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BEVEZETŐ
Kedves 7. osztályos tanuló!
A Technika és életvitel 7. könyv a technika és az ember kapcsolatáról szól. Az ember
művi (technikai) rendszereket hozott létre a munkájával az évezredek során.
Egész életünkben fontos szerepet játszanak a rendszerek:
• gyermekként a közöttük lévő eligazodást tanuljuk;
• felnőttként pedig ezeket a technikai rendszereket tervezzük, gyártjuk, karbantartjuk, műveljük, kezeljük, használjuk, működtetjük őket.
A tudomány és a technika fejlődésével egyre bonyolultabb rendszerek vesznek
körül bennünket, ezért a képességeinket állandóan fejleszteni kell, válaszolni kell a
kor kihívásaira.
A Technika és életvitel 7. című tankönyv olyan technikai rendszereket vizsgál, elemez, amelyekkel közvetlen környezetünkben találkozunk, értelmezzük, használjuk
azokat. Szinte természetes számunkra, hogy villannyal világítunk, ha fázunk, bekapcsoljuk a fűtést, vagy vezetékes vízhálózatról kapunk vizet, de tudnunk kell, hogy
mindez egy-egy rendszer működésének az eredménye.
Ezt a tankönyvet jól tudod használni, akár városi környezetben, akár kertes lakóövezetben (faluban, kisvárosban, nagyváros kertvárosában, zöldövezetében) van az
iskolád.
A tankönyv első részében megismerkedhetsz a legfontosabb erőforrások előállításának, felhasználásának folyamataival; információtechnikai rendszerekről, a vízellátó,
gázellátó, közlekedési rendszerekről, azaz a közművekről és technológiákról lesz szó.
Az elmélethez gyakorlati feladatok: tervezések, szervezések, modellezések kapcsolódnak.
A tananyag lehetőséget ad gyártási folyamatok megismerésére, a tárgykészítés,
kisebb karbantartási-javítási munkák elvégzésére.
Az üzemek, intézmények látogatása, a tevékenység és a gazdálkodás megismerése során ki-ki kedvet kaphat a pályaválasztásra.
A tankönyv tartalmaz egy olyan tananyagrészt is, amelyben előtérbe kerül a különböző munkakörnyezetek megismerése, továbbá a munkahelyeken tett látogatások során szerzett személyes, helyszíni tapasztalatszerzés. Itt elsősorban agrár-, élelmiszer-feldolgozó vertikumokat* kívánunk megvizsgálni és bizonyos technológiák
nagyüzemi és otthoni alkalmazását is bemutatjuk. Nagy hangsúlyt kap az ételhigiénia, a gazdaságosság, a hatékonyság, a balesetek megelőzése. Ha a feltételek adottak
a kézműves-népművészeti munkákhoz, ezek beilleszthetők a kapcsolódó részekhez.
Valljuk, hogy a technikai környezetben való eligazodás bármely területen tanítható és elsajátítható. Ehhez természetesen jó könyvekre, korszerű eszközökre, szerszámokra van szükség.
Jó tanulást és eredményes munkát kívánnak a tankönyv szerzői
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A tankönyvben előforduló jelölések magyarázata
A színes betűvel írt kérdések és feladatok elvégzése nélkülözhetetlen a továbbhaladáshoz.
A balesetveszélyre piros színnel hívjuk fel a figyelmedet.
A kiegészítő anyagrészeket két hasábba szedve, a leckék címeit megcsillagozva
különítettük el a törzsanyagtól.
A színes, apró betűs szövegmezőben érdekességeket, kiegészítéseket olvashatsz. Megtanulásuk
nem kötelező, de szélesítik az általános műveltséget.

Projekt: olyan érdekes és kreatív munkák, feladatok, amelyeket párban vagy csoportban is elvégezhettek.
A *-gal jelölt fogalmak meghatározása a Fogalomtárban található.
További jelek és jelentésük:
Füzetbe dolgozz!
Végezz gyűjtőmunkát!
Kutass az interneten!
Páros munka
Csoportmunka
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BEVEZETŐ

AZ EMBER ÁTALAKÍTJA
KÖRNYEZETÉT

ENERGIA-ELŐÁLLÍTÁS ÉS -FELHASZNÁLÁS
ENERGIAFELHASZNÁLÁS KÜLÖNBÖZŐ KOROKBAN*
Az ember – mint a természeti környezet
része – észlelte a természetben lejátszódó
folyamatokat. Érzékszervei révén különbséget tudott tenni a folyamatok különböző állapotai között. Így önkéntelenül
„felhasználta” a folyamatok jellemzésére
az „energiaváltozás” különböző megje-

lenéseit. A Nap éltető energiasugárzását hőérzet formájában érzékelte. Azt is
megfigyelte, hogy a meleg szelek, a sebes vizű patakok vízárama, a villámlás és
a mennydörgés összefüggésben van a
Napból érkező „hatással”.

Tudod-e?
Ősidők óta foglalkoztatnak bennünket a természeti jelenségek. Érzéseinket a csodálattal vegyes
tisztelet és a félelem jellemezte. Őseink a mondák csodás alakjaiban személyesítették meg az őket
foglalkoztató jelenségeket. A finn Kalevala eposzban Etelitör a meleg szelek, Melatur a sebes vizű
patakok, Ukkó a villám és a mennydörgés megszemélyesítője. A görög mitológiában Poszeidón a
tenger, Akhelóosz és Péneiosz a folyamok, Podargé a vihar, Héliosz a Nap, Héphaisztosz a tűz istene.
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Az ember egyre inkább hasznosította
a környezetben zajló spontán energiaváltozásokat.
A vizek (mozgási) energiáját fa
szállítására, tutaj/csónak mozgatására
használta. Később, a földművelés elterjedése arra ösztönözte, hogy (a helyzeti
energiakülönbséget felhasználva) áradásos elárasztással oldja meg az öntözést.
Csatornákat, zsiliprendszereket épített,
és tudatosan használta a víz energiáját.
A vízikereket már meghatározott célokra alkalmazta, így őrlésre, vízemelésre,
fafűrészelő-, kovácsoló- vagy más gépek
működtetésére.
A szél energiájának hasznosítására is törekedett. Felismerte, hogy a szél
„bolondos”, változékony, csak az tudja
felhasználni, aki ismeri a széljárást. A vitorlás hajók egyre bonyolultabb vitorlarendszereivel fogták be a szelet. A szeles
vidékeken „munkára fogták”, őrlésre (gabona), vízemelésre hasznosították.
Az égből jött „vad” tüzet az ember
régóta ismeri. Később számos tűzgyújtó
AZ EMBER ÁTALAKÍTJA KÖRNYEZETÉT

eljárást fejlesztett ki annak érdekében,
hogy függetlenedjen a természeti jelenségektől.
A tűz energiáját melegedésre, ételek elkészítésére használták, de állatok
űzésére (szavannaégetés), fa irtására is
jó volt. A kerámiák égetésével szerzett
tapasztalatokat a fémek olvasztásában
használták. A „tűz” munkavégzésre való
felhasználását először Heron írta le i. e.
120 körül.
Milyen tűzgyújtó módszereket ismersz?
Olvass utána!

Felülcsapott vízkerék modellje

Tudod-e?
Kezdetben csak a fa szerkezetében kötött (kémiai) energiát használták fel,
de Babilonban már a felszínen talált bitument is égettek. Julius Caesar
[júliusz cézár] legionáriusai tüzeltek először kőszénnel a brit szigeteken. Kínában 2000 évvel ezelőtt már égettek olajat és gázt is.
Az ember természetes törekvése az anyag munkába fogása.
Az első úgynevezett örökmozgó* (perpetuum mobile) szerkezetek az 1200 körüli időkből ismertek. Az örökmozgók első cáfolatát Simon Stevin [szájmon sztevin] adta 1586-ban. Az energia megmaradásának törvényét Robert Mayer [robert májer]
fogalmazta meg 1842-ben.
Keress könyveket, amelyekben ötleteket találsz az örökmozgóra!
Milyen szerkezeteknek tartjuk a mai örökmozgókat?

Hogyan fejlesztette az ember a
hajók vitorlázatát? Olvass utána!

A szélenergia klasszikus
alkalmazása

Az emberré válás folyamatában jelentős szerepet játszott az ember által kifejthető energia hasznosítása. Tárgyak
mozgatására, evezésre, forgatásra gyakran használta saját kezével vagy lábával
kifejthető munkáját.
Az állati igaerő hasznosítása már i. e.
a 3. évezredben általánosan elterjedt.
Mely állatok igaerejét hasznosítja az ember a különböző földrészeken?
A különleges természeti adottságok
miatt egyes népek felhasználták a gejzírek, hőforrások, vulkánok energiáját.

Szélmalom

Projekt:
1. Tanulmányozd a szélmalom képét, és
képzeld el, hogyan vették figyelembe
a szélirány megváltozását a molnárok!
2. Milyen szerkezeti anyagból készítik a
vitorlázatokat, és miért? Kutass utána!
Ellenőrizd a tudásodat!
Milyen energiaátalakítás történik a vízkeréken (alulcsapott, felülcsapott)?
Milyen energiákat hasznosított az ember
a hajózásban?

Alulcsapott vízkerék

ENERGIA-ELŐÁLLÍTÁS ÉS -FELHASZNÁLÁS
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TERMÉSZETI ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSA NAPJAINKBAN
A természetben fellelhető energiaforrásokat két nagy csoportba oszthatjuk:
1. Megújuló az energiaforrás, ha (a vizsgált időszakban) az energiahordozóból
több keletkezik, mint amennyit felhasználunk. Ilyenek: a napsugárzás, a víz energiája, a szelek, az ár-apály energiája, a geotermikus energia, az úgynevezett biomassza.
2. Nem megújuló az energiaforrás, ha (a vizsgált időszakban) az energiahordozóból kevesebb keletkezik, mint amennyit felhasználunk. Ilyenek: a szén, a kőolaj és
földgáz, a hasadóanyagok.
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Az energiahordozók felhasználási arányai különböző korokban

Az ásványi energiahordozók egyenetlenül oszlanak el a világban. Az anyagok kiaknázása bányákban és kutak üzemeltetésével történik. A szenek és szénhidrogének
fő felhasználási területei:
• hőerőművi felhasználás: villamos energiát állítanak elő;
• ipari felhasználás: gázokat, műanyagokat, kenőanyagokat gyártanak belőlük;
• hőhasznosítás: épületfűtésre, technológiai hő előállítására, gépek (pl. gépkocsi) üzemeltetésre használjuk.
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1. reaktor

2. primer kör

3. szekunder kör

4. gőzturbina*

5. kondenzátor

6. tápszivattyú

7. generátor

8. hőcserélő

Atomerőmű folyamatábrája

1. tűztér

tüzelőanyag

2. gázturbina

3. kompresszor 4. generátor

Gázturbinás hőerőmű folyamatábrája

Kövesd a villamos energia termelését a folyamatábrák segítségével!
Projekt:
1. Állíts össze képgyűjteményt a megújuló energiák felhasználásáról!
2. Keress adatokat és fotókat hazánk vízi erőműveiről!
3. Készíts beszámolót a geotermikus energiáról és felhasználásáról!
Ellenőrizd a tudásodat!
Hogyan csoportosítjuk a természetben
fellelhető energiaforrásokat?
Mondj példákat az egyes csoportokra!
Mire használjuk fel az ásványi energiahordozókat?
Miért van szükség az erőművekre?

Energia a természetben

Vízi erőmű

Paksi atomerőmű
ENERGIA-ELŐÁLLÍTÁS ÉS -FELHASZNÁLÁS
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ELSŐDLEGES ÉS ÁTALAKÍTOTT ENERGIÁK
Az energia az anyagtól elválaszthatatlan tulajdonság. Kezdetben az ember az izomerő
energiáját használta fel, majd a Nap, a szél, a víz energiáját hasznosította. Az energiaéhség növekedésével a közvetlen környezetében lévő szerves anyagokat (nád,
szalma, fa stb.) égette el. A természet által átalakított szerves anyagokat csak a 18.
században kezdték tudatosan és nagy mennyiségben hasznosítani.
Az energiahasznosítás lényegileg energiaátalakítások sorozata. Az energialánc
első tagjának megválasztása önkényes, ezért az elsődleges energiahordozó tetszőleges lehet. Néhány átalakítás vázlata:
forgómozgás
villamos energia
világítás
növénynevelés
szél
gőz energiája
forgómozgás
villamos energia
villanymotor forgószén
villamos (jármű villamosmozgása) jármű mozgása
mozgása
Milyen berendezésekben történ
hetnek a nyilakkal jelölt át
ala
kítások?
Sorolj fel további energialáncokat!
Az összes felhasznált energia mintegy
70%-át fosszilis energiahordozó* (szén,
kőolaj, földgáz) szolgáltatja. Ezen energiahordozók kitermelése, szállítása és
felhasználása is jelentős környezeti hatáKülszíni fejtés*
sokat vált ki.
Milyen további célokra használunk még szenet?
A szén kitermelése ma már gépesített
módszerekkel történik, külszíni és mélyművelésű bányákban egyaránt. A bányák környezete a művelés befejezése után visszaállítható (rekultiválható). A szén felhasználása általában nem a kitermelés helyén történik. A felhasználó (erőmű, ipari üzem, vegyi üzem stb.) a bányától hosszabb-rövidebb távolságra van, ezért a szenet szállítani
kell. Az energiahordozó szállítása vasúton, közúton, vízen (folyami és tengerhajózás)
történhet. A széntüzelésű hőerőműveket a bányák közelében építették.
A szénhidrogének kiaknázása is sokat fejlődött az utóbbi évtizedekben. A kutak
környezete még ma is baleset-, tűz- és robbanásveszélyes területnek számít. A talaj,
a talajvíz, illetve a tengerek szennyezésének veszélye is fennáll. A szárazföldön lévő
kőolajkutak hozamának csökkenése miatt a kontinensek partjainál a tengerbe telepített mesterséges szigetekről fúrnak kutakat.
Milyen műszaki, gazdasági és környezeti problémákat kell megoldani
a tengeri fúrások során?
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A kőolaj tengeri szállítása óriási tartályhajókban történik. Ezek feltöltésére és lefejtésére speciális kikötőket építenek. A horvátországi Krk-sziget Omišalj nevű tengerparti kikötőjéből hazánkba is érkezik kőolaj.
AZ EMBER ÁTALAKÍTJA KÖRNYEZETÉT

A kőolajat és a földgázt országok, kontinensek között gyakran nagy átmérőjű csővezetékekből épített hálózaton szállítják. Ez a rendszer nagy mennyiségű kőolaj folyamatos, biztonságos szállítását teszi lehetővé.
Jellemezd a szállítás módját, a szállított anyag mennyiségét, a szállítás biztonságát! Figyeld meg, milyen óriási gépek dolgoznak a csővezetékek fektetésénél! Milyen környezeti károkat okoznak?
A rendszerbe – meghatározott távolságokban – nyomásfokozó állomásokat,
tisztítóállomásokat építenek be, hogy a
továbbításhoz szükséges nyomást biztosítsák, és a vezeték falára kirakódott
paraffint, illetve egyéb anyagokat lekaparják. A kőolajat és a földgázt szállítás,
feldolgozás, felhasználás előtt henger
vagy gömb alakú tartályokban tárolják.
A településeken, üzemanyagtöltő állomásokon gyakran láthatunk propánbután-gázpalackot tároló konténereket,
tárolóhelyeket.

Tengeri fúrótorony

Milyen célra használjuk ezeket? Milyen
biztonsági szabályokat kell betartani
ilyen tárolók közelében?
Terjed a gépkocsik gázzal való üzemelése is. A tankolás biztonságosan csak
töltőállomásokon lehetséges.
Projekt:
1. Hol folyik hazánkban kőolaj- és földgázkitermelés? Jellemezd a területet!
Kutass az interneten!
2. Hol vannak a legjelentősebb szénhidrogénkincsek a világon? Keresd meg a
térképen!
Keress Európát átszelő szénhidro3. 
gén-vezeték térképeket! Keresd meg a
nyomvonalat földrajzi térképen!

Földgázvezetékek

Gömb alakú tartályok

Ellenőrizd a tudásodat!
Hogyan keletkezik a szén, a kőolaj és a földgáz? Hogyan szállítják a kőolajat a termelőhelytől a feldolgozóig? Milyen környezeti hatásai lehetnek a szállításnak? Miért
törekszik az ember arra, hogy minél több megújuló energiát használjon fel?
ENERGIA-ELŐÁLLÍTÁS ÉS -FELHASZNÁLÁS
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A VILLAMOS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁSÁNAK KEZDETEI*
A villamosság jelenségével villámlás formájában már az ősember is találkozott.
Valószínűleg a villámlás segítette az embert abban, hogy a tűzzel megismerkedjen és „megbarátkozzon”. A görögök a
villámokat Zeusz nyilaiként értelmezték.
A görögök figyeltek fel először a
dörzsvillamosság jelenségére is. A borostyánkő (a fenyőfélék megkövesedett
gyantája) dörzsölésekor a könnyű tárgyakat (papírszeletke, hamu) magához
vonzza. Innen ered az elektromosság
(borostyán ’elektron’) elnevezés is. A görögök ismerték fel a mágneskő vonzó hatását is. A legendák szerint Thálész Kr. e.
600 körül tanulmányozta az elektromosságot.
Az elektromosság és a mágnesesség tudatos vizsgálatával William Gilbert
[viljem zsilbert] (1540–1603) foglalkozott
először. Felismerte, hogy az elektromosság hatása vonzásban, a mágnesesség
hatása forgatásban valósul meg. Fizikusok sora foglalkozott e két jelenséggel.
Gyakorlati szempontból különös jelentősége van a villámhárító feltalálásának,
amely Benjamin Franklin [bendzsemin
frenklin] (1706–1790) nevéhez fűződik. Az angol Stephen Gray [sztívn gréj]
(1666–1736) különböző anyagok elektro-
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Transzformátorállomás
AZ EMBER ÁTALAKÍTJA KÖRNYEZETÉT

mos vezetőképességét vizsgálta. Jelentős
előrelépést hozott a villamosság elektrokémiai úton (galvánelemek) való előállítása. A villamosság két legfontosabb
alkalmazása a jelátvitel és az energetikai felhasználás. A jelátvitel felismerése
és alkalmazása Weber (1833, Göttingen),
a villamosenergia-átvitel Deleuil [delöj]
(1844, Párizs) nevéhez fűződik.
Az első nagy teljesítményű „áramforrás”, a dinamó feltalálása Jedlik Ányos
érdeme (1871), aki fogyasztói berendezést, villanymotort is készített. Találmányait nem publikálta, így a nemzetközileg nyilvántartott elsőbbség nem az övé.
Az iparilag is jól működő dinamó Werner
Siemens [szímensz] (1867) találmánya.
A villamos energia vezeték útján tör
ténő tetszőleges távolságra vezetése
Deprez [döpré] (1881) eredménye. A gaz
daságos átvitel biztosítására szükséges
transzformátor Bláthy Ottó (1860–1939),
Déri Miksa (1854–1938) és Zipernowsky
Károly (1885–1942) közös munkája (1885).
Hazai viszonylatban az első, egész városra kiterjedő elektromos rendszert Temesvárott (1884) építették ki. Ezt követte
a hazai városi erőműhálózat kiépítése.
A kezdeti korszakra jellemző, hogy a villamos energiát dugattyús gőzgépekhez
kapcsolt generátorok biztosították. Később dízelüzemű gépegységeket is használtak (Nagykőrös, 1910). Ezek a rendszerek kezdetben egymástól gazdaságilag
és műszakilag is függetlenül működtek.
Az 1920-as évektől kezdve felgyorsult
a villamosítás: főként a „meglévő telepekre” építve fejlesztettek, ezáltal egyre
nagyobb rendszerek jöttek létre. A mai
villamosenergia-termelés fontosabb erő
műveit és tüzelőanyagukat a következő
oldal táblázata mutatja be.

Tudod-e?
A hazai erőművek által kibocsátott égéstermékekben évente:
~ 430 ezer tonna kén-dioxid,
~ 41 ezer tonna nitrogén-oxid,
~ 20 ezer tonna szilárd szennyező anyag van.
A villamosenergia előállításánál tanultuk, hogy
a generátor által termelt áramot vezetékeken,
elosztóhálózatokon keresztül juttatják el a felhasználókhoz.

A hazai villamos alaphálózat 750, 400
és 200 kV-os rendszerű, amely a környező országok villamos rendszereivel napi
kapcsolatban van. Ezeket a rendszereket
és a fogyasztói hálózatokat alállomások
kapcsolják össze.
A villamos energia iránti igény nem
egyenletes. Az energiaelőállítás során
annyi energiát kell a hálózatba vinni,
amennyire éppen igény van. A termelést
és a fogyasztást összhangban kell működtetni.

Erőmű
Bakonyi Erőmű Rt.
Budapesti Erőmű Rt.
Dunamenti Erőmű Rt.
Mátrai Erőmű Rt.
Paksi Erőmű Rt.
Pécsi Erőmű Rt.
Tiszai Erőmű Rt.
Vértesi Erőmű Rt.
Áramszolgáltató erőművek

Tüzelőanyag
barnaszén
olaj + gáz
olaj + gáz
lignit
nukleáris
kőszén
olaj + gáz
+ barnaszén
barnaszén
olaj + gáz

Hazai erőművek és tüzelőanyagaik

Háztartási fogyasztók
világítás
televízió
hűtőgépek
rádió
klíma
mobiltelefon-töltő
elektromos tűzhely
vízmelegítő
mosógép
hősugárzó
vasaló
hajszárító
számítógép
mikrohullámú sütő
Háztartási fogyasztók

A fogyasztást több szempontból elemezhetjük. A hazai fogyasztás arányait az
alábbi kördiagram érzékelteti. A lakossági fogyasztás igen sokféle lehet.
Állítsd rangsorba – családi tapasztalataid alapján – a táblázatba foglalt háztartási fogyasztásokat! Egészítsd ki a felsorolást!
Projekt:
1. Keresd meg térképen a hazai erőműveket!
2. Honnan kapják a tüzelőanyagot? Mely
területekre koncentrálódnak a szenynyező anyagok?
Ellenőrizd a tudásodat!
Kik voltak azok a magyar feltalálók és kutatók, akik elektromos berendezéseket
fejlesztettek? Milyen biztonsági szabályok vonatkoznak a villamos készülékek
működtetésére?

41%

38%

13%
2%
1%

2%

3%

lakosság

közvilágítás

termelés

egyéb

általános

viszonteladás

közlekedés

ENERGIA-ELŐÁLLÍTÁS ÉS -FELHASZNÁLÁS
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A VILÁGÍTÁS FEJLŐDÉSE
A sötétség eloszlatásának legősibb eszköze a tűz volt. Az embert az égi villámok fénye
igézte meg, dörzsölve, csiholva tüzet rakott, s nappalt varázsolt a sötétség helyére.
Valószínűleg az égő fadarab adhatta az ötletet a fáklya feltalálásához. A szurokba
mártott bot erős fénnyel világított. A fáklyát inkább a szabadban használták. Belső
megvilágításra mécseseket alkalmaztak. Az ember tapasztalta, hogy az állati zsiradék
jól ég. Ez adta az ötletet, hogy zsiradékkal átitatott növényi rostokat gyújtson meg.
Ezeket az ősi mécseseket kivájt kődarabban helyezték el. Később a mécseseket is
tökéletesítették. A zsiradékot olaj váltotta fel, amelybe kanócot tettek. A fényerősség
növelésére és a léghuzat ellen burával vették körül.
Az ókori görögök, rómaiak a gyertyát is ismerték: faggyúból vagy viaszból készítették, amelynek közepébe kenderszálat húztak. Hátrányuk volt, hogy használat közben megpuhultak, elhajoltak.
Tudod-e?
Az olajlámpás a 18. században Angliában élő Aimé Argand [emé argan] nevéhez fűződik. „Argand-féle lángozónak” nevezték. A lényege, hogy a kanócégő vége cső alakú volt, így a láng belülről is kapott levegőt. Az 1784-től használt Argand-féle lámpát egy francia gyógyszerész, Antoine
Quinquet [antoan kvenké] üvegcilinderrel látta el, s ezért kvinketlámpának nevezték.

Tanulmányozd a képeket! Mely világítási eszközöket ismered fel? Hasonlítsd össze az
olajlámpást és a cilinderes lámpát fényesség, illetve környezeti hatás szempontjából!
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Tisztább és modernebb világítóeszköz
a gázlámpa, amely a 18. században jelent meg. Feltalálója a skót William Murdoch [viljem mördok] volt. Egyre több
gázgyárat építettek, hogy a városok világítását megoldják (a világítógázt szénből
állították elő, levegőtől elzárt reakcióval).
Az elektromos áram világítás céljára történő felhasználásával a 19. században
kezdtek foglalkozni. Az elektromos kisülés tapasztalatait felhasználva dolgozták
ki az ívlámpa alapelvét. Az ívlámpa fényét a lámpában lévő folytonos, gyenge
elektromos kisülés biztosította. A villamos világítást az izzólámpa feltalálása vitte
győzelemre. Edison [edizon] találmánya sikert aratott. Ő az izzószálat (szén) légmentesen záródó üvegburában helyezte el, amelyből kiszivattyúzta a levegőt.
A kutatások a szénszál helyett a fémszál alkalmazásának irányába folytatódtak. Ebben a kutatási folyamatban nagy érdemeket szereztek a magyar kutatók. Millner Tivadar vegyészmérnök és társai tökéletesítették a wolfrámszálat. Bródy Imre azzal növelte az izzólámpa élettartamát, hogy a burába kriptongázt töltött, a korábban használt
nitrogén és argongáz helyett.
AZ EMBER ÁTALAKÍTJA KÖRNYEZETÉT

Napjainkban többféle villamos lámpa
van forgalomban. Utcáinkon, munkahelyeinken fénycsövek* világítanak, amelyeket szintén tökéletesítettek. Az 1980as években jelentek meg a kompakt
fénycsövek, amelyek mai változatai már a
normál izzó helyére is beszerelhetők.
A világítással jelentős villamos energiát tudunk megtakarítani. Amikor világítótesteket vásárolunk, fontos szempont a
bekerülési költség mellett az élettartam,
a fény kialakulásának ideje, a fény színe.

Budapest díszkivilágítása

Tudod-e?
Egy 20 wattos kompakt fénycső egy 100 wattos hagyományos izzó fényteljesítményét adja le, így
jóval kevesebb energiát fogyaszt. A hagyományos izzó átlagos élettartama 1000 óra körül alakul,
a kompaktok viszont 10–15 000 órán át is működőképesek.

Miért használunk közvilágítást? Milyen fényforrásokat láthatunk a közlekedési csomópontokban?
Az alábbi vizsgáló modellben a kiválasztott fogyasztó villamos fogyasztását és az
adott hely megvilágítási erősségét tudjuk mérni. A műszer beállítását követően a
megfelelő nyomógomb lenyomásával zárjuk az áramkört.
Fényforrás

Izzólámpa

Halogén
izzó

Kompakt
fénycső

Burkolt
kompakt fénycső

LED
fényforrás

Villamos teljesítmény
Megvilágítás erősége

42 W
2410 Lux

31 W
3030 Lux

10 W
1730 Lux

11 W
1380 Lux

2W
2230 Lux

Projekt:
1. Tanulmányozd, milyen információt találsz az izzólámpákon, illetve a csomagolás dobozán!
2. Tanulmányozd a táblázat adatait! Melyik fényforrás fogyaszt legtöbb energiát? Melyik fényforrás
világít legerősebben? Melyik forrást alkalmaznád
helyi megvilágításként, melyiket általános világításként. Indokold!
Ellenőrizd a tudásodat!
Milyen eszközöket készített és használt az ember a világításra? Miben hasonlítanak és miben térnek el ezek
egymástól?
Ismertesd azokat a módszereket és eszközöket, amelyek segítségével takarékoskodni lehet a világításra felhasznált villamos energiával!
ENERGIA-ELŐÁLLÍTÁS ÉS -FELHASZNÁLÁS
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AZ ENERGIA ÁTALAKÍTÁSÁNAK KÖRNYEZETI PROBLÉMÁI*
Az ember céljai érdekében a természeti
energiákat átalakítja, hasznosítja. A né
pes
ség növekedése, a technikai rendszerek fejlesztése mind több energia
felhasználását követeli. Az energiaátalakítás és -hasznosítás azonban környezeti
beavatkozásokkal jár.
A társadalom egyrészt követeli a
fejlesztéseket (például autógyárakat, trolyákat, lakásépí
libuszvonalakat, autópá
téseket…), másrészt kifogásolja az ener
giaárak növekedését, fél a nagymé
re
tű

erőművektől és meggátolja az erőművi
hulladékok lerakását. Ezek a problémák
gyakran elégedetlenséghez, tár
sadalmi
konfliktusokhoz vezetnek.
Az energiafelhasználás hatása a természeti környezet egyensúlyára a legveszélyesebb.
A bányák, a meddőhányók*, az energetikai hulladéklerakók közvetlenül veszélyeztetik a talajt, a talajvíz háztartását.
Nehézfémek, szénporok, szénhidrogének kerülhetnek a talajba, a vízbe.

Tudod-e?
 z iparszerű széntermelés hazánkban 1759-ben Brennbergben kezdődött. Még ebben az évA
században Pécs környékén, Nógrádban, Borsodban, Bánságban is nyitottak bányákat. Ma a
legfontosabbak Visonta (1964) és Bükkábrány (1985) bányáinak külszíni fejtései. Miért zártak
be bányákat Magyarországon?
A bükkábrányi bányában 1998-ban 3 688 843 t szenet bányásztak, és 14.314.669 m3 meddőt*
takarítottak le a szénrétegekről. Ezt a szenet is a Mátrai Erőmű kazánjaiban tüzelik el. A Mátrai
Erőmű összteljesítménye 950 MW. A hazai villamosenergia-termelés ~ 13%-át állítja elő. Mit
csinálnak a lehordott meddő anyagokkal?
Az ásványi szenek kéntartalma jelentős: 2–8% is lehet. A füstgázba kerülő kén kén-dioxiddá ég
el, majd a füstárammal kerül a légtérbe. Itt nedvességet vesz fel és kénessavvá alakul. Egy része
szilárd részecskékre (korom, pernye, por) tapad, másik része a felhőzetekbe kerül. A maró hatású szilárd részecskék korróziót (’az anyag felületéből kiinduló rongálódás’) okoznak az épületeken, gépjárműveken. A felhőzetbe került kénvegyületek savas eső formájában szennyezik a
környezetet. Milyen hatásai vannak a savas esőknek?
A levegőbe jutó égéstermékek egy része (CO2) más gázokkal együtt (pl. metán) üvegházhatást
hoz létre. Ezek a gázok a Föld légkörében egy olyan burkot alkotnak, amely átengedi a Nap látható sugarait. A napsugarak a növényekről, tárgyakról visszaverődnek hősugarak formájában.
Ezeket azonban az üvegházgázok már nem engedik ki a légkörből. Következmény: a légkör
felmelegedése. Milyen (közvetett) hatásai vannak az üvegházhatásnak?
Az ózon (O3) a természeti folyamatok következtében keletkezik, főként a Föld légterének felső
szakaszában,10–40 km között helyezkedik el. Az ózon az égéstermékek egyik fontos alkotója
lehet. Magas hőmérsékleten (égéstérben) a levegő oxigéntartalmából keletkezik. Az ózonréteg védelmet nyújt a földi életnek a veszélyes ultraviola sugárzás ellen. A légkörbe kerülő
szennyező anyagok egy része bontja az ózonréteget. Ezzel ún. ózonlyukak jönnek létre. Milyen következményei vannak az ózonréteg csökkenésének? Mely anyagok csökkentik az ózon
mennyiségét?
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Az ásványi energiahordozók égetése során felszabaduló káros gázok és
AZ EMBER ÁTALAKÍTJA KÖRNYEZETÉT

szilárd anyagok (pernye) szennyezik a levegőt, a talajt és a vizeket.

Ha turmixitalt kívánunk készíteni, akkor megfelelő jellemzőjű forgómozgásra
(mechanikai energiára) van szükségünk.
Ezt a villamosenergia-hálózatból nyert
energia átalakításával kapjuk.
Hogyan nyerjük a villamos energiát?
Ismételjünk! Ha hőerőművel állítjuk
elő, akkor a szén kémiailag kötött energiájából égetéssel felszabadított hő
felmelegíti a vizet, amely gőzzé alakul,
és energiatartalmának jelentős részét
gőzturbinában forgómozgássá alakítja.
Ennek a mozgásnak a segítségével forgatták meg a villamos hálózatra dolgozó és villamos energiát termelő generátort. A munkát végzett gőzt azonban
szén

gőz

forgómozgás

takarékossági okokból vízzé csapatjuk le
(kondenzáltatjuk), így visszanyomható
a kazánba. Az energetikai lánc minden
szakasza veszteséges, ezért az átalakítás
összhatásfoka igen alacsony. A veszteségek szennyező anyag és hő formájában
terhelik a természeti környezetet.
Milyen berendezésekkel tudjuk átalakítani a különböző
energiaféléket? Válassz a felsorolt technikai berendezések közül! Írd be a megfelelő sorszámokat!
1.

villamos motor

4.

kazán

2.

gázturbina

5.

generátor

3.

gőzturbina

6.

belső égésű motor

villamos energia

Az energiaátalakítások során szenynyező anyagok, hő, hulladékok kerülnek
a környezetbe. Arra törekszünk, hogy
„környezetbarát” energiaátalakításokat végezzünk. Ez elsősorban a megújuló
energiák használatával lehetséges. Ezek a
technológiák is terhelik a környezetet, de
a légkörre kifejtett hatásuk lényegesen
kedvezőbb.

forgómozgás

Üvegházhatás

Keress hasonlóságot az energiaátalakulások között!
Projekt:
1. Vizsgáld meg, van-e hasonlóság a légkör üvegház* gáztartalma, a fóliasátor
anyaga és a napkollektor üveglapja
között! Milyen közös tulajdonságok
jellemzik ezeket?
2. Miért készítik el gyakran a fóliasátrakat
kétrétegű (fátyol és külső) fóliával?

Ellenőrizd a tudásodat!
Milyen gázok alkotják a légkört, és ezek
közül melyek az üvegházhatású gázok?
Hogyan kerülnek ezek a légkörbe?
Milyen negatív hatásai vannak az energiaátalakításoknak?
Miért fontos az energiatakarékosság?
17
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KÖRNYEZETBARÁT ENERGIARENDSZEREK
Az energiafelhasználás a világon folyamatosan nő. Ha az összes felhasznált energiát
a kőolaj energiatartalmára számítjuk át, ún. olajegyenértéket kapunk. A számítások
szerint 2000-ben mintegy 10 billió tonna olajegyenérték volt az energiafogyasztás.
Ez a fogyasztás a Földön élő több mint 6 milliárd ember között egyenlőtlenül oszlik
meg. Ma az emberiség leggazdagabb ötöde fogyasztja a világ energiájának 58%-át,
amíg a legszegényebb ötödének fogyasztása ~4%.
Mintegy 2 milliárd ember a korszerű üzemanyagokat és a villamos energiát is nélkülözi. Az „energiafaló társadalmakban” 50 év alatt megnégyszereződött az energiafogyasztás. Az energiafelhasználás növekedése egyértelműen a fényűző életmód
energiaéhségének köszönhető. Ez az energiarendszer hosszú távon nem tartható
fenn, ezért egy új szemléletű, problémákat megoldó, fenntartható energiarendszerre van szükség.

63%

19%

Miért energiafaló egy társadalom? Sorolj fel fényűző igényeket, amelyek nagy
energiafogyasztással járnak!

A fenntarthatóság egyik fontos oldala,
hogy környezetbarát energiaterme1%
lést valósítsunk meg. Ennek érdekében
a légkörbe jutó szénvegyületek mennyiségét jelentősen csökkenteni kell. Ma a
világ szénkibocsátása meghaladja a 6,3
hőerőmű
nukleáris erőmű
milliárd tonnát.
vízerőmű
egyéb
A megújuló energiaforrások jelenA világ energiaellátásának megoszlása
tősek, és hosszú távon képesek fedezni
Forrás: Vajda György: Energiapolitika. Bp., 2001. MTA
Földünk teljes energiaszükségletét.
A gazdaságos kiépítésnek azonban számtalan gátja van.
A világ összes energiafogyasztása: 15 000 TWh/év, amely 2050-re várhatóan
megháromszorozódik (TWh/év = 1012Wh/év; T = tera).
A hagyományos vízi erőművek jelentős szerepet töltenek be a villamosenergia-ellátásban. A világ 65 országában a villamos energia több mint 50%-át vízi erőművek
adják.
Az árapály- és hullámerőművek még csak kísérleti szakaszban vannak. Az „új”
megújuló energiafajták hasznosítása ma még „gyerekcipőben” jár. A világ villamosenergia-termelésének mindössze 1%-a származik szélenergia hasznosításából. Ezen a
területen Németország (2%) és Dánia (10%) tevékenysége kiemelkedő.

