos emelőgerendák a horog elhelyezése szerint a következők:
- oldalhorgosak,
- alul elhelyezett horgosak,
- felül elhelyezett horgosak.
A horogtávolság alapján az emelőgerendák a következők:
- állandó horogtávolságúak,
- szakaszosan változtatható horogtávolságúak.
A horogtávolság állítása szerint vannak:
- kézzel állíthatók,
- villamos motorral állíthatók.
A horgos emelőgerendák a horgok száma szerint lehetnek:
- kéthorgosak,
- háromhorgosak,
- négyhorgosak,
- hathorgosak,
- tizenhat horgosak stb.
A horogbeakasztó szem és a tartógerenda kapcsolata szerint az emelőgerendák a következők:
- a tartógerendához mereven rögzített,
- a tartógerendához kötéllel erősített,
- a gerendához lánccal erősített
beakasztó szeműek.
A teherfelkötő elem és szerkezet, illetve a tartógerenda kapcsolata szerint az alábbi
emelőgerendákat különböztetik meg:
- közvetlenül a tartógerendához rögzített,
- kötéllel közvetve a tartógerendára függesztett,
- lánccal közvetve a tartógerendára függesztett
teherfelkötő elemesek és szerkezetesek.
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A különleges igények kielégítése alapján az emelőgerendák lehetnek:
- a munkadarab forgatására alkalmasak,
- villamos forgatóművel ellátottak,
- tömegközéppont kiegyenlítésűek,
- változtatható horogmagasságúak.
Az emelőgerendák szerkezeti kialakítása
Emelőgerendák egy darus mozgatásra
A 148. ábra merev-és véghorgos emelőgerendákat szemléltet. Az egyfőtartós kivitel (148 a,
ábra) előnye a kis szerkezeti magasság, a térbeli rácsos szerkezetűé (148 b, ábra) pedig az
egységnyi teherbírásra jutó kis saját tömeg.
A 149. ábra változtatható horogtávolságú kengyeles emelőgerendákat szemléltet. A
kengyeleket a tartón fokozat nélkül állíthatják, és elmozdulás ellen csavarokkal rögzítik (149a
ábra). A horgokat vízszintes csap körül billenthetik. A kengyelt szerelhetően is készíthetik
(149 b, ábra). Ennél téglalap keresztmetszetű és zártszelvényű a tartó.

b,

148. ábra Merev és véghorgos emelőgerendák
a, egyfőtartós kivitelű; b, térbeli rácsos szerkezetű
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a,

b,
149. a, b, ábra Változtatható horogtávolságú , kengyeles emelőgerendák

4. 3 A teherfelkötés módja és a függesztékek használatával kapcsolatos műszaki
ismeretek
4. 3. 1 A teherfüggesztés lehetőségei
A kötözőeszközre felerősített tömeg tömegerejétől a kötöző eszközben ébredő erő a felkötés
módjától nagymértékben függ. Ezt mutatja a 150. ábra, amely egyúttal tartalmazza, hogy a
szállításra kerülő áru jellemző „a” méretéből és a felkötés „m” magasságból hogyan lehet
meghatározni a kötöző eszköz egyes ágai által bezárt α szöget.

a
a
a
a
150. ábra A kötélágak hajlásszögének befolyása az emelhető teher nagyságára
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151. ábra A kötélágak hajlásszögének befolyása az emelhető teher nagyságára
Ebből következik, hogy a teherfelvevő eszközök méretét és elhelyezését úgy kell
megválasztani, hogy a kötözőeszköz ágainak egymással bezárt szöge (α) lehetőleg a 120o-ot
ne haladja meg. Amennyiben a teherfelvevő eszköz terhelést viselő ágai (kötél, lánc, rudazat)
jobban eltérnek a függőlegestől, mint 15 o, akkor az ebből eredő teherbírás-csökkenést az
alábbiak szerint kell figyelembe venni:
Kötözőágak által bezárt
szög két ágon terhelve

Teherbírás (%)

0°- 15°

100

15°- 45°

90

45°- 90°

70

90°-120°

50
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152. ábra Erők a teherfelkötésnél
A 152. ábra a teherfelkötés esetében a kötözőeszközben keletkező erőket mutatja. Különböző
α-szög esetében ezeknek az erőértékeknek alakulását a 153. ábra szemlélteti. Eszerint minél
nagyobb a kötél függőlegeshez képest bezárt szöge, a kötélben – ugyanakkora terhelés
ellenére – egyre nagyobb terhelőerő ébred! Ha a kötél függőleges, a teher F erőt ébreszt a
kötélben. Ha 30º-ra növeljük a kötélszöget, ez az erő 1,16F lesz; 45º-nál 1,41F; 60º-nál 2szerese lesz a kötélben ébredő erő! Ugyanannál a tehernél! Emiatt nem javasolt ha 90º-nál
nagyobb a kötélágak által bezárt szög, 120º feletti kötélágak esetén pedig szigorúan tilos
felkötni a terhet!

153. ábra A kötözőkötélben ébredő erők változása a felkötési szög függvényében
Látható tehát, amikor a terhet alacsonyra kötik fel, - m kicsi és az α szög nagy (151. ábra) –
úgy a kötözőeszközre és a felkötött teherre is nagy erő hat. Ezért korlátozzák az α szög
mértékét. Gyakorlatilag 90 foknál nagyobb felkötési szög nem ajánlott. Ez azt jelenti, hogy a
0,5 a értéknél kisebb m távolságra nem köthető fel a teher a horogra (150. ábra). Ebben az
esetben is azonban számolni kell a kötözőeszköz megnövekedett igénybevételével.
A 150-153 ábrákon bemutattuk, hogy a teher függőleges irányú tömegereje a felkötés
módjától függ, a kötözőeszközben és kedvezőtlen elrendezésnél a tömegerőnél nagyobb
terhelés is adódhat. Ez a megnövekedett terhelés nemcsak a kötözőeszközt, hanem a felkötött
terhet is igénybe veszi. Ezért ha az emelésre kerülő terhen nincs kialakított teherfelkötési hely
(jelölt furat vagy kiálló csap, szarv), akkor különös gonddal kell megválasztani a felkötés
helyét és módját. Kedvezőtlenül megválasztott kötözési hely nemcsak a kötözőeszközt,
hanem a mozgatott terhet is tönkreteheti.
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4. 3. 2 Kötél és élvédők
A teher éles sarkai, élei könnyen sérülést okozhatnak a teherfelkötő elemeken. Ez
természetesen fordítva is igaz. Bizonyos függesztékek (pl. láncok, acélsodrony kötelek) is
károsodást okozhatnak a teherben. A kötél és a teher védelmére fejlesztették ki az élvédőket.
Így a különböző kialakítású élvédők alkalmazásával kedvező eredményt lehet elérni mind a
teher, mind a kötözőeszköz megóvása érdekében.
Az élvédők lehetnek gyáriak, de sokszor a kötöző találékonyságán múlik, hogy mit használ
élvédőnek. Egy azonban fontos: ne használjunk olyan anyagot, ami összetörhet,
összeroppanhat és ezáltal veszélyeztesse az emelés biztonságát.
A 154. ábra az öntött élvédőket és alkalmazását mutatja be, míg a 155. ábra acélcsőből
kialakított, a 156. ábra pedig különböző fagerendákból készített élvédőket ábrázol. A 157.
ábra a kötözőláncon mutatja be az élessarkú tárgyon való kedvezőtlen és kedvező
felfekvéseket.

154. ábra Öntött élvédők és alkalmazása
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155. ábra Acél élvédő

156. ábra Fa élvédők
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157. ábra Kötözőlánc helyes és helytelen felfekvése

4. 3. 3 A teherfelkötés szabályai
-

A terhet a kötözőeszközzel vagy függesztékkel úgy kell az emelőgép horogszerkezetére
felkötni, hogy a horog a teher megemelése nélkül a teher „S” tömegközéppontja felett
álljon.

158. ábra Hibás teherfelkötés
-

Amikor a teher alatt átbújtatott kötözőeszközzel történik a teher felkötése, és az csak
súrlódással kapcsolódik a teherhez, abban az esetben a teher azonos oldalán lévő
kötözőeszközök eltérése a függőleges síktól 15 o-nál nem lehet nagyobb. Ebben az esetben
a kötözőeszköz különböző ágainak összecsúszásával nem kell számolni, mert ekkor még a
súrlódó erő azokat a helyükön képes tartani.
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159. ábra Teher alatt átbújtatott kötözőeszköz négyágú függesztéssel
-

Aszimmetrikus tömegközéppontú teher felkötésénél az egyes felkötőág hosszokat úgy kell
megválasztani, hogy a tömegközéppont a horog alá essen. Általában ilyen tárgyak tömeg
középpontját jelölik a tárgy oldalán. Abban az esetben, ha nincs jelzés, a helyes felkötést
többszöri próbaemelés útján kell meghatározni. Ekkor a választott kötözőeszköz teherbíró
képességének olyannak kell lennie, hogy az a rövidebb ágon egyedül is elbírja a teljes
terhet, mert ebben az esetben nem kell a reá eső terhelés értékét számítással meghatározni.

160. ábra Asszimmetrikus teherfelfüggesztés
-

Kettőnél több ágas teherfelkötés esetén, ha a pontos súlyponti helyzet nem ismert, a
biztonság miatt csak két teherviselő ággal szabad számolni.

161. ábra Három láncágas teherfelfüggesztés
-

A többágú függesztékek esetén ügyelni kell arra, hogy az egyes ágak között legfeljebb
csak 10 mm hossz-különbség legyen.

-

A teher felkötésénél ügyelni kell arra, hogy annak tömegközéppontja minden esetben a
függesztőeszközök bekötési pontjai alá essen. Ellenkező esetben számolni kell a teher
átbillenésével.
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-

Ügyelni kell, hogy a horogban a kötözőeszköz ne mozduljon el, mert az a teher
megbillenéséhez vezet. Ezért lehetőleg fülecselt vagy végszemmel ellátott kötözőeszközt
kell használni. Egy kötözőeszközzel megvalósított kétágú teherfelkötésnél a megcsúszás
veszélye különösen nagy.

162. ábra Helytelen, helyes teherfelerősítés
-

Ügyelni kell a függeszték horgának helyes beakasztási módjára.

163. ábra Kötözőeszköz horgának beakasztása
a.) helyes, b.) helytelen
-

Hosszú, hajlékony, rugalmas terhet több függesztékágon kell a horogra felkötni.

164. ábra Rugalmas teher négy kötélágon
-

Lánc kötözőeszköznél ügyelni kell arra, hogy megcsavarodott lánc ne kapjon terhelést,
mivel ebben az esetben a húzó igénybevétel helyett egyes láncszemek még jelentős
mértékű csavaró és hajlító igénybevételt kapnak. Ennek hatására ezek a láncszemek
deformálódnak és idő előtt tönkremennek.
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165. ábra Megcsavarodott lánc igénybevétele
-

Tilos megszorult láncszemet tartalmazó kötöző-és függőeszközt használni!

-

A kötöző- és függesztőeszközt használatba vétele előtt mindig ellenőrizni kell, hogy
rendelkezik-e üzemi azonosító jellel vagy számmal, szerepel-e rajta a megengedett
terhelés értékét feltüntető jelzés, továbbá külső sérülés, vagy meghibásodásra utaló
jelenség (túlzott megnyúlás, deformáció) van-e rajta. A kötözőeszközök műszaki állapotát
elsősorban a kötözőnek kell figyelemmel kísérnie. Minden esetben felülvizsgálatra kell
küldenie, ha bárminemű – biztonságos munkavégzést veszélyeztető – meghibásodás
gyanúja merül fel. Hibás kötöző-, és függesztőeszközzel dolgozni tilos, mert
balesetveszélyes!

