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Bevezetô

Az elmúlt évek során már sok technikai probléma megoldásával ismerkedtél meg. Ebben a tan-
könyvben is igyekeztünk olyan ismereteket, feladatokat adni, melyeket a mindennapi életben hasz-
nosíthatsz. Ilyen feladat például a családi gazdálkodás, az otthonodban keletkezett hulladékok ke-
zelésének fortélyai, érdekeid védelme a vásárlás során.   

A környezet és az ember kapcsolatát az idén is fontos témakörnek tartottuk.

Az elôzô években többnyire papírral, fával dolgoztál. Ebben a tanévben megismerkedhetsz a fona-
lakkal, textilekkel, a tulajdonságaikkal, feldolgozásukkal, az ehhez használt gépekkel és azok mû kö-
désével. Fontos, hogy munka közben a balesetvédelmi figyelmeztetéseket mindig tartsd be testi épsé-
ged védelme érdekében!

Megismerkedhetsz a háztartás közszolgáltatásainak jellemzôivel.
Tovább bôvítheted a közlekedéssel kapcsolatos ismereteidet is.

A tankönyv végén található modellcsomagban olyan munkadarabokat ajánlunk, melyeket elkészít-
hetsz a technikaórán tanárod vezetésével, vagy otthon önállóan is. Néhány munkadarab elkészítési 
módjában választási lehetôséget is ajánlunk.

A tankönyv jelölésrendszere az elôzô kötetéhez hasonló.

A témakörök sok ismeretanyagot ölelnek fel. Ha valamelyik téma vagy témák felkeltették az ér dek-
lôdésedet, bôvebben szeretnél foglalkozni vele, nézz utána az interneten vagy szakkönyvekben!

	
Feladat			 Leckén	belüli	számozás	jelöli	

	 Érdekességre	hivatkozik

	 Olvasmány

	 Figyelmeztetés,	felhívás

 Eredményes, jó munkát kívánunk!
                                                                                            

  A szerzôk

Érdekességek

17

Érdekességre1
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A háztartás 
és a közszol-
gáltatások
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Egyszerû áramkörök
1.	Hol	találkoztál	már	elektromos	berendezésekkel?
2.	Mit	tudsz	az	elektromos	áramról?

1

Ma már el sem tudjuk képzelni az életünket elek t-
 romos áram nélkül, otthonunkban szinte vala-
mennyi gépünket elektromos áram mû köd teti. 
Magáról az elektromos áramról fiziká ból fogsz 
részletesen tanulni. Mi csak egy egy szerûsített 
modellt használunk, amely az áram körök mû-
ködésének megértéséhez szükséges. Az áramkö-
rök tervezésekor nem az alkatrészek képét vagy 
rajzát szokták használni, hanem min den áram-
köri elemnek megvan a funkciójára utaló jele.

Elôször ismerkedjünk meg az áramkörök részei-
vel és azok jelképeivel!

Áramforrás 

Az áramkör energiaellátását az áramforrás bizto-
sítja. Egy áramforrást elsôsorban a feszültsége 
jellemez. Ezt VOLT-ban (V) mérjük. Az áramfor-
rá soknak általában két pontjuk van, ahova az 
elektromos vezetékeket csatlakoztatni lehet. Né-
hány jellemzô feszültségadat: 

6

Fogyasztó 

A fogyasztó végzi a számunkra hasznos „munkát”. 
Éppen ezért igen sokféle lehet. A fogyasztókat 
aszerint csoportosítjuk, hogy mivé alakítják át az 
elektromos áramot. Néhány példa az elektromos 
fogyasz tóra a 7. oldalon lévô táblázatban lát ható.

A fogyasztóknak általában két olyan pont-
juk van, ahova az elektromos vezetékeket csatla-
koz  tatni lehet. A berendezésekben többféle fo -

Figyelmeztetés!
Az elektromos áram veszélyes lehet! A ház-
tartásokban használt – a konnektorból jö -
vô – áram komoly sérülést okozhat! Csak 
olyan áramkörökkel kísérletezz, amelyek 
áramforrásként elemet használnak!

Áramforrás Jellemzô	feszültség Áramforrás	jelképe FIGYELMEZTETÉS

háztartásban használt áramforrás
(konnektor) – hálózat

230 V  Ezek az áramforrások 
veszélyesek!

Ne kísérletezz velük!ipari felhasználás 400 V  

számítógépek tápegysége 5 V, illetve 12 V  

Ezeket te is 
használhatod.

ceruzaelem 1,5 V

zsebtelep 4,5 V

gépkocsi-akkumulátor 12 V

áramforrás
(elem)

kapcsoló

fogyasztó
(izzó)

vezeték

~

=
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Kapcsoló

Az áramkörök nyitása-zárása az áramkörbe ikta-
tott kapcsoló segítségével oldható meg. Ezek az 
eszközök általában két állapotba kapcsolhatók, és 
többféle változatuk létezik.

Egyszerû áramkörök
1.	Hol	találkoztál	már	elektromos	berendezésekkel?
2.	Mit	tudsz	az	elektromos	áramról?

gyasz tó is lehet egyszerre. Például a mosógépben 
van motor (dobforgatás, centrifuga, szivattyú), 
fûtôszál (vízmelegítés) és többnyire izzó is (jel zô-
fények).

Minden fogyasztó csak meghatározott fe szült-
ségû áramforrásról tud megfelelôen mûködni. 
Ha ennél alacsonyabb feszültségre kötjük, nem 
mû  ködik, ha magasabbra, könnyen kiég, tönk re  -
megy.

Elektromos áramkör, vezetékek 

Egy fogyasztó csak akkor tud mûködni, ha az 
áram forrásból az elektromos áram eljut hozzá. 
Vannak olyan anyagok, amelyek vezetik az elekt-
ro mos ára mot – ezek többnyire a fémek –, és 
olyanok, amelyek nem (ezeket szigetelôknek 
ne vezzük). Az elektromos berendezéseknél veze-
ték ként több nyire mûanyag szigeteléssel ellátott 
fémhuzalokat használunk. A vezeték két végén 
eltá volítjuk a szi ge  telést, és ezekkel csatlakozunk 
az áramforrás hoz, illetve a fogyasztóhoz.

Egy fogyasztó akkor mûködik, ha elektromos 
áram fo lyik át rajta, azaz az áramkör zárt.

Egyszerû áramkörök kialakításánál érdemes az 
alábbi szabályt követni. Egy áramkör akkor mû-
kö  dô képes, ha az áramforrás egyik pontjától kiin-
dulva a fogyasztón keresztül a másik pontig össze-
kötjük a hôvezetôket vezetékekkel.

71  Egyszerû áramkörök

?

Míg a legtöbb energiahordozó tárolható, az elektromos-
ság maga nem. Ezért sokféle módszert fejlesztettek ki, 
ami az elektromos energiát más energiaformává alakít-
ja, és úgy tárolja. Ilyen tárolási módok például a savas 
akkumulátorok, az elektromos kondenzátorok, melyek 
rövid idejû tárolásra alkalmasak. 

Érdekesség 

1. Sorolj fel áramforrásokat!
2. Milyen kapcsolótípusokat ismersz? Me

lyik nek mi a funkciója?
3. A rajz a váltókapcsoló egyfajta beköté

sét mu tatja. Tanulmányozd az áramkört, 
és fogalmazd meg, hogy mikor világíta
nak az izzók a kapcsolási rajzon! Ha van rá 
lehetôséged, készítsd el a kapcsolást! 

4. Rajzolj áramkört, melyben
 a) az áramforrás hálózat, a kapcsoló tar

tós, a fogyasztó motor;
 b) az áramforrás hálózat, a kapcsoló nyo

mó gomb, a fogyasztó csengô!

Fogyasztó Feladata
Áramköri	

jele

lámpa, izzó világít  

villanymotor forgó mozgást végez  

fûtôszál hôt termel  

elektromágnes mágnesként viselkedik

csengô hangot ad

Kapcsoló	típusa Feladata Áramköri	jele

tartós kapcsoló
például: villany-
kapcsoló

A kapcsoló egyik állapo-
tában zárja, a másik álla-
po tában megszakítja az 
áramkört. 

„BE” nyomógomb  
például: csengô

Alapesetben megszakítja az 
áramkört. Megnyomva zár-
ja, de elen gedés után újra 
megszakítja az áramkört.     

 

„KI” nyomógomb 
pél dául: hûtô szek-
rény-világítás

Alapesetben zárja az áram-
kört. Megnyomva megsza-
kítja, de elengedés után 
újra zárja az áramkört.   

 

váltókapcsoló
például: alternatív 
kapcsolás

Több áramkör esetén hasz-
náljuk. Egyik állapotban 
a középsô pontot az egyik, 
másik állapotban a másik 
ponthoz kapcsolja.   

zárt

nyitott
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Összetett 
áramkörök 
1.	Milyen	részei	vannak	egy	áramkörnek?
2.	Mikor	„mûködik”	egy	áramkör?

2

Az összetett áramkörökben is igaz, hogy egy fo-
gyasztó akkor mûködik, ha rajta keresztül áram 
folyik. Bonyolultabb áramkörök esetén minden 
fogyasztóra külön meg kell vizsgálni, hogy mikor 
folyik rajta keresztül áram.

Több fogyasztó az áramkörben 

1. Készíts egyszerû áramkört egy 4,5 V-os zseb-
teleppel és egy zseblámpaizzóval! Szakítsd 
meg az áramkört, és egy újabb vezeték segít-
ségével köss be még egy izzót! Figyeld meg 
az izzók fényerejét, majd az elôbbi módon 
köss be egy újabb izzót az áramkörbe! Most 
mit tapasztalsz?

Ha több fogyasztót egy-
más mellé kapcso lunk, 
akkor mindegyiken ke-
resztül folyik áram, tehát 
minde gyik mûködik. Eb-
ben az eset ben az áram-
for rás feszültsége meg-

oszlik a fogyasz tók között. Ez a gyakorlatban úgy 
jelent kezik, hogy például az izzók a kisebb feszült-
ség miatt gyengéb ben vilá gítanak.

Ha három azonos izzót sorba kö tünk, akkor 
4,5 V-os áramforrás esetén mindhárom 1,5 V-ot 
kap. Az ilyen típusú kapcsolást soros	kapcsolás-
nak ne  vezik. 

2. Az elôbbi áramkörben szedd ki az egyik iz-
zót a foglalatából! Mi történt a többi izzó-
val? Magyarázd meg a jelenség okát!

Abban az esetben, ha valamelyik fogyasztó kiesik 
(például kiég az egyik izzó), a többi fogyasztó sem 
mûködik, mert megszakad az áram folyása.

Ezt a kapcsolást alkalmazzák a karácsonyfaizzók 
ese  tében is. Ha 20 izzót sorba kötünk, akkor alig 
több mint 10 volt (V) jut egy izzóra. 

Ez azt jelenti, hogy kisebb feszültségre mé re-
tezett izzókat használhatunk, ami kevesebb hôt 

ad le, és nem annyira veszélyes. Igaz, 20 égô közül 
meg ke res ni az egy kiégettet nem egyszerû feladat.

3. Keress további példákat soros kapcsolásra!

A lakásban lévô fogyasztók nem sorosan vannak 
össze kötve. Nem lenne szerencsés, hogy ha pél dá-
ul kiégne egy izzó a csillárban, és a többi sem vilá-
gí tana. Másfelôl a lakásban használt fogyasztók 
feszültségigénye 230 V, amit biztosítani kell szá -
mukra. Akkor jut minden fogyasztóra az áramfor-
rás feszült ségébôl, ha azokat párhuzamos módon 
kap  csoljuk össze.

4. Készíts egy egyszerû áramkört, majd a benne 
lévô izzó bekötési pontjaira köss rá egy máso-
dikat is! Figyeld meg az izzók fényerejét! Mi 
történik, ha ennél a kapcsolásnál szeded ki az 
egyik izzót a foglalatból? Magyarázd meg a 
jelenség okát!

Párhuzamos	kapcsolás ese-
tén a fogyasztók egy más  -
tól függetlenül tudnak mû-
     ködni. Ilyen kapcsolást al  -
kal maznak a többé gôs csil   -
lárok esetén is.

Az áramforrás (230 V) teljesítménye határozza 
meg, hogy mennyi fogyasztót tud kiszolgálni. 
Ezért lehet egy háztartás áramellátását túlterhel-
ni, ha sok gépet mûködtetünk egyszerre. A la-
kásba bejövô vezeték szempontjából minden fo-
gyasztó (háztartási gépek, világítás, számítógép 
stb.) párhuzamosan kötött fogyasztónak számít.

8

 1,5 V      1,5 V     1,5 V

4,5 V
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Több kapcsoló az áramkörben

5. Egy egyszerû áramkörbe köss be sorosan még 
egy kapcsolót! Vizsgáld meg, mi a feltétele 
annak, hogy az izzó világítson!

Akkor világít az izzó, ha 
mind  két kapcsoló zárva van.

Ezt a kapcsolást alkalmaz-
zák olyan esetekben, amikor 
fontos, hogy egy gép csak 

akkor induljon el, ha a ke zelô mindkét kezét elvet-
te a gép útjából. A két gom bot olyan távolra helye-
zik, hogy csak két kéz zel lehessen elérni. Ezért ezt 
a fajta kapcsolást bizton sági kapcsolásnak is hívják. 
Ilyen kapcsolást alkalmaznak olyan esetben is, ami-
kor egy gép csak akkor indítható el, ha a fedele be 
van csuk va (pl. turmixgép).

6. Egy egyszerû áramkör kapcsolójára köss be 
párhuzamosan egy másik kapcsolót! Vizsgáld 
meg, hogy most mi a feltétele annak, hogy az 
izzó világítson!

Párhuzamosan bekötött kap -
csolóknál, ha bárme lyik kap-
csolót zárjuk, az izzó világít. 
Ahhoz, hogy az izzó ne vilá-
gítson, mindkét kapcsolót 
ki kell kapcsolni. Ezt a kap-

csolást kényelmi kapcso lásnak is szokták nevezni, 
hiszen több helyrôl is üzemeltet hetô egy fogyasz tó.

A többkapcsolós áram -
kö rök közül a leg többször 
az alter natív kapcsolást 
hasz   nálják.

Összetett 
áramkörök 
1.	Milyen	részei	vannak	egy	áramkörnek?
2.	Mikor	„mûködik”	egy	áramkör?

92  Összetett áramkörök

?
1. Mi a fogyasztók soros és párhuzamos kap 

csolásának elônye, illetve hátránya?
2. Mikor kapcsolunk sorosan, és mikor pár

hu zamosan kapcsolókat?
3. Keress olyan berendezéseket, amelyekben 

több kapcsoló van! Csoportosítsd ôket 
aszerint, hogy a kapcsolók sorosan vagy 
pár huzamosan vannak bekötve!

4. Mikor terhelünk túl egy hálózatot? Miért 
ve  szélyes ez?

5. Hogyan nevezzük, ha egy zárt áramkörben 
nincs fogyasztó? Mi ennek a veszélye?

6. Keress és tölts le az internetrôl olyan prog
ramokat, amely segítségével „kipróbál
ha tod” a kapcsolásokat! 

7. Készítsd el a bal hasáb alsó áramkörét úgy, hogy 
két alter natív kapcsolót kötsz be az áramkörbe 
a rajznak megfelelôen! Vizsgáld meg most is, 
hogy mi az izzó világításának fel té tele!

A két váltókapcsoló közül bármelyiket kapcsolva, 
változik a lámpa állapota, azaz világít vagy nem 
világít. Ha mindkét váltókapcsoló azonos ve ze-
tékre kapcsol, akkor az izzó világít. Ezt a kap cso-
lást alkalmazzák akkor, ha egy lámpát két helyrôl 
szeretnének kapcsolni.

Több áramforrás az áramkörben

Ha az áramforrásokat sor  ba 
kapcsoljuk, akkor az álta luk 
lea dott feszültség össze   adó-
dik. Ezért szoktak például 
a táv irányí tók ba több ele-
met tenni. Az elemeknél fi-
gyelni kell arra, hogy a pozi-
tív pólus hoz mindig a másik 
elem negatív pólusát kap csoljuk. Az így létrejött, 
több elembôl álló te  lep  nek végül egy pozitív és 
egy negatív sarka ma  rad. A lakásokat ellátó 230 
voltos hálózatnál nem va lósítható meg az áram-
források soros kap cso  lá sa.

Ha az áramforrásokat pár     -
huzamosan kötjük, az ál   ta-
luk leadott feszült ség nem 
vál tozik, de a teljesítmény 
 nô. Ez csak azo nos fe szült -
séget leadó áram forrá sok-
kal mû kö  dik, figyelve, hogy 
a pozitív pólusokat a po  zi tí-
vak  kal, a negatívakat a ne-
ga tívakkal kössük össze. Ez a kapcsolás a lakást 
ellá tó 230 voltos há ló zattal szintén nem va ló   sít-
ható meg.

Az áramkörök tervezésénél ügyeljünk arra, 
hogy egy zárt áramkörben mindig legyen fo-
gyasztó. Ha az áramkörben nincs fogyasztó, tûz 
ke  letkezhet. Ezt rövidzárlatnak nevezzük.

 4,5 V  

 1,5 V       1,5 V          1,5 V

 1,5 V       1,5 V           1,5 V

 1,5 V  
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A lakás áramkörei

A lakás elektromos rendszerében a fogyasztó-
kat több áramkörben elosztva használjuk. Példá-
ul az egyik áramkörben üzemelnek a konyha és 
az egyik szoba fogyasztói. Egy másik a fürdôszoba 
és a másik szoba fogyasztóinak ellátására szolgál. 
A har madik áramkörben a bojler 
mûködik.

Biztosító, kismegszakító 
(ré geb  ben olvadóbiztosító, ma-
nap  ság au to mata biztosító)

Feladata az áramköri elemek 
(ve  zetékek, motorok, berendezé-
sek) védelme a túláramok és zár-
lati áramok káros hatása ellen. A 
biztosító a névleges értékénél na-
gyobb áram hatására megszakít-
ja az áram útját.

Az áramkörök egy-
mással pár  huzamo-
san, biz tosí tók  kal  (kis-
meg  sza  kí tók kal) csat   -
la koznak a fo   gyasz  -
tás mérôhöz. A la  kás 
áram kö rei  nek biz to-
sítói (kismeg sza  kí tói) 
egy falra szerelt táb-
lán he    lyezkednek el 
(ál ta  lában a bejárati 
ajtó kö zelében).

Nagyobb teljesítményû készüléket gyakran kü-
lön áramkörbe kapcsolnak (például villany tûzhely, 
bojler, automata mosógép).

Az elektromos készülékek hálózathoz kap-
csolódását és leválasztását villásdugók és duga-
szolóaljzatok teszik lehetôvé.

Dugaszolóaljzatok	 (konnektorok)
A dugaszolóaljzatot (vezetékkel 
e gyütt) a lakás falába építik. Ez le-
het védôérintkezô nélküli, vagy vé-
dô   érintkezôs (földelt). A dugaszoló-
aljzat kör alakú bemélyedésének 
ol  dalán látható a védô érintkezô, 
amelyhez a villás dugó oldalán levô 
érint kezô csatla ko zik.

Villásdugók
Az elektromos készülékek a veze-
tékük végére szerelt villásdugóval 
csat lakoznak a lakás áramköré-
nek dugaszolóaljzatához.

Vezetékfajták	
Anyaguk alu mínium vagy 
réz, szerkezetük tömör vagy 
sodrott (több vékony szál 
összesodrásával készül), ki-
vitelük lehet egyerû, több-
erû.

Vezetékszigetelés: gu mi 
(szabadtéri vezetékek), mû-
anyag (PVC, beltéri vezeté-
kek), zománc (pl. transz for-
má tor ve ze ték).

A vezeték színjelölé se: 
sokféle lehet (fekete, kék, piros, barna, lila, sár-
ga, zöld), a zöld-sárga csíkos mindig a föl de lô-
ve zeték.

A lakás elektromos  
hálózata
1.	Milyen	elektromos	készülékek	vannak	
	 a	lakásban?
2.	Milyen	elektromos	szerelvények	találhatók	
	 egy	lakásban?