17%

Tudod-e?
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Hazánkban az ország energiaszükségletének ~3,6%-át fedezzük megújuló energiaforrásokból.
Ennek összetétele: tűzifa ~40%; geotermikus energia és biomassza ~52,8%; vízenergia ~7%; napenergia ~0,2%; szélenergia ~0%. 2006-ban 26 db, összesen ~36,4 MW teljesítményű szélerőmű
üzemelt hazánkban. 2009-re ez a szám ~40. Az első erőművek Kulcson és Inotán működtek.
AZ EMBER ÁTALAKÍTJA KÖRNYEZETÉT

Keresd meg a Tudod-e? részben említett helyszíneket földrajzi térképen! Miért ezekre a helyszínekre telepítették az erőműveket? Nézz
utána az interneten, hogy jelenleg hány szélerőmű működik! Milyen
tendenciát lehet felismerni?
A napelemek* a napfényt közvetlenül elektromos energiává alakítják.
A napelemek elterjedésének legfőbb
gátja a drága előállítás A napelemek tömeges elterjedését a folyadékkristályos
napelemek fejlesztésében látják. A napkollektor lényegileg egy hőcserélő.
A kollektor „doboz” a Nap fénysugarait
hősugarakká alakítja, s ezek felmelegítik a hőcserélő vezetékeiben áramló közeget. Ezt a hőt közvetlenül vagy további
hőcserélő és közeg beiktatásával melegvíz-előállításra, fűtésre hasznosíthatjuk.

Kollektoros melegvíz-előállító rendszer
működési elve

Milyen kapcsolat ismerhető fel a napkollektor, az üvegház és a fóliasátor napenergia-hasznosításában?
A napenergia közvetlen hasznosításának egyik legjelentősebb területe az építészet; ésszerű építészeti megoldásokkal:
üvegfelületekkel, árnyékolókkal, hőtároló tömbökkel, zöld felületekkel és még
számtalan módszerrel.
A geotermikus energia hasznosítását
számtalan tényező nehezíti. Ezek közül néhány: a nagy mélység, a primer közeg nagy
sótartalma, a hőmérséklet ingadozása, vulkáni tevékenység, a visszasajtolás költségei
stb.
Projekt:
1. Milyen fosszilis tüzelőanyagokat használunk? Milyen célra használjuk őket?
2. Keress a térképen európai és hazai vízi
erőműveket!
3. Nézz utána, mire használták fel a mechanikai energiát!
4. Hol alkalmazható hatékonyan a napkollektor? Mondj példákat rá!

54%

11%
8%

1%

26%

világítás

meleg víz előállítása

fűtés

háztartási gépek, ételkészítés

közlekedés

A hazai lakossági energiafogyasztás megoszlása
Forrás: Vajda György: Energiapolitika. Bp., 2001. MTA

Ellenőrizd a tudásodat!
Mi jellemzi a környezetbarát energiarendszereket?
Hogyan lehetne mérsékelni az emberiség energiafelhasználását?
Milyen energiafelhasználásra érdemes
koncentrálni hazánkban?
Milyen megoldásokat érdemes hazánkban figyelembe venni?
ENERGIA-ELŐÁLLÍTÁS ÉS -FELHASZNÁLÁS
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A LAKÁS ELEKTROMOS HÁLÓZATA
A mai lakóépületekben, lakásokban olyan elektromos hálózatot építenek ki, amely
villamos energiát szolgáltat világításra, hő előállítására, berendezések, gépek működtetésére. A hálózat a villamos energiát a mérőórán át kapja, amely a felhasznált
teljesítményt méri. Mértékegysége: KWh (kilowattóra). Ezért a szolgáltatásért az elfogyasztott mennyiség arányában fizetnünk kell.
A lakás hálózatában 230V feszültségű váltakozó áram halad, felhasználása nagy
körültekintést igényel, mert veszélyes. Az áramütés ellen többféle védekezési módot
alkalmaznak:
- Az elektromos berendezéseket úgy alakítják ki, hogy szabályos használat során
semmi üzemzavar ne lépjen fel. Ennek érdekében a fellépő áramerősséget korlátozzák, földelő vezetéket alkalmaznak, kettős szigeteléssel látják el.
- Speciális aljzatokat, védődugókat használnak.
- A vezetékeket szabvány szerinti színekkel különböztetik meg: fázisvezeték fekete
(barna, szürke), nulla vezeték kék, védőföldelés zöld-sárga.
- Biztosítékokat, kismegszakítókat alkalmaznak áramtalanításra.
- Szigeteléseket, védőburkolatokat használnak.
A lakás elektromos rendszerében több áramkört hoznak létre. Erre azért van szükség,
hogy az egyes körök (ágak) megszakíthatók legyenek, hogy a többi kör működését ne
befolyásolja egy esetleges javítási munka. Mindegyik kört külön-külön biztosíték védi.
A főbiztosíték a mérőóra része, amely nagyobb áramerősség hatására megszakítja a
főáramkört. Ma már többnyire csak automata biztosítékokat használnak.

Egy lakás áramköreinek biztosítékai

A főbiztosíték a villanyórával

Tudod-e?
Napjainkban már ritkán használják az olvadó betéttel ellátott biztosítót. Az olvadó betét egy
porcelán hengerben kifeszített vékony fémszál, amely nagyobb áramerősség esetén elszakad, és
ezzel megszakítja az áramkört. Csak a betét cseréjével működik újra az áramkör. A túláram megszűnése után a kapcsolót visszanyomva zárjuk az áramkört.
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Jól jegyezd meg: A hálózati áram életveszélyes! Sem játszani, sem kísérletezni nem
szabad vele! Kizárólag rendeltetésszerűen használd!
AZ EMBER ÁTALAKÍTJA KÖRNYEZETÉT

Modellezzük a lakás elektromos áramköreit!
Az áramkör áramforrásból, fogyasztókból és egyéb áramköri elemekből álló műszaki rendszer.
Ismerkedjünk meg az áramköri elemek jelképes ábrázolásával!

Áramköri elemek

Az egyszerű áramkör elemei: áramforrás, kapcsoló, fogyasztó, vezetékek.
Az áramköri elemek egymás után kapcsolódnak. Ezt az összekötési módot soros
kapcsolásnak nevezzük.
Nagyobb méretű szobák, nappalik világításához összetett lámpatesteket, csillárokat használunk. A kapcsoló két „billenőgombja” két független áramkört működtet,
amelyben lehet egy, vagy több fogyasztó is. A két kör elágazik a kapcsolótól, ezért
ezt a típust párhuzamos kapcsolásnak nevezzük. Folyosókon, előszobában váltókapcsolást alkalmazunk. Lényege, hogy a fogyasztót két, vagy több helyről is tudjuk
működtetni. Ehhez speciális váltókapcsolók szükségesek.
Projekt:
1. Állítsatok össze egyszerű áramkört! A kapcsoló működtetésével figyeljétek
meg, mikor világít a lámpa? Elemezzétek a rendszer működését!
Ellenőrizd a tudásodat!
Milyen szolgáltatást nyújt a lakás elektromos hálózata?
Milyen védelmi rendszerek segítik a biztonságos működést?
Sorold fel a lakás leggyakoribb áramköreit!
Milyen elemekből épül fel egy egyszerű áramkör?
21
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LOGIKAI ÁRAMKÖRI MODELLEK
Az elmúlt évtizedben a digitális technika páratlanul nagy fejlődésen ment keresztül. Alkalmazása az elektronikában újabb és újabb területekre terjedt ki. A kezdetben
számítástechnikai célokra kifejlesztett digitális áramkörökkel ma már az egyszerű rádióktól kezdve, a mérőműszereken keresztül a háztartási készülékekig, valamennyi
elektronikai területen találkozhatunk.
Mit is jelent az a szó, hogy digitális?
A digit eredeti latin értelmezésben ujjat, angolból származó átvett értelmezés szerint pedig számjegyet jelent. A digitális technika számértékekkel dolgozó eszközöket használ. Az elektronikus áramkörökben egy-egy számértéknek meghatározott
feszültségszint felel meg. Legegyszerűbben ily módon a kettes számrendszer jegyeinek alkalmazása lehetséges. E számrendszerben csak két számjegy létezik, az egyes
és a nulla. Kettes számrendszerbe bármilyen szám átírható. A digitális elektronikus
áramkörök ezzel a számrendszerrel modellezhetők. Az áramkör egy-egy pontján
vagy van feszültség vagy nincs, egy adott vezetéken vagy folyik áram, vagy nem folyik, egy kapcsoló zárt vagy nyitott állapotban van.
A digitális elektronikus áramkörök működésének megértéséhez célszerű a kapcsolási rajzok segítségével elképzelni vagy megépíteni néhányat.
Készítsétek el az egyszerű áramkört elektromos építőkészlet segítségével!
Kapcsolási elemek: áramforrás, fogyasztó,
kapcsoló, vezetékek.
A rendszer bemenetét A-val, a rendszer kimenetét Q-val jelöltük. További jelölések:
a kapcsoló alaphelyzetben van — 0, a kapcsoló működtetett helyzetben van — 1,
az izzó nem világít — 0, az izzó világít — 1.
Az egyszerű áramkör működését leírhatjuk az igazságtáblázat segítségével is:

ÉS kapcsolás elektronikai kivitele
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AZ EMBER ÁTALAKÍTJA KÖRNYEZETÉT

A

Q

0

0

1

1

A lakás elektromos hálózatában egyszerű áramköröket építenek a konyha,
továbbá a kisebb helyiségek, pl. kamra
megvilágításához.

Készítsétek el egy olyan áramkör vázlatrajzát, amelyben a kapcsoló alaphelyzetben zárva van, működtetett helyzetben pedig
nyitva! Ennek az áramkörnek az igazságtáblázata:

A

Q

0

1

1

0

Megfigyelhető, hogy a nyomógomb működtetett állapota az áramkör megszakadását eredményezi, mintegy a fordítottja az előzőnek. Az ilyen áramkört, ami a NEM
kapcsolatot fejezi ki, inverternek is szokás nevezni. Így működik a hűtőszekrény és
az egyes gépjárművek belső világításának kapcsolása.
Rajzold le a nyitókapcsoló elvi rajzát! Készítsd el a hűtőszekrény világítási
áramkörének kapcsolási rajzát!
A vizsgált kapcsolóelemeknek (nyomógomboknak) két meghatározott állapota lehet. Az ilyen feltételek mellett működő áramkörök alkalmasak az úgynevezett logikai
műveletek végzésére is. A logikai műveletek „igaz” és „hamis” állítások közötti matematikai kapcsolatokat írnak le.
Ezeket az összefüggéseket először az ókori görög filozófus, Arisztotelész vizsgálta,
majd egységes rendszerbe George Boole [dzsordzs bul] (1815–1864) angol matematikus rendszerezte a 19. században.
Vegyünk példaként egy mondatot: „Ha jó az idő, és van pénzem, kirándulni megyek.” A mondatban két egyszerű állítást az „és” kötőszó kapcsol össze, és ezekből
következik egy harmadik esemény. Tehát két feltétel egyidejű teljesülése vezet egy
eseményhez.
Jelöljük: A-val az első feltételt (jó az idő: A = 1, nincs jó idő: A
A
B
Q
= 0), B-vel a másodikat (van pénzem: B = 1, nincs pénzem: B =
0
0
0
0), Q-val az eseményt (kirándulni megyek: Q = 1; nem megyek
1
0
0
kirándulni: Q = 0)! Igazságtáblázata:
Vizsgáljátok meg, milyen műveleti jel tehető az A és B közé,
hogy az egyenlőség igaz legyen minden sorban! A ? B = Q

0

1

0

1

1

1

A fenti táblázat teljesen megegyezik a kettes számrendszerbeli 0 és 1-es számok
ún. szorzási táblázatával, ahol A és B a két tényező, Q pedig a szorzat. Ezt a műveletet
logikai szorzásnak nevezzük. Mivel az ÉS kötőszó kapcsolja össze az egyszerű állításokat, ÉS műveletnek is hívják.
További kapcsolásokat készíthetünk, meghatározott feladatokra. Logikai VAGY
műveletnek nevezzük a következő típusú feladatokat: „Gyalog vagy kerékpárral megyek iskolába.”
Készítsétek el a VAGY kapcsolás rajzát és igazságtáblázatát! Mi történik, ha külön-külön kapcsoljuk be a kapcsolókat? Hol találkozunk
a lakásban ilyen áramkörrel?
Ellenőrizd a tudásodat!
Milyen logikai áramköröket ismertünk meg? Milyen információt nyújt az igazságtábla?
INFORMATIKAI RENDSZEREK
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MODELLEK ÉPÍTÉSE, MŰKÖDTETÉSE*
A valóságos technikai berendezések,
szerkezetek, rendszerek általában igen
bonyolultak, ezért feladatuknak, felépítésüknek, működésüknek megértése komoly „kihívás”. Nemcsak azért szeretnénk
a bonyolult rendszereket megismerni,
mert kíváncsiak, érdeklődők vagyunk az
újdonságok iránt, hanem azért is, mert
ilyen rendszerek sokaságát mi magunk is
használjuk, vagy környezetünkben használják. Természetesen nem várhatjuk el,
hogy ezeket az eszközöket tökéletesen
ismerjük. A mobiltelefon, a GPS, a banki
automata, a kenyérsütő gép használójá-

tól elvárjuk, hogy szakszerűen, körültekintően működtesse a berendezést, és
ha bármilyen rendellenességet tapasztal,
tudja, mi a teendője.
A bonyolult berendezések működtetéséhez ezért használati utasításokat,
tájékoztató lapokat mellékelnek, hogy
megkönnyítsék a kezelést, működtetést.
A ma használatos elektronikus berendezések kisméretűek, általában különböző részegységekből, modulokból
épülnek fel. Különböző modulok összekapcsolásával más-más rendszerek hozhatók létre.

Tudod-e?
A modul olyan részegység, amelynek önálló feladatköre van, de más modulokhoz kapcsolódva
összetettebb feladatkör ellátására alkalmasak.
A modell olyan tárgy, rendszer, jelenség, amellyel más (bonyolult) tárgyakat, rendszereket, jelenségeket helyettesítünk. A modell és modellezett (valamilyen szempontból) hasonló.

Gyakran alkalmazunk különböző termekben, helyiségekben általános világítási célra esztétikus, díszes csillárokat.
Sokszor kétfelé osztják a világítótesteket (izzókat), és ún. csillárkapcsolást alkalmaznak. Egy csillár elvi elrendezési rajzát
mutatja elölnézetben és (hiányos) felülnézetben a fenti vázlat.
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Felismerhetők- e
a modulok a csilláron? Rajzold le
a csillár egysze
rűsített vetületeit! Egészítsd ki a csillár felülnézeti vázlatát!
Tekinthető-e egy laposelemmel működő egy
szerű áramkör egy olvasólámpa mo
dell
jének?
Mely jellemzők hasonlóak, melyek eltérőek? Milyen lehet egy csillár legegyszerűbb modellje?
Miért kell két kapcsoló a csillárkapcsoláshoz? Mit tapasztalunk akkor, ha mindkét
kapcsoló be van kapcsolva? Hogyan van kötve a középső izzó és a három csoportizzó
egymáshoz képest?

AZ EMBER ÁTALAKÍTJA KÖRNYEZETÉT

Elkészítettük egy vasúti-közúti csomópont terepasztalmodelljét, amelynek
rajzát/fény
képét mellékeljük. A működést egy elektronikai modell biztosítja:
elemeit egy alaplapra szereltük fel, ame-

a

A

lyet csatlakozókkal láttunk el. A csatlakozók megfelelő összekapcsolásával hoztuk létre az elektronikai áramkört.

B

b

I.

II.

Jelölések: a, b — fotókapuk; A, B — jelzőlámpák; I., II. — vasúti kocsi két végének jele

Elektronikai elemek

Képzeletben helyezd üzembe a modellt! Mozgasd a jobb oldali helyzetből a
bal oldali végállapotba! Mi történik az egyes helyzetekben? Rajzold le!
Projekt:
1. Gyűjts különböző használati utasításokat! Értelmezd a javasolt használati algoritmust! Milyen biztonságtechnikai
figyelmeztetéseket tartalmaz?
2. Milyen modul látja el a műholdak energiaellátását? Keress különböző képeket az internet segítségével!

Ellenőrizd a tudásodat!
Mi a modell feladata? Mit értünk modul
alatt? Milyen egyszerűsített áramköri jeleket alkalmazunk a kapcsolási rajzokon?
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KÖZMŰRENDSZEREK LÉTREHOZÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE
A VÍZ
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A vízzel életünk minden pillanatában, minden szakaszában találkozunk. A víz az élő
szervezetek legfontosabb alkotórésze, az ipar és a közlekedés oxigén- és hidrogénforrásként is használja.
A Föld víztömege 1360 millió km3,
Felhő
amelynek jelentős része a földfelszín
71%-át foglalja el.
A vízkészlet megoszlása:
• óceánok és tengerek (~97%),
Csapadék
• sarki jégtakarók, gleccserek (~2%),
• vízfolyások, tavak (~0,018%),
Párolgás
• talajvíz (~0,005%),
• felszín alatti rétegek vizei (~1%),
• vízpára (~0,001%) alkotják.
Az összes víz ~2,8%-a édes víz. (Forrás:
Bora – Korompai: Természeti erőforrások
gazdaságtana és földrajza. Aula Kiadó,
A víz körforgása
Bp., 2001, 306–307.)
A víztömeg körforgásban van. A Föld
Szennyező
felszínéről,
a nyílt vízfelületekről a napanyagok
fény hatására a víz elpárolog. A párából
felhők, a felhőkből lehűlés után csapadék képződik. Ennek egy része közvetlenül jut vissza a tengerekbe, óceánokba,
más része pedig közvetve, a folyók, paIvóvíz
takok vizével. A talajba került csapadék a
források vagy a növényzet párologtatása
révén először a felszínre, majd a tengerekbe és óceánokba jut.
Szennyvíz
A körforgáshoz szükséges energiát a
Nap biztosítja. A Földön kialakult folyaAz ember vízfelhasználása
matot – ha egy hosszabb idő átlagát nézzük – egyensúly jellemzi. Ez azt jelenti,
hogy földi méretekben nincs mód a vízkészletek növelésére. Az embernek a meglévő vízkészlettel kell gazdálkodnia! Az ember ott telepedett le, ahol vizet talált, vagy
vándorolt állataival együtt a víz nyomában.
A technikai fejlődés a környezet jelentős átalakításával jár, így a víz körforgását is
egyre több zavaró tényező befolyásolja. A levegőbe kerülő szennyező anyagok (füstgázok összetevői, porok stb.) az elpárolgott vízzel együtt ködöt képeznek. Kedvezőtlen meteorológiai körülmények esetén kedvezőtlen füstköd* (’szmog’) jöhet létre.
A lehulló csapadékvíz összetételét is megváltoztathatják, szennyezhetik.
AZ EMBER ÁTALAKÍTJA KÖRNYEZETÉT

A tüzelőanyagok égetése során a levegőbe kerülő kén-dioxid savas esőt hozhat
létre. Ez az élővilág (növények, halak) elpusztulásához, az épületek/elektromos vezetékek tönkremeneteléhez (korrózióhoz*) vezethet. A felszíni és talajvizekbe közvetlenül bejutó vízszennyezők (műtrágyák, permetszerek, olajszármazékok, szennyvizek)
is rontják a vizek minőségét, az élőlények életfeltételeit.
Az ember számára a víz nélkülözhetetlen:
• táplálkozásunk alapvető része: ivóvízként és egyéb táplálék összetevőjeként,
• higiéniai szempontból: tisztálkodásra, mosásra, szennyezés eltávolítására alkalmazzuk,
• egészségügyi szempontból: gyógyászati és sportcélokra használjuk,
• közlekedési lehetőséget biztosít,
• termelési szempontból: nyersanyagként, energiaforrásként és energiahordozóként is hasznosítjuk.
Tudod-e?
A Föld vízkészlete olyan hatalmas, hogy több mint amennyi egy 1000 km oldalélű kockába beleférne. Hazánk vízkészlete egy 18 km oldalélű kockában férne el. A Föld felszínére átlagosan
930 mm csapadék hull évente. Hazánkban az átlagos évi csapadékmennyiség 620 mm.
Hammurápi babilóniai király idején (Kr. e. 1792–1750) Mezopotámiában törvények szabályozták az öntözőcsatornák használatát: „Ha valaki csatornájába öntözővizet vezet, és gondatlanságból a víz szomszédja földjét elönti, akkor az okozott kárt terményben köteles megtéríteni.”
Róma vízellátását Kr. e. 5 körül kilenc vízmű biztosította. A föld alatti vezetékek hossza ~400 km
volt. Tároló- és kiegyenlítőmedencéket is építettek. A Kr. u. 1. században csatlakozóvezetékeket használtak, és szabványosították a csővezetékeket, illetve csatlakozásokat. A Kr. utáni 3–4.
században az 1 millió lakosú városban az egy főre jutó vízfogyasztás 1000 l/nap volt! (Forrás:
Anna Maria Liberati – Fabio Bourbon: Az ókori Róma. Oficina ’96 Kiadó, 63.)

Projekt:
1. Milyen öntözési módokat alkalmazunk
ma hazánkban?
Készíts róluk rövid
ismertetőt!
2. Elemezd a zsilipelés*
elvét a kép alapján!
Hol van szükség zsilipelésre?

Felső kapu

Alsó kapu

Felvíz

Ellenőrizd a tudásodat!
Alvíz
Ismertesd a víz körforgásának
Zsilipelés elve
főbb szakaszait! Hogyan hat a
légszennyezés a vizek minőségére? Milyen funkcióra használunk ma vizet a településeken? Mikor veszélyes az emberre a víz? Milyen védműveket épít az ember a károk
és katasztrófák megelőzésére?
KÖZMŰRENDSZEREK LÉTREHOZÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE
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KORSZERŰ VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS
Az emberiség vízigénye rohamosan növekszik. A háztartási (vagy kommunális*)
vízigény a lakás komfortfokozatával együtt nő. Ahol nincs vízvezeték-hálózat, ott a
lakosság személyenként 10 l vizet használ fel naponta.
A korszerűen ellátott városlakók ~300 liter vizet használnak el.
A vízigény eloszlása:
VÍZNYERÉS
csapadékból
felszíni vízből: folyó, tó, tározó
felszín alatti vízből: talajvíz,
artézi víz, forrásvíz, karsztvíz

VÍZTISZTÍTÁS
mechanikai kémiai

SZÁLLÍTÁS
nyomásfokozók vezetékek
szerelvények

FOGYASZTÁS
csaptelepek berendezések
Víz előállításának útja

ivás

3-5 l/fő/nap

főzés

4-5 l/nap

mosogatás

5-8 l/nap

mosakodás

8-12 l/nap

zuhanyozás

20-30 l/alkalom

kádfürdő

100-200 l/alkalom

• WC-öblítés

8-14 l/öblítés

A vizet sokféle célra használjuk. Minősége meg kell, hogy feleljen a mindenkori feladatnak, funkciónak. Főbb vízcsoportok és felhasználási funkciók:
Hideg víz

Meleg víz

Csatornázás

főzővíz

főzővíz

mosogatóvíz

mosogatóvíz

elhasznált
vizek

mosóvíz

mosóvíz

fürdővíz

fürdővíz

ivóvíz

A különböző célokra felhasznált vizek
közül leginkább az ivóvíz minőségével
szemben vagyunk igényesek.
Az ivóvíz legfontosabb elvárt tulajdonságai: legyen megfelelő hőmérsékletű, legyen átlátszó, ne tartalmazzon
szilárd részecskéket, ne tartalmazzon
kórokozó baktériumokat, ne tartalmazzon szennyező anyagokat, ne legyen szaga, íze!
Egyforma üvegpoharakba önts
1-1 dl hideg, meleg és ásványvizet! Vizsgáld meg a szagát,
az ízét, az átlátszóságát, majd
ezen tulajdonságok változását 4 napon
keresztül! Összegezd a tapasztalataidat!
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Szennyvíztisztító részlete
AZ EMBER ÁTALAKÍTJA KÖRNYEZETÉT

A vízellátás biztosítása, a szabványok betartása a vízmű (rendszer) feladata. Ma az
ország lakosságának ~85%-a közműves vízellátásban részesül.
A talajokat és a felső rétegben lévő vizeket azonban az ember különböző anyagokkal szennyezi. Ezek közül a leggyakoribbak: a nitrogén és vegyületei, a szénhidrogének, a nehézfémek, az arzén stb. Ezek többsége a csatornázatlan területeken a szennyvizekből jut a talajba és a vizekbe. Sajnos, nem ellenőrzik eléggé a mezőgazdaságban
a műtrágyázást és a permetezést sem. Ezek a munkák súlyosan szennyezik a környezetet, csakúgy, mint a hulladékok felelőtlen kezelése. A problémák megoldása érdekében több helyen úgynevezett regionális vízműveket építettek. Ezek a még felhasználható vizeket juttatják el a szennyezett területeken élő lakossághoz. Például a Békés
megyei települések a szarvasi regionális hálózatból kapnak iható minőségű vizet.
Tudod-e?
Budapest napi vízfogyasztása ~1 millió m3. Ennek ~35%-át a háztartások, a többit az ipar és a
kereskedelem hasznosítja. A csővezetékek és szerelvények hibája miatt jelentős a vízveszteség. A WC-k 6%-a, a csaptelepek 2%-a csepeg, folyik.
A vízellátó rendszer fontos része a víztorony. A víztorony nyomástartó és tárolószerepet tölt be.

Milyen magas a víztorony? Miért kell tárolni vizet a víztoronyban?
A felhasznált vizet a csatornarendszer vezeti el. Az esőzések és havazások során
lehullott csapadékot gyakran a szennyvízzel együtt, úgynevezett egyesített csatornarendszerrel vezetik el. Ez igen költséges megoldás, mert nagyobb átmérőjű csöveket kell alkalmazni. Előnye viszont az,
hogy a csapadékvíz „kitakarítja” a csőveFOGYASZTÁS
zetéket. Az utóbbi időben elválasztott
csatornarendszert létesítenek: a csapadékvizet záportározó tavakba, a szennyCSATORNAHÁLÓZAT
vizet szennyvíztisztítókba vezetik.
házi gyűjtő

SZENNYVÍZTISZTÍTÁS
természetes tisztítás:
hígítás, öntözés, talajszűrés
halastóba juttatás
mesterséges tisztítás:
mechanikai, biológiai, kémiai

BEFOGADÓ
tó folyó talaj
A víz további útja

Projekt:
1. Végezzetek megfigyeléseket csoportosan! Gyűjtsetek különböző helyekről
vízmintákat! Szűrőpapírral szűrjétek
meg, és tanulmányozzátok a fennmaradó szilárd részecskéket! Végezzetek
kémhatásvizsgálatot!
2. Hol találhatók víztisztítók a megyédben!
Ellenőrizd a tudásodat!
Milyen tulajdonságúak legyenek a különböző célokra felhasznált vizek? Melyik csatornarendszer része az árok? Milyen közvetlen/
közvetett károkat okoz, ha a szennyvizeket
tisztítás nélkül juttatjuk a befogadókba?
KÖZMŰRENDSZEREK LÉTREHOZÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE
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VÍZELLÁTÓ RENDSZER
A vízellátás és csatornázás elavultsága vagy hiánya egészségügyi, járványügyi, környezetvédelmi és műszaki problémákat okoz. A zsúfolt településeken már évezredekkel ezelőtt is gondot fordítottak ezekre a kérdésekre. A települések, városok olyan
műtárgyakat építettek, amelyeket saját maguk irányítottak, és ezek a köz céljait szolgálták. Ezek a nagyrendszerek az úgynevezett közművek. A közmű kezdetben csak a
víz- és csatornarendszereket jelentette, ma már a víz-, csatorna-, gáz-, fűtés-, elektromos, telefon- stb. hálózatok összefoglaló neve.
Tudod-e?
A középkorban többnyire ásott kutakból, vödrös vízemelőkkel nyerték a vizet, vagy esőgyűjtő ciszternákat (’víztároló medencék’) építettek, és ezek vizét használták. Magaslati helyekre évszázadokon
át puttonyos vagy lajtos kocsival hordták a vizet a megrendelőknek. A budai törvénykönyv szerint
16 pint (~24 liter) Duna-víz felhordásáért a vízhordó 1 fillért kapott.
1 pint ~ 1,5 liter. (Forrás: Magyar értelmező kéziszótár. Akadémiai Kiadó, Bp., 1972, 1105.)

A közművek fejlesztésére és a kapcsolódó fogyasztók (kis rendszerek) kialakítására
mind több figyelmet fordítottak. Így vízellátással, csatornázással, fűtéssel foglalkozó
új iparágak jöttek létre. Ezen iparágak fejlesztése elengedhetetlen feltétele a modern
életmódnak.
A 20. század elején (1914) forgalmazott, vízellátással kapcsolatos berendezések,
szerelvények már nagy hasonlóságot mutatnak mai tárgyainkkal.

Vízellátással összefüggő berendezések, szerelvények egy 1914-ben kiadott katalógusból

Milyen berendezéseket és szerelvényeket ismersz fel a fenti rajzokon? A rajzok méretarányai eltérőek.
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A vízellátó hálózatokat a fogyasztási igények figyelembevételével kell megtervezni. Ehhez ismerni kell azokat a berendezéseket, amelyeket beépítenek a házi rendszerekbe. A szabványos berendezések bekötéséhez rajzokat kell készíteni a csőhálózatról. Ezek az alaprajzi és a függőleges csőtervek.
AZ EMBER ÁTALAKÍTJA KÖRNYEZETÉT

A

1

B

C

D

2

3

4

Csőszerelvények. Elemezd a rajzokat!

A csővezetékeket és szerelvényeket a cserélhetőség és a minőség biztosítása érdekében szabványosítják. A fontosabb csőkötések műszaki rajzait a Csőszerelvények
rajz alsó ábrasora mutatja:
• karimás (3) • tokos (2) • hegesztett (1) • menetes (4).
A berendezések és hálózatok szabályozására, elzárására szolgáló szerelvények
műszaki rajzait a Csőszerelvények rajz felső négy ábrája mutatja:
• csap (B) • tolózár (A) • szelep (D) • csappantyú (C).
A ma használatos csőszerelvények és berendezések különböző anyagokból, különböző
formákban készülnek. A lakásokban a hideg víz mellett jelentős mennyiségű meleg vizet is
használunk. Előállítható a lakásban vagy központi módon.
Milyen módot ismersz, amellyel
használati meleg vizet állítanak
elő? Lakásotokban milyen a melegvíz-előállítás?
A lakásokból, épületekből kiFürdőkád vetületi és metszeti rajzai
kerülő szennyvizet szakszerűen
kell összegyűjteni és elhelyezni. Ez mindannyiunk érdeke. Sajnos, sok helyütt még
kezeletlenül juttatjuk a szennyvizet a befogadókba. Egyre több település épít a mai
kor követelményeinek megfelelő szennyvíztisztítót.
Projekt:
1. Készíts beszámolót arról, hova jut a
szennyvíz a településeteken!
Értékeld a szennyvíz elhelyezésének
2. 
különböző módjait!

Ellenőrizd a tudásodat!
Sorold fel a lakás legfontosabb, vízellátással kapcsolatos berendezéseit! Milyen
anyagokat választanak a tervezők ezek
kialakításához? Milyen tulajdonságokat
várunk el egy korszerű berendezéstől
vagy szerelvénytől?

KÖZMŰRENDSZEREK LÉTREHOZÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE
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HULLADÉK A KÖRNYEZETÜNKBEN
Az élet minden területén – a termelésben és a fogyasztásban – állandóan keletkeznek olyan anyagok, amelyek az adott helyen és időben nem hasznosíthatók. Ezek a
hulladékok.

NYERSANYAG

SZENNYEZÉS

SZENNYEZÉS

TERMELÉS

FOGYASZTÁS

TERMELÉSI
HULLADÉK

FOGYASZTÁSI
HULLADÉK

Tudod-e?
Termelési hulladék: a technológia során keletkező anyag, amely nem épül be a termékbe. Elkülönülve (szelektíven) keletkezik.
Fogyasztási vagy települési hulladék: a fogyasztás során keletkező anyag, amelyet nem hasznosítunk. Elkülönítve gyűjthető, de sok helyütt nem így gyűjtik.
Veszélyes hulladékok: az emberi életre, az egészségre, az élővilágra károsak.
Szennyező anyag: a technológia vagy a felhasználás során keletkezik, de jelenlegi ismereteink szerint nem fogható fel, nem hasznosítható.
Melléktermék: a gyártás során (mellékesen) keletkező, egyéb célra hasznosítható termék.
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A hulladékokat a keletkezési hely szempontjából
csoportosítjuk:
• mezőgazdasági hulladék:
például trágya, aratási
maradványok, lehullott
gyümölcsök;
• ipari hulladék: például
meddő, forgácsok (fém,
fa, műanyag);
• építési hulladék: például
Szelektív hulladékgyűjtő sziget Szegeden.
törmelék, tégla- és beKonténerek
között szállópor-mérő berendezés
tonmaradék, fahulladék;
• települési hulladék: például ételmaradékok, csomagolóanyagok, falevelek, ágak, papírhulladék, kiselejtezett járművek, bútorok, autóabroncsok, akkumulátorok, elemek, izzók;
• speciális hulladék: elhullott állatok, fel nem használt gyógyszerek, mérgező- és
robbanásveszélyes anyagok, permetezőszerek.
A hulladékok kezelésére kialakult módszerek:
• Felhasználás saját technológiában, például pogácsasütés otthon. A kiszaggatás
után megmaradt tésztát összegyúrjuk, és újra felhasználjuk.
AZ EMBER ÁTALAKÍTJA KÖRNYEZETÉT

• Más technológiában való felhasználás, például kőtörmelék
útépítés; salak
állatokkal való feletetés.
sportpályaépítés; ételmaradék
• Égetés: A hulladék elégetésével keletkező hőt hasznosítják. Az égéstermék a
környezetet terheli.
• Komposztálás: A nagy szervesanyag-tartalmú hulladékok ellenőrzött módon
visszakerülnek a talajba.
• Rendezett lerakás: Előkészített területre
tömörítve rakják le a hulladékot. Folyamatosan ellenőrzik a talajvizet, kivezetik és hasznosítják a biogázt.
• Rendezetlen lerakás
Fontos célkitűzések:
• Arra kell törekednünk, hogy a gyártási
technológiákban mind kevesebb hulladék keletkezzen. Ezek az úgynevezett
hulladékszegény technológiák.
• Keresni kell az utat az anyagok újrahasznosítására (recycling [riszájkling])! Ezzel
Hulladék felelőtlen elhelyezése
érhetjük el azt, hogy egyre kevesebb
eredeti természeti kincset használjunk fel.
• Törekedni kell arra, hogy minél kevesebb anyagot égessünk el! Ezzel kétszeresen is kíméljük a környezetünket. (Miért?) Csak a veszélyes, másképpen nem kezelhető hulladékok megsemmisítésére használjuk! Törekedjünk a komposztálásra! Olvass utána!
• Gyűjtsük szelektíven a hulladékot! Mindig a megfelelő tárolóba dobjuk!
Figyeld meg a környezetedet! Hogyan
gyűjtitek a háztartási hulladékot? Mit
hasznosítotok és hogyan?
Mit csináltok:
az elhasznált izzókkal, fénycsövekkel,
•
elemekkel, akkumulátorokkal;
• a műanyag csomagolóanyagokkal, flakonokkal;
• az élelmiszerhulladékkal;
• az újság- és csomagolópapírokkal;
• az elhasznált ruhaneművel?
Projekt:
1. Kutasd fel a környezetedben lévő legális és illegális hulladéklerakókat! Gyűjts
képeket! Hasonlítsd össze ezeket!
2. Keress az internet segítségével közeli
hulladékudvart és hulladékszigetet!

Mi célt szolgál a fahulladék a platán tövében?

Ellenőrizd a tudásodat!
Mi a különbség a termelési és a fogyasztási hulladék között?
Melyik hulladékkezelési módszer a legideálisabb környezeti szempontból?