166. ábra Helyes és helytelen kötélbeakasztás

4. 3. 4 Teherkötözésre és irányításra vonatkozó előírások
A kötöző feladata a teherfelvevő eszköz helyes kiválasztása és alkalmazása, a terhek
biztonságos felerősítése, rögzítése és - amennyiben az üzemeltető ettől eltérően nem
rendelkezett - az emelőgép kezelő irányítása jelzésekkel a vonatkozó jogszabály szerint.
A kötöző, illetőleg az irányító a teher kötözésekor és oldásakor, továbbá az emelőgép minden
mozgása során helyzetét úgy válassza meg, hogy a terhet állandóan figyelemmel tudja kísérni,
illetőleg kapcsolatban (jelzés vagy beszéd) legyen a kezelővel.
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Az irányítónak az emelőgép kezelőt minden esetben irányítania kell:
- olyan terhek kötözésénél, felemelésénél, amelyeket nem önműködő vagy a kezelőhelyről
működtetett teherfelvevő eszközökkel vesznek fel;
- olyan mozgások végrehajtásánál, amelyeknél a biztonságos mozgási folyamatot - beleértve a
közlekedési viszonyokat - nem lehet a kezelőhelyről minden fázisában áttekinteni;
- a feszültség alatt álló légvezeték vagy munkavezeték meg nem engedett megközelítésének
megakadályozására.
A kötöző használat előtt köteles a teherfelvevő eszközöket szemrevételezéssel megvizsgálni,
hogy
- azokon van-e egyedi jel;
- a teherpróba a beütött jelzés szerint érvényes-e;
- alkalmas-e teher emelésére;
- nem sérült, nem deformálódott.
A kötözőágak számát csak addig és csak olyan módon szabad növelni, amíg az ágak
ellenőrizhető módon együttesen vesznek részt a teher tartásában és egymást érintve nem
keresztezik.
A kötöző két- vagy háromágú kapcsot vagy sarut csak akkor alkalmazhat, ha a tárgy
tömegközéppontja a tárgy felfüggesztési helyénél mélyebben helyezkedik el.
Az emelőgép horgára úgy kell felfüggeszteni a terhet, hogy annak tömegközéppontja a
horog függőleges tengelyvonalába essék. Ellenkező esetben a hibásan felkötött teher az
emelés során megbillen, és a horog a tömegközéppont fölé kerül.
Ekkor három eset lehetséges:
a) szerencséje volt a kötözőnek – néha igen, néha nem, a baleseti statisztikák szerint ritkán,
b) az egyik kötél ág túlterhelést kap és elszakad,
c) kötözőeszköz-szakadás nem következik be, de a teher kicsúszik a felkötésből és leesik.
Ha a teher emelés közben elbillenhet vagy elcsúszhat, olyan teherfelvevő 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 teherfelvevő eszközt úgy kell a terhen elhelyezni, hogy az azon
emelés közben ne tudjon elmozdulni, elcsúszni, elferdülni, vagy leugrani, és a függesztési
pont a teher tömegközéppontja fölött legyen.
Ha a teherfelvevő eszköz tehertartó ágának állandó helyzetét az emelt terhen csak a súrlódás
biztosítja, és az megcsúszhat, akkor emelőgerendát kell alkalmazni.
A teherfelvevő eszközt csak az emelendő tárgy megfelelő teherbírású részeire szabad
felerősíteni.
A teherfüggesztő eszközt az emelt teher sarkainál, éleinél fellépő megtöréstől megfelelő
megoldással (pl. kötélvédő saru alkalmazásával) védeni kell.
Az irányító az emelőgép-kezelőt az emelés és szállítás műveletei alatt egyértelmű jelzésekkel
köteles tájékoztatni és irányítani, a vonatkozó jogszabály szerint. A karjelzés helyettesíthető
megfelelő és megbízható kétoldalú rádiókapcsolattal, kötelező visszajelzéssel. Az irányító a
teher megemelésére jelzést csak akkor adhat, ha:
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- megítélése szerint a terhet a teherfelvevő eszközre az előírásoknak megfelelően és
biztonságosan rögzítették;
- az emelőgép hatókörzetében lévő személyek úgy helyezkedtek el, hogy a teher mozgatása
nem veszélyezteti őket.
Ha a teher az emelés pillanatában elferdül, vissza kell ereszteni és a kötést meg kell igazítani.
Tilos a terhet tömeg ráhelyezéssel vagy rákapaszkodással egyensúlyba hozni.
A terhet emelés és lehelyezés közben kézzel megfogni és vezetni, - ha indokolt - csak az alább
felsoroltak betartásával szabad:
- a tehertől nyújtott kartávolságnyira úgy kell elhelyezkedni, hogy a mozgást semmi ne
akadályozza;
- a terhet olyan pontján kell megfogni, hogy a kéz ne sérülhessen meg;
- a terhet vállmagasságig szabad vezetni.
Az irányító köteles gondoskodni a közlekedés leállításáról, ha a szállított teher közlekedési
útvonalat keresztez.
A terhet csak akkor szabad lerakni, ha:
- a terület a teher lerakására előkészített állapotban van és rakodásra alkalmas;
- a terület közlekedés, szállítás vagy egyéb munkavégzés céljára nincs kijelölve;
- a hely teherbírása megfelel a teher tömegének.
A teher felerősítését a teherfelvevő eszközről csak akkor szabad levenni, ha a teher
elmozdulás, megcsúszás, gurulás, billenés, eldőlés stb. ellen megfelelően biztosított és szilárd
teherviselő alapon van. Ha a teherfelvevő eszköz a teher alá nyúlik, akkor a terhet csak
alátétekre szabad helyezni a teherfelvevő eszköz kímélése és könnyű eltávolíthatósága
érdekében.
Egy horogba egyidejűleg csak annyi kötélhurkot, gyűrűt stb. szabad beakasztani, hogy azok a
horog öblébe jól befeküdjenek. A kötöző köteles a meghibásodott teherfelvevő eszközt a
munkából kivonni, és a használaton kívüli teherfelvevő eszközöket azok kijelölt tárolási
helyére visszavinni, ott szakszerűen lerakni, a hibásakat elkülöníteni, a meghibásodást az
üzemeltetőnek jelenteni. A teherfelvevő eszközöket úgy kell tárolni, hogy védve legyenek a
káros behatásoktól (nedvesség, sav, gőz, vegyi anyagok, mechanikai sérülés,
megengedhetetlen hőhatás stb.).
A teherfelvevő eszközt csak a gyártója által szavatolt alsó és felső hőmérsékleti határok között
szabad használni.
A kötél- vagy a láncágak hosszúságát csomózással, megcsavarással rövidíteni tilos!
Emelőláncként csak erre a célra gyártott láncot szabad használni. Láncon ideiglenes kötés
csak erre a célra tervezett és gyártott szemmel végezhető, lazulás, kiakadás elleni
biztosítással. Láncot törő, illetve ütésszerű igénybevételnek tilos kitenni! Négyágas lánc
felfüggesztésnél legfeljebb két ág teherbírását szabad figyelembe venni. Az összetekeredett
láncokat használat előtt ki kell egyenesíteni. Ha a láncot többször a teher köré kell tekerni,
akkor a láncszemek nem keresztezhetik egymást.
Láncot tilos teherfelvevő eszközként tovább használni, ha:
- egy láncszem 5%-os nyúlást szenved;
- a láncszemet alkotó anyag átmérőjének a névleges értéke 10%-kal csökkent;
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- a láncszem belső nyílása több mint 10%-kal tágult;
- egy láncszemen deformáció, bevágás vagy repedés látható;
- hiányzik a terhelhetőség jelölése, vagy felismerhetetlenné vált.
Acélsodronyköteleket nem szabad teherfelvevő eszközként használni, ha:
- átmérője a névlegeshez viszonyítva 10%-kal csökkent;
- az acélsodrony kötelet alkotó látható elemi szálak felületén a korrózió maradandó nyomot
hagy (vakrozsda);
- maradó nyomódásos, gyűrődéses, kibomlásos deformációt szenvedett;
- 80 °C-nál nagyobb hőhatás érte;
- egy pászma elszakadt;
- az elemi szálak törése, a kötél bármely szakaszán a megengedett értéket meghaladja.
Műanyag teherfelvevő kötelet és hevedert csak a gyártó használati utasításában meghatározott
feltételek között és módon szabad használni.

4. 3. 5 Egyéb teherfelvevő eszközök elnevezése (MSZ 6701/1–83)
4. 3. 5. 1 Fogók
Ollós fogó

167. ábra Ollós fogó
Láda- és kőtömbfogó

168. ábra Láda- és kőtömbfogó
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Ékesfogó

169. ábra Ékesfogó

Lemezfogók

170. ábra Lemezfogók
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4. 3. 5. 2 Emelő villák

171. ábra Emelő villák

4. 3. 5. 3 Emelő gerendák
Emelőgerenda hosszú tárgyakhoz

172. ábra Emelőgerenda
Emelőgerenda tekercsekhez vagy gyűrű alakú tárgyakhoz

173. ábra Emelőgerenda tekercsekhez
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Teherkiegyenlítős emelőgerenda

174. ábra Teherkiegyenlítős emelőgerenda
4. 3. 5. 4 Emelő keretek
Emelőkeret (kézi működtetéssel) közepes szállítótartályhoz

175. ábra Emelőkeret

Pneumatikus megfogó

176. ábra Pneumatikus megfogó
Emelőmágnes megfogó

177. ábra Emelőmágnes
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5. fejezet Az emelőgépek időszakos vizsgálata (MSZ 9721)
5. 1 A vizsgálat rendje
Az emelőgépet üzembe helyezés után, meghatározott időközönként, szerkezeti, fővizsgálatnak
és biztonságtechnikai felülvizsgálatnak kell alávetni.
Az időszakos vizsgálat alkalmával ellenőrizni kell, hogy az emelőgép üzemeltethető-e
rendeltetésszerűen és biztonságosan.
A vizsgálatokat a jogszabály szerinti végzettségű személy végezheti.
A szabvány szerinti időszakos vizsgálatok nem helyettesítik a közlekedés-rendészet által
előírt időszakos vizsgálatokat.
A szerkezeti vizsgálat során vizsgálni kell, hogy nincs-e az emelőgép szerkezeti elemein
sérülés, kopás, maradó alakváltozás vagy egyéb rendellenesség (pl. csavar- vagy ékkötés
lazulás, repedés, törés).
A fővizsgálat során - az 2.1. szakaszban leírtakon túl - vizsgálni kell az emelőgép és
környezete kapcsolatát, az emelőgép szabályszerű üzemeltetését, fő műszaki jellemzőit, hogy
megegyeznek-e a gépkönyvben megadottakkal továbbá, hogy az emelőgépnek megvannak-e
az előírt biztonságtechnikai berendezései és dokumentációja.
A biztonságtechnikai felülvizsgálat alkalmával vizsgálni kell, hogy az emelőgép szerkezeti
kialakítása, gépészeti és villamos berendezése, valamint az emelőgép biztonsági berendezései
megfelelnek-e a vizsgálat időpontjában érvényes biztonságtechnikai követelményeknek,
eredeti funkciójának megfelelően üzemel-e, környezetének jellemzői azonosak-e a
tervezéskor és a gyártáskor figyelembevettekkel. Vizsgálni kell az emelőgép
korszerűsítésének szükségességét, elsősorban a balesetveszély csökkentése érdekében, pl.
csupasz munkavezetékek lecserélése úszókábelre, nyitott hajtások helyett zárt hajtóművek,
mellékáramkörű vezérlés alkalmazása. Meg kell vizsgálni az emelőgép dokumentációjának
meglétét, valamint azt, hogy a dokumentáció megfelel-e a tényleges állapotnak.
Minden vizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni.
A vizsgálatok elvégzését az emelőgép kísérődokumentációjában, pl. (darukönyvben) kell
igazolni, utalva a vizsgálatról készült jegyzőkönyv, mérési napló vagy egyéb dokumentum
azonosító jelzésére. A vizsgálatok megállapításait, eredményeit tartalmazó írásbeli anyagokat
és dokumentumokat az emelőgép kísérődokumentációjának mellékleteként meg kell őrizni.
A szerkezeti és a fővizsgálatot - az emelőgép üzemi csoportszámának függvényében MSZ
9750:1980- legalább a 12. táblázat szerinti időközönként el kell végezni. Különleges
kialakítású és rendeltetésű emelőgép esetén a táblázatban feltüntetett időköznél rövidebb is
előírható.
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A gépészeti egységek üzemi csoportszámát az 9. táblázat szerint kell meghatározni a
működési időfokozat és a terhelésfokozat függvényében. A működési időfokozatot a 10.
táblázat, a terhelésfokozatot pedig a 11. táblázat szerint kell meghatározni.
9. táblázat