3

10

Olvadóbiztosító

Egyerû tömör vezeték Sodrott egyerû vezetékekbôl 
álló kábel

KismegszakítóKismegszakító

Szabványos 
védôérintkezôs 

(földelt) villásdugó

védôérintkezôs 
(földelt) 

dugaszolóaljzat
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Vezetékek	és	szerelvények	összekötése
Az elektromos vezetékeket gyakran kell ös sze -
kötni. Fontos szabály, nem szabad összecsava-
rás sal, sodrással kötni. Mindig tartós, fizikai 
ter  helésnek ellenálló kötést kell alkalmazni (for-
rasz  tás, csavaros sorkapocs, csavar nélküli ösz- 
sze  kötô sorkapocs, rugós kötôelem).

Kapcsolók
A lakás lámpáit különféle kapcsolókkal mûköd-
tetjük. A világítási áramkör nem igényel földe-
lést, a kapcsolót mindig a fázisvezetôbe (áramfor-
rás fázispontja és a fogyasztó közé) kell kötni.

A lakás elektromos rendszere általá ban há-
rom vezetékbôl (fázis,	 nulla,	 föld) áll. A lakás-
ban használt 230 V fe  szültségû hálózat egyik 
ve    zetéke a fá zis vezetô, má sik a nullavezetô, 
har  madik a földvezetô. A fogyasztót (pél dá-
ul lám pa, tv, mikrosütô) a fázis és a nulla kö-
zé kap csolt dugaszolóaljzatba (konnektor) csat-
la    koztatják. A fogyasztó kivezetései között  
230 volt (V) feszültség mérhetô. A földelôvezeték 
a rö    vidzárlat esetén keletkezô zárlati áram elve-
ze  té     sére szolgál.

A lakásban használt elektromos készülékek 
többsége kettôs	szigetelésû, kisebb részük (pl. a 
fémburkolatú készülékek) földelt csatlakozású.

Áramköri elemek méretezése

Egy adott áramkör minden elemét (biztosító, ve-
zeték, dugaszolóaljzat, kapcsoló) azonos igény -
bevételre kell tervezni és építeni. Egy 10 am per 
terhelésû készülék (pl. mosógép) mû kö dé séhez a 
kismegszakító méretének, a veze ték keresztmet-
szetének és a dugaszolóaljzat nak is meg felelô 
méretûnek kell lenni.

A lakás elektromos  
hálózata
1.	Milyen	elektromos	készülékek	vannak	
	 a	lakásban?
2.	Milyen	elektromos	szerelvények	találhatók	
	 egy	lakásban?

Az áramkörök elemeit a lakásban általánosan 
elôforduló készülékek igényeinek megfelelôen 
méretezik.

A modern lakás kiegészítô elektromos 
rend  szerei

Az értéktárgyak és a lakók biztonságát korszerû 
eszközök szolgálják.

A vezetékes telefont régóta használjuk, a ká-
bel  tévé és vele együtt a vezetékes internet ma 
már általánosan használt eszközünk. Egyre több 
információtechnikai vezetéket kell beépíteni a 
lakásokba. Elhelyezésük nagy figyelmet igényel, 
mert nem célszerû elektromos vezeték közelébe 
sze relni ôket.

A lakás fûtésének, hû tésének, szellôzteté sé-
nek (klimatizálás) szabályozására gyakran alkal -
mazunk elektronikus áramköröket.

Biztonsági szabályok a lakásban

A lakás gazdájának (használójának) illik tudnia, 
hogy egy-egy áramkör a lakás mely részeit látja 
el, mennyi a teherbírása, és milyen fogyasztókat 
kapcsolt oda. A lakás elektromos hálózatának hi-
bamentes mûködôképességét a lakó feladata és 
felelôssége biztosítani. Az elektromos hálózat 
idônként felülvizsgálatot és karbantartást igényel. 
A vezetékek és szerelvények bizonyos idô után el-
használódnak, cserére szorulnak. A csavarkötések 
meglazulhatnak, a kismegszakítók anyagfáradás 
miatt meghibásodhatnak.

Figyelmeztetés!
Csak szabályos, ép készülékeket használj!
Az elektromos készülékek és a hálózat ja-
vítását bízd szakemberre!

113  A lakás elektromos hálózata

?1. A lakás egyik (10 A méretezésû) áramkö
rébe kapcsolt készülékek áramerôssége  
4 amper, 5,5 amper, 3 amper. Mi történik, 
ha egyszerre mûködtetjük ôket?

2. Milyen eszközökkel lehet könnyen és biz
tonságosan készülékeket csatlakoztatni 
az elektromos hálózathoz?

Érdekesség

Fûtési hômérséklet-
érzékelô

Betörésjelzô Szén-monoxid-
érzékelô

Az elektrotechnika magyarországi történetét mutatja be 
az Elektrotechnikai Múzeum 
(internetes oldala: www.emuzeum.hu).

Sorkapocs Csavar nélküli összekötô
sorkapocs
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Lámpák 

Nagyon sokféle szerkezetû és formájú lámpát 
használunk a lakásban. Az elektromos energiát 
izzólámpák (volfrámszálas), fénycsövek, kom-
pakt fénycsövek, halogénizzók, LED-lámpák, 
alakítják át fényenergiává.

Az izzólámpa fényét elektromos árammal fel-
izzított volfrámszál adja. Az izzószálat az üveg-
burában levô semleges gáz (pl. kripton) védi meg 
a levegô oxidáló hatásától. A hagyományos izzó-
lámpák helyét fokozatosan energiatakarékos vilá-
gítóeszközök veszik át.  

A fénycsô vékony falú, alacsony nyomású gáz-
zal (pl. neon, kripton) töltött üvegcsô. A végein

4

Elektromos készülé-
kek a lakásban
1.		Milyen	világítóeszközöket	használunk	a	lakásban?
2.		Melyek	a	legnagyobb	teljesítményû	elektromos	
	 fogyasztók	a	lakásban?
3.	Sorolj	fel	elektromos	motorral	mûködô	háztartási	
	 készü	lé	ke	ket!
4.	Gyûjts	adatokat,	milyen	teljesítményû	motorokkal	
	 mû	köd	nek	a	háztartási	készülékek!

12

A	korszerû	energiatakarékos	lámpák	kisebb	teljesítménnyel	több	fényt	adnak.

Fényforrások fogyasztásának 
összehasonlí tá sa

Hagyományos	
izzó

Halogénizzó
Kompakt	
fénycsô

25 W 18 W   5 W       

40 W 28 W   7 W

50 W 40 W   9 W

60 W 42 W 11 W

75 W 52 W 15 W

Az energiatakarékos világítóeszközök élet tar  ta-
ma több  szö röse a volfrámszálas izzó lám pá   kénak. 
A ki sebb fo gyasztáshoz és hosszabb élet tartamhoz 
azonban ma ga sabb árak tar toz nak. A lámpák 
több nyi re menetes csat la  ko zással készülnek (egyik 
érint ke zô a m enet oldala, a má  sik a menet vége).

található elektródákon keresztül vezetett nagy-
feszültség hatására a gáz fényleni kezd. 

A kompakt	fénycsô mûködési elve azonos a ha-
gyományos fénycsövekével, csak az alakja, mé-
rete és a csatlakozása más. Hosszú élettartamú 
(8 –15 000 óra).

A LED fénykibocsátó dióda (félvezetô anyagú), 
amit lehet egyenként (pl. zseblámpában), vagy 
cso portosan  lámpatestbe építve al kalmazni.

A halogénlámpák elsô változatai 12 voltos fe-
szültséggel mûködnek, transzformátor segítségé-
vel lehet a hálózathoz kapcsolni ôket.

Ma már elterjedt a korszerû, 230 voltos, hideg-
tükrös, reflektorburás halogénlámpa-változat is.

hagyományos 
fénycsô 

LED-izzók halogénlámpák

halogénizzó (230 v) 
hagyományos burába 
szerelveKompakt fénycsô
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131  N 134  Elektromos készülékek a lakásban

Lámpafoglalatok

A különféle izzók, kompakt fénycsövek, halo-
gén- és LED-lámpák az áramkörhöz foglalattal 

kap   csolódnak. A képen menetes 
fog  lalat lát ható, amely készülhet  
ke    rámiából vagy hôre ke ményedô 
mû anyagból. Az egyik érintkezô a 
me net oldala, a másik a foglalat al ja. 

A menetes foglalatok és a lám-
pák többféle méretben készülnek, 

leggya ko ribb az E27 (a csavarmenet névleges 
átmérôje: 27 mm) méret.

A háztartásban használatos elektromos készü-
lékeink nemcsak a munkát könnyítik meg, ha-
nem gyakran érzékelôkkel, memóriával felsze-
relve, emberi beavatkozás nélkül mûködnek.

Az elektromos motorok az elektromos energi-
át forgómozgássá átalakító gépek. A felhaszná-
lók igényei szerint lehetnek egyenárammal vagy 
váltóárammal mûködô, hálózati vagy akku mu lá-
toros táplálású, különféle méretû, az el  vég zendô 
munkának megfelelô teljesít mé nyû gépek.

A lakásban sokféle elektromos fôzô-, sütô ké-
szü léket használhatunk, például elektromos tûz-
helyet, villanyrezsót, kenyérsütô gépet, amelyek 
az elektromos ellenállás elvét felhasznál va mû-
ködnek. Speciális konyhai hôkészülék az induk-
ciós tûzhely és a mikrohullámú sütô.

Az indukciós	tûzhelyben egy tekercs (elektro-
mág nes) a váltakozó áram hatására mágneses 
mezôt hoz létre. A mágneses mezô hatásá ra a 
tûzhelyen levô edényben hô keletkezik, és meg-
fô az étel. Az indukciós tûzhely gyorsab ban mele-
gít és energiatakarékosabb, mint a hagyományos 
fûtôszállal mûködô tûzhely.

A	 mikrohullámú	 sütô a nevével ellentétben 
nem süti, hanem fôzi az ételeket. A készülék lel-
ke a magnetron, amely elektromágneses sugár-
zást, mik   rohullámokat gerjeszt. Az ételt átjá-

ró mikro hul lámok (2450 MHz körül) elektromos 
mezôje má sodpercenként 2,45 milliárdszor vált 
irányt. A se besen forgó molekulák ütköznek és 
hôt termelnek, így me legszik fel az étel.

Hogyan mûködik a hûtôgép?

A hûtôgép „szíve” a kompresszor, amely szi-
vattyúként mûködve nem csupán keringteti a 
hûtôközeget, hanem a nyomást fokozza a fo-
lyadékkörben, ami felmelegíti a hûtôközeget. 
A hûtôgép hátoldalán elhelyezkedô konden-
zátorban hûl le a hûtôközeg. Azaz gázból fo-
lyékony halmazállapotúvá válik. A párologtató 
biztosítja a hûtôgépbe helyezett élelmiszerek 
hûtését, mely a hûtôgép belsô terében helyez-
kedik el. A termosztát a kompresszorral és a 
hûtési folyamat ki-be kapcsolásával szabályoz-
za a belsô tér hômérsékletét.

Az abszorpciós hûtôgépek hûtôközege am-
mónia. A szerkezete és mûködése bonyolul-
tabb, mint a kompresszoros hûtôgépeké. 

Érdekesség
A volfrámszálas izzólámpák egyik legjelentôsebb gyártója 
a XX. század elejétôl az Egyesült Izzólámpa és Villamossá-
gi Rt. (Tungsram gyár) volt. A Tungsram védjegyet Aschner 
Lipót, a gyár vezérigazgatója jegyeztette be 1909-ben.

?
1. Az akkumulátoros készülékek egyenáram

mal vagy váltóárammal mûködnek?
2. Az otthoni elektromos készülékek kö

zül melyik mûködik hálózati árammal, és 
melyik akkumulátoros?

3. Milyen világítótestekkel lehet helyettesí
teni a régi izzókat?

4. Milyen szerkezet segítségével csatlakoz
tathatók izzók, fénycsövek hálózathoz?
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Biztonsági szabályok
5

Az elektromos veszély jelzése

A háztartásban használatos elektromos hálóza-
tok (áramkörök) és készülékek meghibásodása, 
mecha nikai/fizikai sérülése baleseti veszélyt jelent-
het. A készülékburkolatok, vezetékszigetelések sé -
rülése átlagos használat mellett is elôfordulhat.

A sérült, szigetelés nélküli áramvezetôk érintése 
sú lyos sérülést okozhat.

Az emberi test vezeti az elektromos áramot. A 
szer vezetre gyakorolt hatása az áram erôs sé  gétôl 
függ. Az átfolyó áramerôsséget a testre jutó fe-
szültség és a test ellenállása határozza meg. 

Az ellenállást a bôr állapota (nedvessége) és az 
érintkezô felület nagysága befolyásolja. Száraz 
bôrfelület esetén néhány száz kiloohm (k) szo-
kott lenni, de nedves bôrfelületnél néhány száz 
ohm ra () csökken.

1. Mérd meg saját elektromos ellenállásodat mé-
rômûszerrel (az ellenállásmérô mûszer nem 
veszélyes)! Számítsd ki, hogy 230 V fe szült ség 
hatására mekkora a testen áthaladó áram!

Az	emberi	testen	áthaladó	áram élettani	hatásai
  Az izmok	 összerándulása. A legveszélyesebb, 

ha az áram a szíven vagy a tüdôn halad keresz-
tül, mert e létfontosságú szervek izmainak öss ze-
rándulása a szerv görcsét, bénulását okozhatja. 
Az izmokra gyakorolt hatás tekintetében a vál-
takozó áram hatása veszélyesebb. 

  Vegyi	hatás.	Ebbôl a szempontból az egyenára-
mú áramütés a veszélyes, mert az ilyenkor kiala-
kuló elektrolízis miatt a vér és a szövetnedvek 
ve szélyes mértékben elbomolhatnak.

  Hôhatás.	 A testen áthaladó áram hôt termel, 
mert a testnek ellenállása van. A 45 °C feletti fel-
melegedés – a fehérjék (vissza nem fordítható) 
kicsapódása miatt – halálos kimenetelû lehet. 

Az érintésvédelem eljárásai az elektromos ké-
szülékek feszültség alá kerülô fémrészeinek vé-
letlen érintése, illetve a meghibásodás miatt be-
következô á ram ütés ellen vé dik az embert.

A háztartási ké szü lékeink kö zül a fémburkolat-
tal rendelkezôk (pél  dául mosógép, hû tô szek rény, 
asztali szá  mí tógép, elekt romos tûz hely) vé		dô	-

föl	de	léssel vannak 
el látva. A ké szü -
lék burkolata a 
há lózat földelô-
ve zetékéhez csat-
la  kozik, amely a 
meg  hibásodás mi-
att ke let kezô zár-
lati áramot elveze-

ti, és megvédi az embert az áramütéstôl. 
A védôföldelést minden épülethez külön készítik 

el, többnyire az építés során. A földelôvezetékek 
meg  bízhatóságát idônként szakemberrel, mû sze-
res vizsgálattal kell hitelesíteni.

A védôföldelés minden országban alkalmazott 
módszer. A dugaszolóaljzatok és villásdugók azon-
ban (például a távol-keleti országokban) gyak-
ran szokatlan formájúak; interneten vásárolt ké-
szülékeknél elôfordulhat, hogy a csatlakozókat 
cse rélni kell.

A kettôs	 szigetelésû készülék belsejében min-
den elektromosvezetô-felületet (vezeték, motor, 
kap   csoló, érintkezô) szigetelnek, és a burkolat is 
szi getelôanyagból készül. Kettôs szigetelésû pél-
dául a kézi fúrógép, botmixer, habverô gép, kézi 
fû  részgép, hajszárító – az ilyen készülékeket tilos 
föl delni!

A védôföldelés jele       

Elektromos tûzhely

Földelt villásdugó
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Érdekességek

5  Biztonsági szabályok 15

A kettôs 
szigetelés 
jele   

Ma már ritkán alkalmazott módszer a nullá-
zás, olyan helyen alkalmazzák, ahol nincs föl- 
de          lôvezeték (védôvezetô) beépítve. A duga-
szo    ló   aljzat védôérintkezôjét összekötik a nulla- 
ve       ze tékkel, így az vezeti el a zárlati áramot.

Az elektromos készülékek érintésvédelmérôl 
szab vány rendelkezik, minden készüléket mi nô sítô 
tanúsítvánnyal kell árusítani. Minôsítô tanúsít vány 
nélküli készüléket vásárolni veszélyes.

Áramütés ellen véd az életvédelmi 
(„FI”) relé.

A berendezés megvéd például az olyan 
esetekben, mint amikor az elektromos 
fûnyíró elvágja a vezetékét, vizes hajszá-
rítóhoz vagy földzárlatos mosógéphez ér 
valaki, illetve ha valaki (pl. kisgyermek) a 
dugaszolóaljzatba dug egy tût.

Nem véd meg akkor, ha egyszerre fog-
juk meg a fázist és a nullát.

A FI relé mûködési elve: a szerkezet 
figye li a fázis- és a nullavezetéken folyó 
áram erôsséget, és ha a kettô nem azonos
– azaz valahová máshová folyik az áram –, 
akkor a FI relé azonnal lekapcsol.

A kismegszakítóra hasonlító kis berendezést 
köz vetlenül a villanyóra után, a kismegszakítók 
elé kell beszerelni.

A FI relé nem váltja ki a kismegszakítót (biztosíté-
kot), azaz nem véd a túlterhelés ellen.

A relén feltüntetett értékek (pl. 230 V, 25 A) a 
maximális feszültség- és áramerôsség-értékeket 
mu   tatják. Elsôsorban az áramerôsségre kell fi-
gyelni, a FI relén a villanyóra alatti kismegszakító 
értéké vel azonos vagy nagyobb értéknek kell sze-
repelnie.

Biztosíték- 
kapcsoló

Balesetmegelôzés 

A lakás elektromos hálózatának és készülékeinek 
javítását szakemberre kell bízni!

Elektromos készüléket szerelni csak feszültség-
mentes állapotban szabad!

Nagy teljesítményû elektromos készülék (tûz-
hely, bojler) felszerelése elôtt a vezetékeket, bizto-
sítókat felül kell vizsgálni, és szükség szerint cserél-
ni kell a megnövekedett igény szerinti méretûre!

Bal kézzel kell megfogni a fali dugaszolóaljza-
tot, és jobb kézzel húzni a villásdugót, másként a 
du gaszolóaljzat kiszakadhat a falból!

Fontos információk találhatók még A lakás 
elektromos hálózata címû leckében is.

A háztartásokban használt 230 V-os, 50 Hz-es váltakozó 
feszültség már néhány tizedmásodpercen belül fibrillációt 
okozhat, ami 20-30 másodpercen belül oxigénhiánnyal 
és eszméletvesztéssel jár (a szíven áthaladva 50 milliam-
per erôsségû váltakozó áram is halálos lehet). 
A háztartásokban használt váltakozó áram háromszor, 
ötször veszélyesebb, mint az azonos feszültségû vagy 
áramerôsségû egyenáram. Egyenáram esetén a szív egy-
szerûen „megáll”, azonban az áram megszûnésekor ma-
gától képes elindulni. 

Ugyanakkor a defibrillátorban használt egyenáram 
képes megszüntetni a szív szabálytalan mûködését (a 
fibrillációt).

Az elektromos készülékeket és szerelvényeket érintésvé-
delmi fokozatokba sorolják. A védelem a fizikai hozzá-
férés megakadályozását jelenti, például kézzel érintést, 
szerszámmal vagy tárgyakkal való érintést, por, víz beju-
tása elleni védelmet.

Az elektromos készülékeken kívül a lakások számos 
fémbôl készült eszközét földelik, például a kazánt, a csô-
ve zetéket, a fürdôkádat, a mosogatót, a szabadtéri an-
tennát.

1. Mi ellen véd az érintésvédelmi relé? 
2. Hova érdemes beszerelni FI relét? 
3. Hogyan mûködik az életvédelmi relé?
4. Miért nem véd meg, ha egyszerre fogjuk 

meg a fázis és a nullavezetéket?
5. Az elektromos hálózat mely részébe kell 

beszerelni a FI relét?
6. Miért nem pótolja a hagyományos bizto

sítékot? 

Kettôs szigetelésû 
készülék villásdugója

Kettôs szigetelésû 
készülék

1

2
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Vízellátás 
1.	Mit	tudsz	a	víz	körforgásáról?
2.	Mire	használjuk	a	vizet	a	háztartásban?