KÖZMŰRENDSZEREK LÉTREHOZÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE
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A HÁZTARTÁSI HULLADÉK KORSZERŰ KEZELÉSE

Szelektív hulladékgyűjtés

Olajjal szennyezett víz a talajban

A hulladékok mennyisége világszerte jelentős mértékben növekszik. Hazánkban
a termelési hulladék ~100 millió tonna/év.
Ebből ~5 millió tonna veszélyes hulladéknak minősül. A felhasználási hulladék*
döntő többsége az összegyűjtött kommunális (települési) hulladék, amely ~20
millió m3 (~1 millió tonna/év).
A hulladékok összegyűjtése és szakszerű
kezelése alapvető fontosságú, mert
• a hulladékokban lévő kórokozók fertőzést okozhatnak;
• a hulladékon elszaporodó legyek és rágcsálók fertőzések közvetítői lehetnek;
• a hulladékból az esővíz kimoshat bomlástermékeket, amelyek a talajba juthatnak;
• a levegőt szennyezik: poroznak, bűzösek;
• az éles tárgyak (üveg, fém) sérüléseket
okozhatnak;
• látványa undorkeltő.

A hulladékok lehetnek:
• szilárd halmazállapotúak (háztartási, utcai, építési);
• folyékony halmazállapotúak (fáradt olaj, oldószerek, hígtrágya);
• iszap jellegűek (szennyvíziszap, olajos iszap).
Különösen veszélyesek a folyékony hulladékok, mert a talajba szívódva elszennyezik a talajvizet és az ivóvízrétegeket.
A hulladékok gyűjtését és kezelését meg kell szervezni. Az alapvető nehézséget az
jelenti, hogy a hulladékok összetétele nagymértékben változik. A háztartási hulladék
mennyisége: ~2–7 kg (~10–60 liter) hetente, fejenként.

23%

Összetevői:

12%

papír

22%

22%
5%

5% 6%

5%
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fémek

textil

konyhai hulladék

műanyag

hamu, salak

üveg

egyéb

A hulladékokat hagyományosan fém
vagy műanyag tárolóedényekben gyűjtik. Ezeket ~8 t teherbírású hulladékgyűjtő autókkal szállítják el.

A szelektív hulladékgyűjtésre való
áttérés alapvető érdekünk. Így a hulladé
kokat közvetlenül lehet hasznosítani.
A rendszer bevezetése rendkívül költséges. A tárolókat védeni kell, hogy ne
borítsák ki, és ne gyújtsák fel, illetve ne
törjék össze őket!
A hulladékok begyűjtése, ideiglenes
tárolása és „megsemmisítése” költséges
feladat. Ezért felelőtlen emberek és gazdálkodó egységek – a költségek csökkentése miatt – illegális (’nem törvényes’) lerakókat létesítenek. Mivel az ilyen helyekre
hordott hulladék kezeletlen, látványa undorkeltő, ezért kedvezőtlen hatással van a
környezetre. Előbb-utóbb meg kell szüntetni ezeket a lerakókat, hiszen mindan�nyiunk „zsebére megy” az ilyen hulladéklerakás, mindannyiunknak kárt okoz.
Milyen összetételű az otthoni hulladékotok? Figyeld meg az egynapi „termést”!
Becsüld meg a papír mennyiségét, amelyet évente a hulladékba tesztek!
Mennyi fát mentenénk meg a kivágástól,
ha visszakerülne a papírhulladék
a papírgyártási technológiába?
Projekt:
1. Mennyibe kerül 1 m3 hulladék elszállítá
sa és „megsemmisítése”? Nézd meg a
család számláját! Készíts éves költségvetést!
Mi a véleményed az illegális hul
la
2. 
déklerakók megszüntetéséről? Mit lehetne tenni a felszámolása érdekében?
3. Nézz utána, hogyan kezelik a hulladékot a tanyavilágban, a kiskertben!
Ellenőrizd a tudásodat!
Hogyan csoportosítjuk halmazállapot
szerint a hulladékokat? Miért gyűjtjük és
kezeljük a hulladékot? Milyen gyűjtőedényeket használunk? Miért alkalmazzuk a
szelektív hulladékgyűjtést?

Szelektív hulladékgyűjtő sziget

Hulladékgyűjtő hajó Velencében

Illegális hulladéklerakó

Üdítősdobozok tömörítve, bálázva

KÖZMŰRENDSZEREK LÉTREHOZÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE
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A KELLEMES KÖZÉRZET*
Közérzeten – az egészséges ember esetében – az emberi szervezetet érő környezeti hatások alapján kialakuló érzetek
összességét értjük.
Zárt térben, a lakásban közérzetünket
elsősorban a hőérzetünk határozza meg.

Mely hatások befolyásolják közérzetünket?
Mi a tapasztalatod, hőérzetedet
milyen mértékben (kicsit/közepesen/nagyon) befolyásolják az alábbi tényezők?

Jellegzetes tényezők
Levegő hőmérséklete

Kályha duruzsoló hangja

Öltözet

Levegő páratartalma

Sugárzó parázs látványa

Helyiség üvegfelületei (ablakai)

Felületek színe

Kemence, cserépkályha meleg felülete

Az emberi szervezet a lejátszódó biológiai folyamatok következtében hőt termel. Ezt a hőt a szervezetnek úgy kell leadnia, hogy közben a test hőmérséklete
ne változzon.
Az ember hőleadása történhet:
• sugárzással,
• légzéssel,
• párolgással (izzadással),
• konvekcióval (hővezetéssel és hőátadással).
Az ember akkor érzi jól magát, ha a
szervezetében keletkező hőt úgy képes
leadni, hogy közben a testhőmérséklete ~ 37 °C. A jó hőérzet tehát főként a

környezeti hőmérséklettől és a ruházattól
függ.
A ruházat jó megválasztásával jól alkalmazkodhatunk a helyiség hőmérsékletéhez. Ha nem biztosítunk megfelelő
hőmérsékletet, meghűlhetünk, megbetegedhetünk. Általában akkor igényeljük
a fűtést, ha a napi átlagos hőmérséklet
12 °C alá csökken. Hazánkban a 12 °C
alatti átlagos hőmérséklet október 11. és
április 17. között van (50 év átlagmérései
alapján). Ez azt jelenti, hogy telente 188
napot kell fűteni. Általában arra törekszünk, hogy a helyiségekben 20 °C körüli
hőmérséklet legyen.

A helyiségek hőmérsékletét ellenőrizzük gyakran hőmérővel, ne bízzunk hőérzetünkben! Hova helyezzük a hőmérőt?
Tudod-e?
Hőfokhíd (G): a belső hőmérséklet (tb) és a külső közepes hőmérséklet (tk: napi, heti, havi, téli,
éves) különbsége és a fűtési napok (z) számának szorzata. Azaz: G = (tb – tk)z. A hőfokhíd az éghajlati és az időjárási viszonyokkal van összefüggésben. Róma esetén 1530 nap °C. Budapesten 3061
nap °C, azaz kétszer annyi energiát kell fűtésre fordítani, mint Rómában!
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Tanulmányozd az ábrasort, és válaszd ki a legjobbnak vélt hőmérsékletmérési módszert!

A hazai előírások szerint olyan fűtési rendszereket kell kialakítani, amelyek:
• a konyhában: 16 °C-ot,
• a szobában: 20 °C-ot,
• a fürdőszobában: 24 °C-ot biztosítanak.
Végezz hőmérsékletmérést 4 helyszínen, 2 napon át 3-3 alkalommal! Készíts táblázatot! Számítsd ki az előírt értéktől való eltérést! Magyarázd meg!
Hol mérsz?
A helyiségek fűtését többféle módon
biztosíthatjuk. A hagyományos kályhafűtéssel saját igényeink szerint fűtünk.
A kályhafűtés szakaszos, ezért általában
akkor kezdjük el, ha fázunk. A felfűtés alatt
a helyiség hőmérséklete növekszik. Gyakran túlfűtünk, így a levegő, az épület falazata, a kályha anyaga órákig tárolni képes
a hőt. Ha a fűtést abbahagyjuk, a helyiség
hőmérséklete folyamatosan csökken.

°C

22
20
16 °C

15
10

6

12

18

24

6

óra

Helyiség hőmérsékletváltozása szakaszos fűtésnél

Mire használták az alábbi eszközöket? Mi a nevük?

Projekt:
1. Nézz utána, milyen tüzelőanyaggal fűtött az ember a történelem folyamán!
2. Vázlatosan rajzolj le egy szeneskályhát
metszetben!

Ellenőrizd a tudásodat!
Mi a közérzet? Milyen tényezők befolyásolják hőérzetünket? Milyen külső hőmérsékletnél fűtünk? Mi az előnye/ hátránya
a kályhafűtésnek? Miért kell a konyhában
alulfűteni? Mire használják a kemencét?
FŰTÉSI ÉS SZELLŐZÉSI RENDSZEREK
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A mérsékelt égövben – így hazánk területén is – az alacsony átlaghőmérséklet és a
hőmérséklet ingadozásai miatt az épületeket fűteni kell. Mivel az épületben a kellemes közérzetünkhöz igazodó hőmérsékletet biztosítunk, erről a magasabb hőmérsékletről hő áramlik a külső tér felé. Ha a veszteségeket nem pótolnánk, akkor az
épület belső hőmérséklete csökkenne. A fűtés tehát a hőveszteségek pótlása.
Mitől függ a hőveszteség?
T=24 °C

T=20 °C

T=-20 °C

• A belső és a külső hőmérséklet közötti különbségtől. Hazánkban a figyelembe vehető, lehetséges leghidegebb külső hőmérséklet: –20 °C (ún.
tervezési hőmérséklet).
• A perem hőátbocsátó képességétől.
Az épületeket különböző tulajdonságú peremek: falak, ajtók, ablakok, födémek határolják. Mindnek más-más
a hőátbocsátó tulajdonsága.
• A peremfelületek nagyságától.
A korszerű épület (lakás) tervezésénél
megállapítják
az egyes helyiségek úgyHőáramlás
nevezett méretezési hőveszteségeit.
Ehhez a legkedvezőtlenebb külső hőmérsékletet (–20 °C) és az előírt (szabvány!)
belső hőmérsékletet veszik alapul. Minden helyiség minden falazatára elvégzik a számítást. Ha egy fürdőszoba (24 °C) falazata egy konyhához (16 °C) csatlakozik, akkor
a 8 °C hőfokkülönbség hőt „hajt” át a fürdőszobából a konyhába. Azaz egy helyiség
nyerhet is hőt más helyiségektől. Összegzés után megállapítják a helyiség hőveszteségét kW-ban (kilowatt).
A megállapított hőveszteség alapján kell kiválasztani a lakás (épület) fűtőberendezéseit. A fűtőberendezéseket tehát a legkedvezőtlenebb állapotra építjük be: ez az
úgynevezett beépített teljesítmény. Ha a külső hőmérséklet kedvezőbb, akkor kevesebb a hőveszteség, kevesebb hőt kell pótolni.
Ez csak úgy oldható meg, ha a fűtési rendszert szabályozzuk.
Minden fűtési rendszer alapvetően három részből áll:
• hőtermelőből • vezetékrendszerből • hőleadóból.
Ezek viszonya alapján beszélhetünk: egyedi fűtésről és központi fűtésről.
Az egyedi fűtőrendszerek: kályhák, kandallók, cserépkályhák, kemencék esetén
a három részegység nem különül el. A hőtermelés ott történik, ahol a hőleadás.
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Milyen tüzelőanyagot használnak a kályhákban, a cserépkályhákban, a kemencékben? Mennyi ideig tart a felfűtés? Hogyan tárolják a hőt a berendezések? Mi az előnye és mi a hátránya az egyedi tüzelésnek?
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A központi fűtőberendezések esetén az egyes részek elkülönülnek egymástól.
A hőtermelés kazánban (kazánházban), hőközpontban, fűtőerőműben történik.
Az eltüzelt tüzelőanyag hőjét hőleadó közeggel (víz, gőz, esetleg levegő) szállítjuk
a szükséges helyre. A vezetékrendszer nagysága szerint lehet lakásfűtés, házfűtés,
tömbfűtés, lakótelepfűtés, városfűtés.
A hőleadó berendezés hőjét a környezetnek átadhatja:
• levegőszállítással (konvekció),
• sugárzással,
• kontakt hőátadással.
HŐLEADÓ
Az emberi szervezet azt kedveli, ha a levegő áramlik, ezért a konvektív hőátadás a legkedvezőbb.
Tudod-e?

KAZÁN

Konvektor: az a hőátadó, amely többségében
konvekcióval adja át a hőt. Elöl zárt, hogy minél kisebb legyen a sugárzás.
Radiátor: az a hőleadó, amely főként konvekcióval adja át a hőt, de jelentős (30-40%) a sugárzási hőleadása is.

Gyakori lakásfűtés az úgynevezett melegvíz-fűtés. Ennek lényege, hogy az előremenő csővezetékben a külső hőmérséklethez igazodó meleg vizet szállítunk, s a
lehűlt vizet visszavezetjük a kazánba. A fűtés megvalósítható egycsöves és kétcsöves
rendszerben is.
A lakótér levegőjét levegőigényünkhöz igazodva szükséges cserélni. Ezt biztosítja a szellőzés. Ha a lakásban egyedi fűtést alkalmazunk, a konyhában gáztűzhelyet használunk, a fürdőszobai meleg vizet pedig gázkazán állítja elő, folyamatosan
ügyelni kell a szellőzésre.
Legalább kétóránként 5 percet szellőztessünk!
A természetes szellőzés során a légnyomáskülönbség kényszeríti a levegőt áramlásra. Csak akkor tudunk jól szellőztetni, ha jól tájoltuk az épületet, jól választottuk
meg a nyílászárókat.
Hogyan szellőztessünk télen és nyáron? Ha nem kielégítő a természetes légcsere, mesterséges szellőztetést kell használni. Ezt ventilátorral oldhatjuk meg. Milyen
funkciót lát el a légkondicionálás?
Projekt:
1. Állíts össze fotógyűjteményt régi kályhákról, cserépkályhákról és kemencékről! Vizsgáld meg, miben hasonlítanak
és miben különböznek!
2. Készíts összefoglalót a szellőzés módjairól és eszközeiről! Milyen szellőzés
előnyös az egyes helyiségekben?

Ellenőrizd a tudásodat!
Mi jellemzi az egyedi és a központi fűtést? Milyen baleseti veszélyekkel járhat
a különböző tüzelőberendezések használata? Milyen szabályokat kell betartanunk a tűzvédelem érdekében?
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ÖSSZEFOGLALÁS
1. Válaszd ki az alábbi energiaforrások közül azokat, amelyekből a vizsgált időszakban több keletkezik, mint amennyit felhasználunk!
kőolaj, biomassza, lignit, szél, kőszén, biogáz, földgáz, hasadóanyagok, nap, ár-apály
• Hogyan nevezzük a kiválasztott energiaforrásokat?
• Mondj egy-egy példát arra, hol hasznosítjuk ezeket az energiatípusokat!
2. Válassz ki egy magyarországi erőművet! Mutasd be az alábbi kérdések alapján!
• Hol található Magyarországon?
• Milyen típusú az erőmű? (pl. hőerőmű, atomerőmű...)
• Milyen energiaátalakítási folyamatokkal termeli a villamos energiát?
• Milyen környezeti hatásai vannak?
3. Válaszd ki az alábbi állítások közül, melyik igaz vagy hamis! Indokold!
• A kőolaj fosszilis tüzelőanyag.
• Az ÉS logikai áramkörben az elemek sorosan kapcsolódnak egymáshoz.
• A napkollektor villamos energiát állít elő.
• A lakásból, épületekből kikerülő szennyvíz csak kezelve kerülhet a befogadóba.
• A hulladék és a szemét fogalma azonos.
4. Milyen gondolatokat ébresztenek benned az alábbi képek? Elemezd és kapcsold össze őket a tanult tananyaggal! (Pl.: Mi a feladata, környezeti hatása,
hulladéka...)

5. Dolgozzatok párban! Tervezzétek meg egy szobasarok hangulatvilágítását!
Válasszátok ki a lámpák és világítótestek típusait! Készítsétek el az áramkör
kapcsolási rajzát!

40

AZ EMBER ÁTALAKÍTJA KÖRNYEZETÉT

ÉLET A TELEPÜLÉSEKEN

KÖZLEKEDÉS
KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK
A mai ember életformája az utazás. Utazhatunk közúton, vasúton, levegőben és vízi
úton. Bármelyik közlekedési rendszert is választjuk, az utazást tervezés és szervezés előzi
meg. Az utazás után tapasztalatainkat összegezzük és felhasználjuk későbbi útjainkhoz.
Közúti közlekedés
A közúti közlekedés meghatározó elemei: az ember, a jármű és a közút. A közút a
tényleges útfelület mellett tartalmazza a kiegészítő elemeket (jelzőtáblák, útburkolati
jelek stb.) és a műtárgyakat (alul- és felüljárók, hidak, támfalak stb.). Egy ország úthálózatát jellemezhetjük az útvonalrendszerével, annak minőségével.
Hazánk közúthálózata:
• autópályákból: M0, M1, M3, M5, M6, M7
(készül az M4);
• autóutakból;
• országos főközlekedési utakból (egyszámjegyű utak);
• alárendelt utakból (kettő és több számjegyű) épül fel.
Az ábrán látható térkép az ország közúthálózatát mutatja be. Látható rajta az
elkészült és tervezett autópálya-rendMagyarország közúthálózata
szer, az egyszámjegyű főközlekedési utak
rendszere. A hálózat sugaras rendszerű,
Budapest középponttal. A középpont „0”
kilométeres jelzőköve a Lánchíd budai
hídfőjénél, a Clark Ádám téren található.
Innen indul 7 országos főút.
A 8-as főút Székesfehérvárról indul
nyugati irányba.
Magyarország vasúthálózata
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Keresd meg a nyomvonalán a
fontosabb városokat!

Vasúti közlekedés
A technikatörténet kiemelkedő állomása a vasúti közlekedés megszületése. A vasút
olyan kötött hálózati rendszer, amely a tömegközlekedés és az anyagszállítás fontos
eszköze. A vasúti szerelvényeket meghatározott időben és irányban indítják. Ezekről
az utazóközönség a menetrendből kap felvilágosítást.
A menetrend tartalmazza az egyes országrészeken áthaladó vonalak indulási és
érkezési időpontját, a vonaltérképeket és egyéb információkat. Az ország vasúti hálózata sugaras jellegű.
ÉLET A TELEPÜLÉSEKEN

Légi közlekedés
A légi közlekedés a nagy távolságra elhelyezkedő városok között létesül. Hazánkban a
menetrendszerű légi járatok a Budapest–Liszt
Ferenc repülőtér légikikötőből indulnak, és elsősorban Európa fővárosaiban, nagyobb városaiban landolnak.
Az ország felett repülőgépek (polgári légi forgalom) a biztonság érdekében meghatározott
folyosókon (légifolyosók) közlekednek. Ezeket
kell figyelembe venni a katonai és magánrepülőknek is. Az ország meghatározott pontjain légiforgalom-irányító központok teljesítenek
szolgálatot a repülőgépek biztonságos irányítására.
Hol található hazánkban még repülőtér?

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Vízi közlekedés
Hazánkban a folyami hajózás csak a Dunára és a Tiszára korlátozódik. Sajnos, e két folyó vízi útja is nagyon csekély mértékben
van kihasználva, pedig a nagy tömegű ömlesztett áru
(gabona, homok, kőzúzalék stb.) vízi szállítása olcsó.
A 90-es évek óta menetrendszerű
Hajókikötők
szárnyas hajó szállítja az utasoCsónakkikötők
kat Budapest és Bécs között.
Vitorláskikötők
Napjainkban Budapestről
Balatoni kikötők térképe
sétahajójáratok indulnak a
közeli városokba és vissza.
A Balaton vízi közlekedése, hajóforgalma mozgalmasabb.
Az üdülési-idegenforgalmi időszakban (szezonban) az ábrán látható Balaton-parti
üdülővárosokat köti össze menetrendszerinti hajóforgalom.
Projekt:
1. Tervezz meg egy utazást Szegedről Miskolcra autóval! Írd le az útszámokat, a csomópontokat és az út hosszát! Törekedj a gazdaságosságra!
2. Keresd meg a térképen Budapestről kiindulva, az órajárással egyezően haladva a
4-es, 5-ös, 6-os, 7-es főközlekedési utakat!
3. Válassz ki két távoli várost, és a térképen gondolatban utazz egyikből a másikba
vasúton! Útiterved elkészítésében segít a számítógépen megkereshető menetrend. Ismerd meg ezt is!
4. Keresd meg a térképen a balatoni hajókikötőket!
Ellenőrizd a tudásodat!
Hogyan épül fel hazánk közúthálózata? Hogyan jelölik az utakat?
Mi jellemzi hazánk vízi közlekedését?
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A SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜZEME
Ha beülünk szüleink vagy ismerősünk személygépkocsijába és elindulunk, gondolnunk kell
arra, hogy az autó üzemben tartásához sokféle anyagot kell betölteni annak kisebb-nagyobb tartályaiba. Ezeket az anyagokat
összefoglaló néven üzemanyagnak nevezzük. A tüzelőanyag az az
üzemanyag, amelyet elégetünk az
égéstérben.
A felszabaModern belső égésű motor
dult hő átalakításával forgómozgást hozunk létre. Legfontosabb tüzelőanyagok: a benzin,
a gázolaj és a földgáz (vagy propán-bután gáz). A kőolaj lepárlásából nyerjük a benzint és gázolajat. Napjainkban több kísérlet
folyik megújuló forrásból származó motorhajtóanyag előállítására, a benzin és a gázolaj helyettesítésére. A kutatás az alkohol és
a növényi olajok (repce-, napraforgóolaj) felé fordul.
A négyütemű Ottó motor működési elve:
1. ütem – szívás: a szívószelep nyitva, a kipufogószelep zárva
van, a dugattyú az alsó holtpont felé mozog. Nyomáscsökkenés jön létre, a dugattyú fölötti tér megtelik friss benzin-levegő keverékkel.
2. ütem – sűrítés: a szívószelep és a kipufogószelep zárva van, a
dugattyú a felső holtpont felé mozog, összesűríti a benzin-levegő keveréket. Röviddel a felső holtpont előtt a gyújtógyertya szikrája meggyújtja az összesűrített benzin-levegő keveréket.
3. ütem – munkaütem: a szívószelep és a kipufogószelep zárva
van, a dugattyú az alsó holtpont felé halad. Az égés tovább
terjed. A hőmérséklet és a nyomás gyorsan emelkedik. A lefelé mozgó dugattyú a dugattyúcsapszeg–hajtókar–forgattyúcsap közvetítésével forgatja a forgattyús tengelyt.
4. ütem – kipufogás: a szívószelep zárva, a kipufogószelep nyitva van, a dugattyú a felső holtpont felé mozog, az égésterméket a nyitott kipufogószelepen keresztül a kipufogórendszerbe, onnan a szabadba nyomja.
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Gyakori hengerelrendezések
ÉLET A TELEPÜLÉSEKEN

Gyűjts információkat a következő fogalmakról: kompresszióviszony,
oktánszám, injektor, Diesel-motor működési elve!
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A kipufogógázban lévő káros anyagok – szén-monoxid, nitrogén-oxidok, nem elégett tüzelőanyag-részek – mérgezik a környezetünket.
A kikerülő károsanyag-tartalmat a motor gyúj12
12
1
1
2
2
tásának, üzemanyag-ellátó rendszerének a beál10 11 12
10 11 12
lításával lehet mérsékelni. A Nemzeti Közlekedési
P123456789
F123456789
13 14 15
13 14 15
Hatóság vizsgálóbázisain és egyéb, erre jogosult
autószervizekben meghatározott időközökben
– a gépkocsi típusától és életkorától függően 1–4
12
12
1
1
2
2
évenként – meg kell jelenni műszaki felülvizsgá10 11 12
10 11 12
latra. Ekkor a műszaki állapoton kívül a gépkocsi
K123456789
Z123456789
13 14 15
13 14 15
által kibocsátott károsanyag-tartalmat is vizsgálják.
A műszerekkel mért kipufogógáz-összetevők értékeit számítógép hasonlítja össze a megengedheHatszögletű környezetvédelmi plakett
tő értékekkel. Ha a mért érték ennél kisebb, akkor
a jármű környezetvédelmi szempontból megfelel. A megfelelés minőségét az NKH a
rendszámtáblára felragasztott hatszögletű környezetvédelmi plakett színével jelzi.
A fékrendszerbe fékfolyadék, a hűtőrendszerbe hűtőfolyadék, az ablakmosóba
ablakmosó folyadék szükséges.
A személygépkocsik akkumulátora zárt rendszerű, karbantartást nem igényel.
A gépjármű nagyon fontos jellemzője az üzemanyag-fogyasztás, ami 100 kmen elfogyasztott üzemanyag-mennyiség. A gépkocsi típusismertetője tartalmazza a
gyár által megadott jellemzőket, köztük az üzemanyag-fogyasztást is. A kis fogyasztású kocsikat többen kedvelik, mert kevesebb az üzemanyagköltségük.
Vezetési technikánkkal is tudjuk befolyásolni az autó, a segédmotor-kerékpár fogyasztását. Ha gyakran változatjuk sebességünket, gyorsítunk, fékezünk, akkor a jármű fogyasztása nagy lesz. Ezt kerülni kell. A gépjárműre ható légellenállás a sebesség
növekedésével nagymértékben nő.
A gépjárművek a környezetet nemcsak a kipufogógázban lévő káros anyagokkal
terhelik, hanem a zajjal is.
8

7

6

Projekt:
1. Gyűjts adatokat szüleid, ismerőseid autójának üzemanyagfajtájáról, -fogyasztásáról, egyéb műszaki adatairól! Foglald ezeket táblázatba! Beszéljétek meg ezeket
társaitokkal!
2. Figyeld meg 1 percig egy forgalmas közlekedési csomópontban a járműforgalmat! Melyik autótípust találod a legzajosabbnak? Füstölnek-e a járművek? A személygépkocsiban hányan ülnek? Készíts ezekről a megállapításokról jegyzetet, és
mondj hozzájuk véleményt!
Ellenőrizd a tudásodat!
Hogyan működik a négyütemű Ottó motor? Milyen adatokat tartalmaz a forgalmi
engedély? Mit jelent a plakettek színe?
KÖZLEKEDÉS
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A KULTURÁLT KÖZLEKEDÉS
A közlekedés rendszerében az ember és a közút kapcsolata jelenti a közút igénybevételét, használhatóságát, jogi értelemben azt, hogy milyen feltételek mellett használhatjuk a közutat. Egyszerűen kifejezve, úgy közlekedjünk, hogy társaink közlekedését ne zavarjuk, ne veszélyeztessük!
A közlekedésben sokan veszünk részt, ezért szabályokat kell alkotni, amelyeket
mindenkinek be kell tartani. Ezek betartását a közlekedési jog kényszeríti, a szabálytalankodókat a törvény megbünteti. A köznapi életben legelőször a rendőr büntet,
aki – ha súlyos a cselekmény, akkor – feljelenti a szabálytalankodót a rendőrségi szabálysértési hivatalban, esetleg a bíróságon.
Különösen a zsúfolt városok, autópályák közlekedését kell átgondoltan és szigorúan szabályozni, mert a közlekedés veszélyes tevékenység, ahol fokozott figyelemre, a szabályok betartására van szükség. Napjainkban a többféle és igen nagyszámú
jármű, valamint a gyalogosok közlekedési szabályait az adott időpontban érvényes
KRESZ tartalmazza.
A KRESZ a közlekedés számos
fontos helyzetében előírja kötelező
magatartásunkat. Ha ezt mindenki
betartja, akkor veszélytelenül kerékpározhatunk, autózhatunk.
Magatartásunk egy jelentős részét nem az írott szabályok irányítják, hanem a szüleinktől, tanárainktól, társainktól tanult illem, erkölcs,
idegen szóval: etika – magatartáskultúra, viselkedéskultúra elnevezéssel is kifejezhetjük. Semmilyen szabály nem írja elő, hogy a kisgyermekes anyának
add át az ülőhelyedet, vagy hogy kapaszkodj az autóbuszon, mert különben fékezésnél előrelendülhetsz, és utastársaidat is fellökheted.
Úgy kell viselkednünk, hogy másoknak ne okozzunk kellemetlenséget!
Sokszor halljuk az intelmet: legyünk udvariasak a közlekedésben is! Ez leegyszerűsítve azt jelenti, legyünk előzékenyek, türelmesek, elnézőek (toleránsak). A közlekedésben olykor gyorsan változik a szerepünk.
Kulturált ember tudomásul veszi, hogy közlekedő társa hibázhat,
és ezt nem kioktatással, emberhez
méltatlan, durva szavakkal kell észrevételezni. Mindannyian tévedhetünk, s ilyenkor a legjobb, amit tehetünk, ha elnézést kérünk
Milyen közlekedési szabályokat ismersz fel az ábrákon?
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A kulturált közlekedéshez hozzátartozik a jelzőlámpák „utasításainak” gyors teljesítése.
Gyakran tapasztaljuk, hogy a piros színt adó jelzőlámpa előtt hosszú kocsisor vár,
s amikor a piros sárgára, majd zöldre vált, az elöl várakozó járművek vezetői még
készülődnek az indulásra. Hosszú másodpercekig áll a forgalom, s ezzel legalább 5
jármű átjutását akadályozzák meg.
Vajon az ilyenkor felhangzó kürtölés türelmetlenséget jelent?
Külön kultúrája és esztétikája van a
parkolásnak is. Emeleti ablakból vagy
felüljáróról szép látványt nyújtanak a
sorban parkoló, színes autók. De ha
az autók rendezetlenül, összevissza
állnak le, ezt nem nézzük szívesen. Ha
egymás mögött parkolunk, gondoljunk arra, hogy a közbenső autók is ki
tudjanak állni a sorból. Ne álljunk rá
szorosan az előttünk lévőre!
Az egymás melletti parkolásnál
figyeljünk arra, hogy mi is és a mellettünk levő autó is biztonságosan ki
tudja nyitni az ajtaját anélkül, hogy
egymás kocsijában kárt okoznánk.
Mi a teendő, ha tolatással vagy egyéb
módon kárt okozunk?

2009

2010

Összes személyi sérüléssel járó
közúti balesetek száma, db

17.864

16.248

Balesetben meghalt személyek
száma, fő

822

734

Súlyosan sérültek száma, fő

6.444

5.641

Könnyen sérültek száma, fő

16.830

15.180

Személyi sérüléses közlekedési balesetek
Ittas vezetés, fő

1795

Gyorshajtás, eset

4310

Elsőbbségi jog meg nem adása, eset

3982

Kanyarodás szabályainak
be nem tartása, eset

2511

Főbb baleseti okok, 2010
Balesetet okozók: kerékpárosok 11%, gyalogosok 6%

A távolsági közlekedésnél a dohányzás, az étkezés és az ezekkel összefüggő hulladék elhelyezésére kell felhívni a figyelmet. Bár mindegyikre piktogramok utalnak
(dohányzó, nem dohányzó fülke, az ablakon ne dobjunk ki hulladékot stb.), mégis
gyakori a végállomásokon tapasztalható elkeserítő látvány.
Magyarországon a tömegközlekedési
eszközökön tilos a dohányzás!
Miért veszélyes a „felszállás” és a „leszállás” a tömegközlekedési eszközökön?
Hogyan közlekedjünk a villamoson/buszon hátizsákkal?
Projekt:
Keress adatokat baleseti statisztikákról!
Keress baleseti okokat! Hogyan lehet
megelőzni a baleseteket?

Parkoló gépkocsik

Ellenőrizd a tudásodat!
Mi jellemzi a kulturált közlekedést? Mikor
vehet részt a tanuló egyedül a közlekedésben? Mire kell a szülőnek és a felnőttnek tanítani a gyerekeket?
KÖZLEKEDÉS
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KARBANTARTÁS ÉS BALESET-MEGELŐZÉS
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A gépjárművek, egyéb gépek használatuk során szennyeződnek, a helyes üzemeltetéshez szükséges kenőzsír, kenőolaj, hűtőfolyadék stb. elfogy, az alkatrészek kopnak,
s így a helyes beállítások „elállítódnak”. Ezek korrigálása a karbantartás feladata.
Karbantartásnak azt a műveletsort nevezzük, amellyel egy üzemképes járművön
vagy gépen beállításokat, utántöltéseket végzünk, tisztítunk, csavarokat utánhúzunk
stb. A karbantartás feladata tehát a még üzemképtelenséget nem okozó, kisebb hibákat megszüntetni, a levegő- és olajfogyásokat pótolni, a gép tisztaságát biztosítani. Ezzel elkerülhetjük az elhasználódás olyan mértékét, amely üzemképtelenséget
okoz. A gondos és az előírt időtartamokban végzett karbantartással a jármű élettartamát meghosszabbítjuk. A karbantartás pontos műveleteit, a két karbantartás (szerviz) közötti időtartamot a gépjárművet gyártó cég karbantartási utasításban írja elő.
Kerékpárod műszaki állapotát célszerű – a használattól függően — kéthetenként,
havonta ellenőrizni!
Először a kormány elfordíthatóságát ellenőrizd! A kormányszarvnak könnyedén, ropogás, szorulás nélkül kell elfordulnia.
Ezután fordítsd fel a kerékpárt! Ellenőrizd a tengelyanyák feszességét a szerszámkészletben található csavarkulccsal! A kerekeknek olyan könnyedén kell forogniuk, hogyha a szelepet tartalmazó kerékrészt majdnem a legmagasabb pontra
fordítod, a keréknek a szelep súlyától el kell fordulnia. Ha a kerék szorul vagy ropog,
fordulj segítségért szakemberhez!
Ha kerékpárod nem önműködő láncfeszítővel van felszerelve, akkor ellenőrizni
kell a lánc feszességét! Akkor megfelelő, ha a láncot a két lánckerék körül le-fel mozgatva 1-2 cm játéka van. Ha ennél több, akkor lazítsd meg a hátsó keréktengelyanyát,
és a láncot a megfelelő mértékben feszítsd meg az állítócsavarokkal! A tengelyanya
meghúzásakor ügyelj arra, hogy a kerék a villa nyílásának közepén álljon!
Ezután ellenőrizd a világítóberendezést! Hibája esetén javítsd vagy javíttasd
meg! A fékberendezés ellenőrzése is nagyon fontos. Ha a betétek kopottak, cseréld ki őket. Egyéb hiba javítását, a beállítást bízd szakemberre! E két biztonsági berendezésnek feltétlenül kifogástalanul kell működnie!
Ellenőrizni kell a kerekek guminyomását! Ha nem megfelelő, „pumpáld fel”
őket! Használat után mindig törölgesd tisztára a kerékpárodat, óvd az esőtől, hótól,
a tűző naptól!
A kerékpár biztonsági berendezését, a zárat is ellenőrizni kell!
A segédmotor karbantartását tanfolyami anyag tartalmazza! Ezt ott kell
megtanulnod!
A közforgalmú gépjárműveket – autóbuszt, trolibuszt stb. – is karban kell tartani. A műszak végén a járművet megvizsgálják, szükség szerint javítják, utántöltik
az elfogyott, elpárolgott folyadékokat.
Az átvizsgálás tényét dokumentálják.
ÉLET A TELEPÜLÉSEKEN

A gépjárművel való utazás biztonságát a tervezők két módon is igyekeznek javítani.
Úgy alakítják ki a járművet, hogy közlekedés során a balesetet minél nagyobb
eséllyel lehessen elkerülni. Ezt elsődleges vagy aktív biztonságnak nevezzük. Ennek növelésére különleges fékberendezést, biztonságos kormányszerkezetet, a jól
láthatóságot biztosító világítórendszert, a jó kilátás biztosítására megfelelően nagy
ablakfelületet, tükröket alkalmaznak. A kényelmes ülés, a könnyű járművezetés csökkenti a járművezető elfáradását. Így erőteljesebben tud a forgalomra figyelni. Ennek
ellenére egy-másfél órás vezetés után meg kell állni a legközelebbi parkolóban, ott
10–15 perc séta felfrissít, így továbbutazásnál figyelmesebb lesz a jármű vezetője és
utasai is.
A járművet úgy készítik, hogy a bekövetkezett baleset (ütközés, borulás) következményei minél enyhébbek legyenek. Ezt nevezzük másodlagos vagy passzív biztonságnak. Ezért a jármű belsejét
– az acéloszlopokat, a tetőt – alaposan kipárnázzák.
A biztonsági öv véd a veszélyes előrelendüléstől,
hogy hirtelen fékezésnél vagy ütközésnél ne ütközzünk neki az első szélvédőnek. Egyre több
gépkocsinak természetes tartozéka az első és
hátsó ülések előtt, valamint az oldalajtókban elhelyezett légzsák. Ezek az ütközés pillanatában
felfúvódnak, majd néhány másodperc múlva
kiengedik a felfúvódást eredményező gázt. Így
ütközéskor rugalmas „labdának” támaszkodunk,
Felfúvódó légzsák
ami csökkenti a sérülés mértékét.
Figyeld meg a járművek első és hátsó lökhárítóját!
A lökhárító egy nagy, műanyag szerkezet. Ütközéskor először
ez, majd a sárvédő összegyűrődése nyeli el az ütközési energia egy részét. Így kevesebb energia veszélyezteti a kocsiban
ülőket.
Ha mégis bekövetkezett a baleset, akkor súlyosságától
és egészségi állapotunktól függően intézkedünk, segítséget nyújtunk embertársainknak!
Úgynevezett „koccanásos” ütközésnél, ha nincs személyi
sérülés, s a felelősség kérdése is tisztázott, nem kell rendőrt
Gyermek biztonsági ülés
hívni.
Ki tölti ki a kárbejelentő lapot? Ki fizeti ki a baleseti kárt? Mikor kell rendőrt
hívni? A baleset helyszínét meg kell őrizni! Miért? Mi a nyommegőrzés célja?
Mit csinál a baleseti vizsgáló és az igazságügyi szakértő?
Projekt:
Keress autósújságból korszerű biztonsági berendezéseket!