10. táblázat

11. táblázat

Izzó vagy folyékony fémet és salakot, mérget, robbanóanyagot és egyéb veszélyes terheket
szállító daru emelő- és gémbillentő művének üzemi csoportszáma legalább 5, kivéve az
önjáró gémes darukat, amelyeknek az üzemi csoportszáma legalább 3.
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A K terhelési tényezőt a következő képlettel kell meghatározni:

ahol:
Pi: a gépészeti egységre ti időtartam alatt ható terhelés (erő, nyomaték);
Pmax: a gépészeti egységgel végzett művelet közben fellépő igénybevételek
figyelembevételével számítható legnagyobb terhelés (erő, nyomaték) azaz a gépészeti egység
legnagyobb terhelhetősége;
Ti: a Pi terhelés hatásának időtartama;
Σti: a gépészeti egységre ható terhelések összes időtartama.
12. táblázat
Fővizsgálat időköze
(év)

Üzemi csoportszám

Szerkezeti vizsgálat
időköze (hónap)

1

4

3

2

3

2

3

2

1

4

2

1

5

1

0,5

6

1

0,5

A biztonságtechnikai felülvizsgálatot az üzemi csoportszámtól függetlenül legalább öt
évenként vagy az emelőgép környezetének megváltozásakor ( pl. a kiszolgált technológia
megváltozása) kell elvégezni.

5. 2 A vizsgálat tárgya
5. 2. 1 Felépítmény
•
•
•
•
•

a feljárók, a korlátok, az ajtók, a járófelületek, a kapaszkodók, a kilépő- és a
karbantartó állások megléte és épsége.
a forgóasztal, az acélszerkezet (gém, gémtoldat, segédgém, merev gémtartó elemek
stb.) és a gémtartó oszlop épsége.
az ütközők és a helyzetkapcsolókat működtető elemek megléte, épsége és
rendeltetésszerű működése.
a vezérlőfülke és szerkezeti részeinek (pl. ablakok, ajtó, ülés) épsége és
rendeltetésszerű működése.
a darufelépítményt a járműalvázhoz rögzítő kötések épsége és feszessége.

5. 2. 2 Támaszok
•

talpalótányérok, a teleszkóptagok, a rögzítő csapszegek megléte, épsége és
rendeltetésszerű működése.
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•
•
•
•

a futómű rugózását áthidaló szerkezetek megléte és működőképessége.
az elgurulást meggátló (kerék-) ékek megléte.
a daru biztonságos üzemét, az állékonyságot befolyásoló kerekek, illetve a lánctalp
épsége, kopásának mértéke és ha szükséges, a gumiabroncsokban a levegőnyomás
nagysága.
a támaszok alaphelyzetét (közlekedés, helyváltoztatás közben) biztosító elemek
megléte, üzemképessége.

5. 2. 3 Acélszerkezeti kötések
•
•

a csavar- és a szegecskötések megléte, épsége, feszessége és kilazulása elleni
biztosítottsága.
a hegesztett varratok folytonossága, repedés-, törés- és szakadásmentessége.

5. 2. 4 Gépészeti berendezések
•
•
•
•
•

a forgatómű rendeltetésszerű működése és a forgóasztal csapjának elhasználódása (a
forgóasztal bólintása).
a fogaskoszorú és a hozzá csatlakozó kisfogaskerék fogainak kopottsága és a foghézag
nagysága.
a forgató hajtómű ékeinek feszessége és a forgóasztal állandó mozgásának mértéke.
a gém döntését és kinyúlását változtató szerkezeti részek működőképessége.
a darumozgás kinematikai láncának elemeit képező tengelykapcsolók ékeinek,
reteszeinek és csavarkötéseinek állapota (feszesség, biztosítás), a fogaskerekek, a
kötélkorongok ékelésének és reteszelésének feszessége, az ékek és a reteszek
biztosítása, a kötélkorongok épsége, elhasználódottsága, beállítása, illetve
kapcsolódása, a végtelenített hajtások állapota, a csapszegek, a csapok, a csapágyak, a
gémteleszkóptag-csúszóbetétek stb. holtjátéka.

5. 2. 5 Teherfelvevő szerkezet, kötél, lánc, kötélkorong, kötéldob, lánckerék
•
•
•
•
•

a teherfelvevő szerkezet (pl. horog, markoló, emelőgerenda) épsége, kopottsága és
mérettartása.
a teherfelvevő szerkezetet tartó szerkezeti elem (pl. horoghíd) épsége,
mozgásképessége, befogásának, illetve rögzítésének épsége.
a horogszár épsége, a horogcsapágy épsége és működőképessége, a horoganya épsége
és biztosítása.
a kötélkorongok, a lánckerekek és a kötéldobok állapota, csapágyazása,
rendeltetésszerű működése, tengelyük rögzítése, a kötél egyenletes felcsévélését
biztosító elemek állapota és működőképessége.
az emelőkötelek állapota, a kötélvégek rögzítése.

5. 2. 6 Biztonsági berendezések
•

•
•

a fékek (forgatómű, emelőmű) helyes beállítása, működőképessége, hatásossága
(tehertartása). A fékalkatrészek épsége és állapota, a féksúlyrögzítők biztosítása,
hidraulikus, mágneses vagy mechanikai működtető egységeinek működőképessége és
állapota.
a forgatást, a gém dőlését és hosszváltoztatását, a kötéldobról a kötél letekeredését
határoló, illetve vezérlő, az ellensúly helyzetét érzékelő, a horog mozgását határoló
kapcsolók megléte és működőképessége.
a nyomatékhatároló rendeltetés szerinti működőképessége.
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•
•
•
•
•
•

a gémdőlést, a daru helyzetét (dőlés, billenés), a gém hosszát, a teherbírást, a terhelés
nagyságát jelző berendezés rendeltetésszerű működése.
a daru biztonságos üzemére veszélyes külső hatásokat érzékelő és jelző szerkezetek
(pl. szélsebességjelző, nagyfeszültségű vezeték-érzékelő) működőképessége.
a reteszelő rendszerek (pl. az ellensúly helyzetét érzékelő letiltó kapcsoló)
rendeltetésszerű működése.
a támaszok beállított helyzetét biztosító szerkezetek (pl. biztonsági anya,
nyomásvezérelt visszacsapó szelep) megléte és működőképessége.
a gém süllyedését megakadályozó szelepek, illetve a zuhanásgátló szelepek
működőképessége.
vészüzemi berendezéses daru esetében az ezt lehetővé tevő szerkezetek üzemkész
állapota.

5. 2. 7 Vezérlőberendezések
•

•
•

a vezérlőelemek (karok, forgókapcsolók, nyomógombok stb.) nulla állásának és
különböző helyzeteinek érzékelhetősége, mozgásának határoltsága. A vezérlőkar
mozgásának és a vezérelt mozgásnak az összehangoltsága. A vezérlőkar nulla állásba
való visszatérése.
a vezérlőelemek rendeltetésszerű működése.
az egyidejű működtetést kizáró reteszelési rendszer rendeltetésszerű működése.

5. 2. 8 Vezérlőfülke
•
•
•

a vezérlőfülke zárhatósága, illetve az illetéktelenek általi működtetést megakadályozó
rendszer hatékonysága és működőképessége.
a vezérlőfülke belső világítása, fűtése, padozata, ablakai, az ablakok áttetszősége és
épsége.
a vezetőülés épsége, állaga, rögzítettsége és rendeltetés szerinti használatának
lehetősége.

5. 2. 9 Jelzőberendezések
•
•
•

a hangjelző (pl. kürt, sziréna) és a fényjelző (pl. üzem közben villogó lámpa)
berendezések rendeltetésszerű működése.
a helyzetjelző lámpák (pl. a gémcsúcsra és a törzsre szerelt lámpák) megléte és
működőképessége.
az üzemképesség (pl. szivattyú bekapcsolt állapota), üzemzavar, a berendezés
működési határa (pl. nyomatékhatároló fény és hangjelzései), valamint a biztonsági
szempontból fontos jelzések (pl. ötödik támasz helyzetét jelző lámpa)
működőképessége.

5. 2. 10 Feliratok, festés
•
•
•

a veszélyes részek színjelölésének megléte és épsége.
a figyelmeztető, a tiltó, a tájékoztató és a teherbírást jelző feliratok megléte és
olvashatósága.
a daru teljes festésének állaga és a korróziós károsodások mértéke.

5. 2. 11 Villamos berendezések
•
•

a vezetékek épsége, rögzítettsége és állapota.
a daruzott teret megvilágító lámpa megléte és működőképessége.
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•
•
•

a kábelek csatlakoztatásának épsége és rendeltetésszerű használatának lehetősége.
a villamos motorok, a féklazító mágnesek és az elektrohidraulikus féklazítók épsége és
rendeltetésszerű működése.
az ellenállások, a kábelvégbekötések, a kapocslécek és a kapocsfedelek épsége és
megléte.

5. 2. 12 Hidraulikus rendszer
•
•
•
•
•

a hidraulikus hengerek, csatlakozók, elemek, részegységek és tömlők tömítettsége és
épsége.
a hidraulikus rendszert a túlnyomás ellen védő berendezés működőképessége.
a hidraulikus elemek (pl. gémmozgató hengerek, kitalpalók) helyzettartása terheletlen
és terhelt állapotban.
a csövek, a csővezetékek és a tömlők vezetése, rögzítettsége és állapota.
a hidroakkumulátor felszereltsége, jelölése és állapota.

5. 2. 13 Kenőanyag-ellátottság
•

A fogaskerék-kapcsolatok, a hajtóművek és a csapágyak kenése, az emelőkötél
telítettsége korróziógátló anyaggal.

5. 2. 14 Dokumentáció
•
•
•
•

a darukönyv megléte és rendeltetésszerű vezetése.
a darunapló vagy az ezzel egyenértékű kísérő dokumentáció megléte és rendszeres
vezetése.
a kötözőeszközök minőségének bizonylatolására alkalmas dokumentumok megléte.
a vizsgálatok és a karbantartási műveletek bizonylatainak (a beépített részek, pl. a
sodronykötél műbizonylatának) a megléte.