6

A víz körforgásának egy kis – de sok szem-
pontból fontos – része az, amikor az ember 
fel használja a vizet.

Az ember sokféle célra használja a vizet. A fel-
használás módjától függôen különféle köve tel-
mé nyeket támasztunk a vízzel szemben. 

Az	ivóvíz	legyen:
  mentes a mérgezô és egészségre káros anya-

goktól,
  színtelen, szagtalan,
  üdítô, kellemes ízû,
  megfelelô hômérsékletû (5–15 °C),
  semleges kémhatású.

Vízvételezés

Az édesvíz származhat csapadékvízbôl, felszíni 
és felszín alatti vízforrásokból. A csapadékvíz a 
környe zetszennyezés miatt általában ivóvíznek al-

kalmatlan, legtöbbször ön-
tözésre használják. A felszíni 
vizek (folyók, tavak) ivóvíz-
nek szennye zettségük miatt 
közvetlenül nem alkalma-
sak. Ahol nagy men  nyiségû 
ivóvízre van szükség, ott 
néha tisztítás után használ-
ják a felszíni vizekbôl köz-
vetlenül nyert vizet.

Az ivóvíz legnagyobb ré-
szét fúrt kutak szolgáltat-
ják. A fúrt ku takra általában 
igaz, hogy minél mélyebbek, 
annál tisztább vizet adnak. 

tözésre használják. A felszíni 
vizek (folyók, tavak) ivóvíz

sak. Ahol nagy men

ják a felszíni vizekbôl köz
vetlenül nyert vizet.

szét fúrt kutak szolgáltat
ják. A fúrt ku

annál tisztább vizet adnak.

Kerekes kút

Az esetek többségében a vizet tisztítani kell. 
Ez nemcsak a vizek ember általi szennyezése 
miatt szükséges, hanem a talajból is kerülhet 
olyan anyag a vízbe, amely rontja a minôségét.

Vízkezelés

A tisztítás elsô lépése a szûrés (mechanikai tisz-
títás). Ekkor a vízben található kisebb-nagyobb 
szem csés szennyezôdések foghatók fel.

A második lépésben leginkább a vízben lévô 
vasat és mangánt távolítják el, valamint savtala-
nítják a vizet (kémiai tisztítás).

A harmadik lépésben a vízben lévô bakté ri u-
mokat, vírusokat, algákat és egyéb élôlényeket 
pusztítják el (biológiai tisztítás). Ezt valamilyen 
klór származék vagy ózon hozzáadásával érik el. 
Másik megoldás az ultrahangos vagy ibolyántúli 
sugárzással történô tisztítás. A legolcsóbb eljárás 
a klórozás, de ez rontja a víz minôségét, élveze-
ti értékét.

Vízszállítás

Ezt követôen az ivóvizet el kell juttatni a fogyasz-
tókhoz. A víz szállításakor a következôkre kell fi-
gyelni:
  a víz minôsége, hômérséklete ne változzon a 

szállítás során;
  a víz nyomása mindig megfelelô legyen;
  a szállító vezetékrendszer ne veszítsen vizet, és 

álljon ellen a környezeti hatásoknak (korrózió, 
mechanikai, hô).

A csövek és csatlakozások anyagának és kialakí-
tásának olyannak kell lennie, hogy megfeleljen 
ezeknek a szempontoknak. Fontos a csövek veze-
tése is, például az utak alatti átvezetéseket job-
ban kell védeni. A csôtörések okai legtöbbször az 
elöregedett vezetékek, illetve a közutak forgal-
ma okozta növekvô terhelés.

A vízvezetékek elfagyása ellen többnyire úgy 
vé dekeznek, hogy a vízcsöveket olyan mélyre 
helye zik a földbe, hogy az ne fagyjon el (~ 1,2 m). 
Így a víz a nyári felmelegedés ellen is védett. Olyan 
h e lyeken, ahol ez nem lehetséges, megfelelô ta-
ka  rás sal védekeznek a fagy ellen.
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172  Termés betakarítása, tárolása

?
176  Vízellátás

Vízellátás 
1.	Mit	tudsz	a	víz	körforgásáról?
2.	Mire	használjuk	a	vizet	a	háztartásban?

1. Miért fontos a télen nem használt nyaralók 
víztelenítése?

A csövek anyagának olyannak kell lennie, hogy 
a vízbe ne oldódjon ki belôle semmilyen káros 
anyag. Régen sok helyen alkalmaztak ólomból 
készült csöveket, de – a kioldódó ólom miatt – 
ezeket ma már szinte mindenhol lecserélték.

Az ellátás biztonságát úgy is növelik, hogy egy 
adott területre több vonalon vezetik el a vizet. Eb-
ben az esetben arra kell figyelni, hogy egy ágban 
se álljon sokáig a víz, mert az állott víz minôsége 
már nem megfelelô. Ezt a problémát távirányítá-
sú csapokkal oldják meg.

Az emberek vízfogyasztása idôben nem egyen-
le tes. Nyáron több vizet használunk, mint télen 
(locsolás, fürdés). Ez az ingadozás jól kezelhetô 
úgy, hogy a vízkivételi mûvek kapacitását az év-
szak hoz és a hômérséklethez igazítják.

A vízfogyasztás a nap folyamán is ingadozik. A 
vízkivételi mûvek ilyen gyorsan nem tudják változ-
tatni a kitermelt mennyiséget, ezért víztárolókat 
építenek. Ezeket a tárolókat az alacsony fogyasz-
tású idôszakokban töltik, és a nagyobb fogyasztás 
idején innen elégítik ki a vízigényt.

A hálózatban a megfelelô víznyomásról úgy 
gondoskodnak, hogy megfelelô magasságokban 
víztartályokat telepítenek. Ezek a tartályok magas 
épületek tetején, hegytetôn vagy speciáli san erre 
a célra létrehozott építményekben – víztornyok-
ban – találhatók.

Ha az adott településen nincs kiépített vízveze-
ték-hálózat, fúrt – és az egészségügyi hatóság ál-
tal bevizsgált vízminôségû – kutakból is megold-
ha tó az ivóvízellátás. 

Ezekbôl a kutakból egy szivattyú segítségével 
fel hozható a víz, és ráköthetô a ház vízhálóza-
ta. Vezetékes vízhálózat mellett is érdemes a kert 
növé nyeit fúrt vagy ásott kút vizével locsolni, mert 
így takarékoskodunk a drága ivóvízzel, és kímél-
jük a pénztárcánkat. Ha csak locsolásra használjuk 
a kutak vizét, akkor is meg kell gyôzôdnünk a víz 

mi  nôségérôl. A növények ugyanis képesek a víz ál-
tal összegyûjtött szennyezô anyagokat raktá roz ni.

Szennyvíz

A háztartásokban keletkezett szennyvizet el 
kell vezetni és meg kell tisztítani annak érdeké-
ben, hogy ne szennyezze környezetünket. Ezt 
különbözô átmérôjû csatornák rendszere gyûjti 
össze és vezeti el a szennyvíztisztító telepekre. 
Ahol a domborzati viszonyok megengedik, az 
enyhén lejtô csatornákban gravitációsan áramlik 
a szennyvíz. Sok esetben több meredek csatorna-
szakaszt építenek, melyeknél a következô sza-
kasz eleje magasabban van, mint az elôzô vége. 
Ezek nél szennyvízátemelô szivattyúkkal viszik fel 
a szennyvizet a magasabb helyre. Ha a településen 
nincs kiépített csatorna hálózat, melyre csatla kozni 
le het, zárt szennyvíztárolót kell építeni (amibôl a 
szenny vizet szippantós kocsi viszi el), vagy bioló-
giai alapon mûködô szennyvíz tisz tí  tót.

Az ivóvízhez hasonlóan a szennyvíz tisztítása is 
háromfokozatú: mechanikai, biológiai és kémiai 
tisztításból áll. A szennyvíztisztítás során keletkezô 
melléktermék a szennyvíziszap. A szennyvíziszap 
lehet környezetre ártalmatlan és környezetre ká-
ros. Ha ártalmatlan, akkor mezôgazdasági célokra, 
illetve biogáztermelésre használják. A környezet-
re káros szennyvíziszap tárolásáról gondoskodni 
kell. A tisztított szennyvizek, amennyiben megfe-
lelnek a környezetvédelmi elô írásoknak, visszake-
rülnek ter mészetes vizeink be.

Érdekesség 
A vízellátó hálózat kiépítése, üzemeltetése és karban-
tartása az egész ellátási lánc legfontosabb és legköltsé-
gesebb része. Magyarországon sincs egységes rendszer. 
Az öt nagy, regionális vízmû mellett mintegy 400 kisebb 
szol gáltató látja el a lakosságot. Míg a vezetékes ivóvíz 
majdnem mindenhol elérhetô, addig a csatornaháló zat 
mindössze a lakosság kétharmadának biztosítja a szenny-
vízelvezetést. Ennek növelése érdekében elindult egy 
program, amelynek célja, hogy a közeljövôben a csa tor -
názottság országos szinten megközelítse a 90%-os értéket.

1. Milyen jellemzôi vannak a jó ivóvíznek?
2. Miért fontos a szennyvíz megfelelô keze

lése, tisztítása?
3. A településen, ahol éltek
 a) honnan nyeritek az ivóvizet;
 b) hogyan történik a szennyvíz 
      elvezetése, tisztítása;
 c) hogyan történik az esôvíz elvezetése?
4. Ha lehetôséged van, látogass meg egy 

víz ellátással kapcsolatos telephelyet (pl. 
vízmûvet, víztornyot, víztározót vagy 
szenny víztisztítót)!
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A lakás vízvezeték-
hálózata
1.	 Kiadható	építési	engedély	olyan	házra,	amelyben	
	 nincs	megoldva	az	ivóvízellátás?
2.	 A	ti	lakásotokba	hogyan	jut	el	az	ivóvíz?
3.	 Melyek	a	vizeshelyiségek	a	lakásban?

18

7

A legfontosabb helyek a lakásban, ahol vízre van 
szükség: mosdó, mosogató, kád, zuhany, WC. 
A víz zel mûködô gépeknek (mosó- és mosogató-
gép, bojler, radiátorok, cirkó stb.) is ki kell alakíta-
ni külön vízvételi lehetôséget. Vízzel mûködô be-
rendezés a WC-tartály is. A víz kifolyása általában 
csaptelepeken keresztül történik, de minden sze-
rel vényre fel kell szerelni a víz elzárására szolgáló 
csapot vagy szelepet is.

1. Miért kell minden 
szerelvényhez kü-
lön elzáró szelep?

A lakás vízvezeték-hálózata alapvezetékbôl (fô-
ve zeték) és ágvezetékekbôl áll. A függôleges 
csö   veket felszállóvezetéknek nevezik. Fontos 
szem   pont, hogy minél kevesebb csô legyen a laká-
sok  ban, ezért az ún. vizeshelyiségeket egymás-
hoz közel helyezik el. A csôhálózatnak vissza  -
ürít hetônek kell lennie, azaz a közcsô felôl 
emelkedônek. A nyom vonal kialakításánál ügyelni 
kell a holtágak el kerülésére, amelyek ben megáll a 
víz és elszaporod nak a baktériumok. A hideg víz-
vezeték páralecsapódás veszélyének van kitéve, 
ami ellen párazáró szigeteléssel lehet véde kezni. 

A csö vek anyagának kiválasztásakor az alap-
vetô szem pont, hogy alkalmas legyen ivóvíz szál-

Egy mosdó alatti 
elzárószelep

lí tására. Régebben acél, illetve horganyzott acél 
volt a vízvezetékcsövek anyaga, mostanában réz, 
mûanyag. A kétféle fém együttes alkalmazá sánál 
körültekintônek kell lenni, mivel a vízbe kerülô 
réz ionok a horganyzott csô oxidációját idézik 
elô. A mûanyag csövek nem korrodálnak, felüle-
tükön nem vagy csak nehezen alakul ki lerakódás. 
Készítenek többrétegû csöveket fémbôl és mû-
anyagból, ahol a két anyag kedvezô tulajdonsá-
gai érvényesülnek.

A bejövô víz egy részét fel kell melegíteni, pél-
dául fürdéshez. Ezt az ún. használati meleg vizet 
általában gáz-, illetve vezetékes gáz hiányában 
elektromos árammal fûtött vízmelegítôkben állít-
ják elô.

2. Mit gondolsz, miért kell a használati meleg 
víznek ivóvíz minôségûnek lennie?

A vízmelegítôk olcsóbb változata az úgyneve-
zett átfolyásos típus. Ez azt jelenti, hogy csak ak-
kor melegíti fel a vizet, amikor az felhasználásra 
kerül. Ennek a megoldásnak egyik elônye, hogy 
nincs a tárolás miatti lehûlésbôl adódó veszteség. 
Hát ránya, hogy ez a berendezés egy csapot tud 
csak kiszolgálni.

Ha a lakásban több helyen van szükség meleg 
vízre – például a fürdôben és a konyhában is –, 
azok kiszolgálását egy berendezéssel, például 
táro lós rendszerû vízmelegítôvel – idegen szó-
val: boj lerrel – oldják meg. Ezek a készülékek a 
tartály ban lévô összes vízmennyiséget egyszerre 
melegítik fel a beállított hômérsékletre, majd hû-
lés vagy fogyás esetén visszamelegítik azt.

A legkorszerûbb megoldásnak a tárolós rend-
sze rû indirekt vízmelegítôk számítanak. Ennek 
meg valósítására központi, illetve távfûtés esetén 
van lehetôség. A használati meleg víz elô állítása a 
ka zán hôjével, legtöbbször a tartály aljában felte-
kert csôkígyón keresztül történik. Ezt nap kol lek-
to ros vízmelegítéssel is kiegészíthe tik. 
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1. A sárgarépát hol és hogyan tárolnád téli re?
2. Mi a komposzt?
3. Hogyan védekeznél a biokertben a le vél

te tû ellen?

192  Termés betakarítása, tárolása

Érdekesség

?
197  A lakás vízvezetékhálózata

A háztartásokban keletkezett szennyvizet is ösz-
sze kell gyûjteni, és bele kell vezetni a közcsator-
nába vagy ennek hiányában a zárt szenny víz-
tá  rolóba. A csatornahálózat épületen belül 
leg   gyakrabban gravitációs rendszerû. 

A csatornahálózatok két legfontosabb követel-
mé nye a bûzelzárás és a tisztíthatóság. Törekedni 
kell a minél rövidebb nyomvonalra, és kerülni kell 
az iránytöréseket. Az épületen belüli csatornahá-
lózat leggyakoribb anyaga a tokos kötésû PVC, 
esetleg a PE (polietilén) lefolyócsô.

Egy épületnél nem szabad elfeledkezni a csapa-
dékvíz összegyûjtésérôl és elvezetésérôl sem, illet-
ve a teraszok és a lapostetôk összefolyóiról.

3. Hova kell elvezetni a csapadékvizet?

Érdekességek

A legkorszerûbb melegvíz-tárolók automatikáról 
vezérelve a tárolt víz idôszakonként 70 °C fölé me-
legítésével védekeznek az ún. legionella baktériu-
mok elszaporodása ellen. Viszonylag hosszabb me-
leg vizes csövek esetén a csôben lévô víz kihûlése 
ellen a csôszigetelésen kívül ún. cirkulációs hálóza-
tot alkalmaznak.

A napkollektor bekötése a ház melegvíz-ellátó rendszerébe

Biológiai szennyvíztisztító tartály

víz- és csatornaszerelés

A tárolós rendszerû víz me legítô kiválasztásánál a tar-
tály térfogatán kívül figyelni kell a felfûtési idôre is. Egy 
100 l-es villanybojlernek például a felfûtési ideje 4 óra.

szolárkör tárolókör

tárolótartály

kazánkör

kollektor kazán

1. Mik a vízvezetékhálózat kialakításának 
legfontosabb szempontjai?

2. Milyen megoldásai léteznek a meleg víz 
elôállításának?

3. Milyen szempontok szerint kell kialakíta ni 
egy lakás szennyvízelvezetô csô há ló za tát?

4. Milyen anyagokat használnak a vízveze
ték hálózat kialakításánál?

5. Milyen szakmájú emberek dolgoznak egy 
ház vizeshelyiségeinek kialakításán?

6. Nézz utána a napkollektorok mûködési 
elvének, típusainak!

7. Nézz utána, hogyan mûködik a biológiai 
szennyvíztisztító tartály!

Biológiai szennyvíztisztító tartály

víz- és csatornaszerelésvíz- és csatornaszerelésv

1

2

villanybojler
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Az ember képes a szélsôséges körülmények-
hez is alkalmazkodni, de szeretné, ha lakásának  
hômérséklete ideális lenne a külsô idôjárási 

viszonyok tól függetlenül. Ezt 
nyáron hûtéssel, télen fûtéssel 
érik el. A lakás különbözô he-
lyi ségeinek – a bennük folyó el-
térô tevékeny ség miatt – el té rô 
az ideális hô mér séklete.

1. Melyik a lakás leghidegebb és legmelegebb 
helyisége? Mit gondolsz, mi ennek az oka?

A fûtéshez legtöbbször elégetünk valamilyen 
energiahordozót, ami lehet szilárd (például fa, 
szén, biomassza,	pellet), folyékony (például olaj), 
esetleg lég  nemû (földgáz, biogáz, propán-bután 
gáz, vá rosi gáz).

A lakossági vezetékes gázszolgáltatás föld  -
 gázt juttat el a háztartásokba. A földgáz igen vál-
to zatos összetételû gázkeverék, de 85-90%-ban 
me tán (CH4) alkotja. A kitermelt nyers gázt elôször 
meg kell tisztítani azoktól a káros anyagok tól (pl. 
kén-dioxidtól), amik megtámad hatnák és tönkre-
tehetnék a csôvezetékek anyagát. Az eredetileg 
színtelen, szagtalan földgáz orr facsaró „illatát” a 
szállítás elôtti szagosítás so rán nyeri el.

2. Mit gondolsz, miért van szükség a földgáz 
sza  gosítására?

A más-más anyagok elégetéséhez eltérô szer ke-
zetû tüzelôberendezésre van szükség, de létez nek 
ún. vegyes tüzelésû kályhák, illetve ka zá nok is.

3. Az egyes tüzelôanyagok közül melyek a meg-
újulók?

Egyes fûtésmódoknál nincs szükség égésre, a me-
legítéshez szükséges hôt másfajta energia for-
rásból nyerik, például elektromos áramból vagy 

geotermikus	 energiából. Ezek közül az elek tro-
mos hôsugárzókat és a szintén elektromos áram -
mal mûködô ún. olajradiátorokat általában csak 
kiegészítô fûtésre használjuk. A kiegészítô fû tésre 
akkor van szükség, ha egyes helyeken ma ga  sabb 
hômérsékletre van szükség, mint amit az állandó 
fûtés biztosítani tud.

Egyedi fûtésmódoknál a tüzelôberendezés 
egyben a hôleadó készülék is, hiszen közvetlenül 
a fûtendô helyiség levegôjének hômérsékletét 
emeli. Ilyenek például a kandalló, a cserépkályha, 
a szén- vagy fatüzelésû vaskályhák, az olajkály-
hák, a gázkonvektor. 

4. Hogyan fûtötték a régi parasztházakat?
5. Melegítésen kívül mire jó még egy kályha a 

lakásban?

Az egyedi fûtésmódok elavultnak számítanak. 
A kandalló vagy a búbos kemence ma már elsô-
sorban hangulatelem egy szobában, nem fûtô-
berendezés. Egy új épület fûtését általában köz-
ponti rendszerrel oldják meg.

A kazánok szerkezete általában három rész-
re ta golódik. Az égéstérben zajlik maga az égés.
A víz térben lévô csövekben melegszik fel a 
fûtôvíz. Az égéstermékeket a füstjáratokon ke-
resztül veze tik a kéménybe úgy, hogy közben a 
füstgázok átadják a hôenergiájuk nagy részét 
a fûtôvíznek.

A mai központi fûtésrendszerek kazánjai elsô-
sorban földgázt, esetleg olajat égetnek.

Legkisebb változatuk a falra szerelhetô „cirko”, 
amely alkalmas egy lakás, esetleg egy kisebb csa-
ládi ház fûtésének és melegvíz-ellátásának kiszol-
gálására. Ez vezetékes gázt éget.