Ellenőrizd a tudásodat!
Kinek a feladata az eszközeink, gépeink
szakszerű karbantartása?
KÖZLEKEDÉS
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ÚTITERVEK ÖSSZEÁLLÍTÁSA
Mindenki tapasztalta már, hogy utazni nagyszerű dolog. Ilyenkor kilépünk megszokott, mindennapi környezetünkből, s új tájak, más emberek felé haladunk, kellemes
élmények reményében. Ahhoz, hogy utazásunk valóban jól sikerüljön, még a legegyszerűbb kiránduláshoz is útitervet kell készítenünk.
Az útiterv összeállítása nagyon kellemes feladat. Minden utazást alaposan elő kell
készíteni, hogy ne maradjon otthon fontos használati tárgy vagy játék, hogy a szállás
biztos legyen, hogy átszállásoknál a vonatcsatlakozásokat előre megismerjük. Az útiterveket egyéni utazásnál a család, a baráti társaság együtt készíti el. Ha utazási iroda
által szervezett kiránduláson veszünk részt, akkor először a kínálatukat kell megismernünk.
Több tényező figyelembevételével (időpont, költség, az ellátás színvonala stb.) választunk. Mivel az utazás célja is sokféle lehet, az is befolyásolja a tervkészítést. Utazhatunk rokonlátogatásra (például nyári szünetben a nagymamához), a hegyekbe túrázni, síelni, utazhatunk távoli üzemeket meglátogatni. A felnőttek hivatalos ügyek
intézése miatt is utazhatnak. Otthonunktól való távollétünk tarthat reggeltől estig,
de lehet többnapos is az országban vagy külföldön.
A sokféle utazási változatot figyelembe véve útitervünk összeállításánál dönteni kell, hogy
• mi az utazás célja,
•m
 ilyen hosszú ideig leszünk távol (kell szállásról gondoskodni vagy sem),
•m
 ilyen járművel utazunk,
•m
 ikorra tervezzük az indulást és az érkezést.
Mit vigyünk magunkkal, ha azt tervezzük, hogy úticélunkat országúti kerékpározással érjük el?
Élelmiszer, ital, étkezéshez szükséges eszközök, térkép a tájékozódásunkhoz, játszóeszköz, a kerékpár hibáinak javításához szükséges szerszám, egyéb anyag, kiegészítő ruházat (számítva esőre, erős napsütésre), kerékpáros bukósisak.
Milyen KRESZ-szabályokat kell betartani
a közlekedésünk során?
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Következő utazásunkat menetrendszerű autóbuszjárattal szervezzük. Egy
békéscsabai általános iskola egyik osztályközössége autóbusszal utazik Szarvasra,
hogy meglátogassák az arborétumot. Az
Hidrogénbusz – magyar technológia
oda induló és visszafelé tartó járatok induMűködtetésekor nem keletkezik káros anyag,
lási, illetve érkezési időpontját vagy az aucsupán vízgőz távozik
tóbusz-állomás információs szolgálatától
kérdezhetjük meg, vagy az autóbusz-menetrendből olvashatjuk ki. A menetrend kezelésekor figyeljünk a járatokhoz tartozó piktogramokra, azok jelentésére! Nem minden
járat megy hétköznap és ünnepnap egyaránt. Manapság utazásaink megtervezéséhez
internetes portálokat keresünk fel. Ezek jól áttekinthetők, nyomtathatók.
ÉLET A TELEPÜLÉSEKEN

Ha nagy létszámú csoporttal utazunk,
célszerű különjáratú autóbuszt igénybe
venni. Ez a busz a kirándulás programjában lévő helyekre szállítja a csoportot, nem kell átszállni más járművekre,
gyorsabban elérjük úticélunkat. Mér
le
ge
lendő, hogy a különjárati busz költségtöbblete egyensúlyban van-e a kényelmesebb utazással.
Ha vasúton szándékozunk utazni,
akkor a vasúti menetrendben kell tanulmányozni a vonatok indulását, érkezését,
az esetleges átszállások helyét, a csatlakozó vonat érkezését, indulását. A vasúti
menetrend szerkezetében hasonlít az autóbusz-menetrendhez. Néhány vonatra
helyjegyet, vagy pótjegyet is kell váltani.
Utazásunk során legyünk udvariasak,
kultúremberek, a kirándulóhelyeken pedig természetbarátok! Szerencsés utazást, kellemes kirándulást!
Miért használjuk szívesen az elektronikus
menetrendeket?
A behívott portálon válaszd ki a Volán-menetrendet, majd keresd meg a
menetrendi űrlapot, és töltsd ki! Válaszd
a keresésfunkciót, és döntsd el, melyik járattal kívánsz utazni! Keresd ki a járat részletes adatait! Keresd meg az optimalizált
változatot! Mit jelent ez? Mit jelentenek a
piktogramok?
Projekt:
1. Tervezz egynapos kerékpártúrát a lakóhelyedtől 10-15 km-re lévő kirándulóhelyre! A tanulók létszáma 20 fő,
a csoportot egy tanár és két felnőtt kíséri. Indulás május utolsó vasárnapján
reggel 7 órakor. Visszaindulás délután
17 órakor. Tervezd meg, hogy milyen
tárgyakat viszel magaddal! Mi legyen a
hátizsákban?
Tanulmányozz papíralapú menetren2. 
deket!

Elektronikus menetrendek

Ellenőrizd a tudásodat!
Mire kell ügyelni egy útiterv összeállításánál? Milyen segítségeket vehetünk
igénybe a tervezésnél? Mennyire célszerű előre tervezni?
KÖZLEKEDÉS
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GÉPJÁRMŰVEK ÜZEME*
A nemzetgazdaság
nagy rendszere

A közlekedés
logikai köre

jármű

tényleges
közlekedés

ember

út

1924-es Oldsmobile

Gépkocsi „röntgenrajza”
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A közúti közlekedésnek a gépjármű egy
része, egy eleme. A tényleges közlekedéshez szükség van közútra és a járművet vezető emberre. Ezt az összetett
rendszert mutatjuk be a mellékelt ábrán.
A három részrendszer közös metszete,
együttes jelenléte adja a tényleges közlekedést.
A jármű és az út megfelelő kapcsolata a
haladás, a fékezés és a megállás feltétele.
A jármű és az ember kapcsolata alakítja
a gépjármű ülésének alakját, kényelmét.
ÉLET A TELEPÜLÉSEKEN

Az út és az ember kapcsolata határozza
meg a közút használatának lehetőségét.
Ezt jogszabályok rögzítik, amit a gépkocsivezetők, kerékpárosok a KRESZ-ből ismerhetnek meg.
A három fő rendszeren kívül található
az a háttér, amely kiszolgálja a közlekedést. Ilyen például az üzemanyagtöltő
állomások létesítése és működtetése, a
gépjárművezető képzés, az autójavító
hálózat.
Vizsgáljuk meg az összetett rendszer
egyik alkotóját, a gépjárművet mint géprendszert! Az ábrán is látható, hogy a
gépjármű egy bonyolult szerkezet, de a
kb. 10–12 ezer alkatrészből álló együttesben jól megfigyelhető egy géprendszer
általános felépítése:
• erőgép (motor),
• közlőmű (tengelykapcsoló, kardántengely),
• munkagép (futómű, kerekek).
Ezenkívül természetesen megtalálhatók még a gépjármű üzemét kiszolgáló
segédberendezések, mint például nyomatékváltó, kormány- és fékberendezés,
villamossági berendezések stb.
Ha ebből az összetett rendszerből kiragadjuk a motort, amely önmagában
működőképes egység (fő darabnak is
nevezik), akkor azt látjuk, hogy ez az alrendszer vagy részrendszer további egységekből áll.
Milyen kapcsolatban vannak az alábbi
szerkezeti elemek egymással?
henger – hengerfedél – szelepek
dugattyú – dugattyúcsapszeg – hajtórúd
hajtórúd – főtengely
szelep – vezérműtengely – főtengely
Tanulmányozz falitáblákat, képeket!

Látjuk tehát, hogy az elemek célszerűen összekapcsolva egyszerű rendszert,
ezek összeépítve összetett rendszert,
ezek is összekötve többszörösen összetett rendszert alkotnak. A kapcsolatok
itt nem érnek véget, mert ezek is tovább
épülnek egymásra, amíg kialakul bonyolult környezetünk.
Az ábrán látható motorkerékpáron mutasd be az előbb tárgyalt rendszerépítő
elemeket és a kötések módját!
Mindenki utazott már autóban vagy
motorkerékpáron. Érzékelhettétek, hogy
ennek a bonyolult géprendszernek a
méretei végesek, valahol kapcsolódik a
környezetéhez. Például a kerekeivel támaszkodik a talajra, felületével a levegővel érintkezik. Ezt a kapcsolódási határt
nevezzük a rendszer peremének.
A gépjármű a környezetével sajátos
kapcsolatban van: halad benne. A gépjármű kerekeivel támaszkodik a talajra,
miközben a továbbhaladáshoz vagy
éppen ellenkezőleg, a fékezéshez szükséges erőhatást a talajjal alkotott érintkezési felületeken fejti ki. A felületek minőségének, érdességének megfelelőnek
kell lennie az erőhatás átadásához.

A motorkerékpár is formatervezett

Mikor és miért hódított a szögletes forma?

Nagy jelentősége van a levegővel történő érintkezésnek is, különösen a haladási irányra merőleges felületeken, például az első szélvédőn.
Az autózás kezdetén (1910-es évek)
még csaknem hasáb alakú kocsiszekrényeket építettek.
Ennek a formának nagy volt a légellenállása, nagy hajtóerő kellett a mozgatásához.

Tudod-e?
 magyar származású Járay Pál kísérleteivel kialakított egy kis légellenállású, igen kedvező,
A
áramvonalas kocsiszekrény formát. Ennek alapján készült a VW „bogár” jellegzetes alakja.
A mai autók kocsiszekrényének alakját számítógép segítségével tervezik a legkisebb légellenállásra. Ezért is találunk sok hasonló formájú japán, német, francia gépkocsit.
A kis légellenállású „peremfelületnek” az autókon kívül nagy jelentősége van még a repülőgépeknél és a gyorsvasutaknál is.

Projekt:
1. Csoportosan készítsetek tablót régi és
modern autókról vagy motorkerékpárokról!
2. Végezz kutatómunkát: mi a szerepe a
szélcsatornának?

Ellenőrizd a tudásodat!
Miért törekszik az ember a közlekedés
fejlesztésére? Milyen területeket kell fejleszteni? Milyen változások figyelhetők
meg a 100 évvel ezelőtti és a mai személygépjárművek között?
KÖZLEKEDÉS
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A GÉPJÁRMŰ ÉS A KÖRNYEZET*
Korábbi tanulmányainkban láttuk, hogy a
gépjárműmotorok (a repülőgép-hajtómű,
a vasúti dízelmozdony, a mezőgazdasági
traktorok) működés közben zajt, hőt, káros anyagot bocsátanak a környezetükbe.
Ezenkívül még természetesen a hagyományos hőerőművek, ipari üzemek is hozzájárulnak földi nagyrendszerünk szen�nyezéséhez. Egyes világvárosok (Athén,
Los Angeles, Budapest) központjának
levegője közlekedési csúcsidőben már
megengedhetetlenül szennyezett.
A szennyezés tartósságát időjárási téForrás
közlekedés
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Széndioxid

Szénmonoxid

nyezők is befolyásolják. A nagy légnyomású, szélcsendes időjárás akadályozza
a város fölött lévő szennyezett levegő
elvonulását. A késő őszi hideg, ködös
idő szintén nem engedi a lakott területek légcseréjét. Ilyen időjárási viszonyok
segítik a füstköd (szmog) kialakulását,
amely légúti megbetegedésekhez, mérgezésekhez vezet.
A Föld légszennyező forrásai között jelentős szerepe van a közlekedésnek.
Az ember által létrehozott légszen�nyezések eloszlása (közelítő értékek):

SzénhidroNitrogének
gén-oxidok

17%

77%

59%

44%

Kéndioxid
2%

Por,
korom
6%

ipar

35%

11%

32%

1%

22%

40%

fűtés

38%

2%

2%

53%

75%

48%

hulladékégetés

10%

10%

7%

2%

1%

6%

A káros anyag kibocsátásának csökkentése céljából tanulmányozták a kipufogógázban lévő szennyező alkotórészek
keletkezését, mérséklésük módját.
A benzinek kompressziótűrését régebben ólomadalékkal fokozták, ma már
más anyagokkal növelik. Az ólommentes
benzin használatával a környezetterhelés csökkenthető.
A kipufogógáz káros anyagainak men�nyisége (szén-monoxid, nitrogén-oxidok, elégetlen tüzelőanyag-részecskék)
a motor szerkezetének módosításával,
az üzemelő motorok helyes beállításával csökkenthető. Az első változtatás a
motortervezők dolga, ezen a gépjárművek üzemeltetői nem tudnak változtatni.
A motorok helyes beállítása viszont az
üzemeltetők feladata. A motor gyújtásának, üzemanyag-ellátó rendszerének
(karburátor, injektor, befecskendező) beállítását napjainkban szinte minden auÉLET A TELEPÜLÉSEKEN

tószerelőműhelyben motordiagnosztikai
műszerekkel végzik.
A gépjármű vezetése, üzemeltetése
veszélyes dolog. Gondoljunk csak arra,
hogy a jármű 120 km/óra sebességgel
halad, és eltörik a kormány tengelye,
vagy a fék nem eléggé hatásos („gyengén fog”)! A következmény: baleset!
De a világítás vagy az irányjelző
üzemzavara is nagyon balesetveszélyes.
Ezeknek a berendezéseknek a hibátlan
működését hatóságilag kötelezően kell
ellenőrizni, mert meghibásodásuk a közlekedésben részt vevő egyéb járműveket
is veszélyezteti. Ezt a vizsgálatot a Nemzeti Közlekedési Hatóság Regionális Igazgatóságai végzik.
A forgalomban lévő járművek az előírások szerint kötelesek részt venni ezen
a hatósági műszaki vizsgálaton.

Itt a károsanyag-kibocsátáson kívül megvizsgálják a fék-, a kormány- és a világítóberendezést, a futómű és a kocsiszekrény
állapotát is. A közúti gépjármű-ellenőrzések alkalmával a többi között ellenőrzik a műszaki vizsga érvényességét is.
Ha érvénytelen vizsgával közlekedik a
jármű, akkor rendszámtábláját, forgalmi
engedélyét bevonhatják, a sikeres vizsgáig kitiltják a forgalomból.
A gépjármű a gumiabroncsainak az úttesthez való tapadásával adja át a gyorsító- és a fékezőerőket a talajnak. Ezek
– különösen kamionoknál – igen nagy
erők lehetnek: a jelzőlámpa előtt hullámossá teszik az aszfaltot, kavicsos úton a
kavicsot kisodorják a kerék alól.

Futómű diagnosztikai vizsgálata

Vizsgáljuk meg a gyalogos és a járművezető biztonsága szempontjából a fékezés
folyamatát!
A fékezés célja a jármű lassítása vagy
megállítása. A haladó gépjármű vezetője
megpillantja az akadályt, ami megállásra
készteti. Amíg a látványt feldolgozza és
lábával (vagy kezével) működésbe hozza
a féket, idő telik el. Ezt nevezzük észlelési-cselekvési időnek.
Ezután a járművezető megnyomja a
fékpedált, a kerekek csak 0,6–0,7 másodperc múlva kezdenek lassulni. Ez a
fékkésedelmi idő. Látjuk, hogy kb. 1,5
másodperc telt el az észleléstől a tényleges lassulás kezdetéig úgy, hogy a jármű
haladási sebességével robog. Ezalatt a 72
km/óra sebességgel haladó jármű 30 m
utat tesz meg.
Ekkor kezd lassulni a jármű. A lassulás
mértéke függ a fék és az útfelület állapotától. Kedvező a száraz, érdes aszfalt.
Nagyon rossz a vizes, őszi falevelekkel
borított vagy a jeges útfelület. A lassulás
mértéke függ a gumiabroncs minőségétől is.

A gázüzem gazdaságos és környezetkímélő

A gépkocsivezetés veszélyes üzem, s
közlekedni egész életünkben tanulni kell!
Projekt:
Látogassatok meg egy márkaszervizt!
Kövessétek nyomon, milyen jellemzőket
vizsgálnak! Tanulmányozzátok a diagnosztikai műszerek, illetve gépek feladatkörét és kapcsolódását!
Ellenőrizd a tudásodat!
Milyen kedvezőtlen környezeti hatásai
vannak a gépjárműveknek?
Milyen vizsgálatoknak kell megfelelnie
egy gépjárműnek, hogy forgalomban
használhassuk?
KÖZLEKEDÉS
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KORSZERŰ BERENDEZÉSEK A GÉPJÁRMŰVEKBEN*

A katalizátor oxidáció és redukció során a mérgező
kipufogógáz-komponenseket:
– szén-monoxid (CO)
– szénhidrogének
– nitrogén-dioxid (NO2)
átalakítja nem mérgező anyagokká:
– víz (H2O)
– szén-dioxid (CO2)
– nitrogén (N2)

A katalizátor működése
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A világ nagy autógyárainak tervezői folyamatosan korszerűsítik a járműveket,
hogy azok minél igényesebb szolgáltatást nyújtsanak. A gépjárművek korszerű
berendezéseinek a következő feladatokat kell teljesíteniük:
• gazdaságos, biztonságos, környezetkímélő üzem,
• a gépjárművezető tehermentesítése,
• a z utasok kényelmének biztosítása.
A korszerű gépkocsik általános jellemzője, hogy különböző elektronikus berendezéseket, fedélzeti számítógépeket
építenek be, amelyek mind több ellenőrző és szabályozó funkciót látnak el.
Gazdaságosabb üzemeltetést, kisebb
üzemanyagfogyasztást érnek el az elektronikus karburátorral. Ennél is fejlettebb
megoldás a benzinbefecskendezés (injektálás). Bánki Donát és Csonka János találta
fel a mechanikus karburátort. E nagyszerű
ÉLET A TELEPÜLÉSEKEN

találmánynak az volt a hiányossága, hogy nem minden
motorfordulatnál adta a legkedvezőbb, 1:16 benzin-levegő keverési arányt.
Ennél pontosabb, korrektebb tüzelőanyagadagolást
szolgáltatnak a különböző
megoldású benzininjektáló
rendszerek.
A rendszerérzékelők adatokat szolgáltatnak a motor
üzemállapotáról, a járművezető szándékáról (indít, gyorsít, állandó sebességgel kíván haladni).
Az adatokat egy vagy több „fedélzeti
számítógép” dolgozza fel, s az adott helyzetnek megfelelő, legtakarékosabb tüzelőanyagmennyiséget juttatja az égési
térbe
Az injektorral felszerelt járműveket a
gyártó katalizátorral is felszereli.
A katalizátor feladata a kipufogógázok káros-anyag-összetevőinek csökkentése (CO, NOx, CxHy).
A katalizátort a hagyományos ólmozott benzin tönkreteszi, ezért a katalizátorral felszerelt járművek csak ólmozatlan benzint tankolhatnak.
A korszerű járművek gyújtórendszerét is elektronikus elemek vezérlik. Ez a
gyújtás pontos idejét és a gyújtási energia növelését eredményezi. Így csökken
a fogyasztás, növekszik a motor teljesítménye.
Hatásos fékezést biztosít a blokkolásgátló (ABS) rendszer. Beépítéséhez
azt kellett felismerni, hogy a blokkolóra
fékezett jármű később áll meg, és megcsúszhat. Veszélyhelyzetben a járművezető a vészreakció miatt igen nagy erővel
nyomja a fékpedált, s szinte elkerülhetetlen a blokkolás.

Egy számítógépet tartalmazó rendszer
megakadályozza a kerekek fékezés miatti csúszását, ezzel javítja a jármű közlekedésbiztonságát.
A gépkocsivezető munkáját kön�nyíti az automatikus sebességváltó, a
szervofék és a szervokormány. Az önműködő sebességváltó (nyomatékváltó)
működését a jármű haladási sebessége,
a motor fordulatszáma, a gázpedál állása és a jármű vezetője által kezelt üzemmódválasztó karállások vezérlik.
A szervofék a járművezető láberejét
kíméli. A fékezéshez a láberőn kívül a
szívócsőben lévő légritkulást használja a
rendszer. A pedál nyomásával szinte csak
vezéreljük a szívóerő bekapcsolását a fékezésbe. Bizonyos teljesítmény határon
túl kötelező beépíteni a szervoféket.
A szervokormány a kormánykerékre
kifejtendő erő nagyságát csökkenti. A
kormánykerék elfordításával a jármű vezetője vezérel egy hidraulikus rendszert,
amely működteti a kormányszerkezetet.
Képzeljük csak el, hogy ennek hiányában 20–30 tonna tömegű kamiont milyen nehéz lenne kormányozni! Figyeljük meg, hogy a kamion- vagy autóbusz
vezetők szinte egy ujjal tudják forgatni a
kormánykereket, s így kormányozzák a
nehéz járművet. A kormányzáshoz szükséges segédenergiát egy, a motor által
hajtott olajszivattyú szolgáltatja. Az energiát nagynyomású hidraulikaolaj közvetíti. A szervokormányt nem csak nagy
tömegű teherkocsikba, autóbuszokba
építik be, hanem személygépkocsikba is.
Miért használunk injektorokat a korszerű benzinüzemű motoroknál? Hogyan
befolyásolja a katalizátortechnika a légszennyező anyagok kibocsátását és a
jármű fogyasztását? Milyen módszereket
alkalmaznak a fékezés hatékonyságának
növelésére?

Automata sebességváltó funkcióválasztó kar

A gépjárművek – különösen az autóbuszok – utasainak kényelmét sok kiegészítő berendezés szolgálja. Ilyenek a
szórakoztatóelektronikai berendezések:
rádió, audio-, videomagnó, DVD-lejátszó,
a hűtőszekrény, a klímaberendezés, az
autóbuszokon zuhanyzó és WC.
Figyeljétek meg a legújabb turistaautóbuszok komfortfeliratát! Ezeket ott mind
megtalálhatjuk!
A nagy értékű autókat nemcsak riasztóval, hanem lopásvédő rendszerrel is
fel lehet szerelni. Ennek működési elve
az, hogy a jármű tulajdonosa egy kóddal
(jelszóval) le tudja zárni a gyújtást vagy a
tüzelőanyagellátó rendszert. Így gördülve a kocsit nem lehet elvinni.
Projekt:
1. Készítsetek tablót a járművek korszerű
berendezéseiről!
2. Kutassátok az internet segítségével a
katalizátorok szerepét, előnyét, hátrányát! Készítsetek beszámolót róla!
Ellenőrizd a tudásodat!
Milyen üzemanyagellátó berendezéseket használt a konstruktőr a kezdetekben, és milyeneket használ ma? Milyen
jelölések utalnak az üzemanyagellátás
típusára?

KÖZLEKEDÉS
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ÚJ IRÁNYZATOK A GÉPJÁRMŰTECHNIKÁBAN*
Az 1990-es évektől kezdve a gépjárműgyártók fokozott erőfeszítéseket tesznek, hogy termékeik három alapkövetelménynek eleget tudjanak tenni:
• a jármű biztonságos (üzembiztonság
és balesetbiztonság),
• környezetkímélő,
• árban megfizethető legyen!
A nagy autógyárak eurómilliókat költenek a biztonságos kocsiszekrény (karosszéria) kialakítására. Energiaelnyelő
zónákat építenek be a motortér, a csomagtér és az oldalajtók karosszériarészeibe. Ennek az a lényege, hogy olyan
többrétegű, üreges lapokat, úgynevezett
szendvicsszerkezeteket építenek be, amelyek könnyen gyűrődnek, és eközben az
ütközésből sok energiát nyelnek el.
Bizonyára mindenki látott már ütközési, borulási próbát, amit valós gépjárművel, de elektronikus érzékelőkkel
felszerelt bábuval végeznek. Az ilyen kísérleteket nagy sebességű kamerával veszik filmre. Ezt lassítva játsszák vissza, és
így a karosszéria gyűrődését részleteiben
is látják. Az emberi testet ért erőhatásokat pedig az érzékelőrendszer rögzíti.
Az adatokat kiértékelik; és az eredmény
alapján – ha szükséges – változtatnak a
karosszériaelemek szerkezetén.
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A hajdani gőzmozdonyok minden eltüzelt 100 kg szénből csak 3-4 kg szén
energiáját hasznosították haladásra, vontatásra. A többi hő munkavégzés nélkül
a környezetbe távozott. Ezenkívül a szén
elégetéséből egy sor káros anyag szen�nyezte a környezetet. Ezért az 1960-as
években a vasút fokozatosan áttért a dízelvontatásra.
A belső égésű motorok még mindig
igen rossz hatásfokkal dolgoznak. Minden elfogyasztott 100 liter tüzelőanyagból 30-32 litert hasznosítanak, a többi
hő itt is hasznosítatlan marad. Az óriási
fogyasztás miatt a kőolajkészletek fogytak, a kőolaj pedig drágult. A járművek
üzemben tartása egyre költségesebb
lett. A járműtervezők újabb megoldásokon gondolkodtak.
1957. január 1-jén a német Felix Wankel
sikeresen indította el az általa felfedezett,
úgynevezett bolygódugattyús motort.
Ez is az Otto-motor elvén működik, de
dízelváltozata is van. Dugattyúja nem két
holtpont között mozog. Ez a motor elért
néhány százalék hatásfokjavítást. A német és japán autógyárak jelentős számú
Wankel-motort építenek be autóikba,
de a többség a hagyományos dugattyús
motorral készül.

Felfúvódó biztonsági ballon a hátsó ülésen
ÉLET A TELEPÜLÉSEKEN

A belső égésű motor tüzelőanyagairól, a benzinről, a gázolajról és a cseppfolyós földgázról el kell mondani, hogy
igen nagy az energiatartalmuk. Egy liter
ilyen tüzelőanyag kb. 40 000 kJ energiát
tartalmaz. 40 liter benzinnel egy átlagos
személygépkocsi kb. 600 km utat tesz
meg. A 40 liter benzin nem igényel nagy
tartályt. Ennél nagyobb energiatartalma
(térfogategységre vonatkoztatva) jelen
ismereteink szerint csak a folyékony hidrogénnek van.
A benzin és a gázolaj tehát nagyon
kedvező tüzelőanyag, csak a készletek
fogynak, s ezért drága. Kísérleteznek
néhány új, megújuló cseppfolyós tüzelőanyag alkalmazásával. Legismertebbek az alkohol és a biodízel (növényolaj)
tüzelőanyag. Hazánkban nagy mennyiségű felhasználása még nem terjedt el.
Ezek égésterméke a környezetet kevésbé
terheli, mint a hagyományos ásványolaj
termékek. Kis energiatartalma miatt a
motor többet fogyaszt belőle, mint benzinből, gázolajból.
Egyre többet hallunk a belvárosok
környezetbarát kisautójáról, az elektromos meghajtású autóról. A környezet
kímélése szempontjából a városokban
valóban ideális, hiszen nincs égésterméke, és a zaja is minimális. A működéshez
szükséges energiát a kocsiba épített különleges akkumulátorok tárolják. Egyszeri akkumulátorfeltöltéssel kb. 80–100 km
utat tud megtenni.
A gépjárművek használata költséges,
ezért csak akkor utazzunk, ha valóban
szükséges. Ha úticélunkat közforgalmú
járművel is el tudjuk érni, akkor inkább
azt vegyük igénybe, kedvező időjárás
esetén pedig kerékpározzunk!
A járműtervezők azt is célul tűzték ki,
hogy olyan autót terveznek, amelynek
alkatrészei egyszerre vagy közel egy időben mennek tönkre. Így nem kell az öreg

Új „fedélzeti” eszközök alkalmazása

járművek javításával, bontásával foglalkozni. Ha egy 10 éves járműnek sorozatos meghibásodások miatt kicseréljük a
motorját, akkor két év múlva a sebességváltót, rá egy évre a futómű elemeit is ki
kell cserélni. Ha ekkor válunk meg az autótól, akkor egy még használható, 3 éves
motort, egyéves sebességváltót kell vagy
eladni vagy selejtezni.
Projekt:
1. Gyűjts cikkeket és internetes információkat az új és az alternatív üzemanyagokról!
2. Készíts beszámolót a környezetbarát
városi autózásról!
3. Hogyan történik ma a világban az autók selejtezése? Keress információt róluk! Milyen javaslatod van ennek korszerűsítésére?
Ellenőrizd a tudásodat!
Milyen alapkövetelményeknek kell megfelelniük a mai gépjárműveknek? Neked
milyen további elvárásaid vannak (lesznek)? Milyen területen folynak kutatások
a jövő járműveinek tervezése során?
KÖZLEKEDÉS
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ÖSSZEFOGLALÁS
Az ember a távolság legyőzésére különböző közlekedési eszközöket készített a
történelem folyamán.
Mit teszi szükségessé, hogy az ember állandóan fejlessze a közlekedési eszközöket?
Válassz ki egy járművet! Sorolj fel néhány
állomást fejlődésének folyamatában!
A városi közlekedés mindinkább ellehetetlenül. Egyre több utast kell szállítani, az egyre nagyobb járművek nehezen
mozognak a forgalomban, ezért sok városban kisméretű, mozgékony autóbuszokat használnak. Ha a forgalom növekszik, több járművet állítanak be az utasok
elszállítására.
Hasonlítsd össze az egyéni és a tömegközlekedési módokat előnyük és hátrányuk alapján!
Milyen káros környezeti hatásai vannak a
közlekedésnek?
Milyen fontos szabályokat kell alkotni
annak érdekében, hogy a balesetmentes
közlekedés megvalósuljon?
Településeinken a helyi közlekedésben egyre gyakoribb és szívesen használt eszköz a kerékpár.
Milyen szabályokat kell betartanod, ha
kerékpárral veszel részt a közlekedésben? Milyen karbantartási műveleteket
kell elvégezni a kerékpáron? A városi
közlekedés egyik alapproblémája a parkírozással kapcsolatos. Milyen parkolási
módok vannak? Hogyan történik a parkolásidíj-fizetés? Hogyan csökkenthető a
közlekedés által okozott légszennyezés?
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ÉLET A TELEPÜLÉSEKEN

PROBLÉMAMEGOLDÁS,
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TÁRGYKULTÚRA
MŰSZAKI KOMMUNIKÁCIÓ
A technikai alkotások elemzése (megismerése), tervezése, kivitelezése és működtetése műszaki kommunikációt igényel. A műszaki kommunikáció alapja a műszaki
rajz. Eddigi tanulmányaink során elsajátítottuk a vetületi- és az axonometrikus ábrázolás alapjait.
Az alábbiakban két bonyolult test axonometrikus képét és a testek három vetületi
képét láthatjuk. Az elölnézet irányát jelöltük.
A

B

Elölnézet

Balnézet

Felülnézet

1

2

A
Elölnézet
Felülnézet
Balnézet

B

3

4

5

Azonosítsd az axonometriát és a vetületeket!
Milyen vonalfajtákat alkalmaztunk a rajzokon?
Milyen vonalvastagságok fordulnak elő?
Rajzold le szabad kézzel a B test három vetületi képét
helyes elrendezésben!
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Az egyszerű lemeztárgyakat kiterítési rajzokról készíthetjük el a legkönnyebben. Az alábbi rajz egy tálca kiterítési rajzát mutatja 1:2 méretarányban. A hálózaton a
szimmetriavonalas = 0,75
kat egypont-vonallal
20
10
(vékony), a hajlítási
éleket kétpontvonal
lal, a mérethálózatot
folyamatos vékony
vonallal jelöltük.
A rajz számítógép
pel készült az EU-
5
2
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95
szabványok szerint,
260
131
ezért kissé eltér az
eddig megismert jeAz alumíniumtálca kiterítési rajza
lölésektől.
39
80
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6

Hajlítási vázlat

Tálca alumíniumlemezből

A bonyolult és üreges alkatrészek rajzait gyakran metszeti ábrákkal vagy részletekkel egészítjük ki.
A metszetképzés lépései:
• az üregen át (képzeletben) metszősíkot veszünk fel;
• a metszősíktól a szemünk felé eső részt eltávolítjuk;
• a megmaradó részt a vetületi ábrázolás szabálya szerint ábrázoljuk: a metszett felületet 45°-os szögben vékony vonallal vonalkázzuk.
A metszeti rajzot a vetületi rend szerint helyezzük el, de ha betűzéssel látjuk el,
tetszőleges helyre tehető. Egyszerű metszet esetén egy metszősíkot alkalmazunk.
A metszősík kiterjedése szerint teljes metszetről, félnézet-félmetszetről és kitörésről
beszélhetünk.

Félnézet – félmetszet

Metszetképzés – teljes metszet

Projekt:
Ábrázold az A testet három vetületben,
szabadkézi vázlatként! Az oldalnézetet
egészítsd ki kitöréssel! Méretezd! Dolgozz
négyzetrácsos papíron vagy füzetben!

Kitörés

Ellenőrizd a tudásodat!
Miért alkalmazunk metszetábrázolást a
rajzokon? Hogyan jelöljük a metszett felületeket?

TÁRGYKULTÚRA
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AZ ANYAGOK CSOPORTOSÍTÁSA ÉS JELLEMZŐIK
Technikai környezetünk tárgyai (például: kosár, virágcserép, pohár, televízió) különböző anyagokból készülnek. Ezt a sok anyagféleséget célszerű valamilyen rendszerbe foglalni.
Osztályozhatjuk az anyagokat eredetük szerint, így lehetnek:
• természetes anyagok,
• mesterséges anyagok.
A természetes anyagokat közvetlenül
a természetből vesszük, felhasználáskor
nem, vagy csak alig alakítjuk át őket.
Ilyen például a vesszőkosár vesszője.
A mesterséges anyagokat a természeti
anyagokból többszöri átalakítással nyerTermészetes anyagokból készített lakóépület
jük (pl. műanyagok).
Tárgyak
a környezetünkben

Természetes
anyagok

(vessző)kosár
pohár
bútor

fűzfavessző

Mesterséges
anyagok

A táblázat felhasználásával
sorolj fel több természetes
és mesterséges anyagot!