5. 3 A vizsgálat módja
A szemrevételezéses, a tapintásos, a mérőeszközös, a mérőműszeres, az üresjárati (működési)
és az üzemi terheléses vizsgálat az MSZ 9721/1- ben leírtak szerint.
Statikai vizsgálatkor a villamos emelőgépeket (híddaruk, bakdaruk, stb) 125%-os terheléssel
(25%-os túlterhelés), a járműdarukat, mobildarukat a nyomatékhatároló által megengedett
legnagyobb terheléssel kell vizsgálni. A terhet 100-200 mm magasra kell felemelni, és
legalább 10 percig kell ebben a helyzetben tartani. A vizsgálati terhet és a darut, a legnagyobb
igénybevételt okozó helyzetbe kell hozni.
A vizsgálat során, illetve után ellenőrizni kell, hogy nem következett-e be káros vagy maradó
alakváltozás, a teher visszacsúszásának mértéke a megengedett határértéken belül maradt-e és
a kitalpaló (kitámasztó) rendszer nem mozdult-e el.
A statikai vizsgálat során a nyomatékhatároló működőképességét vagy a kinyúlás
változtatásával (pl. gémdöntés, gémhossz növelés), vagy a teher tömegének növelésével kell
ellenőrizni. A kinyúlás és a teher tömegének szorzatából kell kiszámítani annak a
nyomatéknak a nagyságát, amely a nyomatékhatárolót, túlterhelésgátlót működésbe hozza. A
vizsgálati eredményt össze kell hasonlítani a gépkönyv szerinti adatokkal, és ennek alapján
kell eldönteni, hogy a nyomatékhatároló rendeltetésszerűen működik-e.
A próbasúly nagyságát, az emelőgép vizsgálat közbeni helyzetét, a tehersüllyedés és a
kinyúlás nagyságát (pozícióját) jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
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5. 4 Útmutató az emelőgépek műszakos vizsgálatának összeállításához
A műszakos vizsgálatot az EBSZ szerint a gép kezelője köteles a műszak megkezdése előtt
végrehajtani, és a vizsgálat tényét, tapasztalatát, eredményét az emelőgép naplóba bejegyezni.
A műszakos vizsgálat csak az emelőgép üzemen kívüli, kikapcsolt állapotában kezdhető meg.
A vizsgálat során csak olyan művelet végezhető el, amely az emelőgép járdájáról,
kezelőállásából vagy más, veszélytelen tartózkodásra alkalmas helyről végrehajtható. A
vizsgálatnak, amely szemrevételezésből és üresjárati vizsgálatból áll, része az emelőgép
állagának megóvásához szükséges tisztogatás is. (A villamos berendezések belsejének érintés szempontjából védtelen terek - tisztítása tilos! Tilos a tisztogatáshoz benzint vagy más
alacsony lobbanáspontú oldószert használni!)
A vizsgálat tárgya:
Az emelőgép kikapcsolt állapotában:
- daruhorog állapota,
- teherfelvevő eszközök, a kötél vezetése az emelődob hornyaiban és a kötélvezető
korongokban, az emelőkötél állapota,
- a kötéldobon a kötélvégek rögzítése,
- az egész emelő- és mozgató szerkezetben az ékek, ékbiztosítások, reteszek, csavarok,
csavaranyák és azok biztosítása,
- a felfüggesztett alkatrészek, berendezések rögzítése, biztosítása, a védőburkolatok
megléte, rögzítettsége,
- a motorok, fékhidraulika, fékmágnes bekötési helyén levő kapocsfedelek megléte, a
kenőszelencék, a kenőhelyek kenőanyaggal való ellátottsága,
- a terhelhetőséget jelző táblák és készülékek megléte, épsége, a munkatér világítása, mobil
emelőgépek esetében a talaj teherbíró képessége (szükség esetén teherelosztókkal kell
növelni a talaj teherbírását),
- a túlterhelés gátló és a szélsebességmérő megléte,
- a tűzoltó készülékek megléte és rögzítése,
- a kapcsolók 0-állása,
- a véghelyzetkapcsolók megléte,
- a jelzőkürt működőképessége,
- a világítás megfelelő volta,
- a vezérlőfülke állapota, használhatósága,
- a fűtés (téli időszakban).
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6. Fejezet
Munkavédelem, biztonságtechnika
Az anyagmozgatás biztonságtechnikája
Az anyagmozgatás balesetveszélyességére vonatkozó adatok szerint a balesetek jelentős része
az anyagmozgatással függ össze. A munkavédelmi színvonal emeléséhez a gazdaságosabb
termelést célzó anyagmozgatási korszerűsítés az esetek többségében közvetlenül is hozzájárul
(pl. az anyagmozgatási távolságok csökkentése, az anyagmozgatási folyamatba iktatott
átrakások és a műveletközi raktárok kiküszöbölése stb.) a balesetek előfordulásának
valószínűségét is csökkenti. Vannak azonban olyan esetek, amikor a gazdaságosság és a
biztonságosság igényei ellentétesek egymással (pl. az anyagmozgatási sebesség növelése).
A gépesítés és az automatizálás fontos tényezője a munkavédelem fejlesztésének. A
kézierővel végzett műveletek gépiesítésével nemcsak a munkaerőt lehet megtakarítani és az
anyagmozgatás időszükségletét csökkenteni, hanem a munka megkönnyítésével a baleseti
források számottevő része is kiküszöbölhető. Azonban a veszélyek nem szűnnek meg, csak
átalakulnak.
Az anyagmozgatás munkavédelmi problémáinak megoldásakor egyrészt arra kell törekedni,
hogy a kézi anyagmozgatással kapcsolatos fizikai igénybevétel és ennek kedvezőtlen hatásai
kiküszöbölhetők, ill. csökkenthetők legyenek, másrészt pedig azt kell megvizsgálni, hogy
milyen rendszabályokat és műszaki megoldásokat kell alkalmazni az anyagmozgató gépekkel
végzett biztonságos munka megvalósítására.
A veszélyekkel szembeni elővigyázatosságra nevelő oktatásnál sokkal eredményesebbek azok
az intézkedések, amelyek a veszélyeket az anyagmozgató gépek sajátos műszaki
megoldásaival küszöbölik ki, vagy pedig a veszélyforrásokat megbízhatóan
hozzáférhetetlenné teszik. A munkavédelmi követelmények kielégítéséért az anyagmozgató
gépeket gyártó üzemek felelősek elsősorban. A szerkezetek kialakításakor a veszélytelen
munkakörülmények megteremtésére kell törekedni. Eszerint az anyagmozgató gépeket eleve
így kell kialakítani, ill. a baleseti források teljes megszüntetésére kell törekedni. Ellenkező
esetben olyan feltétlenül ható biztonságtechnikai eszközöket kell alkalmazni, amelyek sem a
műszaki, sem az üzemeltetési biztonságot nem veszélyeztetik.
Az anyagmozgató gépek kialakításakor a dolgozók (gépkezelők) munkakörülményeit is
figyelembe kell venni a teljesítőképesség növelése és a kezelőszemélyzet munkaegészségügyi
igényeinek jobb kialakítása érdekében.

6. 1 Munkavédelmi alapfogalmak
Baleset
Az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül,
hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi,
lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.
Munkabaleset
Az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal
összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának
mértékétől függetlenül.
A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás
körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás,
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tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a
munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.
Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek)
az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről
a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt
járművével történt.
Súlyos munkabaleset
a) az a munkabaleset, amely a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek
bekövetkezésétől számított 90 napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel
összefüggésben életét vesztette), magzata vagy újszülöttjének halálát, önálló életvezetését
gátló maradandó károsodását;
b) valamely érzékszerv (vagy érzékelő-képesség) és a reprodukciós képesség elvesztését,
illetve jelentős mértékű károsodását okozta;
c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;
d) súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének
elvesztését, továbbá ennél súlyosabb esetek;
e) beszélőképesség elvesztését, vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart
okozott.
Egyéni védőeszköz
minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy az a
munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatokat az
egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse
Foglalkozási megbetegedés
A munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült,
valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült
egészségkárosodás, amely a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a
munkafolyamat során előforduló fizikai-, kémiai-, biológiai-, pszichoszociális, és ergonómiai
kóroki tényezőkre vezethető vissza, illetve amely a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb
vagy kisebb igénybevételének a következménye.

6. 2 Az anyagmozgatás munkavédelmi vonatkozásai (RST műveletek)
Az anyagmozgatás nem csupán a tényleges szállítást jelenti, hanem három részművelet
összességét: rakodás, szállítás, tárolás. E három művelet kezdő betűiből alakul ki az RST
rövidítés, amelyet gyakran használnak az anyagmozgatásra. Az ipari termelés – mint minden,
munkamegosztáson alapuló tevékenység – nélkülözhetetlen velejárója az anyagmozgatás.
Mivel az anyagmozgatás különböző rendszerek között történik, munkavédelmi szempontú
vizsgálatánál rendszerelméleti megközelítést kell alkalmazni.

6. 2. 1 Az anyagmozgatás fejlesztésének általános feladatai
A cél az anyagmozgatás optimális kialakítása. Minél gazdaságosabban működjék, az átfutási
idő csökkenjen, a kapacitás-kihasználtság növekedjék. Munkaerő gazdálkodási szempontból a
faladat az élőmunka megtakarítása és az anyagmozgatás gépesítésének fejlesztése.
Magyarországon egy közel egy évtizedes statisztika szerint az üzemekben a dolgozók mintegy
20% mennyisége foglalkozik RST folyamatokkal – közülük sokan egyéb beosztás mellett,
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mintegy mellékesen. A balesetek 40-a, a halálos balesetek 60%-a az RST folyamatok során
következett be. A balesetek súlyossága az átlagosnak mintegy másfélszerese volt.
A fejlesztés során nem a mindennél hatékonyabb anyagmozgató gép tervezése a cél, hanem
az, hogy az anyagok és eszközök optimális mennyiségben és időben álljanak rendelkezésre.
Az RST tevékenység gépesítése és automatizálása önmagában nem csökkenti a balesetek
számát és a veszélyeket, mert az nagyban függ az emberi magatartástól, sőt a nem megfelelő
konstrukciótól is. A túlságosan bonyolult kezelésű anyagmozgató gépek használata lehet,
hogy csökkenti a balesetek számát, de inkább növeli, mint csökkenti azok súlyosságát. Az
RST rendszerek biztonsági és kockázati elemzése jelentős segítséget nyújthat a balesetek
számának csökkentéséhez.

6. 2. 2 Az ember biztonsága az anyagmozgató rendszerekben
Az anyagmozgató rendszerekben az ember különböző feladatokat láthat el. A kézi
anyagmozgató rendszerekben ténylegesen anyagmozgató tevékenységet végez, a gépi
anyagmozgató rendszerekben pedig gépkezelőként érzékelő, adatfeldolgozó, vezérlő és
ellenőrző feladatokat lát el. A munkavégzés során különböző balesetek következhetnek be.
Az embert érő káros környezeti tényezők a munkavégzés közben
-

légszennyeződés,
kedvezőtlen klímaviszonyok,
zajhatások,
vibrációs hatások,
a nem megfelelő világítás káros hatásai, sugárzási hatások.

A rendszeren belül elkövetett emberi hibák fajtái:
-

nem megfelelő műszaki kialakítás (tervezési hibák),
szervezési hiba vagy hiány,
nem megfelelő emberi magatartás.

A leggyakoribb baleseti események az anyagmozgatásban:
-

a teher leesése, kicsúszása, kilengése,
a teher ütközése mozgó tárggyal vagy személlyel,
pálya elhagyás, billenés, borulás,
veszélyes géprészek villamos berendezések érintése
szerkezeti elemek elhasználódása, kopása, törése, stb.