Tüzelôberendezések,
fûtôanyagok
1.	Miért	van	szükség	fûtésre?
2.	Milyen	a	lakásotok	fûtési	rendszere?
3.	Mennyire	vagy	elégedett	vele?	

20

8

Az ember képes a szélsôséges körülmények

viszonyok
nyáron hûtéssel, télen fûtéssel 
érik el. A lakás különbözô he
lyi
térô tevékeny
az ideális hô

hálószoba: 18-19 °C

nappali: 21 °C

konyha: 21 °C

fürdôszoba: 23-24 °C

dolgozószoba: 20 °C

Gázvezeték
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6. Miért veszélyesebb a nem tökéletes égés so-
rán keletkezô szén-monoxid (CO) a szén-di-
oxidnál (CO2)?

A tüzelôanyagokban mindig vannak egyéb 
szennyezô anyagok is – például a vízzel erôs 
savvá alakuló kén. 

A hagyományos szilárd tüzelésû kályhák, ka-
zánok – elsôsorban az egyre szigorodó kör-
nyezetvédelmi elôírások miatt – már nem fe-
lel nek meg a kor követelményeinek. A szilárd 
tüzelôanyagok – szén, fa – égetésénél a füst gá-
zo kon kívül szilárd égéstermék, korom és ha-
mu is keletkezik. Ugyanakkor szilárd tüzelés 
ese  tén a háztartásban ke letkezô éghetô hul la-
dé kok energetikai hasznosítása helyben meg-
oldható. A korszerû kazánokban tisztán, na gyon 
ke vés füst keletkezése mellett, nagy ha té  kony-
ság  gal égethetôk el ezek az anya gok is. A szén 
keverhetô biofûtôanyagokkal, így haszná la-
ta ökológiailag sokkal kedvezôbb, mert a kü-
lön bözô fûtôanyagokban lévô szen nye   zô dé sek 
sem  legesíthetik egymást.

7. Mit nevezünk biofûtôanyagoknak?

A tûzifa égetése nehezen automatizálható, ezért 
he lyette pelletet, faaprítékot használnak, me lyek 
kisebb szemcseméretük miatt jól ada golha tók. 
Egyes szilárd tüzelésû kazánokban lehe tôség van 
a háztartási papírhulladék, fa hul ladék, kerti hul-

Tüzelôberendezések,
fûtôanyagok
1.	Miért	van	szükség	fûtésre?
2.	Milyen	a	lakásotok	fûtési	rendszere?
3.	Mennyire	vagy	elégedett	vele?	

A földgáz „elôdje” (hazánkban 1988-ig) a városi gáz 
volt, amelyet nem bányásztak, hanem gázgyárakban állí-
tot tak elô. Ez azonban szén-monoxid- (CO)-tartalma mi-
att mérgezô volt. A földgáz nem mérgezô, de belélegzése 
oxi génkiszorító hatása miatt ájulással, szélsôséges eset-
ben fulladással jár.   

A fogyasztókig vezetô út három részhálózatból áll. 
A táv vezeték-hálózat sok ezer kilométeren keresztül 
szállítja a földgázt a lelôhelytôl – például Szibériából – 
a nagy gázszolgáltatók regionális hálózataiba. A re-
gioná lis hálózatokból a földgáz végül a helyi elosztó-
há lózatokon keresztül jut el a fogyasztókhoz.

A fa fûtôértéke erôsen függ a nedvességtartalomtól. 
Minél nedvesebb a fa, annál kisebb a fûtôértéke. A fa 
tárolásánál figyelembe kell venni, hogy jól szellôzô, fe-
dett helyen tároljuk a tûzifát.

A mezôgazdasági termelés során keletkezô növényi 
anyagok, maradékok, hulladékok préselve, pelletálva ki-
váló fûtôanyagokká alakíthatók. A fával ellentétben ezek 
a növények évente újra megnônek, learatják, kaszálják 
ôket. A betakarítás során sok por, homok kerül a növé-
nyi részek közé, ezért az agripellet hamutartalma jóval 
magasabb, mint a fa tiszta belsejébôl készített fapelleté. 

Egy köbméter gáz helyettesítésére kb. 2 kg közepes 
fûtôértékû barnaszén kell. Ez azt jelenti, hogy például egy 
át lagos 100 m2-es családi ház fûtésének éves szénszük-
séglete 5–8 tonna, aminek tárolásához 8 m3 hely kell. 
A sze net száraz helyen tároljuk, és ne halmozzuk több 
méteres vastagságba, mert hajlamos az öngyulladásra. 
A szén bel sejében lassú oxidáció zajlik, melynek hôje
1,5–2 m feletti szénréteg esetén felhalmozódik. A fo-
lyamatot gyorsítja, ha a szén túl nedves, például elázik. 
Amint megjelenik az öngyulladás füstje, szét kell lapátolni 
a halmot, és vízzel lo csolva hûteni kell a szenet.

ladék elégetésére is. Arra azonban nagyon kell 
vigyázni, hogy ne tüzeljünk el különbözô vegy-
szerekkel kezelt fát, illetve mûa nyag hulladé ko-
kat, mert a füstgázokkal mér gezô, rákkeltô anya-
gok jutnak a le vegôbe. 

Érdekességek

8   Tüzelôberendezések, fûtôanyagok 21

Gázvezeték

Túlnyomásos gázégôs kazán mûködési vázlata

?
1. Mit gondolsz, a fenti fûtésmódok közül 

melyiket lehet a legolcsóbban megvaló
sítani?

2. Melyik fûtésmód szennyezi legkevésbé a 
la kást?

3. Melyik fûtésmód szennyezi a legkevésbé 
a lakóhely környezetét?

4. Mi a legfontosabb különbség az egyedi 
és a központi fûtés között?

5. Nézz utána azoknak a tüzelôanyagoknak, 
amelyekrôl szó volt a leckében! 

1

2

3

víztér (hôcserélô) füstelvezetés

égéstér légbefúvással
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A fûtés
1.	Mit	nevezünk	központi	fûtésnek?
2.	Mi	a	legfontosabb	különbség	a	központi	fûtés	
	 és	az	egyedi	fûtés	között?
3.	Milyen	fontosabb	kazántípusokat	ismersz?	

22

9

Egyedi fûtésrôl beszélünk, ha a fûtôberende	zés	
a fûtendô helyiségben van. Központi	 fûtésnél a 
fû tôberendezés a fûtendô épületben van. Táv	fû-
tés  nél egyetlen tüzelôberendezés több épületet 
is fût. 

A távfûtés az egyik legkényelmesebb fûtési 
mód. Legnagyobb elônye, hogy a tüzelôanyag 
elé ge tése a lakóhelytôl távol történhet, így az 
nem szennyezi a lakások közvetlen környezetét. 
Ahol van ilyen lehetôség, ott nemcsak a nagyobb 
ház   töm bök, lakóépületek csatlakozhatnak rá, ha-
nem a kisebb családi házak is.

Központi fûtésnél a nagyobb teljesítményû 
fûtôberendezések (kazánok) az égéskor felszaba-
duló hôvel vizet melegítenek, amit szivattyú se-
gít  ségével eljuttatnak egy zárt csôrendszeren 
ke resztül a hôleadó berendezéshez. Ezek leg-
gyak  rabban falra szerelt radiátorok, de egyre 
nép szerûbb a padlófûtés, ahol a padlóburkolat 
alá lerakott csôrendszerben kering a meleg víz, 
illet ve létezik már fal-	és	mennyezetfûtés	is.

Hagyományos elhelyezésû fûtôberendezések 
ese tén a padló felett van a leghidegebb és a plafon 
kö    zelében a legmelegebb. Padlófûtésnél ez pont 
for  dított, hiszen az a padló feletti légréteget fûti, 
rá adásul a légrétegek hômérséklet-különbsége is 
sok kal kisebb. Ha a padlófûtés alacsony, 35–42 °C-os 
hômérsékletû fûtôvízzel üze mel, már nem ka-
varja fel a port, így allergiások számára is java-

Padlófûtés csôrendszerePadlófûtés csôrendszere

solt. Az alacsonyabb padlóhômérséklet miatt a 
fûtéscsövek már nemcsak hidegburkolattal, ha-
nem megfelelô fa- és laminált padlólapokkal is 
lefedhetôk. Ráadásul nem akadályozza a helyiség 
berendezhetôségét.

A radiátorokon, fûtéscsöveken áthaladva a 
víz leadja a hôt a helyiségnek. Azt a csôszakaszt, 
amelyikben a fûtôvíz a hôleadó irányába ha-
lad, elôremenô vezetéknek, míg a kilépô, alacso-
nyabb hômérsékletû vizet tartalmazó csôszakaszt 
visszatérô vezetéknek nevezzük. A korszerû ra-
diátoros fûtési rendszerek kétcsöves rendszerek, 
ahol a radiátorok párhuzamosan vannak össze-
kötve egymással.

A csôhálózat kialakításának általános szem-
pontja, hogy a fûtési rendszert feltöltéskor légte-
leníteni lehessen. A légtelenítés a korszerûbb rend-
szereknél már önmûködôen történik. Amen nyi ben 
a rendszer valamely pontján megszorul a le vegô, 
az megzavarja a fûtôvíz áramlását. A vízben oldott 
oxigén (levegô) a fûtési rendszer oxidá cióját, idô 
elôtti elhasználódását okozza. A kor szerû, zárt tá-
gulási tartállyal felszerelt fûtési rendszerekben ez 
a veszély már nem áll fenn.

A távfûtés abban tér el a központi fûtéstôl, 
hogy a kazánban felmelegített magas hô mér sék-

A központi fûtés vázlata – vízmelegítési kör

melegvíz-csõ

-

-
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A fûtés
1.	Mit	nevezünk	központi	fûtésnek?
2.	Mi	a	legfontosabb	különbség	a	központi	fûtés	
	 és	az	egyedi	fûtés	között?
3.	Milyen	fontosabb	kazántípusokat	ismersz?	

Érdekességek

?
1. Mik az azonosságok és a különbségek a 

központi és a távfûtés között?
2. Miért padlófûtéssel lehet a legkevesebb 

energia befektetésével elérni az ideális 
átlaghômérsékletet?

3. Mi az alapvetô különbség a fûtôvízzel és a 
használati meleg vízzel szemben támasz
tott követelményekben?

4. Nézz utána, hogyan mûködik a termo
sztatikus szelep!

239   A fûtés

letû vizet vezetik el az egyes épületekbe, ahol az 
a hôközpontban egy hôcserélôn keresz tül melegí-
ti fel az épület fûtôvizét. A központi és a távfûtés 
egyik elônye, hogy az épület fû tésén kívül annak 
me legvíz-szükségletét is el tudja látni.

1. Milyen követelményeket támasztanál egy 
kor szerû fûtési rendszerrel szemben?

A fûtési rendszertôl elvárjuk, hogy az jól szabá-
lyozható, kényelmes, gazdaságos legyen, és le he-
tôleg minél kisebb mértékben szennyezze a kör-
nyezetet. Nincs olyan fûtési mód, amely ezeknek 
a feltételeknek egyszerre megfelelne, de a helyi 
adottságokat figyelembe véve, körültekintô ter-
vezéssel meg lehet találni az optimális megoldást.

A szabályozhatóság nemcsak azt jelenti, hogy 
a helyiségek hômérséklete a lehetô legkisebb 
tûréssel tartsa a megadott hômérsékletet, de azt is, 
hogy egy napszakon belül elôre beprogramozhas-
suk azt. Például napközben, ha senki nem tartóz-
kodik a lakásban, lehet hidegebb, délután vi-
szont, amikor hazaérkezik a család, már legyen 
kel lemesen meleg. Ennek továbbfejlesztett válto-
zata, amikor a rendszerbe távolról, például egy 
te lefonhívás segítségével, be lehet avatkozni, és 
meg változtatni a beállított hôfokot. 

Egyedi fûtésnél a szabályozás nagyon nehéz-
kes, hiszen ott csak az elégetett tüzelôanyag 
men nyiségével lehet változtatni a leadott hôt. 
Olaj- vagy gázfûtésnél ez a folyamat bizonyos 
mér tékig automatikussá tehetô. Központi, illetve 
táv fûtésnél már sokkal több helyen be lehet avat-
kozni a rendszerbe. Lehet változtatni a fûtôvíz hô-
mérsékletét, a keringetôszivattyú fordulatszámá-
nak változtatásával a szállított víz mennyiségét 
vagy a hôleadón elhelyezett szelepekkel az azo-
kon átfolyó víz mennyiségét.

A hômérséklet-érzékelôt, mely beavatkozik a 
fûtési folyamatba, elhelyezhetjük az épületen be-
lül vagy kívül. A kívül elhelyezett hômérséklet-
érzékelés esetén a folyamat vezérelt, hiszen a 
rendszernek nincs visszajelzése a fûtendô helyi-

ségek hômérsékletérôl. A távfûtött rendszerek 
nagy része ma még így mûködik. Elônye, hogy 
gyorsabban tud reagálni a kinti hômérséklet vál-
tozására, hamarabb tudja emelni a hôleadókhoz 
eljuttatott hô mennyiségét. Ha az épületben 
egyetlen hôérzékelô (termosztát) van, nincs lehe-
tôség a helyiségenkénti hôfokszabályzásra, és 
nem érzékeli az egyes helyiségekben történt vál-
tozást (pl. ablaknyitás, elektromos gépek hasz -
nálata, napsütés), így az egyes helyiségek a 
hômérséklet-érzékelô ellenére is lehetnek alul- 
vagy túlfûtöttek. Jobb eredményt érhetünk el, 
ha minden kétcsöves radiátort, illetve padlófûtési 
kört külön termosztatikus szeleppel szerelünk fel, 
mert így azok egymástól függetlenül szabályoz-
hatók. Létezik olyan megoldás is, ahol a lakásban 
talál ható összes szelepen a megkívánt hô fokokat 
egyetlen központi kapcsolótábláról állítják be, 
elektro nikus távirányítással. És innen már csak 
egy lépés a telefonhívás.

A korszerû szabályozás egyszerre használja a 
külsô és belsô hômérsékleten alapuló irányítást. 
A rend szer alapértékeinek beállítása a kazánnál 
és a kering etôszivattyúnál a külsô hômérséklet 
alapján történik, míg a hôleadókon lévô ter mo-
sz ta tikus szelepek végzik a „finomhangolást”.

1

2

A padlófûtést már az ókori rómaiak is alkalmazták. A pad-
ló alatt kialakított csatornákon keresztül vezették el az 
égéskor keletkezô füstgázokat, így melegítve a termeket.

A fûtési rendszert elôírt minôségû lágy vízzel szükséges 
feltölteni. Erre elsôsorban a vízkôlerakódás megelôzése 
céljából van szükség. A vízkô csökkenti a hôátadás ha-
tásfokát, szélsôséges esetben kazánrobbanáshoz is ve-
zethet.
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Hûtés, szellôzés
1.	Mennyire	volt	meleg	az	elmúlt	nyár?
2.	Hogyan	védekeztetek	a	nagy	meleg	ellen?
3.	Milyen	hûtési	módokat	ismersz?

24

10

Nyáron fûtés nélkül is meleg van. Néha annyira 
elviselhetetlen a forróság, hogy azt csökkenteni 
szeretnénk. A legegyszerûbb a ventilátor, mely a 
helyiség levegôjét keringteti. A létrehozott le ve-
gôáram gyorsítja a bôrön lévô izzadtság párolgá-
sát, így keltve hidegérzetet. Sok klímaberendezés 
is a belsô levegôt hûti és keringteti. Ezek haszná-
lata esetén rend szeres szellôztetéssel kell gondos-
kodni a friss levegô pótlásáról.

1. Van a közeletekben légkondicionált, illetve 
klimatizált épület vagy üzlet?

2. Hogyan jellemeznéd?

Az ablak- és mobilklímák a kívülrôl beszívott 
levegôt hûtik és juttatják a helyiségbe, miközben 
egy másik csövön keresztül kifújják az elhasz náltat. 
Mûködésük a kompresszoros hû tés elvén alapul. 
Ez a készüléktípus csak akkor üzemeltethetô gaz-
daságosan és hatékonyan, ha a flexibilis csövet 
nem egy ajtó- vagy ablak ré sen keresztül vezetik 
ki a szabadba, hanem a csô méretének megfelelô 
fali kivágáson. Bizonyos modellek fûtenek is, sôt 
néhány széria távirányítóval is mûködtethetô, en-
nek ellenére ez a típus viszonylag korszerûtlen és 
hangos. 

Ahhoz, hogy egy helyiségben jól érezzük ma-
gunkat, nem elég a megfelelô hômérséklet. Hôér-
ze tünket nagyban befolyásolja az úgynevezett re-
latív páratartalom.

Magasabb páratartalomnál – a bôr mérsékel-
tebb kipárolgása miatt – az ember melegebbnek 
érzi a levegôt. Általánosan a 40–60% relatív pára-

tartalom az ideális. A 40%-nál alacsonyabb pára-
tartalmú levegô szárítja a légutak nyálkahártyáit, 
köhögést, fáradtságot, fejfájást, nyugtalan alvást 
okoz. A 60% fölötti túl párás levegô 
falgombásodást okozhat, és segíti a 
poratka szaporodását. A fûtés nö-
veli a levegô pára megkötô képes-
ségét, tehát csökkenti a relatív pá-
ratartalmat. Párásítani, azaz vizet 
juttatni a levegôbe sokféleképpen 
lehet, a radiátoron elhelyezett vizes 
tálkától kezdve az elektromos páro-
logtatókig. 

3. Milyen a ti lakásotok páratartalma?
4. Szoktatok párásítani?

Túl magas páratartalom esetén pá-
rátlanítani kell. Erre is többféle meg-
oldás létezik. A leg egyszerûbbek a 
tab lettás készülékek, de azok pára-
megkötô képes sége csekély. Az 
elektromos készülékek beszívják 
a helyiség levegôjét. A levegô pá-
ra tartalma a készülék hideg felü-
letén lecsapódik, és az így kapott 
víz egy tartályban összegyûlik. 
A szá raz le vegôt visszamelegítve 
jut  tat ják vissza a helyiségbe.

A jó minôségû levegô por-, pollen- és kórokozó-
mentes, magas oxigéntartalmú, kellemes illatú. 
Szagelszívásra, szellôzésre sok helyen használnak 
a WC-ben, esetleg a fürdôszobában elektromos 
ventilátort. A konyhai szagelszívók a fôzés során 
keletkezô kellemetlen szagokat kívánják kiszûrni 
papírszûrôn vagy a szabadba kivezethetô csövön 
keresztül.

5. Miért fontos a lakások megfelelô szellôzése?
6. Hogyan lehet hagyományos módon szel lôz-

tet ni?
7. Nálatok milyen elszívók, ventilátorok mûköd-

nek?

Manapság külön szakma – a légtechnika – foglal-
kozik az épületek megfelelô szel lô zô rend sze-
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Hûtés, szellôzés
1.	Mennyire	volt	meleg	az	elmúlt	nyár?
2.	Hogyan	védekeztetek	a	nagy	meleg	ellen?
3.	Milyen	hûtési	módokat	ismersz?

?
1. Milyen adatai, jellemzôi vannak a meg

felelô klímájú levegônek?
2. Milyen egészségkárosító hatásai lehetnek 

egy nem megfelelô levegôjû lakásnak?
3. Milyen elvárásaink vannak egy jó klímá

val szemben?
4. Miért kell rendszeresen tisztítani a split

klímákat?
5. Nézz utána, mennyibe kerülnek a lég kon

di  cionáló berendezések! 
6. Melyik évszakban elônyös a hô vissza nye

rôs klíma alkalmazása?
7. Miért tudja a talajkollektor nyáron csök 

kenteni, télen növelni a levegô hô mér sék
letét?

2510  Hûtés, szellôzés

rének tervezésével, kialakításával, mely egy-
szerre, lehetôleg egy berendezés segít sé gével 
kívánja megoldani az összes problé mát.

A legelterjedtebb splitklímák két részbôl áll-
nak: az úgynevezett kültéri és beltéri egységbôl, 
de létezik olyan típus is, ahol egy kültéri egy-
séghez kettô vagy több beltéri egység tartozik.  
A több beltéri egység elhelyezhetô különbözô 
he lyiségekben, és egymástól függetlenül mû köd-
tethetôk. Vannak csak hûtô-, és vannak hûtô-fûtô 
készülékek is. A kazettás klíma annyiban tér el a 
splitklímától, hogy a beltéri egysége álmennye-
zetbe építhetô.