üveg
fémek, műanyag

fa

Az anyagokat az ember céljának megfelelően átalakítja. Minden használati
tárgyunk így készül. Az alábbi rajzon a
papírgyártás folyamatábráját mutatjuk
be. A gyártási folyamat kiinduló anyaga,
azaz nyersanyaga a fa, készterméke például a spirálfüzet. Azt a rendszert, amelynek
nyersanyaga a természetben található,
készterméke pedig emberi felhasználásra alkalmas, vertikumnak* nevezzük.
Bazaltömlés, amelynek anyagát (vár)építésre is
használták – Somoskő
Facsiszolat készítése

cellulóz
Keverés
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Szita szakasz

Prés szakasz

Papírvertikum részlete

PROBLÉMAMEGOLDÁS, ALKOTÓ MUNKA

Szárító szakasz

Simító szakasz

A papírvertikum technológiai (gyártási) folyamatában az anyagok különböző
feladattal vesznek részt. Ezért az anyagok csoportosítása történhet a folyamatban
betöltött szerepük alapján is. A főfolyamatban a fa mint nyersanyag átalakítása történik. A nyersanyag a folyamat legalacsonyabb készültségi fokú terméke, a késztermék
pedig a legmagasabb fokú. Ha a füzetgyártás részfolyamatát tekintjük, akkor itt a
nyersanyag a tekercselt papír, a késztermék pedig a spirálfüzet.
A késztermék tulajdonságainak módosítására különféle adalékanyagokat (itt: kaolin, mészkőliszt, enyv, keményítő, színezők stb.) használunk, amelyek a késztermékben benne maradnak.
Vannak olyan anyagok, amelyek a gyártáshoz szükségesek, de nem épülnek bele
a késztermékbe.
A technológiai folyamat egy közbenső helyén elvezetjük, s a folyamat elején ismét
felhasználjuk. A papírgyártásnál ilyen anyag a víz. Ezt az anyagot segédanyagnak nevezzük.
Az anyagok egy részének jelenléte a folyamatban káros, rontja a késztermék minőségét. Ezt szennyezőanyagnak nevezzük, s lehetőleg teljes mennyiségben el kell
távolítani. A papírgyártásnál ilyen anyag a homok és egyéb szennyeződések.
További anyagcsoportosítások:
A környezettel való kapcsolat szerint:
Sajátos tulajdonsága alapján:
– élő anyag
– fémes anyag
– élettelen anyag
– nemfémes anyag
A leggyakrabban használt fémek csoportosításának egyik módja a következő:
FÉMEK
VAS

NEMVAS FÉMEK
Könnyűfémek

Színesfémek

Nemesfémek

Egyéb fémek

alumínium

réz

arany

nikkel

magnézium

horgany

ezüst

volfrám

titán

ón

platina

króm

ólom

irídium

molibdén

Tudod-e?
 földkéreg kb. 3/4 részét két nemfémes anyag, az oxigén és a szilícium adja, a maradék 1/4
A
részt a több mint 70 fém és egyéb anyagok alkotják.
A fémeket érceikből állítjuk elő. A vas legfontosabb ércei: vas-oxidok (hematit, magnetit).
A vasgyártás során az oxigént és a szennyező anyagokat távolítjuk el az ércből.
Ha a fémtiszta felületű tárgyakat kitesszük a szabadba, ahol az időjárás hatásai érik, a felületen
korróziós termék (rozsda) keletkezik. Kivételek ez alól a nemesfémek.

Projekt:
Tegyél ki a szabadba acél-, alumínium-,
rézlemezeket vagy -huzalokat! Milyen
lesz a felületük 1-2 hét múlva? Készíts erről rövid beszámolót!

Ellenőrizd a tudásodat!
Milyen csoportokba sorolhatjuk környezetünk anyagait? Milyen használati tárgyakat készítünk fémekből?
TÁRGYKULTÚRA
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FÉMES ANYAGOK ÉS MEGMUNKÁLÁSUK
A gépek és szerkezetek építéséhez használt anyagok többsége fémes anyag. A fémeket a nemfémes elemektől jól megkülönbözteti a fémes fény, a jó elektromos és
hővezető képesség, a mechanikai szilárdság és a legtöbb esetben a jó alakíthatóság.
Fémes anyagoknak tekintjük az ötvözeteket is, amelyeknek alapanyaga fém
(alapfém). Ötvözéskor az alapfémet az ötvözővel összeolvasztjuk. Ötvözéssel javítjuk
az alapfém tulajdonságait. A tiszta vas például kis szilárdsága miatt nem alkalmas
csapágygolyók, kerékpártengely készítésére. Szénnel, krómmal, nikkellel ötvözve szilárdsága, kopásállósága többszörösére növekszik.
Tudod-e?
Az ólom olvadáspontja 327 °C, az ón olvadáspontja 232 °C, ötvözésükkel előállítható 183 °C-os olvadáspontú anyag is (60%
ólom és 40% ón). Az ólom, az ón és ötvözeteik könnyen megmunkálhatók.
Az arany olvadáspontja 1063 °C, puha, jól alakítható fém. Ritka
fém, ezért értékes. Ezüsttel és rézzel jól ötvözhető.
A réz olvadáspontja 1083 °C, vörös színű nehézfém. Ónnal való
ötvözete a bronz. A bronz jól megmunkálható, jól önthető ötvözet.
A tiszta vas olvadáspontja 1535 °C, ha 4,3% szenet tartalmaz,
akkor lecsökken 1169 °C-ra.
Milyen célra használjuk ezeket az anyagokat? Milyen veszéllyel
jár használatuk?
Mind a színfémek, mind az ötvözetek szilárd állapotban kristályokból épülnek fel. A kristály a fématomok szabályos térbeli
elrendeződése. A szobahőmérsékletű vas kristályát úgy kell elképzelni, hogy egy kocka sarokpontjain és a testátlók metszéspontjában helyezkednek el a vas atomjai. Ha izzítjuk a vasat,
kristályszerkezete megváltozik.
Milyen kristályos anyagokat ismersz? Milyen tulajdonságai
vannak a kristályoknak?
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Kristályszerkezet

A centrifuga őse

A fémek megmunkálása
Az alkatrészek sokféle gyártási eljárását rendszerezi a technológia, amely görög eredetű szó. Jelentése a tekné (’mesterség’),
logosz (’tan’) szavakból áll össze, azaz azt jelenti, hogy a
mesterség tudománya.
Bonyolult alakú alkatrészt öntéssel készítünk. A kész
alkatrésznél kissé nagyobb méretű fa- vagy viaszminta segítségével különleges formahomokba homokformát készítünk. A mintát kivesszük a homokból, helyén az alkatrésszel
megegyező alakú üreg marad. Ebbe folyékony fémet öntünk, amely megdermed.
PROBLÉMAMEGOLDÁS, ALKOTÓ MUNKA

Régi vasaló

A nyersanyagot megmunkálhatjuk az
anyag izzó állapotában: kovácsolással.
Az izzó anyagot kézi vagy gépi ütésekkel
formáljuk. Izzó állapotban az acélt könynyebb alakítani, mint hidegen. A kézi
kovácsolás eszköze az üllő, a különböző
tűzifogók és -kalapácsok. Kézi kovácsolással készülnek a művészi értékű díszkapuk, kovácsolt csillárok s régen a lópatkó.
A forgács nélküli hidegalakítás
csoportjába tartozik a hajlítás, vágás,
Kovácsműhelyben
harapás, lyukasztás, nyírás. Ezeknél a
megmunkálásoknál forgácsot nem választunk le az alkatrészről.
Anyagszétválasztó műveletek: a vágás, a harapás, a lyukasztás és a nyírás.
Gyakran alkalmazzuk a nyírás műveletét. A nyírás célja a lemeztábla előrajzolás utáni szétválasztása. 1 mm-nél
vékonyabb lemezt kézi lemezollóval
nyírhatunk. Vastagabb anyagok esetén
satuollót, karos lemezollót, táblalemezollót használunk.
Kezünket nyírás közben soha ne tegyük a két él közé! A nyírt lemezélek élesek! Tenyerünket elvághatják! Reszelővel
Forgács nélküli hidegalakítások
sorjázzuk le az éleket!
A forgácsolással történő megmunkálásnál az anyagból kis darabokat választunk
le. Megkülönböztetünk kézi és gépi forgácsolást. Jellemző kézi forgácsolás a fűrészelés és a reszelés.
A nagyiparban gyakran használják a különböző szerszámgépeket: eszterga-, maró-, gyalu-, fúrógépeket. Napjaink legkorszerűbb szerszámgépeit számítógép vezérli.
Ezzel nagyszámú, közel egyforma méretű alkatrészt lehet gyártani, szinte emberi beavatkozás nélkül.
Projekt:
1. Keress az interneten egy szobahőmérsékletű vaskristálymodellt! Vázold le!
2. Az arany ékszereket gyakran minősítik
egy számmal és a karát fogalommal.
Pl.: egy karikagyűrű 18 karátos arany. Mit
jelent ez? Készíts szövegszerkesztővel az
aranyról egy féloldalas leírást. Szúrj be
egy-két szemléletes képet az atom szerkezetéről!

Ellenőrizd a tudásodat!
Milyen általános tulajdonságai vannak a
fémeknek?
Sorolj fel forgács nélküli megmunkálási
módokat!
Milyen kézi fémmegmunkáló szerszámokat ismersz?
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EGYSZERŰ HASZNÁLATI TÁRGYAK TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE
Megismertünk néhány forgács nélküli fémmegmunkálási műveletet. Fejlesszük ezt
tovább, készítsünk a műveletek gyakorlására egyszerű használati tárgyat!
Még a néhány alkatrészből álló egyszerű eszközök készítésekor is szükség van az
elemek kötésére. A kötéseket kötőgépelemekkel valósíthatjuk meg.
A kötéseket két csoportba osztjuk:
• oldható és
• nem oldható kötésekre.
Oldható kötéseknél az alkatrészek szétszerelése után a kötőgépelem ismét felhasználható. Ilyen a csavarkötés, tengely és agy kötésénél az ék- és reteszkötés, a bordás
és egyéb alakzáró tengelykötés.
Nem oldható a forrasztás, a hegesztés és a szegecskötés.
Ismerjük meg az egyszerű szegecskötést!
A szegecskötés sajátossága az, hogy ily módon a legkülönbözőbb anyagok, fémek
és nemfémek is köthetők egymáshoz. Az egyszerű szegecskötés metszetét a mellékelt
ábra mutatja be, amely a szegecs részeit is tartalmazza.
zárófej

szegecsszár

félgömbfejű

süllyesztett

lencsefejű

csőszegecs

gyámfej
A szegecs részai
Szegecshúzó

Szegecsfajták
Szegecsfejező

Szegecstámasz

A szegecselés és szerszámai
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A két összekötendő anyagot a
szegecs helyén átlyukasztjuk vagy
átfúrjuk. A furaton egy szegecset
fűzünk át, majd kalapács és a szegecsfejező segítségével kialakítjuk
a zárófejet.
A szegecs anyagának könnyen
alakíthatónak kell lennie. Így anyaga lehet: lágyacél, réz, alumínium.
A gyakoribb szegecsfej-kialakítások:
• félgömbfejű,
• süllyesztett fejű,
• lencsefejű szegecsek.
Szalvéta- és gyertyatartó készítése

Az otthonunkat díszítő, könyvünket, füzetünket, íróeszközeinket tartó egyszerű eszközök közül bemutatunk egy szalvétatartót és egy gyertyatartót.
A következő oldal ábráin látjuk a két tartó műszaki rajzait. A méretektől el lehet
térni, de ekkor az egész szerkezetet meg kell tervezni!
A szalvétatartó anyaga 0,8 vagy 1 mm vastag alumíniumlemez. Előrajzolás után
hajlítással alakítjuk ki az „U” alakot. Célszerű még síklap formájában kilyukasztani a
szegecsek helyét. A támasztólábakat előrajzolás, lyukasztás után hajlítással munkáljuk meg. Ezt követi az összeszerelés, a szegecskötés kivitelezése.
PROBLÉMAMEGOLDÁS, ALKOTÓ MUNKA

Tervezzük meg a műveleteket és az eszközszükségletet!
A gyertyatartó tervezésénél a gyertya
átmérőjéből induljunk ki! Papírból készítsük el a kiterített tartólemezt, s ezt
rajzoljuk át a 0,8 vagy 1 mm vastag alumíniumlemezre! A gyertya átmérőjének
megfelelő csőre vagy köracélra hajlítsuk
rá a lemezt!
Rajzoljuk meg a talpat, vágjuk ki, s a
két alkatrészt szereljük össze!
A lemeznyírás során ügyesen kezeld
az ollót! Vigyázz a nyírt lemezszélekre,
mert nagyon élesek! Sorjázd le azokat!
A nyírt lemezhulladék éles és hegyes!
Óvatosan takarítsd az asztalt! A hulladékot szelektív módon gyűjtsd!
Ezeket és az ehhez hasonló munkákat
a lemezlakatosok, bádogosok végzik.
Projekt:
Gyűjts olyan munkákat, amelyeket lemezlakatosok, karosszérialakatosok, bádogosok végeznek! Írd le őket a füzetbe,
és számolj be róluk a társaidnak!
Ellenőrizd a tudásodat!
Miért alkalmazzuk a szegecskötést egyszerű tárgyaknál és nagy igénybevételnek kitett szerkezeteknél (daruk, hidak)?
Milyen kötésmódok vannak?
Tartólemez
Művelet
Eszközszükséglet
..................................... ........................................

A szalvétatartó összeállítási rajza

Alaplap:
Anyaga: laminált farostlemez s = 6 mm

Gyertyatartó palást
Anyaga: alumíniumlemez s = 0,8 mm

A gyertyatartó alkatrészeinek rajzai

Tartóláb
Művelet
Eszközszükséglet
..................................... .......................................
Összeszerelés
Művelet
Eszközszükséglet
..................................... .......................................
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GÉPELEMEK ÉS ÁBRÁZOLÁSUK
A gép mint összetett rendszer elemekből, alkatrészekből épül fel. Ezeket a gépeket
felépítő, általánosan használt elemeket gépelemeknek nevezzük.
A gépelemek lehetnek önálló alkatrészek, mint például csavaranya, alátét vagy
több alkatrészből álló gépelemszerkezetek. Ilyenek a gördülőcsapágyak és a tengelykapcsolók.
A különböző országokban, gyárakban készülő, eltérő rendeltetésű gépek azonos
alkatrészei utalnak arra, hogy az egyes országok a nagy mennyiségben használt alkatrészek azonos méreteiben megegyeztek. Ezt az egyezményt szabványnak nevezzük. Az országok, a gyárak kötelezettséget vállaltak arra, hogy egyes alkatrészeket,
sőt egész gépeket, például villamos motorokat azonos méretben gyártanak. Így javításkor egy raktáron lévő, sok gépbe illeszthető alkatrészt tudnak a meghibásodott
helyébe beépíteni.
A szabvány a gyártás törvénye. Alapvonása, hogy az egységesítés, a rendezés, az
egyértelműség, a biztonság és a megbízhatóság érdekében készítik. A tervező által
használható anyagválasztékot ugyan szűkíti, de táblázatával, katalógusával segíti a
tervezőt az ajánlott termékek kiválasztásában. Van olyan gyártási törvény, amely csak
egy országon belül érvényes. Hazánkban magyar szabvány a neve. A szabványos termékeken, például a kenyéren MSZ jelöli.
Ha több ország is vállalja az előírás betartását, akkor nemzetközi szabvány a neve.
Ilyen például az ISO [izó]. A jel után egy szám látható, amely a szabvány azonosító
száma.
Szabványos gépelemek: csavarok, csavarbiztosítások, gördülőcsapágyak, tengelykapcsolók, csőszerelvények stb.
A legfontosabb, általánosan használt gépelemek:
• oldható kötőelemek és kötési módok (csavarok, csapszegek, reteszek stb.),
• nem oldható kötőelemek (szegecsek, hegesztés stb.),
• tengelyek és tengelykapcsolók,
• sikló- és gördülő csapágyak,
• rugók,
• hajtások és elemeik (dörzs-, szíj-, fogaskerék-, lánchajtás),
• csövek és csőszerelvények.
Hasított fejű vagy hornyolt
csavarokat mutat a mellékelt ábra, menetkészítés előtt.
Bontsuk gondolatban elemi
testekre az összetett testet!
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Hengeres fejű és süllyesztett fejű csavartestek
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Nevezd meg az elemi testeket! Elegendő-e az egyértelmű ábrázoláshoz egyetlen
vetület? Lemérhető-e minden
méret az elölnézeti képről?

A fejes csapszeg fontos gépelem. A csapszeget lazán, játékkal
kapcsolódó alkatrészek összekötésére használják. Egyértelmű
műszaki rajzát mutatja a mellékelt ábra.
Végezz felületelemzést! Rajzold le az alaptesteket széthúzott állapotban! Vonalzód milliméterbeosztása segítségével mérd meg az egyes
méretek nagyságát! Állapítsd meg a méretarányt!

α

P

A csavarok sokféle feladat megoldására alkalmas gépelemek.
Feladatuk szerint lehetnek:
• kötőcsavarok • feszítőcsavarok • mozgatócsavarok.
Menetprofiljuk lehet:
• lapos
• trapéz
• fűrész
• zsinór
• éles
A menetprofil és a súrlódási erő szoros
összefüggésben van. Ezért kötési célokra
főként éles menetű profilokat alkalmazunk.
A mellékelt ábra szemléletes módon
egy trapézmenetet és egy laposmenetet
ábrázol. Jelölések: • d – névleges átmérő
• d1 – magátmérő • α – menetemelkedés
szöge • p – menetemelkedés
A menetet a rajzokon jelképesen ábrázoljuk.
A magátmérőnek megfelelő helyen
vékony, folyamatos vonallal jelképezzük
a menetorsón.
Felülnézetben (tengelyirányú vetületben) a magátmérőnek megfelelő vékony, folyamatos, háromnegyednél kissé
nagyobb körívvel jelöljük a menetet.
A csavaranya gépelem, méreteit
szabványtáblázat tartalmazza.
A legjellemzőbb méretek: • d – névleges átmérő • k = 0,7d – csavarfej magassága • m = 0,8d – csavaranya magassága

d

1

d

Projekt:
Rajzolj egy hengeres fejű csavart, amelynek névleges átmérője d = 14 mm (M14-es
csavar), a csavarszár hossza 60 mm, a menet hossza a száron 25 mm! A horony szélessége: 4 mm, a horony mélysége: 4 mm
TÁRGYKULTÚRA
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EGYSZERŰ MECHANIZMUSOK MODELLEZÉSE*
A működő gépeket munkavégzés közben figyelve azt tapasztaljuk, hogy alkatrészeik forgó-, lengő- vagy két szélső
pont között váltakozó, más szóval alternáló mozgást végeznek meghatározott
sebességgel.
Figyeljük meg a varrógépet munka közben!
Az anyagtovábbító talp és a fonalhúzó kar szigorúan összehangolt alternáló
mozgást végeznek. Meghajtótengelyük
forgómozgású, amit szíj segítségével
villamos motor vagy – régi gépeknél –
lábpedál hajt. A gépek működtetéséhez
általában sokszoros mozgásátalakításra
van szükség.
1

B
2

A

C

4

3

Forgattyús mechanizmus

A mozgások összekapcsolására, átadásra és átalakítására készült szerkezeteket mechanizmusoknak nevezzük.
Szerkezetük alapján három fő csoportba
oszthatók:
• karos,
• bütykös és
• fogas mechanizmusok.

A karos mechanizmusokban különböző karokat kötnek össze csuklókkal,
mozgathatóan. A csukló három elemből
áll: két rúd, amelyeknek végeit összeillesztik és átfúrják, a furaton pedig átfűznek egy csapszeget, s így összekötik a két
rudat. Kerékpárodon több ilyen csukló is
van, például a fékberendezésben.
Már többször volt szó a forgattyús
mechanizmusról, például a gőzgépeknél.
Az állvány (4) mozdulatlan rész, amiben kialakítják a csúszótest (3) mozgáspályáját. Egy közvetítő kar, a hajtókar (2)
köti össze a csúszótestet a forgómozgást
végző forgattyúkarral (1). A forgattyúkart
egy tengelyre rögzítik, és az állványban
csapágyazzák. (Az A, B, C betűk csuklókat
jelölnek.)
A belső égésű motor mozgásátvitele
forgattyús mechanizmussal valósul meg.
A dugattyú egyenesbe vezetését a henger végzi. A dugattyú egyenes vonalú,
váltakozó irányú mozgását a forgattyús
mechanizmus alakítja át forgómozgássá,
amivel a súrlódó tengelykapcsolón keresztül meghajtja a sebességváltó kerekeit, a kardántengelyt (ha van!) és a hajtókerekeket.
A dugattyú felső és alsó helyzetét a
hengerben felső, illetve alsó holtpontnak
nevezzük.
A dugattyú itt mozgásirányt vált.
A két holtpont közötti távolságot löketnek nevezzük, és „s”-sel jelöljük. A forgattyúcsap körpályán mozog, ez a forgattyúkör. A hozzá kapcsolódó fogalmak:
forgattyúkar átmérője, forgattyúsugár.
Milyen összefüggés van a lökethossz (s)
és a forgattyúsugár (r) között?
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Forgattyús mechanizmus modellje
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Projekt:
Készítsétek el egy egyszerűsített forgatytyús mechanizmus modelljét!

A forgattyúcsapon az M5 x 20-as csavarszár kilógó
részét forgatókarnak tekinthetjük, és ezzel működtethetjük a mechanizmust.

Tanulmányozzátok a modellt!
Fő méreteit a mellékelt műszaki rajzok tartalmazzák. Tervezzétek meg
az egyes alkatrészek elkészítésének sorrendjét és a hozzá szükséges eszközöket!
Külön füzetben dolgozzatok!
Alaplap
Művelet
Eszközszükséglet
..................................... ........................................
Vezetőléc
Határolólemez
Feladata, hogy megakadályozza a csúszka (dugattyú) kiesését a vezetôlécek közül.

Csúszka (dugattyú)
Hajtókar
Anyaga a villanyszerelő-ipar által használt szabványos, kb. 2,8 mm huzalátmérőjű, A = 6 mm 2-es
szigetelt alumínium- vagy rézhuzal. A huzal végeiről
eltávolítjuk a szigetelést, hogy szemet tudjunk hajlítani.

Forgattyúkar
Csavarok
A kereskedelemben kapható csavarok
megmunkálás nélkül használhatók!

meredek szögű

kör alakú

A rajzokon szereplő 5,5 mm-es furatok 4,5 mm-re is
készíthetők. Ebben az esetben az M5-ös csavarok helyett M4-es csavarok szükségesek.

Összeszerelés
Ha a furatok helyzetpontossága megfelelő, akkor a modell egyszerűen összeszerelhető.
A főtengelyt, a forgattyúcsapot és a dugattyúcsapot
modellező csavarokon az anyákat nem húzzuk meg
szorosan, hogy azok mozogni, forogni tudjanak.
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HULLADÉKANYAGOK HASZNOSÍTÁSA
Gyakran vásárolunk olyan termékeket, amelyeket dekoratív tartóedényben vagy tetszetős csomagolásban kapunk meg. Ha elfogyasztottuk a bennük tárolt élelmiszert,
felmerül bennünk a gondolat, mire is lehetne még használni őket? Ügyes ötletekkel
„átöltöztethetjük” őket, és új tárgyakat varázsolhatunk belőlük.
Az újrahasznosítással csökkentjük a hulladékok mennyiségét, ha megnöveljük a
felhasználás időtartamát.
Néhány ötlet:
• Nagyméretű dekoratív dobozok kiválóan alkalmasak ruhaneműk, egyéb tárgyak tárolására. Ahol a fekhely alatt elfér, nem foglal el a szobában helyet, s mint „fiókot”
használhatod.
• Kisebb dobozokban az asztalodon lévő írószereidet tarthatod.
• Egy különleges alakú üveget használhatsz vázának is, amit még dekoratívabbá
tehetsz, ha üvegfestékkel mintákat készítesz rá. Kisméretű üvegek megfestésével
mécsest is készíthetsz, de a festett dzsemesüvegek is hangulatosabbá teszik az éléskamrát.
• Járj nyitott szemmel, és gyűjts ötleteket kreatív tárgyak készítésére!
Színes újságok, magazinok lapjaiból készíts ékszereket! Figyeld meg a képeket! Milyen alakú papírcsíkokat kell előkészíteni? Mitől függ a „gyöngy” hossza?

A lánc építőelemei

Kész a lánc

A szemek elkészítéséhez egyenlő szárú háromszögeket kell felcsavarni. Ha teltebb
szemeket szeretnél, akkor a háromszög magasságát kell növelni. Tervezd meg, mire
szeretnéd felfűzni az elkészített darabokat! A fonal (zsinór) vastagsága dönti el, hogy
mire csévéled fel a háromszögeket. A csévélés után ragasztással rögzítsd a szemeket!
Már biztosan készítettél írószertartót papírguriga felhasználásával. Hangulatossá
teheted, ha dekoratív csomagolópapír maradékával borítod, és jellegzetes figurákkal,
pl. állatfigurával díszíted.
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Készíts családi papírzsebkendő-tartót! Ehhez a képen látható méretű dobozt válassz.
Javaslat az elkészítéséhez:
1. Szerkeszd meg a doboz fedelén a nyílást! Ha a doboz felső oldala nyitható, akkor
célszerű síkban kiterítve szerkeszteni és kinyírni.
2. Készítsd el a borítópapíron a doboz hálózatát! A ragasztáshoz
szükséges „füleket” is szerkeszd meg! A nyílás helyének berajzolásánál 1 cm-es keretet is készíts beljebb, hogy a borítópapírt a nyílás szélénél be lehessen hajtani.
3. Nyírd ki a hálózatot! A nyílásnál a belső keretet kell nyírni.
4. A borítást célszerű úgy végezni, hogy mindig csak azt
az oldalt ragasztózzuk be, amelyikkel borítjuk a dobozt.
Utolsó lépés a nyílás borítása legyen.

Papírzsebkendő-tartó hulladékból

Állatfigurával díszített
írószertartó

Papírhulladékok hasznosítása
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KONYHATECHNIKAI RENDSZEREK
KORSZERŰ KONYHA
A technikai környezet fejlődése alapvető változásokat hozott a konyhatechnikában
is. Ma már olyan korszerű eszközök állnak rendelkezésünkre, amelyekkel időt, energiát és fáradságot takaríthatunk meg. Elődeink sokkal kevesebb konyhatechnikai
eszközt használtak, ezért a sütés-főzés hosszabb ideig tartott, és fáradságosabb volt.
Nézzünk néhány példát az eszközök fejlődésére!
elektromos daráló
Kézi húsdaráló
szeletelő (recézett élű kés)
elektromos kés
szeletelőgép
Kés
kézi habverő
elektromos keverőgép (kézimixer)
robotgép (habverés)
Villa
Figyeld meg a képen látható eszközt, és válaszolj az alábbi kérdésekre!
• Milyen energiával működik?
• Milyen műveletek végzésére alkalmas?
• Használtad már?
A konyhatechnikai gépek között vannak olyanok, amelyek azonos művelet elvégzésére alkalmasak (szeletelők, darálók). Ezeknek az elektromos hajtású gépeknek
az egyik fő része a villanymotor (erőgép), amihez kapcsolódik a munkát végző rész
(munkagép). A két rész közötti kapcsolatot a közlőművek, tengelykapcsolók biztosítják. Ha az alapgéphez több munkagépet kapcsolhatunk (habverőfej, vágótárcsa, reszelőtárcsa, mixelő), akkor ezeket az univerzális gépeket konyhai robotgépeknek
nevezzük.
Ma már egyre több olyan készülék kerül ki a fejlesztőcégektől, amelyek mindig
több műveletet képesek elvégezni, mint elődeik: programozhatók, automatizáltak.
A konyhatechnikai gépek fejlesztésével külön tudományterület foglalkozik.
A gépekkel szemben támasztott követelmények:
• biztonság,
• könnyű kezelhetőség,
• megfelelő méret,
• zajtalan működés,
• esztétikus kivitel (szín, forma),
• könnyű tisztíthatóság,
• javíthatóság.
Mit értünk a fenti követelményeken?
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A háztartási gépek szakszerű kezelését meg kell tanulni. A statisztikák arról tanúskodnak, hogy a háztartási balesetek nagy része a konyhában történik. Nagyon kell
figyelni, amikor éles késeket, szeletelőket használunk!
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Az elektromotorok burkolatát műanyagból készítik, hogy szigeteljen. Ahol a szerkezet tengelye folyékony anyaggal érintkezik, oda folyadékzáró tömítést tesznek.
Ha a motor meghibásodik, feltétlenül szakemberrel javíttassuk!
Használat előtt először a hálózatra csatlakoztassuk, és csak utána
kapcsoljuk be a gépet! Kikapcsoláskor éppen fordítva járunk el.
Vizes kézzel soha ne áramtalanítsunk!
A hálózati csatlakozót óvatosan, mindig csak egy kézzel fogjuk
meg! Minden használat után tisztítsuk meg a háztartási gépet!
Projekt:
1. Nézz utána néhány konyhatechnikai eszköz fejlődésének!
2. Készíts konyhai balesetveszélyre figyelmeztető plakátot vagy piktogramot!
3. Tanulmányozd egy konyhatechnikai gép műszaki leírását!
Ellenőrizd a tudásodat!
Milyen követelményeknek kell megfelelni a mai korszerű háztartási gépeknek?
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TAKARÉKOSSÁG A KONYHÁBAN
Háztartást vezetni csak a pénz, az idő és a munkaerő beosztásával, optimális (’legkedvezőbb’) felhasználásával tudunk. Mivel anyagi javaink csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésünkre, olyan takarékossági módokat és magatartásformákat
kell elsajátítanunk, amelyek segítenek bennünket a helyes gazdálkodásban.
Tervezés
Soha nem költhetünk többet a család jövedelménél, ezért a havi kiadásainkat meg kell tervezni, és
fel kell jegyezni. Terveznünk kell a bevásárlást is. Időt
és pénzt úgy takaríthatunk meg, ha a hónap elején
nagy bevásárlás alkalmával megvesszük a tartós
élelmiszereket, tisztálkodási cikkeket stb. Ehhez széles áruválasztékot kínálnak a raktár- és diszkontáruházak.
A bevásárlások jó alkalmat adnak a családi munkamegosztásra, s egyúttal megismerjük az áruk típusát, minőségét és az árak változásait is.

Az otthoni főzéssel sokat spórolhatunk

Diszkontáruház
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Fontos a havi kiadások tervezése!

Szervezés
A jól szervezett munkával sok időt takaríthatunk meg. Bár nagyobb figyelmet
igényel, ha párhuzamosan többfélét főzünk, de hamarabb készen vagyunk. Hatékonyan végezzük munkánkat, ha munkahelyünket célszerűen rendezzük el, és
eszközeinket könnyen elérhető helyen
tartjuk. A munka kezdete előtt gondoljuk
át, hogyan lehet teendőinket a legcélszerűbben elvégezni. A cél a minél kevesebb
holtidő a munkafolyamatok között.
Energiatakarékosság
Gondolunk-e arra, hogy bármilyen elektromos berendezés bekapcsolásakor
vásárolni kezdünk? Mégpedig villamos
energiát, amiért a hónap végén villanyszámlát fizetünk. Érdekünk tehát, hogy
megtanuljuk a takarékos energiafelhasználást. Ez nem azt jelenti, hogy le
kell mondanunk a kényelmünket szolgáló készülékekről. Csupán arról van szó,
hogy meggondoltan használjuk azokat.

Ha villanytűzhelyen főzünk, olyan
edényt használjunk, amelynek egyenes az
alja, és illeszkedik a főzőlap méretéhez! A
jó érintkezés kevesebb felhasznált energiát jelent! A görbe aljú edények használata
akár 50%-os többletfogyasztást is okozhat!
A főzőlap mindig legyen tiszta, mert a ráégett szennyeződések csökkentik a hőátadást.
Ha gáztűzhelyen főzünk, a lángot úgy
Villany és gáztűzhely
állítsuk be, hogy ne érjen túl az edény alján, mert akkor a gáz a konyhát melegíti, nem az edényt! Soha ne felejtsünk el fedőt
tenni a főzőedényekre! A fedő bent tartja a meleget, csökkenti a konyha párásodását. Jelentős energiát takaríthatunk meg öntöttvas edény, kuktafazék és rétegezett
szerkezetű edények alkalmazásával. A nyomás növekedésével nő a víz forráspontja, a
szilárd részek rövidebb idő alatt főnek meg.
Ha a konyhában központi melegvízszolgáltatás van, akkor főzéshez meleg vizet
használjunk, hiszen azt már felmelegítették bizonyos mennyiségű energiával.
A csöpögő csapok sok vizet pazarolnak el, ezért gyorsan javíttassuk meg őket! Ha
a csaptelepekre habosító betétet szerelünk fel, akár 40% feletti vízmegtakarítást is el
lehet érni.
Bár a világítás kevesebb energiát fogyaszt, mint a fűtés vagy a főzés, egy kis
odafigyeléssel itt is energiát és pénzt takaríthatunk meg. Ezt úgy érhetjük el, hogy
a hagyományos izzók helyett energiatakarékos izzókat (kompakt, LED) használunk.
A fogyasztás azonos fényerő mellett negyedannyi, élettartamuk pedig többszöröse
is lehet, mint a hagyományos izzónak. Igaz, hogy a villamos energia a legtisztább
energiaforrás, az előállítása azonban többé-kevésbé szennyezi a környezetet. Takarékoskodással tehát nemcsak pénzt takarítunk meg, hanem segítünk a tisztább, egészségesebb környezet fennmaradásában is.
Projekt:
1. Gondold át az energiatakarékossági
lehetőségeket a lakásban!
2. Tájékozódj, mennyi villamos energiát,
vizet, fűtési energiát (fa, szén, gáz) fogyaszt el a családod havonta! Az adatokat foglald táblázatba!
3. Tanulmányozd a számlák elszámolási
rendszerét!
Ellenőrizd a tudásodat!
Milyen takarékossági lehetőségek vannak a konyhai munkálatok során?
Milyen világítást célszerű alkalmazni a
konyhában?
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EGYSZERŰ KONYHATECHNIKAI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSE
Ötlettel és egy kis ügyességgel te is készíthetsz egyszerű konyhatechnikai segédeszközöket.
Morzsatálca
Anyagszükséglet:
• doboz:
1 db alaplap:
2 db rövidebb oldallap:
2 db hosszabb oldallap:
• rács:
6 db fenyőléc:
2 db fenyőléc:

316 × 220 × 8 mm rétegelt lemez
220 × 30 × 8 mm rétegelt lemez
300 × 30 × 8 mm rétegelt lemez
300 × 20 × 10 mm
204 × 20 × 10 mm

Gyakorold a rajzolvasást! Készíts művelettervet!

Így tervezz papíron!
Műveletek
............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
Szerszámok
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
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Fűszerpolc
Anyagszükséglet:
• 6 db fenyőléc: 200 × 40 × 8 mm

Készítsd el a művelettervet! Tervezd meg a polc felfüggesztését! Díszítsd a
fűszerpolcot a saját elképzelésed szerint!
Hővédő kesztyű
Főzés közben gyakran előfordul, hogy a forró edény, fedő, esetleg tepsi megégeti a
kezünket. Ezt úgy előzhetjük meg, ha hővédő kesztyűt használunk.
A kesztyű akkor használható jól, ha olyan anyagból készül, amin a hő nem hatol
át gyorsan. Erre megfelelő anyag a filc. A mérete akkora legyen, hogy a kezed kényelmesen mozogjon benne. Ha vékonyabb, tetszetős anyagból szeretnéd készíteni,
akkor ki kell bélelni. A bélés lehet vékony szivacs vagy vatelin.
Varrás előtt
vágjuk be
az ívet

30,5 cm

A bélésre először steppeld rá a vékony anyagot, és
csak utána kezdj hozzá a szabáshoz, varráshoz! Az
elkészítés lépései:
1. Készítsd elő az anyagot!
2. Szerkeszd meg a szabásmintát!
3. Tűzd a szabásmintát az anyagra, és nyírd körbe!
4. A kesztyű két felét fektesd a színével egymásra,
és tűzd össze!
5. Varrd le a szélét, hagyj 6 mm-es szegélyt!
Figyelem! A kesztyű „bejáratát” hagyd „nyitva”!
6. Ha a bélésanyag kilóg, hajtsd vissza, és varrd le!
7. Fordítsd ki a kesztyűt, hogy a bélésanyag belülre kerüljön!
8. Készíts akasztóhurkot, és varrd a kesztyűbe!

6 mm
szegély
Bélés: 3,8 cm szegély
22,9 cm

Kötéssel is készíthetsz edényfogót maradék fonalakból. Az edényfogó akkor lesz
elég vastag, ha vagy vastag fonalból kötöd, vagy vékonyabb fonalból több szálat
fogsz össze. Célszerű a legegyszerűbb kötésformával, a lustakötéssel kötni: a munka
színén és visszáján egyformán sima szemeket kötünk.