A balesetek megelőzése a műszaki hiányok megszüntetésével, ezáltal csökkentve az
emberi kifáradást okozó tényezők számát:
-

a veszély eredetének megszüntetése,
a veszélyzóna elzárása vagy védelme,
az ember eltávolítása a veszélyzónából,
a veszélyzónában való tartózkodás esetére az egyéni védőeszközök kötelező használata
(például védősisak a lezuhanó tárgyak ellen, védőkesztyű a kézi anyagmozgatáshoz, stb.).
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A gépi anyagmozgató rendszerekben a munkavégző védelmét szolgáló berendezések:
- a géphiba és a külső hatások ellen védő berendezések (pl. visszafutásgátlók,
túlterhelésgátlók, stb.),
- az emberi hibából eredő veszélyhelyzeteket elhárító berendezések (pl. villamos és
mechanikus reteszelések, stb.).
Emelő- és rakodógépek
Az emelő és rakodógépek a terhet általában felemelve mozgatják aránylag kis távolságra
Daruk
A daruk a terhet a levegőbe emelve mozgatják. A levegőbe emelt teher szállítás közben
szabadon lenghet. A teher lehet ömlesztett anyag és darabáru.
Az alábbi anyagmozgatási műveletekben ajánlatos a daruhasználat
- a teher felvételi és lerakási pontja között jelentős szintkülönbség van,
- az adott munkatérség minden pontját ki kell tudni szolgálni,
- olyan terhet kell áthelyezni, amelyet tulajdonságai (alak, tömeg, méret) miatt máshogyan
nem lehet.
A daruval való munkavégzés feltételei
- megfelelő információk,
- az információk megfelelő feldolgozása (pl. a daru alkalmas-e a feladatra),
- a teher és a megfelelő energia álljon rendelkezésre,
- a daru és kezelője üzemképesen, a balesetmentes munkavégzésre alkalmas állapotban
legyen,
- a daru munkája csak akkor fejeződik be, ha a terhet letette és azzal minden kapcsolata
megszűnt.
A daruk fontosabb szerkezeti egységei (alrendszerei) önmagukban is számos veszélyforrással
rendelkeznek, ezen kívül a daru rendszerkapcsolataiból is származhatnak veszélyek, amelyek
kiküszöböléséről gondoskodni kell.
A daru legfontosabb alrendszerei és ezek veszélyei
A mozgatómű alrendszer mozgatja a terhet a megfelelő útvonalon. Részei:
- emelőmű – a függőleges mozgás biztosítása,
- haladómű – a daru haladó mozgásának biztosítása,
- forgatómű – a forgódaru forgását teszi lehetővé,
- billentőmű – a gém billentésének biztosítása az alsó és felső véghelyzet között, valamint a
nem mozgó gém biztonságos rögzítése.
Az acélszerkezet alrendszer veszi fel e teherből származó és egyéb erőhatásokat és átadja őket
az alváznak, támaszoknak.
A daru alváza, támaszai alrendszer a acélszerkezettől átvett erőhatásokat átadja a talajnak és
kijelöli a daru lehetséges útvonalát, amelynek végén végálláskapcsoló, vagy ütköző van.
A darun belüli energiaellátó alrendszer gondoskodik a mozgató alrendszer működéséhez
szükséges energiáról. Mivel e rendszer villamos táplálású, a daru sajátos veszélyeihez a
villamossággal kapcsolatos veszélyek is párosulnak. Ez utóbbiak elkerüléséhez szükséges az
érintésvédelmi szabályok betartása.
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A vezérlő alrendszer adagolja az energiát a mozgató alrendszer megfelelő eleméhez, a daru
ezen keresztül kapja az utasításokat. A daru indításához energiát biztosít, a daru leállítását
energia elvonással éri el. A megfelelő energia adagolással szabályozza a daru mozgását.
A teherfelvevő alrendszereket túlterhelés-gátlóval kell ellátni. A teher lezuhanását különböző
műszaki megoldásokkal igyekeznek meggátolni. A teherfelvevők fajtái:
Az alakzáró teherfelvevő eszközök a terhet oldható kötéssel felfüggesztve vagy alátámasztva
rögzítik (pl. horogfelvevő, kötöző kötél vagy sodrony, különböző fogók, ömlesztett anyagokat
felvevő szerkezetek: edények, markolók stb.). A felerősítéshez csak bilincses csatlakozást
szabad alkalmazni. A horog megfúrása vagy a horogszárhoz hozzáhegesztés tilos, mert belső
feszültségek keletkezhetnek.
Az erőzáró teherfelvevő eszközök a terhet súrlódási erővel, mágneses erővel vagy vákuum
létrehozásával rögzítik.
A kezelő ember is alrendszer. Munkája rendkívül összetett
- meghatározza az anyag darura erősítési módját,
- kiválasztja a megfelelő teherfelvevő eszközt,
- kapcsolatba hozza a teherfelvevő eszközt a teherrel,
- ellenőrzi a kapcsolat biztonságát,
- megállapítja a teher mozgatásának útvonalát,
- megfelelő eszközökkel irányítja a daru mozgását,
- a terhet leteszi,
- a terhet a daruról eltávolítja,
- folyamatosan figyeli a daru egyes részei, a daru és teher, valamint a daru és környezete
közötti kapcsolatot,
- megfelelő módon ellenőrzi a daru alrendszereinek biztonságos működését,
- tevékenységébe állandóan beépíti a daruval, a teherfelvevő eszközzel, a teherrel és a
környezettel kapcsolatos legfrissebb információit.
Az emberi munkavégzés biztonságának feltételei
- kellő intelligencia,
- megfelelő elméleti és gyakorlati készségek,
- a munka elvégzésére alkalmas pillanatnyi testi és szellemi állapot.
A darukezelő munkáját közreműködők segítik: a kötöző (a daru-teher kapcsolat létrehozója,
illetve megszüntetője), valamint az irányító (a darukezelőt segíti a teher biztonságos
szállításában). A daruval dolgozó személyek feladatkörét és képzésük elvét az Emelőgép
biztonsági szabályzat tartalmazza.
A daruk rendszerkapcsolataiból származó veszélyek
Az alrendszerei közötti kapcsolat harmóniája erőtani, mozgástani, a darun belüli energia
ellátási, vezérlési vagy irányítási problémák miatt megbomolhat. A daru egyéb
rendszerkapcsolatai is veszélyeket jelenthetnek.
A teherrel kapcsolatos műveletek számos veszélyforrással rendelkeznek. A teher a felvételtől
a lerakásig a daru részének tekinthető. A teherrel kapcsolatos műveletek során bekövetkező
balesetekben általában nem műszaki okok, hanem emberi figyelmetlenség és gyakorlatlanság
játszik szerepet.
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A teherfelvételkor a kötöző a teher alatt áll. A teher a függesztésből kicsúszhat, emelés során
felbillenhet és ennek következtében a kötöző megsérülhet. Ha a kötöző a helyes sorrendet
betartja (a teherfelvevő eszköz ráhelyezése és beakasztása a teherbe, a teherfelvevő eszköz
megfeszítése a daru emelőművével és a kötözőkötés egyenletes feszülésének ellenőrzése, a
teher emelése néhány cm magasra, a stabil felerősítés ellenőrzése, a teher továbbemelése), a
baleset elkerülhető.
A teher letevésekor a teher felbomolhat, vagy elgurulhat. Gyakoriak az emberi hibák:
helytelen távolságbecslés, a teher túlzott mértékű lengetése, nem megfelelő alátétek
használata. A veszélyes térben működő darunál két, egymástól független fékrendszert kell
alkalmazni.
A daru és az anyagmozgató rendszer információs és irányító részrendszere közötti zavarok
elhárítására szolgálnak a jelzések: a hangjelzés és a kódolt irányjelek.
A daru és a környezete közötti kapcsolat veszélyeit elhárítani hivatottak a biztonsági
berendezések: a túlterhelés-gátló (a daru névleges teherbírásának kihasználása), a
végálláskapcsolók (a daru minden mozgásánál működnek, veszély esetén kikapcsolnak), a
holtmenetek (a kötél utolsó két-három menete nem már csavarodik le), a biztonságos távolság
biztosítása a daru működése alatt (lengő teher alatt ne állj).

6. 3 A munkabalesetek száma, a jegyzőkönyvek feldolgozásának tapasztalatai
2003. évben az OMMF területi felügyelőségein feldolgozott, a munkáltatók által megküldött
munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján a munkabalesetek számát az alábbi 13. táblázat
tartalmazza.
A munkabalesetek számának alakulása (13. táblázat)
Év

2000

2001

2002

2003

2004

összesen

27214

25536

25284

25745

23872

súlyos*

266

223

262

216

282

halálos

151

124

163

133

160

csonkolásos**

352

367

279

259

325

* Súlyos munkabaleset = halálos + súlyos csonkolás + egyéb súlyos
** Csonkolásos munkabaleset = súlyos csonkolásos + egyéb csonkolásos
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A munkabalesetek alakulása 2000 és 2004 között

178. ábra
Halálos anyagmozgatási balesetek:
• 2002-ben: 6,
• 2003-ban: 5

6. 4 Balesetek, szakértések és az azokból levonható következtetések
Dr. Kása László emelőgép szakértő

6. 4. 1 Bevezetés
Emelőgépeknél bekövetkező balesetek utólagos kivizsgálásáról készített statisztika a
balesethez vezető elsődleges okokat az üzemeltetési körülményekre mintegy 25%-ban, a
kezelés hiányosságból származókra pedig közel 50%-ban jelöli meg, s csak a fennmaradó
esetekben szerepel a gyártói és részben a tervezési mulasztás. A statisztika pontosságát a
baleseti forrásként megjelölt elsődleges ok behatárolásánál jelentkező szubjektív ítéletalkotás
bizonyos mértékig befolyásolhatja, de a mindennapok gyakorlata szerint ez a befolyásolás
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nem lényeges. Megállapítható tehát, hogy az emelőgépeknél bekövetkező baleseti forrás a
döntően az üzemeltetés helyén és használat közben következik be.
Ez az összeállítás az utóbbi időben bekövetkezett emelőgépes balesetekről ad áttekintést. Itt
csak a baleset bekövetkezéséhez vezető események, műszaki okok, hiányosságok
ismertetésére kerül sor. A jogi felelősség kérdését nem vizsgáljuk, mivel - ha annak
megállapítására egyáltalán sor kerül, de személyi sérülés esetén mindig sor kell, hogy
kerüljön – ez a bíróság feladata.
A gyártási hiba kategóriába tartoznak a tervezésre (hibás számítás, formaadás), a helytelen
gyártástechnológiára, a megmunkálási hibára, valamint a hibás szerelésre visszavezethető
okok.
Az üzemeltetés hibája kategóriába kerültek az adott berendezés üzeme közben keletkező
olyan hibák, amelyek az előírás szerinti kezelés mellett a biztonsági berendezések hibás,
helytelen működésére, illetve a hiányos karbantartási, ellenőrzési tevékenységekre vezethetők
vissza.
A kezelési hiba csoportjába a helytelen, előírással ellentétes kezelés okozta károk kerültek.
Ebbe a csoportba tartozó károknál az idegenkezűség (nem a gép kezelője kezelte a gépet)
előfordul, de nem jellemző. Jellemzőbb a biztonsági kapcsoló, kulcs áthidalása, kiiktatása,
valamint a túlzott vakmerőség.
E terület statisztikai vizsgálatánál gondot jelenthet az a könnyű- és nehézgépkezelői
jogosultság jogszabályi értelmezési gyakorlata, mely szerint akkor jogszerű egy emelőgép
kezelése, ha a bizonyítványba bejegyzett géptípus megegyezik a kezelt emelőgép típusával a
típusszám mélységéig.
A kezelők hibájára visszavezethető kiugróan magas baleseti részarányt egyszerű lenne a
hiányos kezelő-képzésben látni, mert az emelőgépeknél (hasonlóan a gépkocsivezetéshez) a
gyakorlott és jól képzett kezelők is gyakran követnek el hibát, okoznak balesetet, anyagi kárt.
Az ok: az állandó veszélyhelyzet megszokásából adódó eltompulásra, fásultságra vezethető
vissza. Az ilyen érzés kialakulásának megelőzésére a munkapszichológia az időszakos,
ismétlődő képzést, oktatást javasolja, ahol a gyakorlatban bekövetkezett, vagy elméletileg
lehetséges eseményeket beszélnek meg, vizsgálnak, analizálnak.