A légcsatornás hûtés a beltéri egység által ki-
fújt hideg levegôt elôre kiépített és hôszigetelt 
lég  csatornán keresztül juttatja el a helyiségekbe. 
A klíma szûrôit és a légcsatornákat évente leg-
alább egyszer tisztítani és fertôtleníteni kell. A hô -
visszanyerôs szellôzôk a lakásban keletkezô és a 
szellôzôberendezésen keresztül távozó elhasz-
nált levegô hôtartalmának 90%-át képesek ki-
vonni – visszanyerni –, így télen akár a fûtési költ-
ség felét is megtakaríthatják. A rendszer részei a 
hô visszanyerô szellôztetôgép, a légcsatorna-há -
ló zat a befújási és elszívási pontokkal, az elô me-
le gítô (illetve elôhûtô) rendszer. A magasabb hô-
mérsékletû elhasznált levegô és a külsô, hidegebb 
friss levegô a gép belsejében egy úgynevezett ke-
reszt ellenáramú hôcserélôben elhalad egymás 
mellett. Ezáltal a kintrôl beszívott friss levegô fel-
me  legszik, az elszívott, elhasznált levegô pedig le-
hûl. A rendszer a felmelegített friss levegôt fújja 
be az épületbe. A szellôztetôgép mû ködéséhez 
áramra van szükség, de ennek költsége töredéke 
a fû tésnél megtakarított energia árá nak.

A szellôzôrendszer gazdaságosságát tovább nö-
velhetjük, ha a beszívott friss levegôt egy föld-
be leásott vízszintes csôszakaszon, úgynevezett 
talajkollektoron keresztül vezetjük be az épületbe.  
A geotermikus hôcserélô télen felmelegíti, nyáron 
lehûti a rajta keresztüláramló levegôt.

Érdekességek

Parlament – szellôzônyílások

1
A klíma elnevezés az éghajlat szóból származik, és a 
képzeletben olyan éghajlathoz, idôjáráshoz kapcsoló-
dott, amely az emberi tartózkodásra kellemes vagy va-
lamilyen célra, tevékenységre a legjobban megfelel.

A vízmolekulák egy részét megkötik a levegô ré szecskéi. 
A levegô relatív páratartalma a levegôben lévô szabad 
vízgôzmennyiséget fejezi ki %-os arányban.

Az Országház épületét már építésekor ellátták a ma-
ga nemében egyedülálló légkondicionálással. Az 
épü  let alatt légaknák és ventilátorok juttatják el a 
friss levegôt az épület minden részébe. A levegô be-
szí  vásánál a szellôzônyílásokat szökôkutakkal kom - 
bi   nálták, így gondoskodtak a beáramló levegô meg-
felelô páratartalmáról. A csatornákon keresztül a le-
ve  gô bejuthat a termekbe közvetlenül is, de bejuthat 
fû tôkamrákon keresztül is. Nyáron a fûtôkamrákba jég-
tömböket raktak, azzal hûtötték az épületbe befú vott 
le ve  gôt. 

Tulajdonképpen még ma is ezen a rendszeren keresztül 
történik az épület szellôztetése, igaz, most már az 
alagsorban meglévô klímaberendezések segítségével. 
Az Országházban valósult meg Közép-Európa elsô 
távfûtése is, tekintettel arra, hogy a kazánok az épületen 
kívül helyezkednek el.

3

2

4

Parlament – szellôzônyílások
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Háztartási hulladékok
1.	Sorolj	fel	háztartási	hulladékokat!
2.	Hogyan	tudnád	csoportosítani	a	háztartási	hulladékokat?

11

A hulladék megjelenése az emberiséggel egy -
 i dejû. A természetben nem termelôdnek feles le-
ges anyagok.

Nem minden hulladék szemét. Hulladéknak 
azokat az anyagokat nevezzük, amelyek ke let  ke -
zésük helyén haszontalanná válnak, de anyag  faj-
tánként, külön kezelve, szelektíven gyûjt ve újra-
hasznosíthatók.

A szemét olyan haszontalanná vált anyag, ame-
lyet már nem tudunk vagy nem akarunk tovább 
hasz nálni. Ezek a gazdaság körforgalmából ki   ke-
rülô, általában vegyesen tárolt anyagok.

1. Hogyan csoportosítottuk a hulladékokat ke-
letkezési helyük szerint?

A hulladékok csoportosítása

Eredetük szerint lehetnek: termelési hulladékok, 
települési hulladékok, veszélyes hulladékok.

A települési hulladékok lehetnek: szilárd, folyé-
kony, inert és biohulladékok.

Halmazállapotuk szerint lehetnek: szilárd, fo-
lyé kony, iszapszerû vagy gáznemû hulladékok.

Anyaguk szerint lehetnek: textil-, fém-, mû-
anyag-, üveg-, papírhulladék, szerves hulladék, 
ke  vert anyagok, veszélyes hulladék.

2. Mondj példát mindegyik hulladéktípusra!

A hulladékok megoszlása Magyarországon

3. Olvasd le a kördiagramról a „Nem veszélyes 
termelési hulladék” arányát (hány százalék)!

4. Mi tartozhat az egyéb hulladékba?

A háztartásban keletkezô hulladékok
további csoportosítása

A háztartási hul ladékok összetételét a kördiag-
ram mutatja:

5. Olvasd le a diagramról, melyik hulladéktípus-
ból keletkezik a legtöbb!

6. Hogyan lehetne ennek a hulladékfajtának a 
mennyiségét csökkenteni? Te mit tudnál ten-
ni ennek érdekében?

21%

76%
3%

Veszélyes hulladék

Egyéb hulladék

Nem veszélyes termelési hulladék

18,5%

6,5%

5,2%

3,1%

10,5%

10,9%
9,5%

2,6%
0,5%

24,4%

3,6%
1,8% 3%

mûanyag 18,5%
papír 6,5% 
fém 5,2%
biológiailag lebontható 3,1%
nem osztályozható (nem éghetõ) 10,5%
nem osztályozható (éghetõ) 10,9%
kis szemcseméretû hulladék 9,5%
higiéniai 2,6%
veszélyes hulladék 0,5%
üveg 24,4%
textil 3,6%
kompozit (társított) 1,8%
karton 3,0%
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?1. Hogyan csoportosítottuk a háztartási hul
ladékokat?

2. Mit nevezünk veszélyes hulladéknak?
3. Hova sorolnád az elhasznált sütôolajat?

A települési szilárd hulladék fajtái:
–  háztartási hulladék, amely az emberek mindennapi 

élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés 
céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös 
használatú helyiségeiben és területein, valamint az 
intézményekben keletkezik;

–  közterületi hulladék, amely a közforgalmú és zöldterü-
leten ke let kezik.
A háztartási hulladékhoz hasonló jellegû és össze-

tételû hulladék a gazdasági vállalkozásoknál keletkezô 
– külön jogszabályban meghatározott –, veszélyesnek 
nem minôsülô szilárd hulladék.

A kommunális (háztartási) folyékony hulladék (szenny-
víz) fô tömegét alapvetôen a szennyvíziszap, a nyers-
iszap, a csatornaiszap és a rácsszemét adja. Ebbe ke-
rülnek azok a vegyszerek (mosószerek, tisztítószerek, 
mosogatóvíz stb.), anyagok is, melyeket a lefolyóba, 
WC-be öntünk.

27

Háztartási hulladékok
1.	Sorolj	fel	háztartási	hulladékokat!
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11  Háztartási hulladékok

A hulladékok környezeti hatásai

A keletkezô hulladékok tulajdonságaik alapján 
más és más hatást fejtenek ki környezetünkre. 

Egyes hulladékok komoly betegség forrásai le-
hetnek, mások „csak” csúnyák, és ezzel zavarják 
környezetünket, befolyásolják közérzetünket.

A hulladékok hatásai lehetnek egészségi és 
anyagi természetûek. Károsíthatják a környezeti
elemeket, a levegôt (füstök, gázok), a felszíni 
és felszín alatti vizeket (vegyszerek kiöntése), 
az élôvilágot, a tájat és az épített környezetet.

Környezetre gyakorolt hatásuk alapján két 
nagy csoportot különböztethetünk meg:
  környezetre nem veszélyes hulladékok,
  környezetre veszélyes hulladékok.

A környezetre veszélyes hulladékokat to-
vább csoportosíthatjuk: mérgezô, fertôzô, tûz- és 
robba násveszélyes, mutagén (mutációt okozó), 
kor  rozív, radioaktív hulladékok. 

Amennyiben a hulladék bármely felsorolt tulaj-
donsággal bír, vagy összetétele ismeretlen, veszé-
lyes hulladékként kell kezelni. 

Veszélyes hulladéknak számítanak azok az 
anyagok, amelyek az emberi egészségre vagy 
életre károsító hatást fejtenek ki. A veszélyesnek 
minôsülô hulladékok kezeléséhez és szállításához 
engedély szükséges, és származási helyét doku-
mentálni kell.

A háztartási hulla-
dékok között éppúgy 
ta lálunk környezetre 
veszélyes hulladékot, 
mint az ipari ter me-
lésben, tehát egyik 
terület sem elha nya -
golható. Egyre na-
gyobb figyelmet kell 
for    dítanunk a ve szé -
lyes anyagok tá ro    lá-

hulladékok a háztartásban 
(Forrás: Sulinet Tudásbázis)

sára, ár tal    mat la ní tására, mert azok hosszan tar tó 
és esetleg most még nem is teljes körûen ismert 
hatásokkal rombolhatják a ter mészetet, az élô-
világot.

A veszélyes anyagokat tartalmazó vegyszerek, 
festékek csomagolásán piktogramok jelölik az 
anyag legfontosabb veszélyes tulajdonságát. Eze-
ket már 6. osztályban tanultad. Ismételd át!

0 5 10 15 20 25 30 35

Magyarországon évente képzõdõ hulladékok
mennyisége (70-75 millió tonna)

Települési folyékony 
hulladék

Települési szilárd
hulladék

Építési törmelék

Mezõgazdasági
hulladék
Ipari és egyéb gazdálkodói
nem veszélyes hulladék

Veszélyes hulladék

millió tonna

0,5

4,6

10,0

35,0

21,5

3,4

Érdekesség
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A háztartási hulladékok
kezelése
1.	Miért	keletkezik	egyre	több	hulladék?
2.	Miért	fontos,	hogy	szelektíven	gyûjtsük	a	hulladékot?

12

Életszínvonalunk emelkedésével egyre több hulla-
dékot termelünk.

1. Ismételd át, mit tanultál 6. osztályban a hul-
ladékkezelés lépéseirôl!

A hulladékkezelés szempontjából fontosak a hul-
ladékok fizikai, kémiai, biológiai jellemzôi.

Fizikai jellemzôik: a mennyiségük és az össze-
té telük minôsége (papír-, fém-, mûanyag, üveg-
hulla dék, kombinált összetételû hulladék).

A széles körû kémiai jellemzôk közül a legfonto-
sabbak a kémhatás, a nitrogén-, a foszfor-, a ká-
lium tartalom és a szén–nitrogén aránya.

A mikroorganizmusok – köztük a fertôzô be-
tegségeket terjesztô kórokozók – jelenléte a hul-
ladék bio lógiai jellemzôje.

A hulladék kezelését – ez lehet hasznosítás, át-
me neti tárolás vagy ártalmatlanítás – a hulla dék-
gaz dálkodási törvény szabályozza.

Hasznosítás

A hulladék hasznosítása másodnyersanyag (üveg, 
papír, fémek, mûanyagok, textil) visszanyerését 
jelenti az ipar számára. 

A szerves anyagokból biogáz elôállítása és an-
nak hasznosítása lehetséges.

Szemétégetô

1. lakóház   7. hôtároló 
2. istálló   8. erjesztôtartály 
3. keverô   9. gáztartály 
4. hô iránya 10. erô-hô átalakító 
5. keverôberendezés  11. gáz
6. pumpa 12. kierjedt hígtrágya

Szerves anyagból biogáz elôállítása és annak hasznosítása

hagyományos szemétgyûjtés

Szelektív gyûjtés

Hulladékok
szétválogatása

Újrahasz-
nosítás

 

 



Szelektív gyûjtés

szemeteskuka     szemetesautó  hulladéklerakó
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Érdekesség

2912  A háztartási hulladékok kezelése

A háztartási hulladékok
kezelése
1.	Miért	keletkezik	egyre	több	hulladék?
2.	Miért	fontos,	hogy	szelektíven	gyûjtsük	a	hulladékot?

Ártalmatlanítás

Az ártalmatlanítás történhet hulladéklerakóban 
történô lerakással, termikus kezeléssel, más ké-
miai, biológiai vagy fizikai eljárással.

Háromféle különbözô lerakót különböztetünk 
meg a  kommunális, a veszélyes és az inert hulla-
dé  kok fogadására.

A termikus kezelés egyik formája az égetés, a 
másik a hôbontás.

Egyes országokban szokásos a hulladék he-
lyi elégetése a házak, háztartások körül, amelyet 
azonban légszennyezô és kellemetlen szagha-
tásai miatt kezdenek megtiltani. A hulladék he-
lyi elégetése egyes esetekben – még gazdaságta-
lan kemencékben is – indokolt (pl. kórházak). Az 
újra nem hasznosítható hulladék megsemmisíté-
se legkorszerûbben a füstmentes szemétégetô 
erômûvekben történô elégetéssel oldható meg. 

Az égetô erômûvek 500–2000 t/nap kapacitá-
súak, energiatermelôk (távfûtés, meleg víz, ipari 
gôz, villamosenergia-szolgáltatás), és a mikroorga-
nizmusok biztos pusztulását eredményezik. Buda-
pesten egy 1500 t/nap kapacitású szemétégetô 
üzemel.

Veszélyes hulladékok a háztartásban

2. Ismételd át, mit tanultál 6. osztályban a ve-
szélyes hulladékról!

3. Milyen veszélyes hulladékok keletkezhetnek 
a háztartásban?

4. Hogyan kell tárolni a veszélyes hulladékokat 
az elszállításig?

5. Mit nem szabad tenni a veszélyes hulladékkal?

Hulladékkezelés az RFID (rádiófrekvenciás azonosítás)
segítségével: a lakosok csak annyi hulladék után fizet-
nek, amennyit termeltek.

A szemétszállítás valaha egyszerûen csak piszkos 
munka volt. Ma már ezen a területen is modern megol-
dásokat alkalmaznak. 

Észak-Amerikában és Európában a szemétszállító cé-
gek RFID-címkével látják el a kukákat, amelyek segítsé-
gével nyomon követhetô a lakók által kidobott szemét 
mennyisége. A címkéket a mûanyag kukákra teszik, és 
azt követôen olvassák le ôket, hogy a kukák súlyát le-
mérték a szemétszállító teherautón. 

Az RFID továbbítja a tartály azonosítószámát a teher-
autó fedélzeti számítógépére, ahol azt a súllyal együtt tá-
rolják. Az információt számlázási célokra használják, illet-
ve segítségével a fogyasztók könnyebben nyomon tudják 
követni, hogy mennyi szemetet termeltek.

Hasonló rendszert alkalmaz egy amerikai cég is, amely 
RFID-címkékkel látja el az újrahasznosítható hulladékok 
tárolóit, majd elszállítás elôtt megméri azokat. A fogyasz-
tók egy adott honlapra bejelentkezve figyelemmel kísérhe-
tik hulladéktermelésüket, és minél több hulladékot hasz-
nosítanak újra, annál több kupont és pontot kaphatnak.

  1.  hulladéktároló
  2.  daru
  3.  kemence
  4.  hô

  5.  kazán
  6.  gôz
  7.  erômû (turbina, 
 generátor)

A hulladékégetô felépítése

?
1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

8.

10.

11.

9.

6.

  8.  hamu
  9.  gáztisztító
10. szûrô
11. kémény

1. Melyek a biológiai jellemzôi a hulladék
nak?

2. Milyen hulladékokat fogadnak a lerakók?
3. Melyek a hulladékkezelés termikus for

mái? 
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A háztartási 
közszolgáltatások díja
1.	Mit	nevezünk	közmûnek?
2.	Melyek	a	legfontosabb	közmûszolgáltatók?
3.	Milyen	közmûszámlákat	kap	a	családotok?
4.	Mi	alapján	állítják	ki	a	szolgáltatók	a	közmûszámlákat?

30

13

Közmû az elektromos áram távvezeték-háló zata, a 
vezetékes ivóvíz- és a csatornahá lózat, a gázveze-
ték és a távfûtés vezetéke. Az ezeken keresz-
tül érkezô, úgynevezett köz mû szolgáltatásokért 
a fogyasztónak fizetnie kell, le hetôleg annyi-
ért, amennyit valóban elfo gyasztott, felhasznált. 
A fize tendô összeg meg ha tározásához mérni kell 
a fo  gyasztást.

A fenti képeken különféle mérôórákat lát-
hatsz. A képek tanulmányozása után válaszolj a 
kér désekre!

1. Melyik két óra méri m3-ben az elfogyasztott 
mennyiséget?

2. Milyen mértékegységben méri az elfogyasz-
tott áramot a villanyóra?

3. Olvasd le a mérôórák által mutatott mennyi-
ségeket!

vízóra villanyóra

Gázóra

A fogyasztóknak a mérôórák által mutatott meny-
nyiségek után kell fizetniük a szolgáltatók nak.
A vil lany, a távfûtés, a gáz elszámolása általában 
havi, míg a víz- és csatornadíj elszá mo lása kéthavi 
rend szerességgel történik. A csatornával ellátott 
la kásokban nincs külön óra az elfolyó szennyvíz-
nek, a csatornadíjat is a vízórán mért mennyiség 
után állítják ki.

Az órákat a szolgáltató általában évente egy-
szer olvassa le, de a számlát havi vagy kétha-
vi rendszerességgel küldi. Ezek kiállítása történ-
het „mindig annyi” vagy „pont annyi” elszámolás 
alap ján, melyek közül a fogyasztónak kell vá lasz-
tania.

„Mindig annyi” elszámolási mód választása ese-
tén a szolgáltató az elôzô évi fogyasztás alapján 
egy átlagos fogyasztást, illetve egy fizetendô áta-
lánydíjat állapít meg. Ekkor a fogyasz tó úgyne ve-
zett részszámlákat kap, évente egyszer, a leolva-
sást követôen pedig el szá molószámlát. Ennek a 
fizetési módnak az elô nye, hogy a számlák ösz-
szege állandó, így a kia dások sokkal jobban ter-
vez  hetôk, a hátránya, hogy ha az átalányt nem 
megfelelôen álla pítják meg, az elszámolószámla 
összege magas le het.

A „pont annyi” fizetési mód esetén a fo gyasz    -
tó nak kell a mérôórák állását rendszeresen be je-
len  tenie a szolgáltatónak, aki a bejelentett adat 
alapján állítja ki a részszámlákat, majd évente 
egy szer ellenôrzi a mérôóra állását.

4. Mi lehet a „pont annyi” fizetési mód elônye, 
és milyen veszélyekkel járhat?

A számlák tartalmazzák a mérôhely és a fogyasz-
tó adatait, az elszámolási idôszakot, a mérôóra 
jelenlegi és elôzô állását, az elszámolt mennyisé-
get, a fizetendô összeget és az esetleges hátra-
lékot vagy túlfizetést. A legújabb rendelkezések 
szerint a rezsicsökkentésbôl adódó megtakarítást 
is fel kell tüntetni a számlákon. A fizetendô összeg 

A fenti képeken különféle mérôórákat lát

villanyóravillanyóravvízóravízórav
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A háztartási 
közszolgáltatások díja
1.	Mit	nevezünk	közmûnek?
2.	Melyek	a	legfontosabb	közmûszolgáltatók?
3.	Milyen	közmûszámlákat	kap	a	családotok?
4.	Mi	alapján	állítják	ki	a	szolgáltatók	a	közmûszámlákat?

3113  A háztartási közszolgáltatások díja

?

több tételbôl áll össze. Az elfogyasztott mennyi-
ség díján felül fizetni kell a rendszer használatáért 
is. A különbözô szolgáltatók honlapjukon, illetve 
ügyfélszolgálatukon keresztül szívesen nyújtanak 
segítséget a számlák értelmezéséhez.