KONYHATECHNIKAI RENDSZEREK
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ÖSSZEFOGLALÁS
Az ember környezetátalakító tevékenysége során különböző technikai rendszereket
hozott létre. A technikai rendszerek megvalósításához információra, műszaki kommunikációra van szükség.
1. A műszaki rajzoknál használt jelképes ábrázolás elnevezései és alkalmazási területei összekeveredtek. Keresd meg az összetartozókat, és írd le őket a füzetbe!
szimmetriatengely
kétpont-vonal
eltakart élek
vastag folytonos vonal
szaggatott vonal
méretsegédvonal
45°-os vékony folytonos vonal

hajlítási élek
metszett felületek
vékony folytonos vonal
egypont-vonal
méretvonal
látható élek
csavar menetvonal

2. A fémek számos jó tulajdonságait veszik figyelembe környezetünk tárgyainak elkészítésekor. Állapítsd meg, milyen fémekből készítik az alábbi tárgyakat! Milyen tulajdonságait veszik figyelembe a fémnek? Ha segítségre van
szükséged, használj lexikont!
hídszerkezet, evőeszközök, kerékpár-vázszerkezet, vasúti kocsikerék, fogorvosi
eszközök, csapágygolyó, vasaló fűtőszála, lakás elektromos vezetékei
3. A konyhában egyre korszerűbb eszközök segítenek a házimunka elvégzésében.
Válassz ki egy konyhatechnikai gépet! Mutasd be az alábbi szempontok szerint:
• Milyen munkát végez el helyettünk? (Mi a funkciója?)
• Milyen energiával működik?
• Van-e az eszköznek régebbi változata?
• Hogyan kell balesetmentesen használni a gépet?
4. Sorolj fel takarékossági lehetőségeket a konyhában!
5. Figyeld meg a képen látható tárolódobozokat! Milyen hulladékanyagokból
készíthetők el? Tervezd
meg a szükséges anyagmennyiséget és a műveleti
sorrendet!
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LAKÓKÖRNYEZET,
MUNKAKÖRNYEZET

SZAKMÁK, FOGLALKOZÁSOK
PÁLYAVÁLASZTÁS
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A megélhetést nyújtó foglalkozásokra fel kell készülni, azaz szakképzettséget kell
szerezni. A ma ismert foglalkozások többségét kizárólag az láthatja el, aki a hozzájuk
szükséges szakképzettséggel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy szakképzettséghez kötik a foglalkozás gyakorlását. Ezzel kíván a munkáltató biztosítékot kapni arra, hogy
hozzáértő végzi a munkát, és nem kontár.
Képzeld el,
• milyen zavart okozna, ha olyan személy ülne be egy szimfonikus zenekarba, aki nem
tud hegedülni!
• milyen balesetet okozhatna, ha olyan személy vezetne egy adott gépjárművet, aki
nem ismeri azt, nem tanulta a kezelését!
• hogyan veszélyeztetné a beteg életét, ha orvos helyett ács vállalkozna a műtétre!
A szakismeret megszerzése összetett és hosszú folyamat. Ahhoz, hogy szakképzettséghez jussunk, megfelelő általános képzettséggel (általános műveltséggel)
kell rendelkeznünk.
Az általános képzettség alapjait az általános iskola biztosítja. Egyes szakterületekre
ez az előképzettség elegendő. A szakmai képzést szakiskolákban, szakmunkásképző iskolákban és szakközépiskolákban tudjuk elsajátítani.
Néhány fontosabb szakma:
• ipari: lakatos, esztergályos, felvonószerelő, villanyszerelő;
• építőipari: ács-állványozó, kőműves,
szobafestő, padlóburkoló, bádogos;
• hírközlési: telefon- és hálózatszerelő,
távközlés-technikai műszerész;
• kereskedelmi: élelmiszer-eladó, ruházati eladó.
• szolgáltatóipari: cipész, bőrdíszműves, kárpitos, fodrász.
Jó néhány területen mélyebb általános ismeretekre van szükség, ezért a
szakképzettség megszerzése középiskolai végzettséghez kötött. Néhány ilyen
szakma: rádió- és televízió-műszerész,
szülésznő, kozmetikus, gyógyszerészeti
A gépek tervezése mérnöki, kivitelezése technikusi
asszisztens, gépjármű-villamossági műés szakmunkási feladat
szerész, vegyészlaboráns.
A szakterületek jelentős része magas szintű elméleti képzést igényel, így ezek általában csak felsőfokú intézményekben, főiskolákon, egyetemeken sajátíthatók el. Jelenlegi oktatási rendszerünkben van olyan felsőfokú intézmény, ahol lehetőség van
levelező tagozaton is tanulni. Így akár munka mellett is képezhetjük magunkat.
LAKÓKÖRNYEZET, MUNKAKÖRNYEZET

Ezek az intézmények a szakmai képzésre helyezik a hangsúlyt, de a diákok
(hallgatók) még mindig bővíthetik általános ismereteiket is. Ilyen szakterületek:
orvos, tanár, közgazdász, mérnök, fizikus,
vegyész, jogász, mezőgazdász, építész.
Sokan már fiatalkorukban el tudják
dönteni, milyen szakterülethez vonzódnak, míg mások még felnőtt fejjel is bizonytalanok, jól választottak-e szakmát,
hivatást. A pályaválasztás egész életünket döntően meghatározza, ezért nagyon körültekintőnek kell lenni.
Gondold át!
Hogyan tanulok?
Milyen tárgyakat szeretek?
Bírom-e a kitartó tanulást?
Milyen szakterületek érdekelnek?
Mi szeretnék lenni?
Van-e bennem hajlam hozzá?
Hol kell élnem?
El tudok-e szakadni a szüleimtől?
Képes vagyok-e az önálló életre?
Milyen az egészségem, a kondícióm?
Az elképzelésem összhangban van-e az
alkatommal, egészségi állapotommal?

Milyen foglalkozásokat ismersz fel a képsoron?

Érdemes olyan szakterületet választani, amely több más területtel összefügg, mert
később átképezheted magad más szakmákra is.
Pályaválasztási előteszt
Testtömeg: ....................................................
Magasság: .....................................................
Továbbtanulási tervem:
• szakiskola ...................................................
• szakmunkásképző iskola ......................
• gimnázium ................................................
• egyetem .....................................................
• egyéb ..........................................................
Mi is szeretnék lenni? .....................
Miért ezt választottam? ................
Kitöltés dátuma: .........................................

Projekt:
1. Készíts el a minta alapján egy pályaválasztási előtesztet Word szövegszerkesztő programmal! Időnként vedd elő
a példányod, és elemezd, mi változott
az utolsó bejegyzésed óta! Aktualizáld
a pályaválasztási előtesztet!
2. Nézz utána, milyen középfokú képzési
lehetőségek vannak a környezetedben!
Ellenőrizd a tudásodat!
Milyen iskolatípusokban szerezhetünk
szakképesítést? Mondj példákat rá!

SZAKMÁK, FOGLALKOZÁSOK
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MUNKA ÉS MUNKAHELYEK
Az ember környezetátalakító tevékenysége a munka. A munkát szükségleteink kielégítése érdekében végezzük. Szükségleteink szüntelenül változnak, igényeink növekednek. Ezeket csak úgy tudjuk kielégíteni, ha
• a munkaeszközöket folyamatosan fejlesztjük,
• a termelékenységet növeljük,
•e
 mbertársainkkal megszervezzük a munkamegosztást.
Tudod-e?
Az emberré válás folyamata – a Föld bármely részén – a technikai eszközök készítéséhez és használatához kötődött. A munka ösztönszerű formáinak sorozata vezetett a természeti tárgyak átalakításához. A tűzrakás tudományának elsajátítása, a fa-, csont-, csiszolatlan és csiszolt kőszerszámok, majd a fémszerszámok elkészítése mind a fejlődés egy-egy állomásának tekinthető.
Kutatások szerint egy nagyobb fa kidöntése kőbaltával egy embernek két hónapi munkájába kerül. Vasfejszével mindez csak néhány órát vesz igénybe.
Mennyi ideig tart ez ma láncfűrésszel?

Az elvégzett munka lehet:
Közvetlen (produktív) munka: ha valamely használati termék előállításában
közvetlenül részt vesz, abba beépül.
Például: a pék munkája során a lisztből,
vízből, sóból, élesztőből szakértelme és
munkája révén kenyeret készít.
Milyen termékeket hozhat létre a pék?

Kézzel festik a herendi porcelánt
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Közvetett (improduktív) munka: ha a
tevékenység közvetlenül nem épül be
egyetlen használati termékbe sem. Például: a tanár munkája során megtanítja
a péktanulót arra, milyen tulajdonságai
vannak a felhasznált anyagnak, milyen
receptúrák szerint lehet pékárukat készíteni, milyen higiéniai és szakmai követelményeknek kell eleget tennie stb.

A közvetlen munkavégzés lényege az, hogy valamilyen szerszám az ember irányításával és energiabefektetéssel az emberi igénynek megfelelő átalakítást végez. Történeti
szempontból négy fő módját különböztetjük meg:
Kéziszerszámos munka
Eszköze a kéziszerszám, irányítását közvetlenül az ember végzi, és a tevékenységhez
emberi vagy állati izomerőt használ.
Sorolj fel kéziszerszámokat!
LAKÓKÖRNYEZET, MUNKAKÖRNYEZET

Kézműves manufaktúra-rendszer
A kéziszerszámos munkán alapul, de a munkás csak egy szűk körű szerszámcsoporttal végzi a munkát, így részmunkássá válik.
Gépi nagyipari rendszer
Gépi szerszám, emberi irányítással, de
erőgépek által biztosított energiaátadással végzi a munkát.
Automatizált rendszer
Gépi szerszám, erőgépek által biztosított
energiaátadással és technikai irányítással
végzi az átalakítást. Ez ma általában számítógépes folyamatirányítással történik.
A közvetlen és a közvetett munkát munkahelyeken végezzük. A munkahelyet
úgy kell kialakítani, hogy ott szakszerű és
Számítógéppel vezérelt forgácsológép
balesetmentes munkát lehessen végezni.
Melyek a munkahellyel kapcsolatos fontos követelmények?
Folytasd a felsorolást!
rend
tisztaság
jó megvilágítás...
Az emberiség – igényeinek jobb kielégítése érdekében – széles körű munkamegosztást szervez. A felnőtt ember, hogy képes legyen eltartani önmagát és családját,
részt vesz ebben. Azt a munkakört, amelyben az ember a megélhetést nyújtó rendszeres tevékenységet végzi, foglalkozásnak nevezzük. Az ember csak akkor képes a
foglalkozás követelményeinek megfelelni, ha megfelelő szakképzettséggel rendelkezik. Szakképzettséghez manapság szakképzéssel juthatunk. A szakmai képzettséget legbiztosabban iskolai képzés keretében sajátíthatjuk el.
Táblázatba foglaltunk néhány foglalkozást. Jellemezd őket, és betűvel jelöld a felsorolt csoportokat! Válassz ki további 10 foglalkozást!
A – régi, kihalt foglalkozás; B – régi, de
ma is létező foglalkozás; C – új foglalkozás

Foglalkozás

Projekt:
1. Tanulmányozd a fenti képet!
• Milyen szerszámot használnak?
Milyen energia biztosítja a szerszám
•
mozgását?
• Hogyan irányítja az ember a tevékenységet?
2. Nézz utána, mi a szerepe a számítógépnek a következő munkahelyeken:
autógyár/kórház/könyvtár!

kubikus*

Jellemzők

Betűjel

vitorlamester
felcser

gerencsér

népi fazékkészítő

B

tímár

Ellenőrizd a tudásodat!
Mi a különbség a közvetlen (produktív) és
közvetett (improduktív) munka között?
Sorolj fel példákat, jellemezd őket, és indokolj!
SZAKMÁK, FOGLALKOZÁSOK
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FOGLALKOZÁSOK ÉS JELLEMZŐIK
Az előző részben tanultuk, hogy az emberiség az élete folyamán széles körű munkamegosztással elégítette ki igényeit.
Azt a munkakört, amelyben az ember a megélhetést nyújtó,
rendszeres tevékenységet végzi, foglalkozásnak nevezzük.
Az emberiség története során különböző foglalkozások alakultak ki, illetve szűntek meg. A belső égésű motorok feltalálása és alkalmazása előtt például fontos foglalkozás volt a
vitorlamesterség, manapság a többi között a hivatásos gépjárművezető vagy a weblapkészítő tartozik a keresett foglalkozások közé.

Lépcsőház
energetikai felújítása

Játsszunk egy kicsit!
Sorolj fel írásban foglalkozásokat (2 perc alatt)!
Hasonlítsd össze a listád a társaid által felsoroltakkal!
Karikázd be a szellemi foglalkozásokat, húzd alá a fizikai foglalkozásokat!
Elemezd őket! Kapcsold össze azokat, amelyek összefüggenek egymással!
(Milyen szempontokat vettél figyelembe?)
Például:
orvos

gyógyszerész

könyvtáros

nyomdász

Keress kapcsolatot az alábbi foglalkozások között!
hangszerkészítő, szobafestő, esztergályos, mérnök, zongorahangoló, kárbecslő, eladó, tisztviselő, titkárnő, fodrász
Intarzia – mestermunka

Díszes mennyezet –
mestermunka

Folytasd a logikai játékot különböző foglalkozások felsorolásával!
… – szobrász – szakács – csónakkészítő – …
… – eladó – orvos –
Keress olyan foglalkozásokat, ahol rendszeresen használják az alábbi szerszámokat, gépeket!
Készíts halmazábrát! Lehet-e a halmazoknak metszete?
csavarhúzó lemezolló reszelő esztergagép
fogfúró gép fúrógép kalapács fejsze láncfűrész
gereblye számítógép habverő csípőfogó kés
turmixgép kapa rotációs kapa.
Bővítsd az egyes halmazok elemeit!
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A foglalkozások rendszerint nagyon
összetett „munkakört” jelentenek. Egy
adott foglalkozást csak akkor képes megfelelő színvonalon gyakorolni valaki, ha
az arra jellemző követelményeknek maradéktalanul eleget tesz.
Milyen foglalkozásokat takarnak az alábbi követelmények? Elegendő-e az információ az egyértelmű meghatározáshoz?
Álló munka, sokat kell járkálni,
eszközöket kell kézben szállítani,
udvariasnak kell lenni,
elegánsan kell öltözni.

Régi szakmák újjáéledhetnek

Ismerni kell a fémek tulajdonságait,
gépeket kell kezelni, rajzot kell tudni
olvasni, el kell viselni a zajt,
nehéz tárgyakat kell emelni.
Számítógépet kell használni,
sokat kell telefonálni,
udvariasnak kell lenni,
sok embert kell ismerni,
nyelveket kell beszélni.
Emberekkel kell kapcsolatot teremteni,
ülni kell, figyelni kell előre, oldalra, hátra,
mások cselekedeteit gyorsan fel kell mérni, gépeket kell kezelni.

Milyen szakmunkások dolgoztak
ezen az építményen?

Projekt:
Készíts a fentiekhez hasonló leírást az
alábbi foglalkozásokról:
orvos bolti eladó kertész
útépítő
tűzoltó
tanár
Ellenőrizd a tudásodat!
Hogyan lehet valaki mérnök? Milyen
mérnöki szakterületeket ismersz? Keress
a lakótérrel összefüggő szakmákat! Melyek az előnyeik, melyek a hátrányaik?
Milyen iskolai végzettségek szükségesek
gyakorlásához?
SZAKMÁK, FOGLALKOZÁSOK
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Megoldások:
felszolgáló, esztergályos, titkárnő,
gépkocsivezető

A GAZDASÁGI ÉLET SZEREPLŐI
Az emberi szükségletek kielégítéséhez különböző anyagi javakra és szolgáltatásokra
van szükség. A javak nem állnak szabadon és korlátlanul az emberiség rendelkezésére. A termelés, az elosztás, a csere és a fogyasztás a gazdasági folyamat mozzanatai.
A gazdaság a gazdálkodó szervezetek és intézmények kapcsolatrendszere.
Kik vesznek részt a gazdasági életben? Mely szervezeti egységek alkotják a gazdaságot?
Háztartás
Az ember családban él. A család tevékenysége az önfenntartásra, a szükségletek kielégítésére és a termelésre irányul. Ennek (gazdasági) kerete a háztartás.
A háztartás olyan személyek gazdasági közössége, akik általában együtt laknak, egy
jövedelmi és fogyasztási egységet képeznek, a költségeket együtt viselik.
Az egy háztartásban élőket rendszeresen foglalkoztatja:
• hogyan növeljék a bevételt – figyelembe véve erejüket, idejüket, tehetségüket, életmódjukat;
• mikor, mire és hogyan használják fel meglévő „erőforrásaikat”;
• milyen nem várható események (betegség, valamely eszköz tönkremenetele) hiúsítják meg a kitűzött célt.
A háztartások a gazdasági élet meghatározó tényezői. A háztartás keretében zajló
alapvető gazdasági tevékenység a fogyasztás.
Tudod-e?
A háztartás
• a megtermelt javak végső fogyasztója,
• a gazdaság munkaerőbázisát adja,
• a jövedelem egy részét megtakarítja, így hitel kínálatot nyújthat,
• vagyona a nemzeti vagyon része.

Egy családban cserélni kell a mosógépet.
Gondold át az előzményeket és a következményeket!
Sorold fel, hogy milyen gondolatokat indít el ez a problémafelvetés!
Milyenre cseréljük? — Régi típusúra, modernre?
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Üzleti szervezet
Az üzleti szervezetek alapvető funkciója (a fogyasztási szükségletek kielégítésére
alkalmas) javak termelése, szolgáltatások előállítása.
Fontosabb jellemzői:
•ö
 nállóak és elkülönülnek a gazdasági élet más szereplőitől,
• a bban érdekeltek, hogy bevételeik (hosszú távon) haladják meg kiadásaikat,
• erőforrásaikat (anyagi és szellemi) a profitszerzés érdekében mozgósítják, és
ezért kockázatot vállalnak,
•e
 redményességük a „piacon” dől el.

LAKÓKÖRNYEZET, MUNKAKÖRNYEZET

Fontosabb típusai:
Egyéni vállalkozás: természetes személy saját nevében és kockázatára, rendszeresen, haszonszerzés céljából folytatott gazdasági tevékenysége. Egyéni vállalkozást
ún. vállalkozói igazolvány birtokában lehet gyakorolni.
Gazdasági társaság (cég): a társaság neve alatt szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket.
közkereseti társaság,
• Jogi személyiség nélküli:
betéti társaság (bt.).
• Jogi személyiségű:
egyesülés,
közös vállalat,
korlátolt felelősségű társaság (kft.),
részvénytársaság (rt.),
zártkörű részvénytársaság (zrt.).
Állami és önkormányzati vállalat: a rábízott állami vagyonnal, törvényben meghatározott módon és felelősséggel, önállóan gazdálkodik:
• közüzemű vállalat,
• tröszt,
• leányvállalat.
Szövetkezet: a tagok személyes közreműködésével és vagyoni hozzájárulásával, a
tagok érdekében folytatott vállalkozási tevékenységre létrehozott közösség.
Tudod-e?
A jogi személy egy olyan, vagyonnal rendelkező szervezet, amelyet azok a jogok és kötelességek
illetnek meg, mint a természetes személyeket.

Az állam
Az állam (kormányzat) a gazdaság sajátos szereplője, valamennyi gazdasági folyamatot aktívan befolyásol.
Fontosabb gazdasági feladatai:
• társadalmi hatékonyság biztosítása ott, ahol a piaci szabályozás nem képes ezt biztosítani (pl. környezetvédelmi beruházások előírása!),
• a társadalmi igazságosság és méltányosság biztosítása (pl. minimális bérek előírása,
segélyek megállapítása),
• a makrogazdaság stabilitásának biztosítása (pl. búzakivitel korlátozása, szénbehozatal előírása).
Projekt:
1. Tanulmányozd környéketek cégtábláit! Milyen szakterületekkel foglalkoznak az
egyéni vállalkozók?
2. Milyen vállalkozások működnek a környéketeken (kft.-k, bt.-k, szövetkezetek stb.)?
3. Figyeld meg valamely kisvállalkozás munkáját (pl. élelmiszerbolt, pékség)!
Ellenőrizd a tudásodat!
Milyen kapcsolat van a gazdaság, a technika és az életmód között?

SZAKMÁK, FOGLALKOZÁSOK
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EGÉSZSÉGÜNK FEJLESZTÉSE
KELLEMES MEGJELENÉS, ÍZLÉSES ÖLTÖZET
A kamaszkorba lépve egyre több problémát jelent a serdülőkor „rendellenességeinek” eltüntetése. Sokan azt tapasztalják, hogy hirtelen megnőnek, nem tudnak mit
kezdeni megnyúlt végtagjaikkal, mozgásuk sutává válik. Könnyebben kifáradnak, jobban izzadnak, pattanások jelennek meg az arcukon.
Ezek a jelenségek nyomasztóak, de a serdülőkoron túljutva megszűnnek. Addig is
fokozottabb testápolással biztosíthatjuk a jó közérzetet, kellemes megjelenést.
Serdülőkorban a belső elválasztású mirigyek hormontermelése növekszik, és ez
befolyásolja a bőr élettevékenységét. A faggyúmirigyek kiválasztása is megnő, ezáltal a bőr pólusai elzáródnak, s pattanások, mitesszerek alakulnak ki. Fertőtlenítő
hatású szappannal vagy tusfürdővel és langyos vízzel tisztítsuk bőrünket! A pattanásokat a speciális tinédzserarcszeszek kiválóan szárítják. Soha ne nyomkodjuk ki „házilag” a mitesszereket és a pattanásokat, mert könnyen elfertőzhetjük a bőrünket!
Forduljunk inkább kozmetikushoz!
Az arcápolás egyik leghatásosabb módja a helyes táplálkozás. Együnk sok zöldséget, friss gyümölcsöt, és kerüljük a zsíros, fűszeres ételeket.
A serdülőkor másik legelterjedtebb rendellenessége a fokozott verejtékezés.
Ez főleg a kamaszok tenyerén, hónaljában és talpán érzékelhető. Gyakori szappanos
mosakodással, izzadásgátló dezodorok használatával kellemesebbé tehetjük közérzetünket.
A hintőpor szárító hatású, megakadályozza az izzadást, és így a lábgombásodást.
Kamaszkorban a haj kozmetikai hibája lehet a zsíros, korpás fejbőr. A rendszeres
hajápolás (mosás, fésülés) mellett hajszesszel kezelhetjük a problémát.
A rendszeres fogápolás nemcsak egészségügyi, de hiúsági szempontból is lényeges. Ne feledkezzünk meg a kéz- és körömápolásról sem!
A serdülőknek, köztük elsősorban a lányoknak gyakran okoz problémát az alakjuk. Vagy túl vékonynak vagy túl vastagnak látják magukat, ritkán felelnek meg
saját igényeiknek. Egy szakszerűen összeállított diéta segíthet, de a rendszertelen,
kampányszerű fogyókúra nem vezet eredményre, s még a gyomrot is tönkreteheti. Helyette fogyasszunk fehérje- és vitamindús ételeket.
Bőségesen reggelizzünk, keveset vacsorázzunk, és sokat mozogjunk. Rendszeres testmozgással előnyösen
változtathatjuk az alakunkat.
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Tanulmányozd különböző szappanok, tusfürdők, dezodorok, fogkrémek összetételét
és a használati javallatokat! Válaszd ki a legkedvezőbbeket! Tervezd meg az alakodnak
legmegfelelőbb étkezést! Kik azok a szakemberek, akik tanácsot tudnak adni a helyes táplálkozás témájában?
LAKÓKÖRNYEZET, MUNKAKÖRNYEZET

Öltözködésnél vegyük figyelembe az
alábbi szabályokat:
• Ne csak a divathóbortokat kövessük!
• Tartsuk szem előtt az egészség, a célszerűség, a kényelmesség szempontjait is!
• Ruhadarabjaink alkalmazkodjanak egyé
niségünkhöz, életkorunkhoz, alkatunk
hoz!
• Úgy öltözködjünk, hogy ruhadarabjaink
színben harmonizáljanak egymással!
• Öltözködjünk az alkalomnak megfele
lően!
Ismered-e önmagad?
Milyen színű ruhák állnak jól neked?
Milyen színeket kedvelsz?
Milyen típusú ruhák illenek az alkatodhoz?
Melyek a kedvenc ruháid?
Kitől fogadsz el tanácsot az öltözködéseddel kapcsolatban?

A farmer kényelmes viselet

Ha azt szeretnénk elérni, hogy ruháink
kedvezően változtassák meg alakunkat,
néhány szempontot figyelembe kell venni:
• Ha alkatunk erősebb a kelleténél, ne
hordjunk szűk, feszülő ruhákat! A testre
feszülő öltözet nemcsak kényelmetlen,
Tervezői vázlatrajz
de kövérít is.
• A ráncolt szoknya vagy nadrág erősíti a csípőt. Az sem segít, ha kívül hordjuk a blúzt
vagy pulóvert, mert a ráncoktól buggyos rész még jobban erősít. Csak a vékony
testalkatúaknak ajánlott!
• A lágyan omló, bő szabású ruha kiemeli a karcsú vonalakat, és eltakarja a teltebb
idomokat. Az egyszínű ruhák karcsúsítanak.
• A fényes harisnyák, nadrágok, szoknyák erősítenek, csak sovány alkatúaknak ajánlottak!
• A magas gallér vagy garbó szintén csak vékonyaknak javasolt! A V kivágású blúzok,
pulóverek megnyújtják a nyakat és vékonyítanak.
Projekt:
1. Állíts össze modern, ízléses ruhagyűjteményt a korosztályodnak divatlapokból, szakkönyvekből!
2. Tervezz olyan iskolai egyenruhát vagy
köpenyt, amelyet szívesen viselnél!

Ellenőrizd a tudásodat!
Milyen higiéniai szabályokat kell betartani serdülőkorban?
Milyen szempontokat veszel figyelembe
öltözködéskor?

EGÉSZSÉGÜNK FEJLESZTÉSE
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RUHÁZATUNK, RUHÁZATI ÜZLETEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
Ötödik évfolyamtól kezdve már sok ismeretet szereztünk az öltözködésről, a ruházati
alapanyagokról.
Elevenítsük fel tudásunkat!
Milyen funkciókat tölt be az öltözködés?
Milyen alapanyagokból készítik a ruházati textíliákat?
Milyen tulajdonságai vannak a növényi és állati eredetű, valamint a műszálból készült textíliáknak?
Mit értünk azon, hogy
• alkalomnak megfelelően öltözködjünk;
• egyéniségünknek megfelelően öltözködjünk?
Készíts leltárt a ruhatáradról! Egészítsd ki a táblázatot legalább 10 fajtára!
Fiúk
ruhafajta

Lányok
db

ruhafajta

póló

póló

rövid ujjú ing

rövid ujjú blúz

hosszú ujjú ing

hosszú ujjú blúz

db

Milyen kombinációban használod a ruháidat?
Ha összehasonlítjátok a ruhatárakat, biztosan azt tapasztaljátok, hogy a póló, a
nadrág és a pulóver minden leltárban szerepel, úgy a fiúknál, mint a lányoknál. Ezek
valóban a fiatalok kedvelt ruhadarabjai.
Tudod-e?
A flanel mindkét oldalán bolyhozott pamutszövet. A bolyhok közötti levegőréteg jó hőszigetelő.
Télen nagyon kényelmes viselet.

Póló
Anyaga: pamut vagy pamutműszál keverék.
Tulajdonságai: puha tapintású, jó nedvszívó, kényelmes
viselet. Sok színben készül, és könnyen mosható (nagyon meleg vízben ne mossuk, mert összemegy).
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Ing és blúz
Anyaga: lehet pamut, pamutműszál keverék, flanel, selyem.
Tulajdonságai: a műszálkeverékek kevésbé jó nedvszívók. Sokféle színben, fazonban és mintázattal kerül forgalomba. Jól mosható. Célszerű vállfán szárítani, hogy
ne gyűrődjön.
LAKÓKÖRNYEZET, MUNKAKÖRNYEZET

Pulóver
Fonalból gépi vagy kézi úton készült kötöttáru.
Anyaga: lehet gyapjú, pamut, műszál és ezek keveréke.
Tulajdonságai: puha, meleg tapintású, kényelmes viselet.
A műszálkeverékek kevésbé nedvszívók. Könnyen mosható,
de csak kézmeleg vízben, mert a gyapjú filcesedik és a pamut
összemegy. A kötött árut fektetve szárítsuk!
Nadrág
A sokféle szövet- és vászonanyagból készült nadrág közül a
legkedveltebb a farmer. Télen-nyáron kedvenc viselet.
A farmer tulajdonságai: kopásálló, jó nedvszívó, kényelmes. Ne
mossuk nagyon meleg vízben! Szárítás előtt jól egyengessük
ki, hogy ne legyen gyűrött!
Ne viseljünk túl szűk nadrágot, mert egészségtelen!
Cipő
Öltözködésünk fontos kelléke a cipő. Cipővásárláskor a következő szempontokat vegyük figyelembe:
• Az alkalomnak megfelelőt vásároljunk!
• A méretét jól válasszuk ki!
• A járás legyen benne kényelmes és biztonságos!
• Lehetőség szerint bőrcipőt vásároljunk!
A túl magas sarkú cipő egészségtelen, mert nemcsak a lábat deformálja, hanem a gerincet is.
Ruházatunkhoz két módon juthatunk:
• A kiválasztott anyagot megvásároljuk, és megvarratjuk.
• Készruhákat vásárolunk. Erre többféle üzlet áll rendelkezésünkre.
A készruhákról kis papírtábla ad információt: a méretéről, anyagáról, kezelési módjáról. A méreteket nemcsak számmal, hanem betűvel is jelölhetik:
S = small (kis méret)
M = medium (közepes méret)
L = large (nagy méret)
XL = extra large (rendkívül nagy méret)
Előfordul, hogy ruházatunkon kisebb javítási munkákat kell végeznünk: pl. gombfelvarrást, kisebb szakadás varrását vagy a ruha belső széleinek szegését. Ezt önállóan is elvégezhetjük a 6. évfolyamon tanult alapöltések alkalmazásával. A gombokat
felvarróöltéssel, gombvarró cérnával erősítsük fel! A szakadt ruhaneműt az anyag belső oldalán tűzőöltéssel, a ruha belső, nyírt széleit szegőöltéssel rögzítjük.
Projekt:
1. Figyeld meg a képeken látható lábbeliket!
• Milyen alkalomra használják őket?
• Milyen öltözet illik hozzájuk?
2. Nézz utána, milyen cipőápolási szereket használhatunk!

Ellenőrizd a tudásodat!
Milyen ruházati alapanyagokat ismersz?
Milyen üzletekben vásárolhatjuk meg ruhatárunkat?
Milyen foglalkozások, szakmák kapcsolódnak az öltözködéshez?

EGÉSZSÉGÜNK FEJLESZTÉSE
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A RUHANEMŰK TISZTÁN TARTÁSA
Ruházatunkat rendszeresen és gondosan ápolnunk kell. A gondozási mód függ a
textília összetételétől és típusától.
Felsőruházati darabjaink (zakó, kabát, nadrág) felfrissülnek, ha lágy kefével lekeféljük őket. Az apró pihéket, hajszálakat könnyebben eltávolíthatjuk, ha a kefét enyhén
benedvesítjük.
Ha kabátunk megázik, nedvesen ne rakjuk be a szekrénybe, hanem vállfán lógatva
szárítsuk meg! Ruháinkat vállfán levegőztessük, ha a környezetből kellemetlen szagokat vesznek fel, például dohányfüstöt, olajszagot!
A szennyeződéseket többféleképpen távolíthatjuk el:
• mosással,
• vegytisztítással,
• folttisztítással.
Vásárláskor a textíliákon kis címkét találunk,
amely tartalmazza a nyersanyag összetételét és a
kezelési utasításokat. Ezeket az utasításokat mindig vegyük figyelembe! Ha nem tartjuk be őket,
tönkretehetjük a ruháinkat.
A mosás fázisai:
• Válogassuk szét a ruhaneműt (szín, anyag...)!
• A mosópor kiválasztása (kézi/gépi mosásra való,
textília összetétele, hőfok...).
• Az automata gépi mosásnál a kiválogatott ruhaneműt betesszük a gépbe, és gondosan lezárjuk a dob
fedelét. A kívánt mennyiségű mosóport és az öblítőt a
tárolóba tesszük, majd lecsukjuk a gép fedelét. A programkapcsolóval beállítjuk a kívánt programot, a gépet feszültség alá helyezzük, és bekapcsoljuk.
Tudod-e?
A ruhatisztítás másik módja a vegytisztítás. Ez a legalaposabb tisztítási mód. A ruhákat a gépi
vegytisztítás után gőznyomású vasalóval átvasalják. Ettől lesz a vasalás olyan szép. A vegytisztítás
ára függ a beadott ruhák számától, a tisztítás típusától és idejétől. A vegytisztítást rövidebb időre
is kérhetjük.

Projekt:
1. Gyűjts különböző textíliákat! Szennyezd őket különböző anyagokkal! Mosással és
folttisztítással távolítsd el a szennyeződéseket! Használj különböző mosó- és folttisztító szereket! Szellőztess a vegyszerek használatánál!
2. Keress házi praktikákat a textíliák tisztítására!
Ellenőrizd a tudásodat!
Milyen módszereket ismersz a textíliák tisztítására? Mit tudsz róluk?
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ANYAGI JAVAK ELŐÁLLÍTÁSA
FOGYASZTÁS ÉS TERMELÉS
Az ember szükségletei kielégítése érdekében anyagot, energiát, információt használ
fel, azaz fogyaszt. Az egyén fogyasztása anyagi helyzetétől, kultúrájától, életkorától
függ. A fogyasztási igény fontos „hajtóerő”, amely arra ösztönöz, hogy elérjük a vágyainkat. Ehhez a kívánt termékeket elő kell állítani, s az igénynek megfelelően át kell alakítani. Ez a folyamat a termelés. Az emberiség története során munkamegosztás alakult
ki. Ennek következtében a termelés és a fogyasztás sok helyen elkülönült egymástól.
Sorolj fel olyan termékeket, amelyeket lakókörnyezetedben termelnek!
Tudod-e?
 világon mintegy 190 millió bennszülött (’őshonos, őslakó, törzs’) él. A bennszülött népek többA
nyire önellátóak. Élőhelyeik, földterületeik a beavatkozások következtében egyre csökkennek.
Gyűjts cikkeket bennszülött törzsek életéről! Milyen termékeket fogyasztanak? Hasonlítsd ös�sze saját fogyasztásoddal!
A világon több mint 350 millió család él a mezőgazdaságból. Többségük még ma is csak kapával műveli a földjét, vagy olyan faekét használ, amelyet saját maga vagy háziállatai vontatnak.
Fogyasztásuk néhány száz termékre korlátozódik.

Gomba termesztése

Kiültetett dinnyepalánták

Az ember által fogyasztott (használt) termékek köre igen gazdag, így sok szempontból csoportosíthatjuk őket, például élelmiszerek, használati tárgyak.
Csoportosítsd a felsorolt termékeket a fenti szempontok szerint! További csoportosításokat is vegyél figyelembe (pl.: növényi eredtű, állati eredetű, elektromos működtetésű stb.)!
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A termelés olyan folyamat, amelynek során a természetben található anyagokból
fogyasztásra alkalmas termék készül. A természeti anyagok felhasználása óriási mértékben növekedett az utóbbi évtizedekben.
A kőzetek, az ércek, a szén, a kőolaj és a földgáz feldolgozása még mindig nő. Az
ásványi kincsek egy része kimerülőben van. A globális szénhidrogén termelés várható
élettartama: kőolaj - 47 év, földgáz - 63 év. (Forrás: Lakatos István: A kőolaj és földgáz
termelésének és felhasználásának perspektívája a XXI. században. www.mta.hu). A termőterületek igénybevétele megsokszorozódott. A tápanyagok utánpótlása gyakran
elmarad, hiányzik a figyelmes, szakszerű gazdálkodás. Ezért a szikesedés, a sivatagosodás csökkenti a termelésre alkalmas területeket.
A mezőgazdasági és az ipari termelés növekedésével a környezetbe kerülő szen�nyezőanyagok (folyadékok, gázok, szilárd anyagok) és termelési hulladékok terhelik a
természeti környezetet.
Sajnos, a fogyasztók is felelősek a környezet károsításáért, hiszen a felhasználói hulladékok többnyire ellenőrizetlenül, szakszerűtlenül kerülnek a természeti környezetbe.

„Lelassul” az idő

„Felgyorsul” az idő

A munkamegosztásból eredő szállítás és az ehhez kapcsolódó csomagolás is jelentős mértékben hat a környezetre.
Milyen anyagokba csomagolják a felsorolt termékeket?
fogkrém
tej
cipő
cukor
tejföl
csokoládé
Mit csinálsz az elhasznált csomagolóanyaggal?

virág

A csomagolóanyagokat használatuk után vissza kell juttatnunk a termelési folyamatba. Így anyagot és energiát takarítunk meg, továbbá kíméljük a környezetet.
Hogyan gyűjthetjük a hulladékot környezetbarát módon?
Projekt:
1. Gyűjts különböző csomagolóanyagokat! Csoportosítsd őket alapanyaguk szerint!
2. Állítsd össze a csomagolóanyagok környezetszennyezési rangsorát!
Ellenőrizd a tudásodat!
Miért kell a mezőgazdasági területekkel tudatosan gazdálkodni?
Milyen korszerű termelőeszközöket alkalmaznak a mezőgazdaságban? Milyen feltételeket kell a gomba, a gabona, a burgonya… stb. termesztéséhez biztosítani?
ANYAGI JAVAK ELŐÁLLÍTÁSA
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TERMELÉSI CENTRUMOK A KÖRNYEZETÜNKBEN
A termelés fogalmát megismerve elemezzük az alábbi folyamatábra lépéseit!