6. 4. 2 Az utóbbi idők néhány jellegzetes darus balesete
6. 4. 2. 1 Daru felborulás (Mammut építkezés):
„Két év fogházbüntetést szabott ki a Széna téri Mammut I. bevásárlóközpont építésekor, 1998
februárjában két munkás halálával és többek súlyos sérülésével, valamint jelentős anyagi
kárral járó daruomlás ügyében az emelőszerkezetet telepítő cég ügyvezetőjére, N. I.-re a
Fővárosi Bíróság. A másodfokú jogerős ítélettel az FB két évre mérsékelte a Pesti Központi
Kerületi Bíróság által első fokon 2000 októberében a férfira - halált okozó, foglalkozás
körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt - kiszabott három év fogházbüntetést. Az
ítélet szerint a balesetben szintén súlyosan megsérült N. I. a szabadságvesztés felének
letöltése, azaz egy év után bocsátható feltételesen szabadlábra.
(MTI, 2003. február 6.)”
Esemény: A daru leszerelésekor az álló törzshöz képest a felső forgórész a kúszatási
helyzethez képest 180o-kal elfordított helyzetben volt, aminek következtében a törzs
elemeiben jelentős túlterhelés keletkezett, a törzs felső rácsrúdjai kibicsaklottak, a forgórész
lezuhant, és ez okozta a fenn leírtakat.
A szakértői vizsgálat megállapította, hogy a darut 1972-ben gyártották, és több olyan
mulasztást is tartalmazott a daru dokumentációja, ami a baleset bekövetkezéséhez vezetett.
Ezek:
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a.) A gépkönyv belsejében szerepel a daru forgórészének szerelés közbeni helyzetét előíró
rendelkezés. E szerint: amennyiben a szerelés közben nem tartják be a leírt elrendezést, akkor
a daru túlterhelődhet. Itt helyesen annak a mondatnak kellett volna állnia: Figyelem! Ezzel
ellentett helyzetben a daru törzs-szerkezete túlterhelődik és összeomolhat! E mondatnak
nemcsak a szerelési utasításban kellett volna szerepelnie, hanem a kezelőfülkében elhelyezett
táblán is.
b.) Az MSZ EN 292-2:1991/A1:1997 szabvány 1.1.2.c. pontja nem véletlenül rendelkezik az
összeomlott daruhoz hasonló esetre a következők szerint:
„A gyártónak a gép tervezése és gyártása során, valamint a használati utasítás
kidolgozásakor nemcsak a gép szokásos alkalmazási körülményeit kell figyelembe vennie,
hanem a gépnek az ésszerű belátás alapján elvárható használatát is. A gépet úgy kell tervezni,
hogy annak nem rendeltetésszerű használatát meg lehessen akadályozni abban az esetben, ha
az kockázatot von maga után. Egyéb esetekben a gép használójának a figyelmét fel kell hívni
a – tapasztalat szerint esetleg előforduló – tiltott használati módokra.”
Esetünkben a gyártó csak a szabvány idézett szövegének utolsó mondatával élt (mivel e
szabvány megszületése előtt készült a daru), igaz azt is eléggé erőtlenül tette.
c.) Ugyan az Emelőgépek Biztonsági Szabályzata előírja a szerelés alatti terület elkerítését, de
annak mértékét semmi sem határozza meg, még iránymutatás sincs rá. (Csak a leeső tárgyak
által veszélyeztetett területet kell lehatárolni, vagy azt a területet, ahova kirepülhetnek az
összeomláskor szétrepülő elemek, alkatrészek? Esetünkben 150 méter volt.)
A bírósági ítéletben jelentős hangsúlyt kapott a gépkönyvben leírtak figyelmen kívül hagyása.
N. I. több, mint 20 éve szerelte ezt a darut.
6. 4. 2. 2 West-End City építkezésen egy daru gémszerkezetének összeomlása
Esemény: A daru lebontását megelőző munkanapon a vízszintes gém egyik oldalán a két
összekötő csap közül egy kiesett, s mivel a másik már korábban hiányzott, a gém kibicsaklott,
az emelt teherrel együtt az alatta lévő zsaluzatra zuhant. A zsaluzat alatt egy ember dolgozott,
akinek halálát okozták a leomló zsalu elemek.
A szakértői vizsgálat megállapításai:
a.) Hiányos volt a daru időszakos vizsgálata, illetve azt nem megfelelően végezték el, mivel a
gémszerkezet összeerősítő csapok közül egy már korábban kiesett (a kiesés pontos időpontja
nem volt megállapítható).
b.) Az összeillesztő csapok kiesés elleni biztosító elemei egyes esetekben nem a gyártó által
előírt volt (rugós biztosító elem helyett kötöző huzal).
c.) A futómacska acélszerkezetén keletkezett kopási, ütközési nyomokat az üzemeltető nem
vizsgálta. Ezekből a nyomokból a csap kiesés lehetőségére következtetni lehetett volna.
d.) A gyártó cég nem járt el kellő gondossággal, amikor egy későbbi típusnál a gém elemeket
összekapcsoló csapoknál konstrukciós módosítást hajtott végre. Ezt a módosítást nem rendelte
el a korábban értékesített típusnál. (Kicserélte a hengeres, egyenként két rúgós biztosító
elemet tartalmazó csapokat fejes csapszegre és a megmaradt rugós biztosító elemeket a gém
középvonala felé helyezte el.) E konstrukciós váltóztatással elkerülhető volt annak a veszélye,
hogy a futómacska kereke kiüsse a rugós biztosító elemet.
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e.) Ugyan az Emelőgépek Biztonsági Szabályzata tiltja a daru hatósugarában való
munkavégzést, illetve a felemelt teher személy fölé való emelését, de az nincs meghatározva:
ezt az előírást hogyan kell értelmezni az építkezéseknél, hány szint, és milyen szerkezeti elem
kell a leeső teher elleni védelemhez.
A darut Németországból bérelték, 1980 előtt gyártották.
Bírósági ítélethozatalra még nem került sor.
6. 4. 2. 3 A 10 tonnás horogszerkezet leszakadása
Esemény: Kétemelőműves futómacskán a darukezelő hibás munkavégzése és oda nem
figyelése miatt (50t emelőmű helyett a 10t-t működtette) a horogszerkezet a végálláskapcsoló
mechanikus szétesése miatt a macskavázon felütközött, s mivel túlterhelésgátló nem volt
beépítve, valamint az elektromos motor túláram védelmét biztosító elemen beállított érték az
előírtat meghaladta, a darukötél elszakadt. A lezuhanó mintegy 500 kg súlyú horogszerkezet
egy ember halálát okozta.
A szakértői vizsgálat megállapította:
a.) A daru 1965-ben készült, az üzemével korábban semmi gond nem volt. Eredetileg az
üzemcsarnok padlója egy szintű volt, de a megváltozott technológia miatt pár évvel korábban
a csarnok egy részében mintegy 5 m mély szerelőgödröt alakítottak ki.
b.) A balesetet megelőzően mintegy három héttel korábban a darukezelő jelezte a 10 t
emelőmű végálláskapcsolójának meghibásodását. A hibát nem tudták elhárítani, s mivel a
végálláskapcsoló különböző emelési magasságoknál véletlenszerűen működött, azt
elektromosan kikötötték. A darukezelőt figyelmeztették: a felső helyzetben vigyázzon, míg
végleg kijavítják a hibát.
c.) A daru működtetése kombinált, hordozható kezelőegységről történt, de a 10 és 50t-s
emelőegységek egyenkénti működtetésének kiválasztása csak a vezérlő kapcsolók
működtetésével történik, nem kell kiválasztani egy előválasztó kapcsolóval az adott
emelőművet.
d.) A balesetet megelőzően az 50t horogszerkezetet az alsó helyzetből a felsőbe kellett üresen
mozgatni, ami az adott emelési sebesség mellett 4-5 percet is igényelt. A darukezelő rutinból
elindította a mozgást úgy, hogy nem győződött meg arról, melyik horogszerkezet kezd
emelkedni (az 50t horog mozgását csak tartós megfigyeléssel lehet észlelni), elfordult és
munkatársaival beszélgetni kezdett. A helytelen vezérlőkar működtetésére csak a darukötél
elszakadásának hangja hívta fel a figyelmét.
e.) A baleset közvetett kiváltó oka a csavarorsós, bütykös kialakítású végálláskapcsoló
működésképtelensége volt. Ezt nemcsak az elektromos rendszerből való lekötése
eredményezte, hanem a megváltozott üzemeltetési körülmények, mert a végálláskapcsoló alsó
működési helyzete a padló síkjára, s nem a szerelőgödör aljára volt beállítva. A
horogszerkezet gödörbe való beengedésekor a végálláskapcsoló mechanizmusa szétesett, s
csak hosszadalmas javítással lehetett a hibát elhárítani. A 10t-s emelőmű szerelőgödörben
való működése esetleges volt (évente 0-2 alkalom), ezért elterjedt, hogy időnként a
végálláskapcsoló megbolondul, mert annak a működő képtelenségét rendszerint nem
közvetlenül a szerelőgödörben való használat után észlelték.
f.) A darun a baleset előtt kétszer is elvégezték a munkavédelmi megfelelőségi vizsgálatot.
Mind a két alkalommal nyilatkoztak arról, hogy a végálláskapcsoló megfelelően működött, és
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az emelőművekben van túlterhelésgátló. (Ez utóbbiról volt dokumentáció, de nem került
kivitelezésre. Igaz a tervben szereplő túlterhelésgátló a balesetkor nem is tudta volna betölteni
a szerepét.) Az egyik tanúsítás a rádiófrekvenciás vezérlés átalakítása után történt, ekkor nem
kifogásolták az emelőművek választó kapcsolójának hiányát.
6. 4. 2. 4 Kosaras személyemelő lezuhanása
Az esemény: Kosaras személyemelővel egy építkezésen kéményt bontottak. A gépkezelő a
talajszintről vezérelte a berendezést, a kosárban két személy végezte a bontást. A kémény
felső betonkoszorúját a kosárba húzták, majd lefelé való mozgásukkor az egyik gémtartó
húzásra igénybevett hidraulikus hengerének szeme szétszakadt, a gém lezuhant. A kosárból
kizuhanó egyik munkás olyan súlyos fejsérülést szenvedett, hogy a kórházban meghalt, míg a
másik 8 napon túl gyógyult.
A szakértői vizsgálat megállapította:
a.) A berendezést jelentős mértékben túlterhelték, mert 180 kg terhet emeltek be a kosárba,
holott e berendezésekkel terhet sem emelni, sem süllyeszteni nem szabad.
b.) Semmit sem tartottak be az emelőgépekre és a személyemelőkre vonatkozó biztonsági
követelményekből (tulajdonos, üzemeltető, kezelő, irányító, védőeszközök, stb.)
c.) A berendezés műszaki állapota nem volt megfelelő. Korábban terveztek a legfelső
gémen megerősítést, azonban a terveket készítő „emelőgép szakértő” (kamarai szakértői
engedélye rendben, a szakértői névjegyzékben szerepel) szerencséjére a terveket nem
valósították meg, mivel a tervező úgy helyezett el a kosár közelében mintegy 50 kg
acélszerkezetet erősítésként, hogy nem írta elő a berendezés teherbírásának csökkentését.
d.) A Fővárosi MMF vizsgálata megállapította, hogy korábbi szakértői vizsgálatok az egyes
szerkezeti elemek rossz műszaki állapota miatt két alkalommal, 20-20 kilóval csökkentették a
berendezés megengedett teherbírását, de ez nem került feltüntetésre a berendezésen, illetve
nem került bevezetésre a dokumentációba, mivel ilyennel a szerkezet nem rendelkezett.
(Gépjárműves dokumentuma megvolt.)
e.) A berendezés 1974-ben készült, eredetileg betonszivattyú gémszerkezetének, majd a
csőrendszer lebontása után átalakították személyemelővé.
Bírósági ítélethozatalra még nem került sor.
6. 4. 3 Összefoglalás
A felsorolt példákból látható, hogy az emelőgépek területén bekövetkező balesetek rendszerint
nem csak egy okra vezethetők vissza, az esetek többségében nem csak egy személy, hanem egy
szervezet, vagy szervezetek együttes közrehatása mellett következnek azok be. Ritka kivételtől
eltekintve több személy felelőssége merül fel a tervezőktől a gyártókig, sőt a berendezés
átvételénél közreműködők köréig bezárólag. Felmerül annak a kérdése, miért nem tették meg az
érintettek időben a megfelelő intézkedéseket? Minden bizonnyal állítható: a láncolatban
résztvevők a hiányosság(ok) észlelésekor felelősségüket illetéktelenségükre való hivatkozással
hárították el.
Tudatosítani kell az emelőgépekkel munkakapcsolatba kerülőknél a csapatmunka szemléletét,
mert ez a záloga e berendezések biztonságos üzemeltetésének.
A bekövetkezett balesetekért, ha jogilag nem is, de erkölcsileg mindenki felelős, akinek
korábban módja lett volna az elhárításában valamikor is közreműködni!