5. Tanulmányozzátok a különbözô szolgáltatók 
által kiállított számlákat!
a) Keressétek meg a számlákon a fenti adato-

kat!
b) Milyen egyéb információ található még a 

számlákon?
c) Miért fontos, hogy a fogyasztó értelmezni 

tudja és ellenôrizze a számlákat?
d) Mi a veszélye, ha a számlákat nem fizetik 

be idôben?

A mérôórák állásainak bejelentése többféle 
módon lehetséges, elsôsorban telefonon vagy 
interneten keresztül történik. A számlák befizeté-
se történhet átutalással, postai úton vagy interne-
tes bankkártyás fizetéssel, például a dijnet.hu ol-
dal segítségével.

Vannak olyan lakóépületek, ahol nem lehet 
az egyes fogyasztók által elhasznált mennyisége-
ket egyéni fogyasztásmérô órával mérni. Vezeté-
kes gáz esetében ilyenkor a lakás nagysága és a 
gázfogyasztó készülék típusa szerinti átalánydí-
jat kell fizetni. Távfûtésnél is a lakások alapterüle-
tét veszik figyelembe az átalánydíj megállapításá-
nál, illetve a mérhetô mennyiség szétosztásánál, 
ha nincsenek úgynevezett költségelosztók (mért 
adatok alapján történik a költségelosztás) felsze-
relve a radiátorokra.

A településeken a szemétszállítás is olyan köz-
szolgáltatás, amiért minden ingatlantulajdonos-
nak fizetnie kell. Az úgynevezett háztartási hul-
ladék elszállítása legalább heti rendszerességgel 
kötelezô a szolgáltató számára. Az ingatlanok 
tulajdonosa a szerzôdésében meghatározhatja, 
hogy mekkora (m3-ben vagy literben kifejezett) 

térfogatú tartály ürítési díját fizeti. Ezt az össze-
get havonta kell megfizetnie, de van olyan szol-
gáltató, ahol az éves szemétszállítási díjat egy 
összegben fizeti a fogyasztó. Ha ennél rendsze-
resen kevesebb szemét keletkezik az ingatlanon, 
módosítani kell a szerzôdést egy kisebb térfogat-
ra. Több szemét esetén ki kell fizetni a többlet el-
szállításának díját. Vannak azonban olyan hulla-
dékok, amelyeket nem lehet vagy nem érdemes 
háztartási hulladékként elszállítani. 

6. Melyek azok a hulladékfajták, amiket nem 
le het háztartási hulladékként elszállítani?

Nem rakható a normál háztartási hulladék közé 
veszélyes hulladék, építési törmelék. Ezek elszállí-
tásáról vagy elhelyezésérôl külön kell gondoskod-
ni. Nem érdemes háztartási hulladékként elszál-
líttatni a szelektíven gyûjthetô anyagokat (fém, 
papír, mûanyag, üveg). Ezeket a lakóhely közelé-
be kihelyezett szelektív hulladékgyûjtô tartályok-
ból ingyen elszállítják.

7. Hol van a lakóhelyedhez legközelebb szelek-
tív hulladékgyûjtô tartály?

A kertekben keletkezô zöldhulladékot, amit a 
tulaj donos nem komposztál, szintén díj ellené-
ben szállítják el. Minden településen évente leg-
alább egy szer tartanak lomtalanítást, amikor 
ingyen lehet megszabadulni a háztartásban fel-
gyûlt, nagyobb térfogatú hulladékoktól, ame-
lyeket már sem továbbhasználni, sem elajándé-
kozni nem lehet.

1. Melyek a legfontosabb közmûvek?
2. Mik a közmûvek közös jellemzôi?
3. Milyen közmûvek érhetôk el azon a tele

pülésen, ahol élsz?
4. Nézd meg és olvasd le a lakásotokban ta

lálható mérôórákat! Hasonlítsd össze a 
mutatott állást a legutolsó számláitok 
adataival!

5. Keresd meg interneten a különbözô szol
gáltatók honlapjait! Nézd meg, milyen 
információkkal segítik a számlák értel
mezését!

6. Nézz utána, hogy a településen, ahol élsz, 
hogyan történik a hulladékok elszállítása!
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Takarékosság 
a háztartásban
1.	Mivel	lehet	takarékoskodni	egy	háztartásban?	
2.	Mondjatok	olyan	megoldásokat,	ahol	takarékoskodni	
	 lehet	vízzel,	energiával!
3.	Miért	van	szükség	arra,	hogy	takarékoskodjunk?
4.	Mit	jelent	a	környezettudatosság?

32

14

Takarékoskodási ötlete, tanácsa biztosan minden-
kinek rengeteg van. Aki arra is képes, hogy meg-
fogalmazza, miért kell takarékoskodni, már meg-
tett egy nagy lépést a környezettudatosság útján. 
A környezettudatosság ugyanis az egyes emberek-
nek a természeti környezet állapotával és a tech-
nikai környezettel kapcsolatos tájékozottságát, 
érzékenységét és tudatos felelôsségvállalását ki-
fejezô fogalom.

Takarékoskodni annyit jelent, mint meg szün-
tetni a pazarlást, és olcsóbb, hatékonyabb meg-
oldá sokat keresni. Az önkorlátozást nem elég 
mindenkinek a saját belátására bízni, érdekeltté is 
kell tenni, azaz megfizettetni vele az elfogyasztott  
javakat.

1. Mi alapján fizetünk a lakásunkban elhasznált 
víz, elektromos áram és gáz után?

Az édesvíz véges és sérülékeny természeti for-
rás, amely alapvetôen fontos az élet fenn-

tartása, a fejlôdés és a kör nye  zet szem-
pontjából. Nemcsak a kô olajkészleteink, 
hanem az ivóvízkészleteink is korláto-
zottak. Ezért is fontos, hogy mennyi ivó-

vizet használunk, és mi re.
Magyarországon az átlagos vízfogyasz-

tás naponta 110 liter személyenként.

Az ivóvízzel való takarékoskodás nemcsak ivó-
vízkészleteinket kíméli, de energiát is megtaka-
rít, mivel az ivóvíz elôállítása, szállítása is rend-
kívül energiaigényes. A vízfogyasztás táblázatát 
megnézve látszik, hogy nincs benne például az 
öntözésre, autómosásra felhasznált víz, illetve az 
iparban és a mezôgazdaságban felhasznált víz-
mennyiség. 

Nem minden tevé-
kenységhez van szük-
ség ivóvíz minôsé- 
gû vízre. Régen, a pa-
raszti gazdaságokban 
össze gyûjtötték az 
esô   vizet, azzal öntöz-
tek, mostak. Ezt ma 
is meg lehet tenni. 
Ha van kertünk, leg-
alább annak öntözé-
sé re gyûjtsük össze az 
esôvizet. Léteznek olyan tech -
nológiák is, melyek az ösz -
sze  gyûjtött esôvizet elkü lö -
ní tetten belevezetik a ház 
víz  vezetékrendszerébe, és fel-
hasz nálják mosásra, WC-öblí-
té sre. Az esôvízben történô 
mo sáshoz kevesebb mosószer-
re van szükség a víz lágysága 
miatt, és a mosógép, a WC-
csé sze sem vízkövesedik el. Az 
esôvíz összegyûjtésének má-
sik elô nye, hogy nem terheli a 
csator nahálózatot.

Van arra is le he tô ség, hogy 
a kézmo sásnál, mosásnál ke-
let kezô úgynevezett „szürke 
vi zet” csírátlanítás után a WC  
öb  lítésére használják, ezzel is 
ivó vizet takarítva meg.

re van szükség a víz lágysága 
miatt, és a mosógép, a WC-
csé
esôvíz összegyûjtésének má
sik elô
csator

a kézmo
let
vi
öb
ivó

Ivás és fôzés       3–4 liter

Mosogatás       4–7 liter

Takarítás     5–10 liter

Naponta többszöri kézmosás   10–15 liter

Zuhanyozás, fürdés 40–100 liter

Mosás   20–40 liter

WC öblítése   20–40 liter
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14  Takarékosság a háztartásban 33

Érdekességek
1

2

Ezek a megoldások elsôsorban a kisebb há-
zakban lehetségesek, de a zsúfolt városok la-
kói is csökkenthetik a felhasznált víz mennyisé-
gét. Két fontos szabály van:
  Ne folyassuk a vizet soha feleslegesen! 
  Ne használjunk a szükségesnél több vizet!

Víztakarékos zuhanyfej, zuhanyváltó és áram-
láskorlátozó segítségével a zuhanyozáshoz fel-
használt víz mennyisége jelentôsen csök kent-
hetô anélkül, hogy a zuhanyozás komfortérzete 
romlana. A csapokra célszerû levegôztetô be-
rendezéses csapvéget tenni. Ez a vízhez levegôt 
kever, és a vízsugarat apró vízcseppekké alakít-
ja. Használata 50%-kal csökkenti a kifolyó víz 
mennyiségét.

2. Sorolj fel víztakarékossági lehetôségeket!
3. Olvasd le a diagramról, hogy mihez kell a leg-

több energia egy háztartásban!

4. Milyen módon lehet csökkenteni a lakások 
fûtésére fordított energiát?

Az energiahordozók, energiafajták eltérô ára mi-
att nem biztos, hogy a kevesebb fûtési energia ki-
sebb fûtésszámlát jelent. A napkollektoros víz-
melegítés például energiatakarékos megoldás, 
de kialakítása napjainkban még nagyon drága. 
Az energetikai számítások mellett nem árt gaz-

A háztartások energiafogyasztásának
megoszlása (%)

dasági számításokat is végezni, hogy egy terve-
zett beruházás megtérül-e egyáltalán, azaz meg-
éri-e az árát. Az elektromos energia a legtisztább 
ener giaforma, hiszen a felhasználási helyén nem 
szennyezi a környezetet, de elektromos energiá-
val fûteni még ma is a legdrágább megoldás.

A lakások hômérsékletének 1 °C-kal való eme-
lése 7%-kal több fûtési költséget okoz.

Néhány egyszerû, olcsó megoldással és egy kis 
odafigyeléssel elérhetjük, hogy kevesebb fû tési 
energia menjen kárba, illetve ugyanazt a hô mér-
sékletet komfortosabbnak érezzük.

A radiátor mögé felrakott hôtükör visszaveri 
a meleget. Szellôztetéskor zár juk le a radiátorok 
sze le peit! Télen éjszakára 
húzzuk be a függönyö ket!

Amennyiben nincs hu-
zat, nincsenek váltako-
zó, hidegebb és melegebb 
zó nák a lakás ban, akkor 
az alacsonyabb, akár a 
20 °C-os hô mér  sék letet is 
kom fortosnak érezhetjük.

A fenntartható fejlôdés kulcsszavai az angol R.C.R. 
(reduce, conserve, recycling) nyomán: az önkorlátozás, 
a megôrzés és az újrahasznosítás.

Az ökológiai lábnyom az a terület, ami károsodás nélkül 
meg tudja termelni az aktuális életvitelünkhöz szükséges 
javakat (például: élelem, energia). Az átlagos egy fôre 
esô ökológiai lábnyom 2,2 hektár, 2,5-szer nagyobb, mint 
1961-ben. Ám ha megnézzük, hogy a Földön 11,3 mil-
liárd hektár biológiailag aktív föld- és 
tengerfelület van, és 6,1 
milliárd ember, akkor ki-
számítható, hogy valójá-
ban minden em berre csak 
1,8 hek tár jut. 

1961-ben. Ám ha megnézzük, hogy a Földön 11,3 mil-
liárd hektár biológiailag aktív föld- és 

?
1. Nézz utána, hogyan mûködik az aerátor!
2. Keress az interneten olyan oldalakat, 

amelyek segítségével kiszámíthatod sa
ját, illetve a családod ökolábnyomát! 

3. Nézz utána, melyik terméknek mennyi a 
„vízlábnyoma”! 

4. Nézz utána különbözô típusú mosó és 
mosogatógépek energia és vízfelhaszná
lásának!
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1. Hogyan mûködnek ezek az áramkörök?

2. Mi a szerepe a nyomógombnak és a váltókap-
cso lónak?

3. Mi történik, ha a váltókapcsolót a másik állás-
ba kapcsoljuk?

4. Keress bennük soros és párhuzamos kapcsolá-
sokat!

5. A lakás egyik kismegszakítója lekapcsolta az 
áram körét. Mit kell tenni?
a) Visszakapcsolni.
b) Megkeresni a hibát okozó készüléket, kiiktat-

ni az áramkörbôl, a készüléket megjavíttatni.
c) Az elektromos szolgáltató szerelôit hívni.

  6. Mire jó a szén-mo-
no xid-ér zé ke lô? 

  7. Mi történhet akkor, 
ha az áramkörbe a ve zeték teherbí rá sá  nál 
nagyobb tel je sítményû készüléket kapcso-
lunk, és a kismeg szakító nem kapcsolja ki az 
áramkört?

  8. Miért kapcsolják külön áramkörre a na-
gyobb teljesítményû elektromos háztartási 
ké szülékeket (pl. bojler, tûzhely)?

  9. Milyen földelt csatlakozású készülék találha-
tó egy lakásban?

10. Milyen érintésvédelemmel rendelkezô ké szü-
lé ket szabad csatlakoztatni a vé dô érintkezô 
nélküli (nem földelt) dugaszolóalj zatba?

11. Hány vezeték csatlakozik egy védôérintkezôs 
dugaszolóaljzathoz? Mi a nevük?

12. Hány vezeték csatlakozik egy egyszerû (egy 
áramkörös) kapcsolóhoz?

13. Milyen eszközök, anyagok segítségével lehet 
megállapítani egy vezetékszakasz hibáját? 

14. Magyarázd el a víztisztítás folyamatát az áb-
ra alapján!

8 V5 V
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3515  Részösszefoglalás

15. Magyarázd el a szennyvíztisztítás folyama-
tát a fenti ábra alapján!

16. Milyen szempontok szerint lehet vizsgálni a 
fûtési rendszereket?

17. Melyek a földgáznak mint energiahordozó-
nak az elônyei?

18. A lenti ábra segítségé vel vá laszolj a kö vet-
kezô kérdésekre!
a) Milyen tü ze lô a nya got éget a kazán?
b) Mit tudsz errôl a tü  ze lô anyagról?
c) Hol történik az égés?
d) Honnan kapja az égéshez szükséges le ve gôt?
e) Hova távoznak az égéstermékek?
f) Miért vannak a kazánban vízcsövek?
g) Mi történik a víztérben?
h) Milyen hôleadó berendezés tartozhat eh-

hez a kazánhoz?
i) Használhatjuk ezt a fûtôvizet közvetlenül 

mo  sakodásra?

19. Miért elônyös, ha a padlófûtés hôleadó kö-
rét több részre osztják?

20. Magyarázd meg az ábra alapján, hogy miért 
kedvezô a radiátorokat a hideg külsô falak-
ra, illetve az ablak alá elhelyezni!

21. Milyen elônyei lehetnek a távfûtésnek a 
központi fûtéssel szemben?

22. Hol érdemes távfûtést megvalósítani?
23. Milyen tényezôk határozzák meg egy helyi-

ség levegôjének a minôségét (klímáját)?
24. Hogyan befolyásolja a páratartalom a hôér-

zetünket? Mi ennek az oka?
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a) Mitôl függ, hogy mennyi vizet haszná-
lunk el mosakodás során?

b) Mi a víztakarékosabb, a folyó vízben vagy 
a mosogatógépben való mosogatás?

c) Ha nincs mosogatógépünk, hogyan tu-
dunk mosogatásnál vizet spórolni?

d) Mitôl függ, hogy 11 vagy 26 liter vizet 
hasz nálunk WC-öblítésre?

e) Melyik teljes egészében vízpazarlás?
34. A következô tevékenységek közül melyek-

nél lehetne az ivóvizet másfajta vízzel he-
lyettesíteni, és milyennel?
a) mosás
b) mosakodás
c) ivás, fôzés
d) kertlocsolás
e) mosogatás
f) autómosás
g) WC-öblítés
h) takarítás

35. Hogyan tudnál energiát megtakarítani
a) világításnál,
b) háztartási kisgépek használata során,
c) szórakoztatóelektronikánál?

36. Keress az interneten olyan oldalakat, ahol 
ener giatakarékossági tanácsok és tippek van-
nak!

25. Magyarázd meg az alábbi grafikon segítsé-
gével, miért káros az ideálisnál alacsonyabb 
vagy magasabb páratartalom!

26. Mi okozza a penészesedést? Hogyan lehet 
megszüntetni?

27. Miért nem éri meg télen túlfûteni, nyáron 
túlhûteni a lakásokat?

28. Szabad-e egy passzívházban ablakot nyitni?
29. Hogyan csoportosítjuk a hulladékokat ere-

det szerint?
30. Mit jelentenek az alábbi piktogramok? Hol 

találkozhatsz velük a háztartásban?

31. Milyen veszélyes hulladékok keletkezhet-
nek a háztartásokban?

32. Miért kell szelektíven gyûjteni a hulladékot?
33. Válaszolj a következô kérdésekre az alábbi 

táblázat adatainak felhasználásával!

Mosakodás
(fürdés,	zuhanyozás)

75–200 liter/alkalom

Mosás 40–100 liter/alkalom 

Mosogatás	mosogató-
géppel	(8–12	terítékes)

12–20 liter/alkalom

Mosogatás	folyóvízzel 40 liter/alkalom 

WC-öblítés 11–26 liter/alkalom

Csöpögô	csap 40–120 liter/nap

  

R é s z Ö s s z E f o g l A l á s
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KIVÉVE

16

Közlekedés 
kerékpárral
1.		Miért	kellenek	a	közlekedési	szabályok?
2.		Mikor	minôsül	jármûnek	a	kerékpár?

A kerékpáros közlekedéshez szükséges egy jó 
mûszaki állapotban levô kerékpár, a kerékpá ro-
zás technikájának elsajátítása és a közleke dési 
sza bályok ismerete.

A kerékpár a többi jármûvel egyenrangú részt-
vevôje a közlekedésnek, ezért ugyanolyan sza   -
bá  lyok vonatkoznak rá, mint a többi jár mûre. 

A kerékpáros közlekedés helye

Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon, 
vagy erre utaló (megengedô) jelzés esetén az 
autó busz-forgalmi sávon kell közlekedni.

      

Kerékpárút Kerékpársáv  Kerékpáros
 az úttesten,  közlekedés is
 haladási irány megengedett 
  az autóbuszsávon
 

Ahol ilyen nincs, ott a leállósávon vagy a ke rék -
pározásra alkalmas útpadkán – ha az út és a for-
gal mi viszonyok ezt lehetôvé teszik –, az úttest 
jobb széléhez húzódva kell haladni. Lakott te rü-
le ten levô olyan úton, ahol az úttest kerékpá ros 
köz lekedésre alkalmatlan, kerékpárral a gyalogos-
forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/h se-
bességgel a járdán is szabad köz lekedni. A 12 éven 
aluliak lakott területen levô fô útvonalon a járdán 
kerékpározhatnak (a gyalogosforgalom zavarása 
nélkül és legfeljebb 10 km/h sebességgel).

1. Amikor az út mellett ke rék-
párút is van, hol kell a kerék-
párosnak haladni?

Tilos kerékpárral közlekedni:

  autópályán és autóúton, valamint az azokra 
való ráhajtást szolgáló utakon,

  általában a járdán, és ahol tábla tiltja.

     

Autópálya Autóút Kerékpárral  
  behajtani tilos!

Általános szabályok

  A sebességet mindig a forgalmi, látási, idô já -
rási, valamint az útviszonyoknak (út vo nal ve -
ze tése, útburkolat minôsége és állapota) meg-
fe lelôen kell megválasztani.

  Csoportosan közlekedô kerékpárosok mindig 
csak egy sorban haladhatnak.

  A kerékpár pótülésén a 16. évét betöltött ve-
ze tô egy tíz éven aluli gyermeket szállíthat. 
Egyéb ként kerékpáron személyt szállítani nem 
szabad.

  A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási vi szo-
nyok között ki kell világítani.