ELŐÁLLÍTÁS

SZÁLLÍTÁS

ELŐKÉSZÍTÉS
FOGYASZTÁSRA

A termelést a feladatok szerint termelési területekre, ágazatokra oszthatjuk fel:
MEZŐGAZDASÁG
SZÁLLÍTÁS

ÉPÍTŐIPAR
KERESKEDELEM

IPAR

A mezőgazdaság összefoglaló név, amely a föld művelését, a legelő- és rétgazdálkodást, az állattenyésztést és az erdőgazdálkodást is magában foglalja. A mezőgazdasági ágazatok szorosan összefüggenek egymással. A mezőgazdasági területek
rendszerint már a települések közvetlen környezetében kezdődnek, gyakran körbefogják a lakóhelyeket. Az ember igyekszik a területeket a lehető legcélszerűbben
kihasználni. Ennek érdekében az egyes területeken jellegzetes növénykultúrákat és
állattenyésztést honosított meg.
Sorolj fel mezőgazdasági termékeket! Milyen tényezők befolyásolják a mezőgazdasági termelést? Írj le néhányat!
Tudod-e?
A termőföld értékét még ma is az aranykorona-érték fejezi ki. Az 1875. évi XII. törvénycikk rendelte
el a mezőgazdasági földek minőségi besorolását a talajállapot, a fekvés, a művelési ág és a közgazdasági környezet figyelembevételével. Ez alapján meghatározták a helyrajzi számokon nyilvántartott területen évente elérhető tiszta jövedelmet. Ezt értékálló fizetési eszközben, az aranykoronában fejezték ki. Például a jó minőségű, búzatermesztésre alkalmas terület holdanként kb.
30 aranykorona értékű.

Az építőipar az egyedi és helyhez kötött termékeket, az építményeket hozza létre. Fő ágazatai: a
magasépítészet, ami a felszín feletti
épületeket alkotja és a mélyépítészet, ami a talaj felszíne alatti műtárgyakat (pl. aluljáró, zsilip) és építményeket készíti.
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A szerelő- vagy szakipar az építmények belső tereit alakítja ki, felszereli és üzembe
állítja a berendezéseket. Az egyes ágazatok szoros kapcsolatban vannak egymással.
Az építőipar nem telepített jellegű, ezért igen jelentősek a szállítási igényei.
Milyen nagy építkezések vannak most a környéketeken?
Az ipar a természeti kincsek, a nyersanyagok üzemszerű feldolgozását és átalakítását összefogó termelési ág. Történeti szempontból kézmű-, házi-, vándor- és
gyáriparra osztható. Ma nagyipart (gyáripar) és kisipart különböztetünk meg. Az ipar
nagy területeket foglal el, s jelentősen befolyásolja környezetét. Szerteágazó területei közül a legfontosabbak: élelmiszeripar, ruházati ipar, építőanyag-ipar, bútoripar,
gépipar, elektromos ipar, energetikai ipar, informatikai ipar, vegyipar. Az ipar a városokhoz és a városok környékéhez kötődik. Így gyakran összefüggő ipartelepek és ipari
városok jönnek létre.
Milyen ipari üzemek találhatók a környéketeken? Mit termelnek?
Milyen kapcsolatai vannak egy ipari üzemnek a környező lakóterülettel? Mi
az előnye és a hátránya az ipartelepeknek?
A szállítás olyan ágazat, amely személyek, anyagok (nyers-, félkész, készanyagok),
energia és információ áthelyezésére hivatott. A szállítási útvonalak, hálózatok összeköttetést biztosítanak a különböző termelőhelyek (centrumok) között. A szállítás műtárgyai (utak, vezetékek) és a szállítóeszközök jelentős hatással vannak a környezetre.
Hogyan hálózzák be az útvonalak, az elektromos, víz- és hőszállító vezetékek
a településeteket?
A kereskedelem látja el fogyasztási cikkekkel a lakosságot. Kapcsolatot létesít a
fogyasztó és a termelő között. Gyakran végez bizonyos műveleteket is, például raktároz, minőséget ellenőriz, átrendez, csomagol stb. Mivel a termelés és a fogyasztás gyakran ingadozik, nagyon fontos a kereskedelem összehangoló szerepe. A kereskedőházakhoz (nagykereskedők) nagy raktárak kapcsolódnak. Ezekből a raktárakból látják el
áruval a kiskereskedők üzleteit. A raktárak jelentős területet foglalnak el. Az üzletek,
áruházak fontos, sokszor meghatározó létesítményei a településeknek.
Milyen üzletek vannak lakóhelyed közelében? Miért szakosodnak az üzletek?
Mi az előnye és a hátránya: az áruházaknak/a bevásárlócentrumoknak/a kisboltoknak?
Projekt:
Készítsd el településed egyszerűsített
térképét (A3-as rajzlapra)! Jelöld be a kereskedelmi és szolgáltató üzleteket!

Ellenőrizd a tudásodat!
Mivel foglalkoznak a termelési ágazatok?
Miért fontos a kereskedelem és a fogyasztás összehangolása?
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NÖVÉNYEK A KÖRNYEZETÜNKBEN
HASZONKERTI TERMELÉS
Tanulmányaink során a kert sokféle változatával találkoztunk. Kialakításukat meghatározza a terület nagysága és az, hogy milyen célból létesítik ezeket. Más a feladata a
hobbikiskertnek, az üdülőkertnek és más a családi házhoz tartozó kertnek.
A hétvégi kiskertek és üdülőkertek létesítésénél figyelembe kell venni azt, hogy
mennyi időt tudunk a gondozására fordítani. Ez határozza meg, hogy milyen növényeket ültetünk a területre.
A családi ház kertje vegyes hasznosítású kert. A ház körül megtalálható a díszkert, a
gyümölcsös- és a zöldségeskert is. A díszkert szerepe fontos, esztétikai hatása jelentős. A terület kb. egyharmadát tölti ki.
Idézd fel, mit tanultál a díszkertről! Hol alakítható ki díszkert? Milyen feladatot kell ellátnia? Milyen növényeket ültethetünk a virágoskertbe? Tervezd
meg egy családi ház díszkertjét! (I.)

Családi ház kertjének elrendezése
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Gyümölcstermő növényeink egy részét a
pihenő- vagy díszkertbe is ültethetjük, például a diófát, cseresznyefát. A családi ház kertjében azonban külön van a gyümölcsöskert. A kedvelt gyümölcsfajták közé tartozik
az őszibarack, alma, körte, meggy, cseresznye, szilva.
A terület gazdaságos kihasználása szempontjából érdemes törpealanyú és sövénygyümölcsfákat nevelni. A fajtákat úgy válas�szuk ki, hogy különböző időben érjenek, mert
így mindig kerül friss gyümölcs az asztalunkra.

A gyümölcsöskertben nagy jelentősége van a bogyósoknak is. A ribizli, a köszméte (’egres’) vitamintartalma magas, ezért érdemes a kertünkbe egy-egy bokrot ültetni
belőlük. Térhatárolóként, kerítés mellé ültethetjük a málnát, a mogyorót és a szedret.
A kert egyik legértékesebb gyümölcse a szamóca. Ne ültessük a gyümölcsfák közelébe,
mert nem tudjuk elvégezni azok ápolási munkáit! Lehetőleg a zöldséges mellé, külön
ágyásba kerüljön. A szamóca korai termésérését úgy segíthetjük elő, ha fekete fóliával
letakart ágyásba telepítjük.
A házikertek közkedvelt gyümölcse a szőlő. Ültethetjük egy meghatározott területre, kialakítható belőle szép lugas, vagy használhatjuk házfalak takarására, árnyékolására is. A csemegeszőlő-fajták telepítése hasznos, mert kora nyártól tél végéig el tudják
látni a családot értékes gyümölccsel.
MUNKAKÖRNYEZET

Készítsd el egy gyümölcsöskert tervrajzát! Hasonlítsátok
össze munkáitokat!
Milyen gyümölcsfát nevelnél szívesen a
kertedben? Hova telepítenél bokrokat?
A zöldségfélék helye a vegyes kertben külön van. A növényeket ágyásokban neveljük. Hagyományos monokultúrák termesztése esetén nagy hangsúlyt
kell fektetni a vetésforgó kialakítására.
Monokultúra: egy adott területen
Zöldségek a kertből
csak egyféle növény hosszabb ideig történő termesztése.
Vetésforgó: a növények igényeinek
megfelelően rendszeres és szakszerű váltásban történő termesztés.
Vetésforgó a fontosabb zöldségfélék
tápanyagigénye szerint:
Friss trágyázás után ültethető:
• főtermény: káposztafélék, paprika,
paradicsom, zeller, uborka, tök, dinynye, csemegekukorica;
• előtermény: korai karalábé, saláta,
spenót;
• utótermény: télisaláta, bimbóskel,
karfiol.
Paradicsom a házikertben
Előző évi trágyázás után ültethető:
• főtermény: sárgarépa, petrezselyem,
vöröshagyma, fokhagyma;
• előtermény: zöldhagyma, retek, saláta, spenót;
• utótermény: téliretek, cékla, téli saláta.
Trágyázás utáni második évben ültethető:
• elő- és főtermény: bab, borsó, saláta, hagyma.
Egy-egy ágyásban nevelhetünk gyógy- és fűszernövényeket is.
Jelentős anyagi segítség a család ellátásában, ha a zöldségfélék minél korábban
teremnek kertünkben. Ha nagyobb a területünk, akkor készíthetünk egyszerűbb hajtatóberendezéseket is.
Projekt:
1. Tervezd meg a zöldségeskerted (III.)
ágyásainak beültetését a füzetedbe!
Figyelj arra, hogy folyamatosan kerüljön friss zöldség a kertből a család asztalára!

2. Beszéljétek meg, hová tennétek a komposztálót!
Ellenőrizd a tudásodat!
Miért érdemes haszonkertet kialakítani,
gondozni?
NÖVÉNYEK A KÖRNYEZETÜNKBEN
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KÖRNYEZETBARÁT KERTMŰVELÉS
Korunkban a kert kialakításának főbb szempontjai a szépség, a hasznosság és az önellátás. A vegyes hasznosítású kertek terjedtek el, amelyekben a pihenést, kikapcsolódást szolgáló díszkert mellett megtalálhatjuk a haszonkertet is. Itt termesztik a
család ellátását biztosító zöldség- és gyümölcsféléket.
A növénytermesztés sikere függ:
• az adott terület éghajlati és talajadottságaitól,
• a termesztett növények igényeitől, fajtájától és azok elhelyezésétől,
• a szakszerűen elvégzett talaj- és növényápolási munkálatoktól.
A környezetbarát kertművelés ezeknek a feltételeknek úgy próbál megfelelni,
hogy a kártevők, kórokozók és a gyomok ellen nem használ vegyszereket. Arra kell
törekedni, hogy az adott területen megteremtsük a biológiai egyensúlyt. Az évtizedek óta tartó megfigyelések igazolták azt, hogy egyes növényfajták egymás mellett
szépen fejlődnek, egészséges termést hoznak. Ezek a növények egymás kártevőit és
kórokozóit kölcsönösen riasztják.
Eredményesen társíthatók a következő zöldségfélék:
• Hagyma mellé sárgarépát érdemes vetni, mert így a hagymalégy nem károsítja a
veteményt.
•A
 zeller az összes káposztaféle hernyóit elriasztja.
• A paradicsom is védő- és riasztónövény: jól társítható a gyökérzöldségekkel, de
nem kedveli a burgonyát, az uborkát és a borsót.
• A bokorbab céklával, fejes salátával, uborkával, retekkel társítva termeszthető
eredményesen.
Vannak olyan dísznövények, virágok, amelyeket haszonkertbe érdemes ültetni.
Például:
• A körömvirág elriasztja a fonalférgeket, ezért érdemes szamóca közé és paradicsom mellé ültetni.
•A
 büdöske vagy bársonyvirág szintén elriasztja a fonalférgeket.
•A
 sarkantyúkát ültessük gyümölcsfák alá, mert elriasztja a levéltetveket!
Keress további példákat a dísznövények védőhatására!
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Bársonyvirág ágyásban
MUNKAKÖRNYEZET

A környezetbarát kertművelés a vegyes növénykultúrák létrehozására, a jó
minőségű talaj kialakítására és fenntartására törekszik. A tápanyag-visszapótlást
komposzt kijuttatásával oldják meg.
A komposztálás feltétele a szelektív
hulladékgyűjtés megvalósítása.
Komposztnak nevezzük azt a morzsalékos, sötétbarna színű, földszerű anyagot, amely szerves hulladékból, maradványokból megfelelő hatások és kezelés
mellett jön létre.

A komposzt készítése többszörösen
is előnyös:
• Ha a konyhai és a kerti hulladékot
komposztáljuk, akkor a háztartási hulladék mennyisége 40%-kal
csökkenthető.
• A talajtakarásra kihordott komposzttal öntözést, vizet takarítunk
Komposztálók
meg.
• A talajba került komposzt megfelelő
arányban tartalmaz nitrogént, foszfort, káliumot és mikroelemeket, így segíti a
növények fejlődését is.
• Táplálja a talaj élővilágát, például a földigilisztát és más hasznos, apró élőlényt.
Ezek az élőlények hozzájárulnak a morzsás szerkezetű talaj kialakításához.
Kertünkben a komposztáló helyét jól kell megválasztani. Ez a hely lehetőleg széltől
védett és árnyékos legyen. Többféle komposzttárolási mód is van. Mindenképpen
olyat válasszunk, amely biztosítja a komposzt levegőzését, és nedvességtartalmát is
megőrzi. A tárolókba rétegenként kell rakni a hulladékot. Ezeket a hulladékokat apróra kell felaprítani. Ehhez használhatók az aprítóberendezések.
A felaprított hulladékot rétegezhetjük a komposztálóberendezésbe, de egy részét
aprítás után kiszórhatjuk az ágyásokra és a fák alá. Ez a takaróréteg védelmet nyújt,
óvja a talajt a kiszáradástól. Rövid idő elteltével elkorhad, és humuszban gazdag talaj
lesz belőle.
Komposzthalmot vagy -prizmát minden kiskertben készíthetünk. A prizmát különböző rétegekből kell összerakni. Alsó rétegként kb. 20 cm vastagságban durvább
anyagot kell elteríteni, hogy alulról elegendő levegő érje a prizmát, és a talaj élő alkotórészei bejuthassanak a halom belsejébe is. Ezután a hulladékot összekeverjük,
és rétegenként felrakjuk. A komposztálás folyamatát azzal gyorsíthatjuk meg, ha
vékony rétegben kész komposztot rakunk a hulladékok közé. A komposzthalomban
korhadási folyamat megy végbe, amelyhez nedvességre, oxigénre és megfelelő hőmérsékletre van szükség.
Komposztálható anyagok: zöldséghulladék, virágmaradványok, lenyírt fű, faágak,
kávé- és teazacc, konyhai hulladékok.
Nem komposztálható: üveg, kő, műanyag, textíliák, gyógyszerek és kozmetikumok, beteg növényrészek.
Projekt:
Készítsetek tablót a komposztálható és nem komposztálható anyagokról!
Ellenőrizd a tudásodat!
Mi az előnye a környezetbarát kertművelésnek?
Mi a komposzt? Miért érdemes komposztálni?
Milyen hatása van a komposztnak a talajra?
Komposzt
NÖVÉNYEK A KÖRNYEZETÜNKBEN
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A KERTMŰVELÉS ESZKÖZEI
Kertünk egész évi ápolásához szerszámokra és eszközökre van szükségünk. Fontos,
hogy a szerszámok célszerűek és jó minőségűek legyenek. Egy családi pihenő- vagy
díszkertben a következő szerszámok a legszükségesebbek:
• talajfordításhoz: ásó,
• talajlazításhoz és gyomtalanításhoz: kapák, gereblye,
• vágáshoz: ágfűrész, metszőolló, fűnyíró,
• szállításhoz: talicska, kosarak, ládák,
• növényápoláshoz: permetező, öntözőkanna, gumitömlő, szórófej, ültetőfa, ültetőkanál, a kert tisztán tartásához: seprű, lapát.
Az egyik legfontosabb talajművelési eljárás a talaj fordítása, amit kis kertben ásóval végzünk. Az ásás célja: a felső
talajréteg felcserélése az alsóbb, morzsás szerkezetű réteggel.
1.
2.
3.
Miért alkalmas nagy mennyiségű őszi és téli csapadék befogadására, tárolására a felásott terület?
A képen három ásótípust látsz.
Melyik típust milyen kötöttségű talajnál használhatjuk (kötött
talaj/középkötött talaj/laza talaj)?
Az ásást talajtípustól függően általában ősszel végezzük.

Talajlazítás folyamata
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A terület gyomtalanítását végezhetjük kézzel és kapával. Eső és öntözés utáni kapálással csökkentjük a víz elpárolgását a talajból.
A rotációs kapát nagyobb terület talajművelésénél használhatjuk. A talajt lazítja, porhanyítja, keveri, és elvégzi a gyomTalajlazítás és gyomtalanítás a kiskertben
talanítást is.
A szakszerűen elvégzett öntözés elősegíti a növények fejlődését. A legegyszerűbb öntözési mód a locsolókannás öntözés. Kisebb virágágyások vagy erkélyládák
vízpótlását végezhetjük így. Gyep, pázsit öntözését különböző típusú szórófejekkel
oldhatjuk meg. Csepegtető öntözésnél a vizet cseppenként juttatjuk a talajba. Így a
talajnak csak azt a részét nedvesíti meg, ahol a növény gyökérzete található.
MUNKAKÖRNYEZET

A zöld terület gondozásához hozzátartozik a pázsit rendszeres nyírása. Ezt a műveletet fűnyíróval végezzük. A fűnyírókon
állítható a nyírásmagasság, és összegyűjtik a levágott füvet is.
A gépek háza ütés- és kopásálló, napfénytűrő és zajtompító
hatású műanyagból készül. A boltokban a fűnyírók több típusát árulják. Közülük a legmodernebb az elektromos hajtású, légpárnás fűnyíró gép. A gép légpárnán siklik,
így egyenetlen területen is használható. Például
kerti utak szélén, bokrok alatt, virágágyások
mellett.
A fűnyíró motorja egy ventilátort hajt meg,
amely erős légáramot kelt. Ez emeli föl a készüléket a fű felszíne fölé, és biztosítja az egyenletes
vágást. Parkok, ligetek gondozásában, tisztán
tartásában nagy segítség egy kistraktor. A rászerelhető tartozékok (adapterek) teszik lehetővé,
hogy sokoldalúan lehessen használni.

Rotációs kapa

Robotfűnyíró

Gyepszellőztető

Önjáró fűnyíró

Projekt:
1. Készítsetek tablót a kertművelés kéziszerszámairól és gépeiről!
2. Figyeld meg, hogyan történik a gyep
gondozása! Miben tudsz segíteni szüleidnek?

Akkus fűszegélynyíró

Ellenőrizd a tudásodat!
Milyen baleset-megelőzési szabályokat
kell betartani a fűnyírás során? Miért kell
használat után a gépeket megtisztítani?
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HAJTATÁSOS TERMESZTÉS
Magyarország a mérsékelt éghajlati övben található. Mezőgazdasági termelésünket
hazánk időjárási viszonyai, a napfényes órák száma, az évi középhőmérséklet és a
csapadék mennyisége határozza meg. A négy évszak váltakozása miatt a szabadföldi növénytermesztés tavasztól őszig valósítható meg. Haszonnövényeink, például a
zöldségfélék vegetációs időszaka erre a 7–8 hónapra tehető.
Vegetációs időszak: az alapvető életfeltételek mennyiségi és minőségi eloszlása
folyamatosan biztosítja a növény fejlődését.
Melyek azok az életfeltételek, amelyek ebben az időszakban adottak a növény számára?
Egész évben nem tudjuk biztosítani a növények számára szükséges feltételeket.
A kedvezőtlen éghajlati viszonyok kiküszöbölésére különböző hajtatóberendezéseket alakítottak ki. Ezek segítségével egész évben biztosítani lehet a friss zöldségellátást.
A hajtatás jellemzője, hogy a növények életfeltételeit zárt térben, mesterségesen
biztosítják, szabályozzák. A hajtatás időpontja szerint megkülönböztetünk korai (tavaszi) és késői (őszi) hajtatást. Ezzel a vegetációs időszakot tudjuk meghosszabbítani.
A hajtatóberendezések elterjedésével a vegetációs időn kívül, például télen is van
lehetőség növénytermesztésre. A hajtatóberendezéseket lehet üveggel és fóliával
borítani. Az üveg és a fólia fényáteresztő képessége közel azonos, de a fóliás berendezések alatt kedvezőbbek a fényviszonyok.
Az áteresztett fény mennyisége:

üvegházban
fólia alatt
szabadban
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Napos időben
56%
55%
100%

Borult időben
51%
52%
100%

A fóliával borított termesztőberendezések közül a kiskertben a legegyszerűbben és a legolcsóbban a fóliatakarás, a
fóliaalagút valósítható meg.
A fóliatakarás két módja a talajtakarás
Fóliaalagút és fóliasátor
és a növénytakarás műanyag fóliával. Talajtakarással a talaj víz-, levegő-, hő- és tápanyaggazdálkodását szabályozzuk. Használhatunk átlátszó és színes fóliát. Tavasszal az elvetett magok az esetleges szárazság
miatt nem tudnak kikelni. Ha fóliával takarjuk le a vetést, akkor az megőrzi a talaj
nedvességtartalmát, hiszen megakadályozza a párolgást. Így a magok csírázási ideje
lerövidül. Ez a módszer alkalmazható a dinnye, a tök, az uborka termesztésekor.
A fekete fóliával letakart felületen nem kell gyomtalanítani, mivel a sötétben a
gyomnövények nem tudnak megélni. A fekete fóliával borított területre például földiepret érdemes ültetni.
MUNKAKÖRNYEZET

A talajtakarás más anyagokkal is megoldható. Például: szalmával, komposzttal,
fűrészporral.
A fóliás növénytakarás során a fejlődő
növényre terítik a fóliát. Így kedvezőbb
feltételt biztosítanak, mert csökkentik a
párolgást. Növénytakarásra a lyuggatott
polietilén fóliát vagy fátyolfóliát is lehet
használni. A polietilén fóliának elterjedt a
fényre bomló változata is.

Fűtés- és vízellátó csövek, párásítóventilátor
az üvegházban

Vázszerkezetes fóliás berendezések
Fóliaalagút: alacsony légterű, keskeny,
bordákra feszített, fóliával borított termesztőberendezés. Melegigényes növények takarására célszerű használni.
Például: március végéig hónapos retek
és fejes saláta, a májusi fagyokig paradicsom, végül június közepéig paprika.
Fóliaágy: nagyobb légterű hajtatóberendezés. Szellőztetését az ágy két végének felnyitásával oldják meg.
A fóliasátor építése költséges, mert
Fóliasátor
méreteiben nagy. Üzemeltethetők fűtés
nélkül: február végén, március elején
vethetjük a hónapos retket, ültethetjük a
fejes salátát, karalábét. Fűtött sátrakban
paprikát, paradicsomot és uborkát hajtatnak.
Az üveggel vagy fóliával borított berendezések alatti termesztés összetett
folyamat. Azért van rá szükség, mert az
év egyes időszakaiban a szabadföldinél
Korszerű üvegház
kedvezőbb életfeltételeket kell teremteni a növények számára. A hajtatóberendezés belső klímáját a külső éghajlati tényezők, valamint a növény fejlődésének igényei befolyásolják.
Figyeld meg a képeket! Milyen szerkezetűek az üvegházak? Milyen anyagokból készültek? Milyen növényeket termesztenek bennük?
Projekt:
1. Tervezzétek meg közösen egy fóliasátor vagy üvegház beültetési tervét!
2. Gyűjtsetek fotókat a tervezett növényekről, és készítsetek belőle tablót!

Ellenőrizd a tudásodat!
Miért termelünk hajtatóberendezésekben? Milyen növényeket termesztünk
bennük? Milyen típusai vannak?
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NÖVÉNYEK TÁPOLDATOS TERMESZTÉSE
A növények fejlődéséhez biztosítanunk kell az alapvető életfeltételeket. Ezek: a napfény, a megfelelő hőmérséklet, a víz, az oxigén és a tápanyag.
Milyen folyamat megy végbe a fotoszintézis során? Milyen kapcsolatban vannak az
életfeltételek?
A talaj rögzíti, vízzel, tápanyaggal és oxigénnel látja el a növényt. A kutatók már
régóta végeztek olyan kísérleteket, ahol a talaj helyett a növény rögzítésére más
anyagot használtak. Eközben természetesen biztosították a gyökér számára a vizet, a
tápanyagot és az oxigént.
A hidrokultúrás – más néven vízkultúrás – eljárások lényege:
A növény gyökere nem a talajból, hanem tápanyagoldatból szívja fel a fejlődéséhez szükséges összes tápsót. USA-ban már 1921-ben végeztek ilyen jellegű kísérleteket. Szegfűt neveltek homokkultúrában, majd kavicságyban.
Az 1950-es években Európa több országában is végeztek vízkultúrás kísérleteket.
1975-ben Hollandiában 5 hektáron folytattak hidrokultúrás termesztést. Jelenleg
a paprikát, a paradicsomot, az uborkát és a virágok többségét szinte kizárólag ezzel
az eljárással termesztik.
Az utóbbi időben nőtt az érdeklődés a tápoldatos termesztés iránt. A hidrokultúrás eljárás a mostoha időjárási viszonyoktól is függetleníti a termesztést, ésszerű
rendszerszervezéssel zárt technológia alakítható ki.
Milyen előnyei és hátrányai vannak a hidrokultúrás rendszernek?
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Talaj helyett többféle gyökérrögzítő támasztóközeget használhatnak a termesztők. Például: fakérget, égetett agyaggranulátumot, kókuszrostot, poliuretán habot
és kőzetgyapotot. A kőzetgyapot gyártásakor a hő hatására megolvadt és a levegő
segítségével szálakká húzott kőzetre ragasztóanyagot és vízmegtartó vegyszereket
permeteznek. A ragasztóanyag befecskendezését számítógépek vezérlik. Az elkészült terméket pedig folyamatosan ellenőrzik, nehogy több ragasztóanyag kerüljön
a steril kőgyapotszálakra. Az üvegházak vagy fóliasátrak talaját fehér fóliával borítják
le, erre kőgyapot paplant terítenek. Ezen egyenlő távolságban találhatók a kőzetgyapot kockák, amelyekbe a növényeket ültetik.
Egy paplant két évig lehet használni. A kockákat megfelelő fertőtlenítés és újragőzölés után még egyszer be lehet ültetni. A hulladék kőzetgyapot építőipari szigetelőanyagként hasznosítható. Magyarországon a fehér fóliát a gyártócég újra feldolgozza, ha a termelő odaszállítja.
A tápoldatban minden elem megtalálható, amire a növénynek szüksége van.
A növények fejlődésük során különböző összetételű tápoldatot kívánnak. A kálium, a
kalcium, valamint a magnézium aránya a növény szükségleteinek megfelelően változik, és tartalmazza a mikroelemeket is.
A hidrokultúrás kertészeti termesztés magas színvonalú, fejlett technikai hátteret
kíván.
MUNKAKÖRNYEZET

A számítógép-vezérlésű tápoldatozó
automata: a fényt és a hőmérsékletet is
figyelembe véve változtatja a tápoldat
összetételét. Az összetételt rendszeresen
ellenőrzik, mérik a pH- és EC-értékét.
A kijuttatott tápoldat összes sómen�nyiségét a vezetőképességgel (EC) jellemzik. Az EC-érték ismeretében elkerülhető a túltáplálás. Változtatásával
befolyásolhatják a gyökérképződést, a
lombnövekedést, a virágképzést, a terméskötődést és a termésérést is.
Hidrokultúrán termesztett gerbera
A tápoldat minősége összefügg a víz
minőségével is. Ahol a víz túl sok nátriumot tartalmaz, vízkultúrás termesztés nem
valósítható meg. A hidrokultúrás telep létrehozása nagy befektetést igényel, hiszen
sokba kerül a támasztóközeg, a tápoldatozó, a számítógépes vezérlés stb. Az itt termesztett áru, például a paradicsom, a paprika a nyugat-európai piacon is versenyképes, hiszen a termés minden minőségi követelménynek megfelel. Ez a termesztési mód
a dísznövénytermesztésben is elterjedt, például a gerbera és a szegfű nevelésében.
Sorold fel, miért terjed egyre inkább a
hidrokultúrás termesztés!
Az üvegháztelepeken a tetőről összegyűjtött esővizet tárolókban gyűjtik és
hasznosítják.

Tápoldatos termesztés

Mire használhatják fel ezt a vizet?
Sorold fel, milyen anyagok használhatók a tápoldatos technológiai berendezésekben! Mi
befolyásolja az anyagválasztást?
Szerkezethez
Szellőzőberendezéshez
Tápoldattároló és
-szállító berendezéshez
Támasztó közegként

Palánták kőzetgyapotba ültetve (Hollandia)

Projekt:
Nézz utána a génkutatás növényter
mesztésre gyakorolt hatásának! Készíts
beszámolót e témában!

Ellenőrizd a tudásodat!
Miért gazdaságos az iparszerű növénytermesztés? Milyen előnyei vannak a tápoldatos termesztésnek?
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A HAGYOMÁNYOS DÍSZKERT JELLEGZETES NÖVÉNYEI
A díszkert olyan bekerített terület, ahol a növények gondozása mellett kikapcsolódni, pihenni, szórakozni lehet.
A kert legfontosabb alkotóelemei maguk a növények, amelyek megadják stílusát,
hangulatát. A kert alapját a pázsit alkotja, vele egy szinten vannak a virágok. A második szinten a cserjék, bokrok helyezkednek el. A harmadik szinten a fák találhatók.
Fák, bokrok, cserjék
Legfontosabb szerepük a térhatárolás és
a térformálás. Telepítésüknél figyelembe
kell venni méretüket, lombjuk színét és
alakját. A fák lehetnek lombhullatók és
örökzöldek. Ezek megfelelő aránya fontos egy kert kialakításánál. Az erdei fák
jó átmenetet képeznek egy szomszédos
erdő felé, de városi kertbe már túl nagyok. A középtermetű fák jól határolják,
védik a területet, és árnyékot adnak. Amikor megtervezzük a növények, fák helyét a kertben, előre kell látnunk, hogy mekkora
helyet foglalnak majd el 4–5 év múlva. Fontos, hogy elég területet hagyjunk nekik a
terjeszkedésre!
Régen a fákat gyümölcsükért ültették, csak később figyeltek fel szépségükre. A mai kiskertben jól megfér egymás
mellett a hasznot hozó gyümölcsfa és
a díszfa. Különleges hangulatot adhat
a díszkertnek egy öreg diófa, meggyfa
vagy füge. Az állandó gondozást, permetezést igénylő gyümölcsfák nem valók
díszkertbe.
A bokrok, cserjék virágukkal, termésükkel, levelükkel díszítenek. A növények
lombtömege felfogja a külső zajt, megszűri a levegőt a portól, oxigént termel
és szén-dioxidot nyel el.
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Virágok
Kertjeinkből nem hiányozhatnak a derűt és színt adó virágok. A virágágyi növények
legelterjedtebb típusai:
• Fagyérzékeny egynyáriak*
Magról szaporítják őket tavaszi vagy nyári virágoztatásra. Fagyérzékenységük miatt ezeket a növényeket üvegházban elő kell nevelni, és később, a hidegek elmúltával
lehet kiültetni őket. Ebbe a csoportba tartoznak például a törpe nebáncsvirág, petúnia, bársonyvirág, őszirózsa, verbéna, bojtocska.
MUNKAKÖRNYEZET

• Kétnyáriak*
Magról szaporítjuk őket tavaszi, nyár eleji virágoztatásra. Leveles hajtásaikat az első
évben hozzák, a következő évben virágoznak, és utána elpusztulnak. A magokat júniustól kezdve augusztus végéig vetik szabadföldi szaporítóágyba, a palántákat pedig
ősszel ültetik a végleges helyükre. Ide tartoznak: kerti százszorszép, árvácska, kerti
nefelejcs, török szegfű, mályvarózsa.
• Fagyérzékeny kerti évelők*
Évekig díszítik kertünket, ha megfelelő védelmet kapnak. Szaporításuk május végén,
június elején magról, dugványról vagy tőosztással történhet. A fagyok beállta előtt
fel kell szedni, és fagymentes helyen kell átteleltetni őket. Ide tartoznak: muskátli,
fukszia.
• Évelők
A virágágyások alapját képezik, mert több éven keresztül ugyanazon a helyen maradhatnak. A föld feletti részük évről évre minden ősszel elpusztul, a föld alatti részük,
a tápanyagot raktározó gyökerük átvészeli a telet, és tavasszal újra kihajt. Ide tartoznak: kerti krizantém, varjúhájfajok, harangvirág, margaréta, nőszirom, zsálya.
• Hagymások
A tavaszi virágágy jellegzetes növényei. A virágokat általában csoportosan ültetjük,
mert így jobban érvényesül díszítő jellegük. A beültetett felület lehet szalag vagy
ágyás. Ide tartoznak: krókusz, jácint, tulipán, nárcisz.
Szalag
A körüljárható, minden oldalról látható, szalagszerű, 1,5–2 m széles ágyat határolhatja út vagy pázsit. Ha egyfajta virággal ültetjük be, akkor más fajtákkal szegélyezhetjük. Ha különböző magasságú virágokkal telepítjük be, akkor a magasakat az ágy
közepére, az alacsonyabbakat az ágy szélére ültessük. Szalagágyakat gyakran épület,
sövény vagy kerítés előtt létesítünk. Csak egyik oldalról látható, ezért a magasabb
növényeket hátra, az alacsonyabbakat előre ültetjük.
Ágyások
A különböző korokban a divatos virágágyformák az uralkodó kertstílushoz alkalmazkodtak. A geometrikus virágágy fő jellemzője a növények mértani elrendezése
(négyzet, téglalap, kör, ellipszis). Fontos követelmény, hogy a virágok azonos időben
nyíljanak. A szabálytalan virágfolt elsősorban a tájképi kerteket díszíti.
Gyep, pázsit
A díszkertekben nélkülözhetetlen a gyep és a pázsit.
Pázsit: finom levelű szálfüvekből álló, állandó gondozást igénylő terület.
Gyep: évelő fűfélékkel és herefélékkel benőtt terület. Kevesebb gondozást igényel, a
taposást jól bírja.
Projekt:
Tervezz különböző színösszeállítású ágyásokat! Füzetbe dolgozz!
Ellenőrizd a tudásodat!
Miért fontosak a díszkert számára a fák és a bokrok? Mit jelent az egynyári, kétnyári
és évelő növény?

NÖVÉNYEK A KÖRNYEZETÜNKBEN
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MINDENNAPI KENYERÜNK
A kenyér a táplálkozásunkban fontos szerepet játszik, hiszen szinte minden megtalálható benne, amire a szervezetünknek szüksége van. Legfontosabb szénhidrátforrásunk. Értékes a fehérje-, rost- és vitamintartalma is.
A világon nagyon sokféle kenyér létezik, amelyek alapanyaga, íze és formája is eltérő.
Magyarországon a ma ismert, kelesztett formája csak az újkorban jelent meg.
A középkorban lepényt, illetve kenyérpótlékként kását fogyasztottak.
Régen a kenyér készítése időigényes, fárasztó munka volt. Minden munkaműveletet kézzel végeztek. Ezt a munkát minden lánynak férjhezmenetele előtt meg kellett
tanulni. Napjainkban a modern háztartási gépek megjelenése és az egészséges életmód elterjedése hatására ismét előtérbe került az otthoni kenyérsütés.
Mi szükséges a kenyér készítéséhez?

Régen
liszt
víz
élesztő
só
energia
tudás

Bemenet
Napjainkban
liszt
víz
élesztő
só
segédanyagok
ízesítők

Technológiai folyamatok Kimenet
1. Liszt szitálása
KENYÉR
2. Kovász készítése
3. Dagasztás
4. Kelesztés
5. Tészta kiadagolása
6. Kenyér bevetése
7. Kenyér sütése
8. A
 kisült kenyér megdúsítóanyagok
mosdatása
gépek
energia
tudás

Dagasztógép

A mai kenyér minőségét és elterjedését a következő tényezők befolyásolták:
• A gabonafélék nemesítése, termesztésének megváltozása.
• A malmok dinamikus fejlődése (őrlőkövek, vízimalom, szélmalom, hengermalmok).
• A sütőélesztő gyártásának feltalálása.
• A gyártás gépesítése.
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A megkelt kovász
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Tudod-e?
A kenyérkészítés legfontosabb alapanyaga a liszt, amely a gabonafélék magjának őrlése során
keletkezik. A gabonafélék közül a búza, rozs, árpa és a kukorica lisztjét is felhasználták kenyér
készítésére.
Az Alföldön termesztett búzából készített kenyér híres volt.
Régen a búzaszemek őrlése során az őrleményben a búza valamennyi alkotója megjelent.
A liszttartalom mellett a korpa, amely az ásványi anyagokat, nyomelemeket és rostokat tartalmazó héjrész. A csíra, amely a vitaminokat, értékes olajokat tartalmazza. A mai őrlés célja a
magbelső és a héj szétválasztása. A modern technológia a gazdaságosságot, a tömeggyártást
helyezi előtérbe, ezért a fehér liszt kevésbé egészséges, mint a teljes kiőrlésű.