177

7. fejezet Csörlőzés
Főként a műszaki mentések a normál munkavégzéstől merőben eltérő helyzetei – a
munkavégzés biztonsága szempontjából is – az átlagostól eltérő megoldásokat igényelnek.
Közúti baleseteknél gyakran előfordul, hogy a roncs megközelíthetősége, helyzete, tömege, a
talajviszonyok, vagy egyszerűen a roncs gyenge szerkezetéből adódóan nem tudjuk daruval
megközelíteni, megemelni a terhet. De ebben a helyzetben is kell valamit tennie a tűzoltónak,
hiszen ezt kívánja meg a mentendő személy, a nagyszámú „nézősereg”, és nem kevésbé a
tűzoltó eskü. Ezekben az esetekben kell bevetni be, alkalmazni a darura szerelt ROTZLER
TREIBMATIC 200/2 típusú vonócsörlőt.
Csörlő
A csörlő hajlékony vonóelemmel (a tűzoltó járműdarunál acélsodronykötél) teher húzására,
mozgatására vagy emelésére használt szerkezet. A csörlő kizárólag talajhoz tapadó terhek
húzására szolgál a névleges húzóerőig. Teheremelés csökkentett teherrel (a névleges húzóerő
50%-a) lehetséges. Ennek során meg kell akadályozni a teher forgását. Tilos vele vontatást és
személyszállítást végezni.
A csörlőmű két munkafokozatban dolgozhat:
”Tehermenet” üzemmódban a névleges húzóereje 200kN, legnagyobb kötélsebessége
14m/perc.
”Gyorsmenet” üzemmódban a névleges húzóerő 50kN, legnagyobb kötélsebesség 40m/perc.
Az acélsodronykötél átmérője 24 mm, hossza 90 méter.
A csörlőmű hajtása hidraulikus szivattyú segítségével történik, amelyet a jármű mellékhajtása
hajt meg. A TREIBMATIC hajtóművét egy hidraulikus motor hajtja meg. A csörlő
kötélvezetése vízszintes, függőleges irányú kötéldob elrendezéssel. A csörlőkötél
kivezetésének iránya a gépjármű menetirányával ellentétes.
A TREIBMATIC-ról lefutó, tehermentesített acélsodronykötél egy görgőpályán keresztül jut
a tárolódobhoz, és nyer rajta elhelyezést. A tárolódob tárolja a TREIBMATIC-ról lefutó
tehermentes acélsodronykötelet.
A vonóelem kötéldobra csévélődik és visszafutását kilincsszerkezetes vagy más megoldású
önműködő fékszerkezet akadályozza meg, a kötél lazulását, hurkolódását és elfogyását,
dobról való lefutását szenzorok figyelik, melyek adott esetben leállítják a csörlőművet.
Ferde irányú húzásnál a vízszintes és függőleges tengelyhez képest a kötél legfeljebb 2x25°
szögeltérésig biztosítja a maximális (200 kN) húzóerőt. Ennél nagyobb szögeltérés esetén –
2x90°-ig a húzóerő lekorlátozódik 100 kN-ra.
A csörlőmű vezérlése a kezelőegység segítségével történik, amely egy hosszabbító kábellel
közvetlenül az elektromos egységhez csatlakoztatható.
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Horgony
A horgony egy olyan stabil pont (hely, tárgy, stb.) amihez biztosan rögzíteni tudjuk a csörlőt a
teher vontatása, emelése céljából.
FONTOS! A horgonynak olyan kivitelűnek kell lennie, hogy elbírja viselni a csörlő által
kifejtett vonóerőt, a teher súlyát, az esetleges túlterhelést és a vontatás, emelés közben nem
mozdulhat el!
A horgony lehet természetes és mesterséges kivitelű.
Természetes horgonyok
-

fák törzse (egy, több),
erősebb növényzet,
építmények részei, műtárgyak, oszlopok,
gépjármű(vek).

Mesterséges horgonyok
-

cölöp,
fésűs lemez,
függőleges,
lemezes föld,
menetes föld,
árokhorgony talpfákkal,
építőipari.
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Élő fák horgonykénti igénybevételénél a fák kérgét – alátét fákkal – a bevágódástól, sérüléstől
óvni kell!
Személyi feltételek
Csörlőt önállóan az kezelhet, aki
• arra orvosi vizsgálat alapján alkalmas (1/1981. (III.31.) EÜM r.
• rendelkezik az előírt képesítéssel,
• biztonságos munkvégzésre alkalmas állapotban van.
Előírt képesítés
• könnyűgép kezelői képzettség,
• a csörlőre vonatkozó típusismeret,
• teherkötözői vizsga,
• szakmai gyakorlat.
Szükséges létszám
A csörlő kezelésére egy fő szükséges. Az emelési, vonatási feladatokból adódóan szükség van
még teherkötözésre és/vagy teherirányítóra.
Felelősség
A csörlő kezelője felelős a csörlővel végrehajtott műveletekért, ezért:
• felülbírálhatja a teherkötöző munkavégzését,
• köteles figyelembe venni a veszélyt jelző figyelmeztetéseket,
• gondoskodnia kell a csörlőzés megkezdése előtt minden illetéktelen személy
(tűzoltó is) eltávolításáról a csörlőkötél lehetséges szakadásának területéről.
Közvetett irányítással végzett csörlőzésnél, az irányító személy a felelős a biztonságos
munkavégzésért.
A csörlő kezelőjének szolgálati ideje alatt a csörlő mellett kell tartózkodnia. Nem hagyhatja el
a csörlőt, amíg a teher függ rajta. A csörlő kezelője minden beavatkozás előtt köteles
megvizsgálni szemrevételezéssel a csörlő biztonsági berendezéseit, a fékek, a kötelek, a
rögzítések állapotát.
Kötelező védőfelszerelések
• védősisak,
• acélbetétes, csúszásmentes védőcsizma, védőbakancs,
• védőkesztyű.
Általános előírások
•

Ha a kezelő olyan rendellenességet vagy hibát észlel, amely veszélyezteti a csörlő,
ill. a veszélykörzetben tartózkodó személyek biztonságát, a csörlőzést abba kell
hagyni. A hibát haladéktalanul köteles a kezelő jelenteni, és az emelőgép naplóba
beírni.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Átalakítást a csörlőn végezni tilos. Javítás, karbantartás csak a kezelési és
karbantartási utasításban előírt mértékig végezhető.
A csörlőt csak a teherbírásának megfelelő igénybevételre szabad használni.
Kötelet toldani szigorúan tilos!
A csörlőzésnél a teher rögzítésére csak olyan teherkötöző, teherfelvevő eszközt
szabad alkalmazni, amelyet a teherkötöző (csörlőkezelő) szemrevételezéssel
megvizsgált, alkalmasnak tartott, azon egyedi nyilvántartási jel van,
Teherpróbán kipróbálták és ez megállapítható,
Alkalmas a teher emelésére, vontatására,
Nem sérült, nem deformált.
Olyan környezetben, ahol fennáll tűz-és robbanásveszély (A, B tűzveszélyességi
osztály, anyagok) belsőégésű csörlőt használni tilos!
Olyan környezetben, ahol a csörlőkötél szakadásakor szikraképződés veszélye áll
fenn, annak megelőzéséről célszerű gondoskodni (pl. habszőnyeg terítéssel).
A teher csörlőzése közben fellépő súrlódási erők csökkentésére (egyenetlen
talajon) célszerű pallókat, lemezt, farönköt, görgőt alkalmazni.
Lejtőn történő csörlőzésnél vagy olyan kárhelyszínen, ahol fennáll a lehetősége a
vonókötél súrlódásának, talajba vágódásának, sarokvédőt, kötélvédő görgőt kell
telepíteni (pl.: rakparton vízből jármű mentésénél.)

Gépjárműre szerelt csörlők
A csörlőt a gépjármű motorja (vagy a gépjármű motorja által meghajtott áramfejlesztő) hajtja
és vonóereje, vontatási sebessége motor teljesítményétől és fordulatszámától függ.
• A csörlőzés megkezdése előtt a gépjárművet megfelelő irányba, helyre kell
állítani, fékkel rögzíteni és a hátsó tengely elé nagyméretű ékeket helyezni.
• Figyelem! Ha a kiékelés nem elegendő (pl. lejtőn, csúszós úton), akkor a
járművet ki kell horgonyozni (szilárd parthoz kötni acélsodrony kötéllel vagy
másik járműhöz rögzítve).
• A csörlő kapcsolása előtt a sebességváltó karját „0” állásba kell állítani.
• Csörlőzéskor a darut letalpalni, a támlábakat kitolni szigorúan TILOS!
• A csörlő kötelének lecsévélésekor a kötelet több ember húzza a teherig, azt
soha ne húzzuk a földön.
• A csörlőkötelet kézi erővel mindig feszesen kell tartani.
• A kötél le-és felcsévélését mindig terhelt állapotban kell végezni, nehogy a
dobon a kötél fellazuljon.
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Húzatás csörlővel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Csörlőzésnél csak a gyártómű által meghatározott sodronyköteleket szabad
alkalmazni.
A tehermozgatás megkezdése előtt a mozgás veszélytelenségéről meg kell
győződni.
A csörlőzés megkezdése előtt minden akadályt (fák, kövek, stb.) el kell távolítani a
vontatás útvonalából.
Ha a teher veszélyesen elbillent, vissza kell engedni. A veszélyes elmozdulás okát
meg kell szüntetni.
Ha a kezelő nem biztos abban, hogy a terhet szabad-e mozgatni, akkor köteles a
közvetlen vezetőtől utasítást kérni.
A csörlőzés megkezdése előtt a munkát végzőknek az irányító jelzésekben meg
kell állapodniuk.
Az irányítótól kapott utasítást a kezelő köteles megtagadni, ha az ellentétes a
kezelési utasítással, vagy balesetet okozhat.
Olyan rendellenesség esetén, amely veszélyezteti a csörlő biztonságát, a csörlőt
azonnal le kell állítani, a rendellenességet a közvetlen vezetőnek jelenteni kell.
A terhet nem szabad a csörlőhöz kapcsolva hagyni és csak akkor szabad
visszaengedni, ha az anyagi kárt, balesetet nem okoz.
A teher stabil mozgatásáról próbamozgatással kell meggyőződni.
Csörlős, sodronyköteles közelítés közben, ha a sodronykötelet terelőcsigán vezetik
át, csak a terelőcsigánál irányt változtató kötél két megfeszülő szakasza által bezárt
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szögön kívül szabad tartózkodni. A két szár közötti szögnek legalább 90 foknak
kell lennie.
•

Az acélsodronykötelet, amennyiben a teher és a csörlő között megtörne (pl.: éles
saroknál) sarokvezetővel kell megvezetni.