  A jármûvek számára a közúton meghatá ro -
zott a haladási irány. Az út (utca) lehet egyirá-
nyú vagy kétirányú közlekedésre kije lölt. Egy-
irányú útvonalon a kijelölt forgalmi irá n nyal 
szemben csak akkor haladhat kerékpá ros, ha 
kiegészítô tábla azt megengedi.

Egyirányú forgalmú út  
(kötelezô 
haladási irány)

3838
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Közlekedés 
kerékpárral
1.		Miért	kellenek	a	közlekedési	szabályok?
2.		Mikor	minôsül	jármûnek	a	kerékpár?

  a folyamatos zöld fény jelentése, áthaladni sza-
bad,

  a folyamatos sárga fény jelentése: a lámpa ha-
marosan pirosra vált, a keresztezôdést el kell 
hagyni, oda behajtani már nem szabad.

Közúti forgalomirányító jelzôlámpa

Ha a lámpa nem világít, vagy sárga villogó fényt 
mutat, olyankor a kihelyezett jelzôtáblák útmuta-
tása szerint kell közlekedni.

Közút és vasút (szintbeli) keresztezôdése

A vasút és a közút keresztezôdésében a közúti 
jármûvek forgalmát speciális fényjelzô készü lék 
irányítja.

Tilos áthaladni, ha a vörös fények villognak, 
sza  bad áthaladni, amikor a fehér fény villog.

vasúti fénysorompó

393  Anyagok a természetben 3916  Közlekedés kerékpárral

?
1. Hol közlekedhet a kerékpáros?
2. Hol nem közlekedhet a kerékpáros?
3. Ki kerékpározhat egyedül?
4. Hány éves kortól szabad kerékpározni fô

út vonalon?
5. Mekkora sebességgel szabad kerékpározni?
6. Hogyan kell kerékpárral csoportosan ha

lad ni?
7. Egy hetedik osztályos tanuló viheti az osz

tálytársát kerékpáron?

Fôútvonal 
jelzôtábla

Tilos

  fôútvonalon 12. évesnél fiatalabb 
 sze mélynek kerékpárral közlekedni,
  elengedett kormánnyal kerékpározni,
  kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpár- 

utánfutót kivéve – egyéb vontatmányt kap-
csolni,

  kerékpárt más jármûvel, illetve állattal von-
tatni,

  kerékpárral állatot vezetni,
  kerékpáron oldalra kinyúló, elôre vagy hátra 

egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetôt 
a vezetésben akadályozó vagy a biztonságos 
köz lekedést veszélyeztetô tárgyat szállítani!

A kerékpár kötelezô felszerelése

  könnyen kezelhetô, megbízható kormánybe-
ren dezés,

  két, egymástól függetlenül mûködtethetô fék-
szer kezet, amelyek közül az egyik az elsô, a 
másik a hátsó kerékre hat,

  hangjelzô berendezés, amely csak csengô han-
got adhat,

  elöl egy fehér vagy kadmiumsárga fényt adó 
lámpa,

  hátul egy piros fényt adó, sötétben, tiszta idô-
ben legalább 150 méter távolságból lát ha tó 
hely zetjelzô lámpa.

2. Miért kell a kerékpárra világítás?
3. Miért más az elsô és a hátsó lámpa színe?

Jármûforgalomirányító fényjelzô készülék
  

A fényjelzések jelentése sorrendben:

  a folyamatos piros fény jelentése: áthaladni ti-
los,

  a folyamatos piros és sárga fény jelentése: át-
haladni tilos, hamarosan zöldre vált a lámpa,
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Kerékpáros 
a forgalomban
1.		Milyen	módon	jelzi	a	gépkocsivezetô	a	kanyarodási	szándékát?
2.		Hogyan	jelzi	a	kerékpáros	a	kanyarodási	szándékát?

40
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„A biztonságos és zavartalan közlekedés alap vetô 
feltétele, hogy a közlekedési szabályokat min-
denki megtartsa, és számíthasson arra, hogy azo-
kat mások is megtartják. Emellett szükséges az is, 
hogy a közlekedés résztvevôi elôzékenyek és tü-
relmesek legyenek egymással szemben.”
[Az 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a 
közúti közlekedés szabályairól – részlet]

Kerékpárt leg inkább azért használunk, hogy 
gyor san eljussunk egyik helyrôl a másikra. A biz  -
tonságos közlekedés elérésének érdeké ben, in du-
lás elôtt nem árt elle nôrizni a gumiabroncsokat, a 
fékeket, a kor mányt, a világítást és a nyerget.

Elindulás és megállás

Elindulás elôtt a kerékpárosnak elôre-, oldalt és 
balra hátranézve meg kell gyôzôdnie arról, hogy 
akadálytala nul bekapcsolódhat a forgalomba. 
Az úton ha ladó többi jármûnek elsôbbsége van 
az indu lóval szemben. Amikor szabad az út, a bal 
kar ral jelezni kell az indulási szándékot, majd el 
kell indulni. 

Megállás elôtt elôre-, oldalt és balra hát ra néz-
ve meg kell gyôzôdni a többi jármû hely zetérôl. 
A megállási szándékot a jobb kar ol dalirányú 
felemelésével jelezni kell. Alkalmas pillanatban 
az út jobb szélére húzódva lehet meg állni.

Áthaladás útkeresztezôdésen

Elsôbbségadás: Az elsôbbség az egymás út- 
ját keresztezô jármûvek áthaladási sorrendjét je-
lenti. Akinek elsôbbsége van, az elsôként halad-
hat, keresztezheti a másik útját.

STOP
Állj! Elsôbbségadás 
kötelezô! jelzôtábla

Mindkét táblával jelzett helyen, a keresztezô 
– védett – útvonalon haladó jármûveknek (jobb-
ról és balról érkezôknek is) elsôbbségük van.

Megkülönböztetô jelzést (kék, vörös fényt és 
hangjelzést) használó jármûvek részére minden 
más jármû köteles elsôbbséget adni.

A jelzôlámpás keresztezôdésen a lámpa jel zé se 
szerint kell áthaladni.

Abban az esetben, amikor a lámpa nem mû kö-
dik vagy sárgán villog, a kihelyezett táblák sze rint 
kell közlekedni.

Jelzôtáblával	szabályozott	útkeresztezôdés
A kihelyezett jelzôtáb lák az áthaladás (el sôb b  ség) 
sorrendjét ha  tá rozzák meg.

A táblával védett út  vo nalon (kereszte zô ú ton) 
haladó jár mû vek nek el sôbb ségük van a ke rék-
párossal szem ben.

Egyenrangú	útkeresztezôdés 
(Például két mellék utca esetén.) 
A csekély forgalmú útvonalak keresz te zôdé sében 
nincsenek jelzôtáblák. Az ilyen ke resz tezôdésben 
a „jobbkéz-szabály” szerint kell át haladni. Min-
den jármû a hozzá képest jobb kéz felôl érkezônek 
köteles elsôbbséget adni.

1. Mi az áthaladás sorrendje?1. Mi az áthaladás sorrendje?

Elsôbbségadás 
kötelezô! jelzôtábla
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a forgalomban
1.		Milyen	módon	jelzi	a	gépkocsivezetô	a	kanyarodási	szándékát?
2.		Hogyan	jelzi	a	kerékpáros	a	kanyarodási	szándékát?

17  Kerékpáros a forgalomban 41

?

Kanyarodás
 
A kerékpáros kanyarodási szándékát a keze adott 
irányba nyújtásával jelzi.

A	jobbra	kis	ívben	kanyarodó kerékpáros az út-
test szélétôl (járdától) számított egy méte res sá-
von belül halad. Egyenrangú út ke resz te    zôdésben 
elsôbbsége van a többi jármûvel szem ben. Jelzô-
lám pával vagy táblával felszerelt út ke resz te zô-
désben a kerékpárosnak alkal maz kod nia kell a 
jelzôlámpák vagy táblák utasítá saihoz.

A kerékpáros jobbra kis ívben kanyarodik, közvetlenül 
a jár  da mellett

2. Melyik jármûvel szemben van elsôbbsége a 
jobbra kanyarodó kerékpárosnak?

Balra	nagy	ívben	kanyarodás során a kerékpáros-
nak alkalmazkodnia kell az elsôbbségadás általá-
nos szabályaihoz.

Akadály (pl. útfelbontás, álló jármû) 
kike rü lése

Akadályt mindig a többi közlekedô veszélyez- 
te tése nélkül kell kikerülni! Meg kell gyôzôdni 
ar ról, hogy szabad az út a kikerüléshez elöl és 
ol dalt! Azután hátranézve ellenôrizni kell, hogy 
más jármû nem kezdett-e elôzésbe! Ha szabad 
az út, oldalra tartott karral jelezni kell a kikerü-
lés szándékát, majd végrehajtani a kikerülést!

Körfogalom

A körforgalom útkeresztezôdések ben 
egyre gyak rabban alkalmazott forgalom-
szervezési esz köz, használatát minden ke-
rékpárosnak is mer nie kell. A sza bály egyszerû, a 
körforgalom ban csak jobbra kanyarodva szabad 
haladni, ahogyan a táblán levô nyíl is mutatja. A 
kör for ga lomban haladóknak elsôbbségük van a 
be  haj tókkal szemben.

Lassú jármû elôzése

Lassú jármûvet csak akkor elôzhet meg ke  - 
rék      páros, ha a saját sebessége elegendô az elô    zés-
hez (vagyis gyorsabb, mint a megelô zen dô jár  mû).

A kerékpárosok és a gyalogosok viszonya

A kerékpárosok gyakran haladnak olyan útvona la-
kon (gyalogút, járda, gyalogátkelôhely, sétálóut-
ca), ahol a gyalogosok is közlekednek. A gyalogo-
sok általában nem ismerik a közlekedés sza bályait, 
és nem ismerik fel a veszélyhelyzeteket (pl. a ke-
rékpárúton sétálnak). A balesetek elkerülése ér-
dekében a kerékpárosnak (mivel ô ismeri a köz-
lekedési szabályokat) kell fokozott óva tossággal 
közlekednie.

Egyre több család használ segédmotoros kerék-
párt (robogó, moped), amelynek vezetése felté te-
lekhez kötött. Segédmotoros	kerékpárt	14 éven 
felüli, a jármû-kategóriára érvényes vezetôi	en	ge-
déllyel rendelkezô személy vezethet.

A közlekedés körülményei (jármûvek mennyi-
sége és technikai fejlettsége, úthálózat állapo-
ta) folyamatosan változnak. A változások miatt a 
közlekedés szabályait (KRESZ) idônként módosít-
ják. A gépjármûvezetôknek, kerékpárosoknak és 
a gyalogosoknak a változó szabályokat is ismerni-
ük kell a biztonságos közlekedés érdekében.

Jelzôtábla

A kerékpárosok és a gyalogosok viszonya

1. A kerékpáros hogyan jelzi balra ka nya ro
dá si szándékát?

2. A megkülönböztetô jelzést használó jár
mû nek (pl. mentôautó) mikor van el sôbb
sé  ge a kerékpárossal szemben?

3. Amikor a jelzôlámpa sárgán villog, mi sza 
bá lyozza a keresztezôdés forgalmát?
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A közforgalmú utakon (városi utca, országút, 
kerékpárút) a közlekedési szabályok betartásá-
val szabadon lehet kerékpározni. A közforgal-
mú utak állami vagy helyi önkormányzati tulaj-
donban, kezelésben vannak. Az összes többi út, 
ösvény azonban közforgalom elôl elzárt (állami, 
önkormányzati tulajdonú) út vagy magánterület, 
amelyre más szabályok érvényesek.

A közforgalmú utakon kívüli kerékpározás so-
rán több szabályt kell betartani. A föld vagy erdô-
terület tulajdonosa (megfelelô indoklással) kor-
látozhatja vagy megtilthatja a jármû köz le kedést 
a területén. Védett természeti területen tilos 
jármûvel közlekedni. Erdôterületen kerék párral 
közlekedni csak a már meglevô útvonalakon sza-
bad, arról letérni, új ösvényt vágni és ezzel kárt 
okozni nem szabad. A különbözô színekkel jelölt 
gyalogosturista-utakon tilos kerékpárral közle-
kedni.

A kerékpár ellenôrzése indulás elôtt

A jármû mûszaki állapotát indulás elôtt elle n -
 ô rizni kell a balesetek és a hibák elkerülése érde-
kében. A kerékpáron ellenôrizni kell a gumiab-
roncsok nyomását, a világítás mûködését, a fékek 
mûködését, a nyereg magasságát és rögzítését, a 

kerekek állapotát és rögzítését, a váltó állapotát, 
illetve mûködôképességét. Hibás jármûvel nem 
szabad közlekedni.

A kerékpár kényelmes és biztonságos használa-
ta megköveteli a helyes beállítást: http://bikemag.
hu/tech/a-kerekpar-testre-szabasa-alapveto-
beallitasok

A túrakerékpár részei

A kereskedôk a kerékpárokat általában világítás, 
csengô és sárvédôk nélkül árusítják. Azonban a 
KRESZ szerint a világítás és a csengô kötelezô fel-
szerelés, azokat a tulajdonosnak 
kell beszerezni és felszerelni. 
A korszerû LED-es, elemes ke-
rékpárlámpák jól bevilágítják 
az utat, és messzirôl láthatók. 
Aki rendszere sen, akár esôs 
idôben is kerékpárral közleke-
dik, annak a sárvédô ajánlott, 
máskülönben a ruhája elöl és 
hátul is sáros lesz.

Alapvetô túrafelszerelés

A kerékpáros öltözete célszerûen az idô já rás-
nak megfelelô, több rétegû, kényelmes és inkább 
praktikus, mint divatos legyen. Az alkalmas ruha-
darabok gyapjúból, pamutból, illetve ezek poli-
észterrel, akrillal, poliamiddal, polipropilénnel ke-
vert változataiból készülnek.

Kerékpáros
a természetben 
1.	Mik	a	kerékpár	kötelezô	felszerelései?
2.	Csoportosan	közlekedô	kerékpárosok	milyen	alakzatban	
	 haladhatnak?
3.	Kinek	a	feladata	a	természetes	környezet	védelme?	

A közforgalmú utakon (városi utca, országút, 
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nyereg
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elsô lámpa

pumpa
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hátsó lámpa
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pedál
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csengô

küllôprizma

fehér fényvisszaverô

NT 11748 Technika 7 2015jul3.indd   42 2015.07.03   09:23:17



432  Termés betakarítása, tárolása

Kerékpáros
a természetben 
1.	Mik	a	kerékpár	kötelezô	felszerelései?
2.	Csoportosan	közlekedô	kerékpárosok	milyen	alakzatban	
	 haladhatnak?
3.	Kinek	a	feladata	a	természetes	környezet	védelme?	

Kerékpáros túraútvonalak

Európa egyik legnépszerûbb kerékpáros túraút-
vonala a Duna menti kerékpárút.

A Duna menti kerékpárút a Duna mellett ha la-
dó, négy országot érintô kerékpárút. Do naueschin-
gen városában, a Fekete-erdôben kez dôdik, és Bu-
dapesten keresztül egészen Kon stancáig tart.

A Fertô tavi kerékpárút Ausztria és Magyaror-
szág területén, nagyobbrészt kerékpárúton, ki-
sebb részt egyéb útvonalakon vezet.

A balatoni kerékpárút a tó körül húzódó ke rék  -
párútrendszer, amely részben kerékpárúton, rész-
ben közutakon vezet. 
(http://balatoni-brin  ga  korut.lap.hu)

Hazánk több nemzeti parkjában alakítottak ki 
kerékpáros túraútvonalakat. Ezek mindenhol a 
helyi sajátosságokat, földrajzi, építészeti értéke-
ket, történelmi emlékeket mutatják be.

Érdekességek

18  Kerékpáros a természetben 43

1

2

A jó esôkabát vagy poncsó rendkívül fontos, 
mert az átázott ruhában kerékpározó ember 
na gyon gyorsan megfázhat. Szükség lehet még 
elsô segélycsomagra és kerékpárlakatra vagy biz-
tonsági láncra.

Táplálkozás

A kerékpáros legjobb itala a tiszta ivóvíz (bubo-
rékmentes ásványvíz), ebbôl célszerû a megtett 
úttal arányosan fogyasztani. Táplálkozás a túrán: 
érdemes szendvicseket, kekszet, gyümölcsöt vin-
ni magunkkal. Nem jó egyszerre sokat enni, in-
kább a pihenôkön kell enni mindig egy keveset.

Többnapos	túra	felszerelése:	váltóruha, tartalék 
pulóver, tisztálkodófelszerelés, sátor, hálózsák, 
nap védô krém, szúnyog és kullancs elleni szer, 
fôzô felszerelés.

Táborozás: a hatályos jogszabályok szerint sáto-
rozni csak az arra kijelölt helyeken szabad (példá-
ul kempingben). Minden más területen csak a tu-
lajdonos vagy a kezelô engedélyével lehetséges. 
Tüzet rakni csak a kijelölt helyeken szabad.
Többnapos, hosszabb (különösen csoportos isko-
lai) túrára célszerû a kerékpárhoz tartalék al kat-
ré  szeket és javító szerszámokat vinni, mert bizto-
san szükség lesz rájuk. 

Hasznos tanácsok a http://bikemag.hu webol-
dalon (keresôszó: kerékpárszerszám). 

Védôfelszerelés:	megfelelô méretû sisak, nap, por 
és bogarak ellen védô szemüveg, a pedálhoz illesz -
kedô cipô, kesztyû, láthatósági mellény. A lát   ha-
tósági mellényt lakott területen kívül viselni kell!

?1. Kinek a feladata a kerékpár mûszaki álla
potának ellenôrzése?

2. Nézz utána, hogy mikor köteles a kerék
páros sisakot viselni! 

A természeti környezetünket kötelességünk megóvni, 
a túrán keletkezô szemetet vigyük haza magunkkal, és 
otthon dobjuk ki.

Hasznos weboldal: KRESZ –
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi? do ci d   = 9 7 
5 00001.KPM
Egyes jármûfajták közlekedésére vonatkozó külön szabá-
lyok: 54. § kerékpárok és segédmotoros kerékpárok
A kerékpár kötelezô felszerelése: 6/1990 (IV. 12.) 
KöHÉM rendelet: 116. §

Magyarországi kerékpárutak térképe: 
http://www.kenyi.hu/  
www.holkerekparozzak.hu
A kerékpár sportoláson és hétköznapi közlekedésen kívül 
szolgálati célokra is használatos. Például: közszolgáltatás 
(posta), rendôrség (járôrözés), túra-kerékpározás.
A kerékpárt katonai célokra is használták több háború-
ban. A második világháborúban összecsukható kerék-
párokkal harcolt több hadsereg.

3

NT 11748 Technika 7 2015jul3.indd   43 2015.07.03   09:23:22



Útvonaltervezés
1.	Milyen	információkat	célszerû	összegyûjteni	
	 a	tervezés	során?
2.	Készíts	egynapos	túratervet	lakóhelyed	környékén!

Kerékpáros kirándulásokat a lakóhelyünk kör-
nyékén viszonylag egyszerû megvalósítani. Egy 
kis helyismeret, jó idô és lelkes társak szüksége-
sek hozzá. Hosszabb, többnapos, esetleg külföl-
di túrák már alaposabb elôkészítést, felkészü-
lést igényelnek. A résztvevôk érdeklôdési köre, 
életkora, fizikai felkészültsége, komfortigényei 
szerint kell tervezni. Ki kell választani a célpon-
tokat, programlehetôségeket, megfelelô szállás-
he lye ket! Meg kell határozni a célpontokat 
össze kötô útvonalat a távolság és az út fajtájá-
nak, minôségének figyelembevételével!

A túra lehet a lakóhelyrôl induló és oda érkezô 
körút, ami rugalmas, könnyebben tervezhetô, 
vagy lehet nagyobb távolságra tervezett, vasúti 
uta zással és kerékpárszállítással.

A szálláshelyválaszték a komfortigény és az 
anyagi lehetôségek szerint bôséges. 

A kerékpáros túra szervezését célszerû in for-
mációgyûjtéssel kezdeni. Figyelembe kell ven-
ni az idôjárási elôrejelzést (várható hô mér sék let, 
csa pa dék, szélviszonyok), a tervezett útvonal álla-
po  tát (emelkedôk, lejtôk, szintkülönbsé gek, for -
galmi viszonyok), jellegét (kerékpárút, orszá gút), 
alkalmas pihenôhelyeket!