Érdekességek
A kenyér az élet, a bőség, a termékenység szimbóluma.
A reformtáplálkozás a táplálkozási szokásaink tudatos megváltoztatását, a táplálkozás minőségének javítását jelenti. A reformtáplálkozás egyik fontos alapanyaga, a gabona például tönkölybúza, köles, hajdina, zab, árpa, amarant… stb.
Miért hasznosak a szervezetünk számára az említett gabonákból készített
ételek?
Az élesztő alkalmazása előtt a kenyérkészítéshez magkovászt használtak. A lisztet
vízzel elkeverték, és 1 hétig állni hagyták, ez idő alatt megerjedt, megindult benne a
gázképződés. Ebből a masszából eltettek egy keveset, ezzel oltották be a következő
kenyérkészítéskor a kovászt.
Projekt:
1. Gyűjts a kenyérrel, kenyérsütéssel kapcsolatos hiedelmeket, közmondásokat!
2. Mutasd be plakát formájában más népek kenyerét!
3. Gyűjts érveket és ellenérveket a különböző gabonafélékből készült sütőipari termékek fogyasztása mellett és ellen!

Péksütemények

Ellenőrizd a tudásodat!
Milyen teendői vannak a pékeknek?
Miért fogyasztunk kenyeret?

Sütés a kemencében
MUNKAHELYEK LÁTOGATÁSA
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A TEJ ÉS FELDOLGOZÁSA
Nemcsak a hagyományos kézművesség (fazekas, szíjgyártó, díszkovács stb.) területén működnek vállalkozások, hanem az élelmiszerek előállítására is. Egyik ilyen tevékenység a tejtermelés, a tejkészítmények, tejtermékek előállítása.
Soroljatok fel kézművesmesterségeket, élelmiszer-előállító ágazatokat!
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A tej fontos élelmiszer, mert szervezetünk felépítéséhez és az életfolyamatokhoz
szükséges tápanyagokat kedvező arányban tartalmazza. Emellett bőségesen vannak
benne ásványi anyagok és vitaminok is. Csecsemő- és gyermekkorban különösen
nagy jelentőségű a megfelelő minőségű és mennyiségű tej fogyasztása, de felnőttkorban is nagy szerepe van az egészségmegőrző, betegségmegelőző étrendben.
A tej az emlősök tejmirigyeiben képződik. Az anya kicsinyeit tejével táplálja addig,
amíg azok más élelmiszereket is képesek megemészteni.
A tej feldolgozása
A köznapi szóhasználatban a tej fogalma
a tehéntejet jelenti. Környezetünkben
fogyasztunk még kecske- és juhtejet is,
amelyek tápértéke nagyobb a tehéntejnél.
A bőséges tejtermelésre nemesített
szarvasmarha (tehén) tejének minősége
függ a tartás módjától (csak istállóban
vagy mezőn legeltetett), a takarmány fajtájától (frissen kaszált vagy szárított széna, szemestakarmány stb.).
Szálastakarmányt fogyaszt a tehén
A tehén tőgyében képződött tejet régen kézi erővel fejték ki. Napjainkban
ezt a nehéz munkát fejőgépek végzik.
A gép nagyon kíméletesen feji a tehenet,
a fejőcsészék utánozzák a borjú szopásának mozdulatait. A tej zárt csővezetéken
jut az ugyancsak zárt fejősajtárba, kizárva a szennyeződés bejutását. A kifejt tejet kiviszik az istállóból, nagyüzemben a
fejőállásról, majd szűrik, hűtik.
A fogyasztási tej készítéséhez beállítják a nyers tej átlagos 3–7% zsírtartalmát
a kívánt értékre (pl. 1,5%, 2,8%, 3,5%),
Fejés kisgazdaságban
majd a tejet pasztőrözik. A pasztőrözés
hőkezelési eljárás, amely során a tejet (vagy egyéb folyadékot) 70-80 0C hőmérsékletre felhevítik, majd szobahőmérsékletre visszahűtik. Ezzel a mikroorganizmusok jelentős része elpusztul, de a tej íze és egyéb tulajdonsága jelentősen nem változik. A tejet
nemcsak étkezési tej formájában fogyasztjuk, sokféle tejterméket is készítenek belőle.
MUNKAKÖRNYEZET

Tejtermékek
Túró
A pasztőrözött tejet 20–24 oC-ra lehűtik, majd savanyítókultúrával (nemes baktériumsűrítmény)
beoltják és érlelik. Ennek hatására a tej megalvad,
kicsapódik a tejben lévő fehérje, és kiválik a vízszerű
savó. Ezt ritka szövésű túróskendőbe öntik, és kicsorgatják belőle a savót.
Tejszín
A tej zsírtartalma hosszabb ideig tartó állás alatt
a tej felületére, a tej színére emelkedik. Ez óvatos
kanalazással lemerhető a tej felületéről. Nagyobb
üzemben ezt a műveletet fölözőgéppel, szeparátorral végzik.
Túrókészítés
Tejföl
A természetes savanyodáskor a tej felületén összegyülemlő zsírdús réteg a természetes tejföl. Ez óvatos kanalazással leválasztható a tej többi alkotójától. Nagyüzemben
termelékenyebb módszerekkel végzik a tejföl készítését. A kereskedelemben különböző zsírtartalmú (10%, 12%, 20%) tejfölöket vásárolhatunk.
Vaj
A vaj a tejben lévő apró zsírgyöngyök kiválasztásával, majd kenhető anyaggá történő
megmunkálással (köpüléssel) készül. Alapanyaga tejszín, ezt pasztőrözik, visszahűtik,
és beoltják vajkultúrával (különleges élesztővel). Ezt az anyagot érlelik, majd keveréssel kiválik belőle a folyékony rész, ez az író, ami ásványi anyagokban, vitaminokban
gazdag savanykás folyadék. Ez a keverő-gyúró művelet a köpülés. Régen kézi erővel
végezték, napjainkban különböző teljesítményű gépekkel.
Sajtok
A sajtok alapanyaga (általában) kiváló minőségű tehén- vagy juhtej. Ezt pasztőrözik, visszahűtik, majd
oltókádban speciális oltóanyaggal beoltják és megalvasztják. Az alvadékot felaprítják, ezzel elősegítik
a savó kiválását. Az alvadékból a savót kicsorgatják, formázzák, préselik. A sajtot konyhasóoldattal
sózzák. A leghosszadalmasabb folyamat az érlelés.
Ekkor különböző vegyi és biológiai átalakulások történnek, amelyek a sajt ízét, állagát befolyásolják. Az
érlelés során keletkező szén-dioxid és egyéb gázok
a sajt belsejében lyukakat képeznek. A különböző
sajtok érlelési ideje 1–2 hónaptól akár 3–5 év is lehet. A boltokban a sajtok igen gazdag választékát
találjuk.
Az említetteken kívül még sok tejterméket fogyasztunk (különböző kefirek, ízesített joghurtok
stb.), amik hozzátartoznak az egészséges táplálkoSajtkészítés
zásunkhoz.
MUNKAHELYEK LÁTOGATÁSA
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KÉZMŰVESIPAR – A SZEGEDI PAPUCS
A kézművesség jeles képviselője Szegeden a szegedi papucskészítő. Valószínű, hogy
a jellegzetes papucsot a törökök hozták be az országba a 16. században, ezt követően
kezdték el készíteni Szegeden is.
A török papucs jellemzője, hogy nincs sarka. A szegedi papucs 2–3 cm-es sarokkal
készül, másik sajátossága, hogy a fejrészen piros pipacs motívum és egyéb díszítőelemek láthatók (esetleg gyöngysorkivarrást is találunk rajta). Az első papucsok közül
való a kék színű, kora kb. 400 év. Az 1920-as évek előtt csak ún. egylábas papucsok
készültek (nem készült jobb és bal lábra való). Ezután készítettek kétlábas papucsot
is. Az egylábas papucs viselésekor feszül a lábfejen, nem esik le a lábról. Ezért használják előszeretettel a néptáncosok. A papucs talpa bőr, felsőrésze színes bársony,
hímezve. Az eljegyzési papucs fehér, a menyecskepapucs (lakodalomban éjfél után)
piros színű.
A képen látható a papucskészítő tőke, rajta az éppen szükséges szerszámokkal.
2–3 segéd ülte körbe, és úgy készítették a papucsot. Az vizes állapotban előkészített
talpat belső és külső varrással rögzítik a bársony felsőrészhez, majd kaptafára húzzák,
formázzák, és elvégzik a befejező műveleteket.
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Az 1890–1900-as években az utcán is viselték, később többnyire lakáson belül
használták a papucsot. Napjainkban csökken a kereslet, inkább turistaszezonban
vásárolják. Bízunk abban, hogy ez a hazai kézművesérték ismét elnyeri a közönség
érdeklődését.

A papucs varrása szerszámokkal

Szegedi papucs

Projekt:
1. Gyűjts adatokat arról, hogy a különböző népviseletekhez milyen lábbelit
használtak!
2. Kik használnak ma papucsot?
3. Miben különböznek és hasonlítanak a
ma használatos és a múltban használt
papucsok? Készíts összehasonlító táblázatot!
4. Tervezz papucsmakettet, és készítsd el
papírból!

Varrógépek

Ellenőrizd a tudásodat!
Mi jellemzi a kézművesipart? Milyen lábbeliket használunk napjainkban?
Milyen követelményeket támasztunk velük szemben?
MUNKAHELYEK LÁTOGATÁSA
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ÜZEMLÁTOGATÁSI SZEMPONTOK
Az előző leckékben megismerkedtetek a termelés és a fogyasztás fogalmával, az
egyes termelési ágazatokkal. Ezekben az ágazatokban különböző munkahelyeken
más-más foglalkozású emberek tevékenykednek.
Talán felkeltette az érdeklődéseteket, hogy a településeteken vagy a közvetlen
környezetetekben milyen munkalehetőségek vannak, az emberek milyen tevékenységeket folytatnak. Ahhoz, hogy közelebbről megismerjétek ezeket a lehetőségeket, a tanáraitok segítségével vegyetek részt szervezett munkahely-látogatáson!
A látogatás előtt fontos teendő az engedély megkérése, hiszen a „váratlan” látogatók zavarhatják a termelés folyamatát. A látogatás előtt célszerű összeállítani azokat
a megfigyelési szempontokat, amelyek segítenek a munkahely megismerésében.
Az ilyen jellegű látogatások segíthetnek a pályaválasztásban is.

Az alábbi szempontok segítségével készíts összefoglaló helyzetelemzést a meg
látogatott munkahelyekről!
•M
 ivel foglalkozik az üzem (gyár...)?
•M
 ilyen típusú gazdasági egység?
Milyen tevékenységet végez (termel,
•
csomagol, szállít...)?
 a termel, milyen termékeket állít elő?
•H
 ilyen alapanyagokat használ fel?
•M
•H
 onnan kapja az alapanyagokat?
• Milyen átalakítási folyamatok vannak a
nyersanyagtól a késztermékig?
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• Rajzold le a folyamatábrát!
• Mennyire gépesített a termelési folyamat?
• Hány dolgozó látja el a feladatokat?
• Milyen képesítésű dolgozók szükségesek a munka ellátásához?
• Milyenek a dolgozók munkakörülményei?
• Milyen munkaruhát (védőfelszerelést) használnak a munkavállalók?
• Te melyik munkát végeznéd szívesen?
MUNKAKÖRNYEZET

FELADATTÁR
1. Energetikai körkép
(8–30. oldalakhoz)
Milyen korszerű energetikai rendszerekkel találkozhatunk a környezetünkben? Magyarázd meg a működésüket!
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2. Fémek a környezetünkben
(63–67. oldalakhoz)
Mi készül fémből? Milyen tárgyakat, alkatrészeket tudsz azonosítani?

Figyeld meg a csapágy felépítését! Milyen gördülőtesteket helyeztek el benne?
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Szereld szét a kerékpár hátsó agyát! Azonosítsd az elemeket a képen látott alkatrészekkel! Hogyan működik a kontrafék? Milyen karbantartás szükséges a biztonságos
működéshez?
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3. Mi jellemzi a kertjeinket?
(100–111. oldalakhoz)
Mutasd be az alábbi kerttípusokat a felsorolt jellemzők szerint! Indokold
meg a választásodat!
1. természetességre törekvés
7. szigorú mértani formák
2. gazdagság bemutatása
8. lágyabb, ívelt formák
3. szentelt ligetek, közkertek
9. szobrok, szökőkutak, vízesések
4. szembenállás a természettel
10. a virágok nagy felületet alkotnak
11. az épített elemek a táj részei
5. gyógy- és fűszernövények
6. növénynemesítés
Ókori kertek

Kolostorkertek

Reneszánsz kert

Barokk kert

Tájképi kert

Hogyan feleltek meg az alábbi kertek az elvárásoknak? Melyik csoportba sorolhatók?
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4. Találj ki egy történetet!
(100–105. oldalakhoz)
Van egy csomag szókártyám. Segítségükkel találj ki egy történetet!
reggel

kereskedő

virágmagok

egy csokor
tulipán

ültetőfa

palánta

kapa

gereblye

tervezés

öntözőkanna

virágpiac

színek

öröm

büszkeség

fáradság

5. Alkoss szóláncot!
(100–105. oldalakhoz)
Alkoss szóláncot a megadott kifejezések segítségével!
...............................
zöldborsó szedése
vetés
...............................
virágok elhelyezése a vázába
ágyások tervezése
...............................
fűnyírás
ásás
6. Járj nyitott szemmel!
(100–105. oldalakhoz)
Melyek a képen látható virágágyás legjellemzőbb tulajdonságai? Gyűjts képeket,
vagy fényképezz hasonló virágágyásokat, díszkerteket!
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7. Tervezz kertet!
(100–111. oldalakhoz)

A tanult elemeket alkalmazva készítsd el egy kert méretarányos látványtervét a minták alapján! Figyelj a színek jelentőségére is! Dolgozz milliméterpapíron!
8. Rajzolvasás
(100–111. oldalakhoz)
Értelmezd az alábbi kertrajz
elemeit! Nevezd meg a kert alkotóelemeit a minta alapján!
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9. Szókereső
(100–111. oldalakhoz)
Az alábbi ábrában vízszintes, függőleges és átlós irányban a kert élő és élettelen alkotóelemeinek nevét olvashatod.
A megtalált alkotóelemet írd a megfelelő csoporthoz! A kimaradt betűkből
a kert egy épített elemének a nevét olvashatod!
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10. Tervezés, rajzolás
(100–111. oldalakhoz)
Készítsd el az alábbi épületrajzhoz (látványtervhez) illeszkedve a ház alaprajzát! Nevezd meg a helyiségeket! Ügyelj az arányokra! (Segítségül elkezdtük a rajzot.)
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Milyen funkciójú tereket találhatunk az alábbi látványterven? Sorold fel őket!

11. A kertészkedés kellemes és egészséges elfoglaltság
(100–111. oldalakhoz)
Szeretnél/szeretsz kertet kialakítani, növényeket gondozni?
Gyűjts érveket, amelyek a kertművelés mellett és ellen szólnak!
12. Konyhatechnikai rendszerek és működésük
(74–80. oldalakhoz)
Állapítsd meg, melyik háztartási gépre jellemzőek az alábbi tulajdonságok!
Készíts egy hasonló táblázatot, és töltsd ki!
166 literes hűtőtér, 12 terítékes kivitel, fém zsírfilter, automatikus leolvasztás, 9 sütési program, 18 literes mélyhűtőtér, kerámia főzőlap, 57 literes sütőtér, 5 mosogatási program
Prospektusok tanulmányozásával egészítsd ki további tulajdonságokkal a
táblázatot!
Mosogatógép
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Páraelszívó

Tűzhely

Hűtőgép

13. Konyhatechnikai rejtvény
(74–80. oldalakhoz)
Vízszintes:
1. ..............saláta.
2. Az ételkészítés egyik
fontos lépése.
3. Fontos tápanyagunk.
4. Tartósító eljárás.
5. Ételkészítési eljárás.
6. A gépekkel szemben
fontos követelmény.

1
2
3
4
5
6
Megfejtés a harmadik oszlop. Mit tudsz róla?
14. Korszerű konyha
(74–80. oldalakhoz)
Milyen élelmiszereket látsz a képeken?
Sorold fel, melyiket milyen módon fogyaszthatjuk!
Milyen eljárásokkal tartósíthatjuk őket?
Nyersen

Főzve

Párolva

Egyéb

Milyen korszerű konyhatechnikai eszközöket látsz a képen? Mit tudsz róluk?
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15. Energiaszámlák tanulmányozása
(8–24. oldalakhoz)

Földgáz elszámoló számla
Oldalszám: 1/ 3
1. sz. eredeti példány
Ügyfélszolgálat:
6701 Szeged, Pf.:2320
Tel: 06-40/824-825
Internet: www.gdfsuez-energia.hu
Vevő (fizető) azonosító: 3000056029
Vevő (fizető) neve: GÁL SZILVIA
Vevő (fizető) címe: 9023 Győr Szigethy Attila út 102. 05. em. 15.
Vevő (fizető) adószáma:

GÁL
SZILVIA neve
Fogyasztó

Felhasználó azonosító száma: 40512651
Felhasználó neve: GÁL SZILVIA
Felhasználó címe: 9023 Győr, Szigethy Attila út 102. 05. em. 15.

Győr
Fogyasztó
címe
Szigethy
Attila
út 102. 05. em. 15.
9023

Elszámolt időszak:
Fizetendő összeg (Ft):
Fizetési határidő:

Felhasználási hely címe: 9023 Győr, Szigethy Attila út 102. V. 15.

2013.10.01 - 2013.12.31
4 796
2013.12.23

Szerződéses folyószámla: 110526623
Számla sorszáma: 87004027596
Számla kelte: 2013.12.08
Teljesítés kelte: 2013.12.23
Fizetési mód: átutalás
A szolgáltatás megnevezése: Földgáz szolgáltatás
SZJ szám: 40.22.1
SZJ szám: 71.40.1

Számla ÁFA összesítője (Ft)
Tétel megnevezése
Energiadíj összesen
Biztonsági készletezési díj összesen
Számla összesen:
Fizetendő összesen:

ÁFA %
27
27

Nettó érték (Ft)
3 776
0

ÁFA
1 020
0

A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege számla kibocsátását követően 2013.12.08 napon: 4.796 Ft
Számlában elszámolt fogyasztás: 1.350 MJ

A rezsidíj csökkentésre vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen az Ön megtakarítása
- ebben az elszámolt időszakban:
957Ft
- 2013. január 01. óta:
2 688Ft
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Bruttó érték (Ft)
4 796
0
4 796
4 796

16. Intelligens elektronikák és rendszerek
(5–38. oldalakhoz)

A szcenárió- vagy más néven programkapcsolók segítségével előre beállított hangulatokat hívhatunk elő: félig felfut a redőny, felkapcsolnak a falikarok és bekapcsol a
rádió. Egy másik gomb megnyomásával pedig egy mozdulattal az összes fogyasztót
lekapcsolhatjuk. Így nem kell aggódni, hogy pl. bedugva felejtettük-e a vasalót.
A rendszer további érzékelőkkel is kialakítható.
Milyen fogyasztókat látsz az alábbi képeken? Jellegzetes adataik: a villamos fogyasztás (Watt) és megvilágítási erősség (lux). Melyik a legtakarékosabb energiafogyasztó
közülük?
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TUDÓSOK, FELTALÁLÓK
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Bánki Donát (1859–1922)
Gépészmérnök, Csonka Jánossal együtt
a benzinkarburátor feltalálója. A törpe
vízerőművek fejlődésében új utat nyitó
Bánki-turbina feltalálója.
Benz, Karl (1844–1929)
Továbbfejlesztette a benzinmotort

(1883–1885). 1886-ban szabadalmaztatta háromkerekű benzinmotoros gépjárművét.
Clark Ádám (1811–1866; klárk ádám)
Angol mérnök, a Lánchíd építését vezette.
co
las – Joseph (1725–1804;
Cugnot, Ni
künyó nikola zsozef)
Francia mérnök. 1769-ben építette az
első gőzzel hajtott gépkocsit. 1771-ben
háromkerekű, kéthengeres gőzvontatót
készített. A gép nagynyomású gőzzel
működött.
Csonka János (1852–1939)
Magyar feltaláló, 1884-ben gáz és petróleum motort épített.
Daimler, Gottlieb (1834–1900; daimler,
gottlíb)
Német mérnök. 1883-ban Wilhelm Maybach-hal együtt belső égésű gépkocsimotort szerkesztett. 1890-ben autógyárat alapított. Járműve már 72 km/óra
sebességgel haladt.
Diesel, Rudolf (1858–1913; dízel, rudolf)
Német mérnök, aki 1892-ben szabadal
maztatta az első öngyulladással működő
motort. Az öszszesűrített levegőbe be
fecskendezett üzemanyag öngyulladás
következtében gyullad meg.
Entz Ferenc (1805–1877)
Az első magyar kertészeti szakiskola

megalapítója. Az új kertészeti műnyelv
megteremtője.
Ford, Henry (1863–1947; ford, henri)
1910-ben megszervezte a szalagrend
szerű autógyártást Amerikában.
tudósok, feltalálók

Galamb József (1881–1955)
Makói születésű, az USA-ban gépkonstruktőrként a FORD-cégnél dolgozott. Ő
tervezte a FORD T-modell néhány egységét, amit nagy sikerrel gyártottak. 1908
és 1927 között 15 millió darabot adtak el
belőle.
Goodyear, Charles (1800–1860; gudjör,
csárlz)
A modern gumiipar elindítója. A kaucsuk
vulkanizálását találta fel, és megalapozta
a gumiköpeny nagyüzemi gyártását.
Heron (Kr. e. 2–1. sz.)
Alexandriai természetbúvár. Olyan gé
peket szerkesztett, melyeknél melegített
levegő vagy gőz szolgál energiaforrásul.
Szellemes szerkezete a Heron-labda, egy
gázzal és folyadékkal feltöltött tartály,
melyből a túlnyomás miatt a folyadék
kiáramlik. A szódásüveg, az orvosi fecs
kendő, a spray palack elődjének tekint
hető. Találmányai szórakoztató jellegűek
voltak, mert az emberi munkaerő (rab
szolga) korlátlanul rendelkezésre állt.
Héroult, Paul (1863–1914; eru, pól)
Francia kohómérnök, a modern kohá
szat nagy egyénisége. Az alumínium-fel
dolgozás módszerét és az elektromos
acélgyártást fejlesztette ki.
Hippokratész (i. e. kb. 460–377)
A megfigyelésekre támaszkodó orvostudomány első nagy rendszerezője, az
ókor híres orvosa.
Langen, Eugen (1833–1895; langen, ojgen)
N
 émet mérnök, vállalkozó, aki közremű
ködött az Otto-motor fejlesztésében.
Lenoir, Etienne (1822–1900; lönoár, etjenn)
A
 közlekedés lassúsága ösztönözte ar
ra, hogy gázmotort készítsen. Az első
üzemképes motort 1859-ben helyezte
üzembe. 1860-ban a kétütemű gázmo

torra jegyzett be szabadalmat. Motoros
hintót készített, mely 3 óra alatt 10 km-t
tett meg.
Linde, Carl von (1842–1934; linde, kárl fon)
Német mérnök, feltaláló. Ő rakta le a
modern hűtéstechnika alapjait, nevéhez
fűződik az első hűtőgép gyártása.
Lippai János (1606–1666)
Pozsonyi, majd a bécsi iskolákban tanult. 1624-ben belépett a jezsuita rendbe. A kert és a kertészet életcéljává vált.
A gyakorlati kertészkedés mellett a
szakma tudományos, elméleti kérdéseivel is foglalkozott korának megfelelően, sőt, sok esetben azokat mes�sze túlhaladó szinten. A nagy tudású
szerzetes jól látta a korszerűtlen gazdálkodás hiányait. Ezért tartotta szükségesnek olyan gazdasági leíró munkák megírását, amelyek a korszerűbb
gazdálkodást segíthették, és egyben a
célszerűbb, belterjesebb gazdálkodásra buzdíthatták korának gazdálkodóit.
Fő műve a „Posoni kert” címmel há
rom kötetben jelent meg. Az első kötet a „Virágos kert” (Nagyszombat,
1664), a második kötet a „Veteményes
kert” (Bécs, 1664), a harmadik kötet a „Gyümölcsös kert” (Bécs, 1667).
E munkájában a pozsonyi érseki kert növényeit és az azokhoz kapcsolódó gyakorlati, termesztési munkálatokat írta le
saját tapasztalatai alapján, fűszerezve
azokat megjegyzéseivel, elemzéseivel.
Magyar Gyula (1884–1945)
Kertész, növénynemesítő, akinek munkásságát már a II. világháború előtt is
elismerték.
Maybach, Wilhelm (1846–1929; májbah,
vilhelm)
Német gépész, Gottlieb Daimler barátja.
Tehetségének köszönhetően Franciaországban, ahol élt, a „tervezők királyának”
nevezték. Ő fejlesztette ki (többek közt)
az első váltóáttétellel rendelkező jármű-

vet és a négyhengeres motort. Sokszor
(tévesen) őt nevezik a porlasztó feltalálójának, holott maga is elismerte a Bánki–
Csonka páros elsőbbségét.
Otto, Nicolaus August (1832–1891; otto,
nikoláusz auguszt)
Német feltaláló. Egy Lenoir-motor vizs
gálatával kezdte kísérleteit. 1861-ben
felismerte a négyütemű motor műkö
dési elvét. Kísérleteihez nincs elegendő
pénze, ezért Eugen Langen vállalkozó
val közös vállalatot alapítanak. 1876-ban
szabadalmaztatta négyütemű, fekvő
hengeres motorját. Motorjai kezdetben
városi gázzal működtek.
Porpáczy Aladár (1903–1965)
A budapesti M. Kir. Kertészeti Tanintézetben tanult, műkertészi képesítést szerzett.
Siemens, Werner (1867; szímensz, verner)
Német mérnök, a dinamóelv megfogalmazója (1866). Az öngerjesztésű generátor „egyik” feltalálója.
Síkaboni Angyal Dezső (1852–1936)
Entz Ferenc tanítványa, iskolájának továbbfejlesztője. Szőlő- és gyümölcskertész. Szőlőfajták és gyümölcsfajták leírója.
Stevin, Simon (1548–1620; sztevin, szájmon)
Flamand matematikus, fizikus, csillagász,
nyelvújító, zeneteoretikus, tanár, közgazdász. Igazi „reneszánsz emberként”
sokféle tudományterületen tett felfedezéseket. Könyvében elsőként cáfolta az
örökmozgó létezését.
Wickham, Henry (1846–1928; vikem, henri)
1
 876-ban Brazíliából kaucsukfamagot
„csempészett” ki, amely lehetővé tette,
hogy ültetvényeket létesítsenek más területeken is.
Wirth, Nikolas [vört, nikolasz]
A bányászati fúrásokhoz használatos

vízöblítéses fúróberendezés fejlesztője.

tudósok, feltalálók
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Alaperőmű: olyan erőmű, amely az állandóan fellépő villamosenergia-igény kiszolgálását
végzi. Folyamatosan működik, csak karbantartás idejére állítják le. Az atomerőművek, a
szenes hőerőművek és vízi erőművek működnek ilyen üzemmódban. A csúcsfogyasztásokat (napi kétszer néhány óra) csúcsra járatott erőművekkel elégítik ki.
Befogadó: a tisztított szennyvíz vagy a csapadékvíz elhelyezhető élővizekbe és talajba.
Összefoglaló nevük: befogadó. A befogadó rendelkezik természetes öntisztító képességgel, de nagymérvű szennyezés esetén élővilága jelentős mértékben károsodhat.
Csúcserőmű: olyan erőmű vagy erőművi blokk, amely a fogyasztási csúcsokban fellépő villamosenergiaigény kielégítésére szolgál. Elsősorban a gázturbinás erőművek, a
csúcsra járatott (tározós) vízerőművek és a fűtő erőművek alkalmasak erre a célra.
Díszkert: olyan bekerített terület, ahol a növények gondozása mellett kikapcsolódni, pihenni, szórakozni is lehet.
Egyesített csatornarendszer: a szennyvizet és a csapadékvizet egyesítve, egyetlen vezetékben elszállító rendszer. A nagy víztömegű záporok miatt nagy átmérőjű csővezetékeket, szerelvényeket kell alkalmazni. A záporok vize kimossa, kitakarítja a hálózatot, de
a tisztító berendezések (műtárgyak) teljesítőképességét is fokozni kell.
Egynyári dísznövények: azok a növények, melyeket egy éven belül szaporítunk ivaros
vagy ivartalan úton, majd növekszenek, virágoznak, magot érlelnek, és a tenyészidőszak végén eltávolítjuk őket kiültetési helyükről. Tehát olyan növények, melyek magvait
tavasszal vetjük, nyáron virágoznak, őszre magot hoznak, majd elpusztulnak.
Ergonómia: emberközpontú gépek, használati eszközök tervezésével a munka gazdaságos megszervezésének elmélete és gyakorlata.
Évelők: a virágágyások alapját képezik, mert több éven keresztül ugyanazon a helyen
maradhatnak. A föld feletti részük évről évre minden ősszel elpusztul, a föld alatti részük, a tápanyagot raktározó gyökerük átvészeli a telet, és tavasszal újra kihajt. Az áttelelő szervek lehetnek tőlevélrózsák, föld feletti hajtások (ostorinda, kacs), módosult
földbeli szár (hagyma, hagymagumó, rizóma, tarackoló szár, gumó) vagy a talaj felszíne
feletti rügy.
Felhasználási hulladék: a termék felhasználása során keletkező hulladék, amely szelek
tálva, elkülönítve gyűjthető.
Fosszilis energiahordozó: ásványi eredetű energiahordozó. Általában tisztított, átalakított formában hasznosítjuk. Keletkezéséhez hosszú időszakra van szükség.
Gőzturbina: a gőz energiáját forgómozgássá átalakító egység. Az „éles gőz” és a „fáradt
gőz” közötti energiakülönbséget hasznosítja.
GPS: globális helymeghatározó rendszer (’Global Positioning System’), amely műholdak
segítségével állapítja meg a vizsgált objektum pillanatnyi helyzetét. Rendkívül sokoldalúan felhasználható: közlekedési eszközök, túrázók stb. helyzetének meghatározásában. A nagy pontosság következtében utcaszintű mozgáskövetésre, célállomások
megközelítésének elemzésére is alkalmas. Gépjárművekben elterjedtek a szóbeli információt adó készülékek.
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Kétnyári növények: azok a dísznövények, melyek csak a magvetést követő évben hoznak nagy mennyiségű virágot és termést. Ezeket a növényeket két tenyészidőn keresztül neveljük, mert ha a nyár folyamán elvetjük, akkor a következő tavaszon vagy nyáron
virágzik, majd magot érlel és elpusztul.
Kommunális: helyi közigazgatás keretébe tartozó ellátó-, szolgáltatórendszer.
Kompakt izzó: Compact Fluorescent Lamp (’energiatakarékos fényforrás’), amely a fénycsőhöz hasonlóan működik, áramkorlátozót és gyújtót is tartalmaz. Különböző kivitele létezik.
Komposzt: az a morzsalékos, sötétbarna színű, földszerű anyag, amely szerves hulladékból, maradványokból megfelelő hatások és kezelés mellett jön létre.
Korrózió: az anyagnak a környezet hatására létrejövő változása. A felületről indul ki, és az
anyag belseje felé halad. Az anyag kedvező tulajdonságai megváltoznak.
Környezetbarát kertművelés: azt jelenti, hogy olyan anyagokat, módszereket, technikákat alkalmaznak a kertek tervezése, építése és gondozása közben, amelyek nem
ártalmasak a környezetre, nem rombolják a természetet, és nem károsítják az egészséget.
Közmű: közösségi célokat szolgáló vezetékhálózat és kapcsolódó műszaki létesítmények.
A települések többségében a víz-, csatorna-, gáz-, elektromos–, távközlési közműveket
már kiépítették.
Kubikus: kubikolással foglalkozó földmunkás (pl. gátépítés, csatornázás, építkezés).
Külszíni fejtés: olyan bányaművelési technológia, mely során a takaróréteget eltávolít
ják, így férnek hozzá a szén- vagy ércvagyonhoz. A bányaterületet a hasznosítás után
rekultiválják, azaz a természetes környezetet tudatosan visszaállítják.
LED: Light Emitting Diode (’fénykibocsátó dióda’), ami különböző formában és színben
készül, amelyek társíthatók. Energiatakarékos üzemű fényforrás.
Meddő (bányászat): keresett ásványt (fémet) nem tartalmazó kőzet.
Meddőhányó: külszínen felhalmozott meddő.
Metszeti ábrázolás: ha a bonyolult, üreges testeket vetületben ábrázoljuk, a nem látható éleket, kontúrokat szaggatott vonallal kell rajzolni. Ez áttekinthetetlenné teszi a
vetületi képet. Ezért a tárgyat a képzeletben egy metszősíkkal elmetsszük, és így ábrázoljuk. A metszett felületet – megkülönböztetésül 45 fokos szögben, vékony vonallal
vonalkázzuk.
Monokultúra: egy adott területen csak egyféle növény hosszabb ideig történő termesztése.
Napelem: a napenergiát villamos energiává átalakító energiaforrás.
Örökmozgó: „A természet önmagától mozog” – miért ne mozoghatna önmagától
az ember által készített szerkezet is? Ez a kérdés régóta foglalkoztatja az embert. Az el
ső örökmozgó-próbálkozások – ismereteink szerint – az 1200-as évekből származnak.
Az „örökmozgógyártók” reménytelen célokat tűznek maguk elé, mert külső energia
befektetése nélkül egyetlen gép sem mozoghat.
Szárazmalom: állati vonóerővel hajtott malomszerkezet. Az állatok (rendszerint lovak)
fedett térben haladtak körbe, forgatva a fából készült fogaskereket, amely áttételek
segítségével mozgatta a malomköveket.
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Szélkerék: a szél sebességi energiáját forgómozgássá átalakító erőgép. Felhasználható
munkagépek közvetlen működtetésére (pl. malom, vízszivattyú) vagy villamos energia
előállítására.
Szmog (’füstköd’): kritikus légállapot, amely légszennyező anyagok (szén-monoxid, nitrogén-oxidok stb.) és kedvezőtlen légköri-meteorológiai körülmények hatására alakul
ki. Ma már lehetőség van az előrejelzésére. A nagyobb településeken intézkedési terveket készítenek, amelyeket szmogriadó esetén kell alkalmazni.
Technológia: valamely termék előállítását szolgáló folyamat és eljárások összessége. Ma
már gépesített, automatizált. A folyamat kezdetén felhasznált anyag a nyersanyag.
Üvegház: a Nap látható sugarait hősugarakká alakítja át, amely már nem tud az üvegfelületen áthaladni, ezért a zárt tér levegőjét felmelegíti.
Vegyes hasznosítású kert: a családi ház kertje, ahol a ház körül megtalálható a díszkert,
gyümölcsös- és zöldségeskert is.
Vertikum: egymással alá- és fölérendeltségben álló termelési egységek összessége. Az a
rendszer, melynek nyersanyaga a természetben található, készterméke pedig emberi
felhasználásra alkalmas.
Vetésforgó: a növények igényeinek megfelelően rendszeres és szakszerű váltásban történő termesztés.
Vitorlás hajó: a szél energiájával hajtott hajó. A vitorla felületváltoztatása és az elfordítható tatkormány teszi lehetővé a hajó mozgékonyságát. A vitorlák legismertebb
típusai: a kereszt-, a latin-, a rúd- és az orrvitorlák.
Vízerőmű: a víz mozgási energiáját hasznosító, villamos energiát létrehozó rendszer. Főegységei: a vízturbina és a generátor.
Zsilip: vízépítési műtárgy, amelynek fő célja az átfolyó vízmennyiség szabályozása; hordalék, uszadék, jég lebocsátása; zsilipkamra feltöltése vagy ürítése hajó beúszásának vagy
kiúszásának biztosítására.
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