•

Húzás közben a megfeszített csörlőkötél teljes hosszában, illetékteleneknek
mindkét oldalon csak a 1,5 –szeres sugárhossznak megfelelő távolságon kívül
szabad tartózkodni. Mozgásban lévő kötelet átlépni, arra rálépni nem szabad.
A csörlőzött terhet csak a mögött haladva szabad kísérni.
Az elakadt teher csörlő felőli végét csak a vonókötél fellazítása után szabad
megközelíteni. Azt megemeléssel, félrehúzással kell szabaddá tenni.

•
•

A csörlőzés végrehajtásának szabályai
1.
2.
3.
4.

A teher súlyának megbecsülése.
A jármű rögzítése.
A csörlő üzembe helyezése.
Ha szükséges, a csörlő és a terelőtárcsa rögzítési módjának kialakítása (horgony,
jármű, fa, stb.).
5. Teherkötöző eszköz kiválasztása.
6. Az erős kötési pont kiválasztása, a teherkötöző eszköz biztonságos rögzítése.
7. A csörlőkötél előfeszítése.
8. A biztonsági távolság ellenőrzése, minden személy eltávolítása a munka megkezdése
előtt.
9. A kezelő és irányító (teherkötöző) biztonságos elhelyezkedése.
10. Próbamozdítás után utolsó, áttekintő ellenőrzés.
11. A csörlőzés egyenletes sebességgel végzett végrehajtása.
12. A teher rögzítése (megcsúszás, elgurulás ellen).
13. A csörlő tehermentesítése, karbantartása, megtisztítása, visszaszerelése.
Emelés csörlővel
A csörlő daruként történő alkalmazásánál olyan emelési pontot kell kialakítani, amely
alkalmas a teher megtartására. A vonó-, illetve emelési erő megfelelő terelőtárcsák
alkalmazásával növelhető.
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Tilos a csörlővel olyan terhet emelni,
• amelyen személy tartózkodik,
• amely tömegközéppontja emelés közben veszélyes mértékben eltolódik,
• amely nem tartja meg saját tömegét,
• amely leerősített, lefagyott, beépített,
• amelyen más rögzítetlen tárgyak is vannak, vagy ahhoz más tárgyat támasztottak,
• amely a teherfelvevő kötözőeszközt rongálja,
• amelynek tömege meghaladja a csörlő, illetve a teherfelvevőeszköz teherbírását.
Megemelt teher alatt munkát végezni csak a teher biztonságos alátámasztása után szabad!
Csörlők alkalmazásánál előforduló veszélyforrások
•
•
•
•
•
•
•
•

A csörlőkötél elszakadása (a csörlőnél vagy a tehernél lehetséges, ezért szükséges
a másfélszeres biztonsági sugár alkalmazása).
A csörlő rögzítésére szolgáló horgony kiszakadása.
A kötözőeszköz lecsúszása, kiszakadása.
A vontatott teher el-, felakadása, hirtelen megindulása, megcsúszása.
A teher anyagának gyengülése (széttörés, kettéroppanás).
A csörlőkötél helytelen feltekeredése a kötéldobra.
A csörlőkötél sérülése (kopás, becsípődés, elvékonyodás, stb.) kötélszakadás.
Feszültség alatt lévő elektromos vezetékek közelében áramütés veszélye.

Üzemzavar elhárítás
•
•

•
•

Meghibásodás esetén a vontatást, emelést meg kell szüntetni, az eseményt
jelenteni kell.
A meghibásodás okának megállapítása után gondoskodni kell annak
megszüntetéséről, az ismételt üzembe helyezés előtt a hibát ki kell javítani, majd
szükség szerint gondoskodni kell a csörlő műszaki felülvizsgálatáról és az
üzembiztonság érdekében a szabványokban előírtak szerinti próbaterhelésekről.
Fentieket dokumentálni kell.
A csörlő csak a kezelési utasításban meghatározottak szerint üzemeltethető.
A sodronykötél szerelése, vezetése csak védőkesztyűben végezhető.

A csörlők alkalmazási lehetőségei
A, Terhek vízszintes irányú mozgatására
- közúti, vasúti, légi, vizi járművek vontatása,
- instabil helyzetbe került (dőlés, zuhanás veszély) részek, járművek rögzítése,
ellentartása.
B, Terhek függőleges, ferdeirányú emelésére, süllyesztésére
- terhek emelése,
- sérült személyek hordágyának függőleges mozgatása,
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-

járművek lejtőn felfelé mozgatása,
mélyépítési baleseteknél zsaluk, személyek biztosítása.

C, Sérült szerkezeti részek eltávolítására, rögzítésére
- sérült járművek szerkezeti részeinek széthúzása,
- sérült épületszerkezeti részek döntésére, húzatására,
- kifele dőlő épületszerkezeti részek állapotának rögzítése (összehúzatása, megtartása)
- leszakadással veszélyeztető szerkezeti részek felfüggesztése.
D, Húzóerő növelésére
- a csörlővel kifejthető erő növelése terelő tárcsa, tárcsák közbeiktatásával,
- több csörlő párhuzamos alkalmazása.
E, Terhek mozgatásánál keletkező energiák irányítására
- felakadt fák levételénél,
- kidőlt fa gyökértányérjának csapódása elleni biztosítás.
F, Terhek összetett mozgatására
- sérült járművek mozgatása autódaru és csörlő egyidejű alkalmazásával.
G, Személyek magasba, mélybe mozgatására
Külön szabályok és feltételek megléte esetén.
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Függelék
A darukönyv, az emelőgép napló
A darukönyv (179. ábra) a daru főbb adatait, és azoknak az adatait tartalmazza, akiknek
ellenőrzési, felügyeleti, karbantartási feladataik vannak a daruval kapcsolatosan. Tartalmazza
még a daru ellenőrzési jegyzőkönyveit, főbb meghibásodásait, javításait, alkatrészek cseréit.
A darukönyvet az emelőgép ügyintéző vezeti és tárolja. A darukönyv nem helyettesíti az
emelőgép naplót!
Az emelőgép naplót mindig a darufülkében kell tartani. Ebbe a gépkezelőnek minden
műszakos vizsgálat tényét és eredményét be kell jegyezni, valamint minden vélt, vagy valós
rendkívüli hibát, eseményt is ebbe kell leírni (meghibásodás, kötélhibák, horogsérülés,
szerkezeti elváltozás, stb.) és az emelőgép ügyintézőnek megmutatni.
A darukönyv tartalma
1. Főbb jellemzők
2. Az üzemeltetésre vonatkozó adatok, illetve azok változása
3. Üzemeltető (műhelyfőnök, részlegvezető vagy megbízott)
4. Karbantartó (osztály-, üzem-, művezető)
5. A darukönyv vezetéséért felelő személy (emelőgép ügyintéző)
6. Főbb javítások
7. Kötélcsérék
8. Statikus terhelés vizsgálati jegyzőkönyv
9. Földelési és szigetelési ellenállás mérések
10. A berendezés (gép) és a darukönyv ellenőrzése, vizsgálata
11. Eltérési engedélyek az előírásoktól
12. Üzembehelyezési engedélyek
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179. ábra A darukönyv előlapja

187

Emelőgép napló

180. ábra Az emelőgép napló
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A hazai tűzoltóságokonál megtalálható tűzoltódaruk főbb műszaki
adatainak összefoglaló táblázata
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Főbb
jellemzők

LIEBHERR LTM1070-1 TADANO-FAUN ATF 60-4 TADANO-FAUN BKF 35-4

A hordozó jármű
Alváz típusa
LIEBHERR
FAUN
Motor teljesítm.
300 kW (408 LE)
290 kW (394 LE)
Motor típus
6 hengeres, vízhűtéses,
6 hengeres, vízhűtéses
Liebherr motor (EURO2), OM541LA EUROMAT 1,
turbó feltöltő+intercooler
turbó feltöltő+intercooler
Lökettérfogat
12882 cm3
11946 cm3
Motor
1740Nm (1500 1/min)
1850 Nm (1080 1/min)
nyomatéka
Fékrendszer
2 körös légfék
2 körös légfék
Váltómű típusa
Allison HD 4560
ZF-AS TRONIC
Fokozatok sz.
6+1
12+2
1+2
1+2
Szállítható
személyek sz.
Elektromos
24V-os
24V-os
hálózat
Főbb méretek (menetkész állapotban)
hosszúság
12350mm
11780 mm
magasság
3850mm
3600 mm
szélesség
2700mm
2550 mm
össztömeg
48000kg
44000 kg
Maximális terhelhetőség
Daruzás esetén
700kN
600 kN
Emelőlift
terhelhetősége
Mentőcsörlő
200kN
200 kN
vonóereje
Támláb rendszer
Maximális
letámasztási
7200 × 8130
6270 × 7800
méret (mm)
Kiegészítő felszerelések
Málházott
emelőgerenda,
emelőgerenda,
teherkötöző eszközök
teherkötöző eszközök
Beépített
retarder, mentőcsörlő,
retarder, mentőcsörlő,
emelőháromszög,
emelőháromszög,
speciális málharekeszek, speciális málharekeszek,
elektromos meghajtású
kiegészítő hidraulikus,
vészüzemmód,
pneumatikus csatlakozók
pneumatikus csatlakozók.
Speciális funkciók
terepjáró képesség (8×4,
terepjáró képesség, (8×4,
Hordozó alváz
8×6), hidropneumatikus
8×6), hidropneumatikus
felfüggesztés, állítható
felfüggesztés, állítható
szintezéssel
szintezéssel
Tengelyek
3., 4. állandó,
3., 4. állandó,
meghajtása
1. kapcsolható
2. kapcsolható
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FAUN
290 kW (394 LE)
6 hengeres, vízhűtéses
OM LA EUROMAT 2,
turbó feltöltő+intercooler
11946 cm3
1850 Nm (1080 1/min)
2 körös légfék
ZF-AS TRONIC
12+2
1+2
24V-os

11850 mm
3800 mm
2550 mm
32000 kg
350 kN
7960 kg
200 kN

6200 × 7440

emelőgerenda,
teherkötöző eszközök
mentőcsörlő, emelővilla,
retarder, speciális
málharekeszek,
kiegészítő hidraulikus
csatlakozók.

terepjáró képesség, (8×6,
8×8), hidropneumatikus
felfüggesztés, állítható
szintezéssel
1., 2., 4. állandó,
3. kapcsolható
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