A	túraterv	tartalmazza a kirándulás célpontját 
(érdekességeket, látnivalókat), az útvonalat (az 
egyes útszakaszok hosszúságát, állapotát, jelle-
gét), a pihenôhelyeket, a túra idôbeosztását (in-
du  lás és érkezés idôpontját, egyes útsza kaszok 
me netidejét).

A túrához célszerû költségtervet készíte-
ni, amely tartalmazza az esetleges utazás (vas-
út, busz, komp, kerékpárszállítás), a szállás (kem-
ping, szálloda), az étkezés, a programok (strand, 
mú zeum, állatkert) árait. A költségtervben szere-
peljen a csoport minden kiadása és az abból kiszá-
mított egy fôre jutó költség!

Az útvonal kiválaszt ását és tervezését segítik a 
különféle útvonaltervezô alkalmazások. Cél szerû 
közülük a kerékpáros igényekhez ki fej lesz tett al-
kalmazást választani.

A túra során a résztvevôket sorba kell rendezni 
(a KRESZ-szabályoknak megfelelôen)! Elöl halad-
jon a vezetô, aki az útvonalterv alapján irányítja 
a csoportot! A sor végén olyan személy haladjon, 
aki szükség esetén segíteni tud a részt vevôknek, 
és zárja a sort!

A közlekedéshez, ter-
mé   szetjáráshoz álta lában 
szükségesek a térképek. 
A kerékpáros túrázás-
hoz rendelke zésre állnak 
nyomtatott és elektroni-
kus tér ké pek is.

Az elektronikus tér ké-
pek megfelelô eszköz re 
le  tölthetôk és a nyom  -
ta   tott térképek he  lyett 
hasz nálhatók. A leg  fej  -
let  tebbek az okos te le  -
fon ra és hordozható GPS-  készülékre kifej lesztett, 
útvonaltervezésre és hely  megha tá rozásra alkal-
mas változatok.

http://www.holkerekparozzak.hu/kerek par tu ra-ajan 
la tok
http://kerekparosklub.hu/kerekparos-terkepek

Tájékozódás tömegközlekedési 
útvonalakról, járatokról, menetrendek

A távolsági közlekedés (vasút, busz, hajó) útvo-
nalairól, járatairól, szolgáltatási árakról ma már 
elektronikus menetrendekbôl tájékozódhatunk.

44
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Kerékpáros GPS-készülék
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19  Útvonaltervezés 45

?

Érdekességek
A tájékozódási kerékpározás elismert sportág, 2012-ben 
Magyarországon rendezték a világbajnokságot.

A kerékpáros térképek története:
http://lazarus.elte.hu/~zoltorok/oktat/2000/mathe/
mathe.htm

Hasznos információk útvonaltervezéshez:
http://nyomkovetes-blog.hu/2013/11/04/budapesti-
kerekparos-kisokos/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_
System
http://gpsterkep.lap.hu/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Geocaching
http://www.turistautak.hu/
Menetrendek: http://ujmenetrend.cdata.hu/uj_menet-
rend/ volan/ www.kisvasut.hu http://www.mahart pass 
na ve.hu/ http://www.elvira.hu/ 

Egyre népszerûbbek a mûholdas hely-
zetmeghatározó (GPS) rendszerek, ame-
lyekkel folyamatosan nyomon kö vet  -
hetjük az utunkat. Érdekes színfoltja 
lehet egy gyalogos vagy kerékpáros túrá-
nak a GEOCACHING játék (bô vebben: 
geocaching.hu).

A Geocaching, ez a szabadidôs tevé-
kenység magában foglalja a játékot, a 
természetjárást és a modern technika 
(GPS) alkalmazását. A játékot már a vi-
lág számos országában mûvelik. Magyar-
országon 2001. június 24-én helyezték el 
az elsô ládát. Mottója:
Ne vigyél el semmit, csak a fotóidat;
ne hagyj ott semmit, csak a lábnyomodat;
ne ölj meg semmit, csak az idôdet!
Forrás: htpp://hu.wikipedia.org/wiki/Geocaching

1. Nézz utána, mit jelentenek az ábrán látható 
menetrendi mezô jelölései!

A kerékpáros túrázó nagyobb távolságra eljuthat 
úgy is, hogy vonaton magával viszi a kerékpárját az 
erre a célra kialakított vasúti kocsiban. Egy adott 
vonalon történô kerékpárszállítás lehetôségérôl 
az utazás elôtt célszerû tájékozódni.

A MÁV vonatain a 20” vagy annál kisebb mé-
retû kerékpár viteldíj megfizetése nélkül szállítha-
tó, minden más kerékpárhoz kerékpárjegyet kell 
vásárolni. Egy utas egy kerékpárt vihet magával. 
12 éven aluli gyermek csak felnôtt kíséreté ben vi-
heti magával a kerékpárját.

Web-címek:
Például: http://elvira.mav-start.hu/elvira.dll/uf
Kerékpár-szállítási információk: 
http://www.elvira.hu/kerekpar/tavolsagi.php

Kerékpárszállító vasúti kocsi

1. Készíts útitervet a lakóhelyed és egy 100 
ki lométernél távolabbi célpont közötti 
kirán duláshoz, tömegközlekedési eszkö
zök felhasználásával!

2. Készíts költségtervet egy 20 fôs osztály 
kétnapos kirándulásához! 

4
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Elsôsegélynyújtás
1.	M	

46

20

1.	M Figyelmeztetés!
Az elsôsegélynyújtás és segélyhívás állampol-
gári (és lelkiismereti) kötelesség!

Az elsôsegély azonnali segítségnyújtás vagy be-
avatkozás, amelyet a sérült kap valamely sérülése 
vagy hirtelen egészségkárosodása miatt a men-
tôk, orvos vagy más személy megérkezése elôtt.

Az	 elsôsegély	 célja: az élet megmentése, 
meg   akadályozni a további egészségkárosodást, 
elô segíteni a gyógyulást.

Általános cselekvési sorrend/sürgôs 
tennivalók

  Higgadtan, gyorsan tájékozódj arról, ami tör-
tént!

  Mérd fel az esetleges veszélyeket! Veszélyben 
vagy te, vagy a sérült? (Soha ne veszélyez tesd 
sa ját testi épségedet!)

  Hárítsd el a veszélyt (pl. tûzoltás, áram ta-
la nítás, szellôztetés)! A sérültet csak akkor 
moz dítsd, ha feltétlenül szükséges!

  Ellenôrizd, eszméleténél van-e! Tedd sza bad dá 
a légutakat! Ellenôrizd a légzését! Elle n ô rizd a 
pulzusát!

  Eszméletlen sérülthöz hívj orvost vagy men tôt!
  Vizsgáld meg a sérültet vagy sérülteket!
  Szükség szerint lásd el a sérültet vagy sérülteket 

(vérzéscsillapítás, légutak szabaddá tété te  le)!
  Kérj segítséget másoktól (felnôtt, tanár, szü-

lô), értesítsd a mentôket!
  Minden esetben részletesen tájékoztatni kell 

a szülôt, tanárt, mentôt a sérülés, baleset kö-
rül  ményeirôl!

Gyakori sérülések és teendôk

Ájulás (sport, játék, verekedés közben vagy spon-
tán)	(átmeneti	eszméletvesztés)
Tünet: Gyengeség, szédülés, rosszullét, ájuláskö-
zeli érzés, sápadt, verejtékes bôr. 
Teendôk: Az ájult sérültet lefektetni, lábait fel-
emelni, szabad légutat biztosítani, szükség ese-
tén mentôt hívni.

Eszméletvesztés	(hosszabb idejû)
Tünet: A sérültet erôs ütés érte, légzési, kerin-

gési problémák, görcsrohama volt, szív- vagy 
cu korbeteg.
Teendôk: Ha elesett, az esetleges sérüléseket el-
látni, szabad légutat biztosítani, szükség esetén 
mentôt hívni.

Hôsokk,	napszúrás
Tünet: A sérült bôre kipirult, meleg, nyirkos, a sé-
rült gyen ge, ájulásközeli érzése van, feje fáj, hô-
mér  séklete megemelkedett, hányingere van.
Teendôk: A sérültet hûvös helyre vinni, ruházatát 
meglazítani, folyadékveszteséget pótolni. Esz mé-
letlen sérültnek szabad légutat biztosítani, szük-
ség esetén mentôt hívni.

Áramütés (okozhatja sérült elektromos készülék 
vagy vezeték)
A sérültet ne érintsd meg! Áramforrást, készülé-
ket, áramkört kikapcsolni.
Teendôk: Ha a sérült eszméletén van, meg nyug-
tat ni, megvizsgálni. Nyílt sérülés (égés) esetén se-
bet fertôtleníteni, kötéssel fedni. Szükség esetén 
mentôt hívni.

Ha a sérült eszméletlen, szabad légutat bizto-
síta ni, sérültet megvizsgálni. Nyílt sérülés (égés) 
esetén sebet fertôtleníteni, kötéssel fedni. Mentôt 
hívni.

Felnôttet (szülô, tanár, edzô, orvos) értesíteni, 
se gítséget kérni.

Gázmérgezés	(például	szén-monoxid)
Tünet: Fejfájás, hányinger, hányás, köhögés, za-
vart, ájulásközeli érzés, gyengeség.
Teendôk: A sérültet szabad levegôre vinni, meg-
nyugtatni, eszméletlen sérültnek szabad légutat 
biztosítani, mentôt hívni.

Gyógyszermérgezés	
Tünet: A sérült véletlenül vagy szándékosan a 
szük ségesnél nagyobb mennyiségû gyógyszert 
vett be.
Teendôk: A sérültet megnyugtatni, eszméletlen 
sé  rültnek szabad légutat biztosítani, mentôt hív ni.
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Segélyhívás,	a	mentôszolgálat	telefonszáma:	

104
A mentôk (mentésirányító) kérdéseire pontosan 
és érthetôen kell válaszolni a sikeres beavatko-
zás érdekében.
  hol történt? 
  Mi történt? 
  Milyen sérülés történt? 
  hány sérült van? 
  Segélyhívó személy neve, elér he tôsége?
Végül mindig meg kell várni a mentésirányító 
eset leges kérdéseit.

Elsôsegélynyújtás
1.	M	

4720  Elsôsegélynyújtás

Érdekesség

Fulladás	(idegentest-belégzés)
Tünet: A sérült köhög, nehezen kap levegôt, nem 
tud hangot kiadni, sípoló hangot ad légvételkor, 
hangos, ziháló, szapora a légzése, arca kékes, szür-
késlila lehet, torkához kap, arca eltorzul, esz mé-
letét veszti.
Teendôk:  Az eszméletén levô sérültet köhö gés re 
biztatni, felnôttet (szülô, tanár, ed zô, orvos) ér-
tesíteni, segítséget kérni, szükség esetén mentôt 
hívni. Eszméletlen sé rültnek szabad légutat bizto-
sítani, mentôt hívni.

Allergia	(amely lehet légzôszervi allergia, emész-
tôrendszeri allergia, bôrallergia, vagy okoz hatják 
bizonyos gyógyszerfajták, esetleg vegy szerek, né-
hány rovarfajta csípése, egyes étel féleségek)
Tünetek: Nehéz, kapkodó légzés, szapora pulzus, 
hányinger vagy hányás, az arc és a nyak területé-
nek duzzadása, zavartság, verejtékezés.
Teendôk: Az eszméletén levô sérültet megnyug-
tatni, mentôt hívni. Eszméletlen sérültnek szabad 
légutat biztosítani, mentôt hívni.

Csonttörés (például esés miatt)
Teendôk: A sérültet megnyugtatni, sérült test-
részt, végtagot lehetôség szerint mozgatás nélkül 
rög zíteni, mentôt hívni. Eszméletlen sérültnek sza-
bad légutat biztosítani (gerinc- és medencesérül-
tet nem szabad oldalra fordítani), mentôt hívni.

Szabad	légút	biztosítása	stabil	oldalfekvéssel
A stabil oldalfekvés az elsôsegély egyik legfon-
tosabb életmentô mûfogása. Azért fontos, mert 
biztosítani lehet vele az eszméletlen sérült sza-
bad lélegzését, hanyatt fekvô helyzetben ugyanis 
a nyelv hátracsúszhat, illetve a nyál, vér és hánya-
dék is elzárhatja a légutakat.

Az oldalfekvést nem szabad alkalmazni ge-
rinc- és medencesérülés esetén vagy nyílt hasi sé-
rülésnél.

1. lépés  
A hátán fekvô sérült hoz-
zánk közelebb esô karját 
hajlítsuk be derékszögben 
úgy, hogy a keze felfelé 
mutasson!

2. lépés 
A másik kart fektessük ke-
resztbe a sérült mellkasán, 
kézfeje simuljon a hozzánk 
közelebb esô arcfélhez!

3. lépés 
A sérült távolabbi lábát térd-
nél hajlítsuk be, majd húzzuk 
magunk felé, és fordítsuk az 
oldalára!

4. lépés 
hogy a légutak szabadon 
maradjanak, billentsük hát-
ra a fejet. Stabilizáljuk ezt a 
helyzetet az arc alá igazított 
kézzel!

www.elsosegely.webbeteg.hu,
alkalmazás okostelefonra
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A gépkocsi felépítése
1.	Rajzold	meg	a	gépkocsi	hajtásának	energetikai	
	 folyamatábráját!
2.	Milyen	berendezések	biztosítják	a	gépkocsi	irányítását?

48

21

A motort a tökéletes mûködés érdekében hûteni 
kell. A hûtés lehet léghûtés vagy víz hûtés. Lég-
hûtéshez általában ventilátort, víz hûtéshez ke-
ringetôszivattyút használnak, amit külön elektro-
motor hajt.

Ma csak az egészen kis teljesítményû moto-
rok készülnek egy hengerrel. Az egyenletes já-
rás végett több, páros számú hengert használnak. 
A hen gerek elrendezése többféle lehet, leg gya-
korib bak a soros, bokszer, v elren dezések. A haj-
tórudak minden esetben a közös forgattyús ten-
gelyhez (fôtengelyhez) kapcsolódnak. A motor 
indításához a fôtengelyt kell megmozgatni, for-
gásba hozni. A mai gépkocsikon ezt egy elektro-
motor biztosítja. A fôtengely kiegyensúlyo zására 
ellensúlyok szolgálnak. A fôtengely tarto zéka a 
lendítôkerék és a lengéscsilla pító is.

1.  Mit gondolsz, miért van szükség lendítôke-
rékre és lengéscsillapítóra?

2.  Mi történik indításkor, amikor a gép ko csi-
vezetô elfordítja a gyújtáskapcsoló kulcsát?

A csúszó-súrlódó felületeket állandóan ken ni kell. 
A mai gépkocsikon legelterjedtebb az ún. nyomó-
olajozás, ami azt jelenti, hogy kü lön bözô csöve-
ken keresztül szivattyú nyomja oda az olajat, ahol 
kenésre van szükség (például forgattyús tengely, 
bütykös tengely, tur bó töltô).

A motor és a kerekek a kuplungon és a sebes-
ségváltón keresztül kapcsolódnak egymáshoz. 
A kup lung egy oldható tengelykapcsoló, ami 
megsza kítja a kapcsolatot a motor és a kerekek 
között. Induláskor például a motor már forog, de 
a kocsi és a kerekek még állnak. A kerekek forgá-
sát fokozatosan kell a nulláról megnövelni annyi-
ra, hogy képes legyen a gépkocsit megmozdíta-
ni, majd növelni a sebességét. Ez csak egymáshoz 
szorítható súrlódó felületekkel valósítható meg. 
Ha a sebességváltó bemenôtengelyének fordulat-
száma elérte a motor fordulatszámát, a tengely-
kapcsolót összeszorító erô megnövelhetô annyi-
ra, hogy a csúszás megszûnjön.

A motor fordulatszáma sokszorosa a hajtandó 
kerekek fordulatszámának, ezért fordulatszámot 
csökkentô (és ugyanakkor a nyomatékot növelô) 
áttételre van szükség. Ezt a feladatot valósítja 
meg a sebességváltó. A hagyományos, kézi kap-
csolású sebességváltók mellett egyre jobban ter-
jednek az önmûködô (automatikus) váltók. 

A sebességváltóból a hajtás a kardántenge- 
lyen keresztül jut a diffe renciál mûbe, melynek 
fela  data, hogy meg aka dályozza kanya ro dásnál 
az el térô se  bességû hajtott kere kek megcsúszá-
sát. A kör íven történô ha la  dáskor ugyanis a kül sô 
hajtott kerék nagyobb íven 
fut, mint a belsô, és az így 
adó dó út hossz különbséget 
a dif fe ren ci álmû egyen-
líti ki. A dif fe   renciál mûben 
újabb for      du  lat szám-mó do  -
sí tás ra ke rül sor, tehát a 
for  gó  moz gás a motor fô -
ten  ge lyérôl két sze res át   té-
telen ke  resz tül adó dik át a 
hajtott	kerekek re.

A kerekek egyforma  A kerekek eltérô
szögsebességgel forognak  szögsebességgel forognak
(egyenes úton) (pl. kanyarban)

3. Miért van szükség a kardántengelyre?

A gépkocsi irányításának eszköze és egyben leg-
fontosabb  biztonsági berendezése a kormány és 
a fék. Gépjármûveknél elképzelhetetlen, hogy a 
kere kek tengelye mereven legyen az alvázhoz erô-
sítve. A korszerû gépkocsik többségében külön 
mecha nizmus gondoskodik a kerék elmozdulásá-

Differenciálmû
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A gépkocsi felépítése
1.	Rajzold	meg	a	gépkocsi	hajtásának	energetikai	
	 folyamatábráját!
2.	Milyen	berendezések	biztosítják	a	gépkocsi	irányítását?

?
1. Milyen szempontok szerint tudnád cso

portosítani a gépkocsi alkatrészeit?
2. Sorold fel a gépkocsi biztonsági berende

zéseit!
3. Miért fontos a biztonságot hangsúlyoz

ni a gépkocsi üzemeltetésével kapcsolat
ban?

4. Nézz utána, hogy a gépkocsivezetônek 
mit kell ellenôriznie elindulás elôtt!

4921  A gépkocsi felépítése

ról és külön egy másik a rugózásról. A kormány-
zás kéttengelyû	jármûveken legegyszerûbben úgy 
oldható meg, hogy az elsô kerekek közös tenge-
lyét forgatjuk el. A lóvontatta jármûveket évez-
redek óta így kormányozzák. Hátránya, hogy a 
befor gatott kerekek igen nagy helyet foglalnak el 
a kocsi alatt. A mai gépkocsikon a kormányzandó 
kerekeket egyenként forgatják el.

Kormányzáskor a gépkocsivezetô a kormányke-
reket forgatja, aminek a tengelye áttételen keresz-
tül kapcsolódik a kormányzott kerekekhez. A leg-
elterjedtebb kormánymû egy fogasmechanizmus, 
de alkalmaznak csigahajtást is. Elôször a nehéz 
jármûveknél jelentkezett az az igény, hogy a kor-
mánykerék forgatásához szükséges emberi erôt 
csök kenteni kell. A kormányszerkezet áttételének 
és a kormánykerék átmérôjének növelése már nem 
volt lehetséges, ezért fejlesztették ki a szervokor-
mányt. Ez lehet hidraulikus vagy elektronikus. A 
szervokormány a személyautók vezetôinek is ko-
moly segítség. Megkönnyíti a parkolást, javítja a 
menetbiztonságot, például „durrdefekt” esetén 
a kerékre hirtelen ható nagy erô nem rántja ki a 
vezetô kezébôl a kormánykereket.

4. Mi a kormány feladata egyenes haladás ese -
tén?

A fék feladata a gépkocsi lassítása, megállítása. 
A forgó kerekek leállításának többféle módja 
is léte zik, de mindegyik csak súrlódásos kap cso-
la ton ke  resztül lehetséges. A kerékfékek két fô 
típu sa a dobfék és a tárcsafék. Fékezésnél mind-
két eset ben fékbetéttel ellátott fékpofákat szorí-

tanak a for gó felülethez. 
A súrlódás miatt a fékbeté-
tek me legszenek, kopnak, 
ezért azokat rendszeresen 
elle nôrizni, szükség ese-
tén „után állítani”, illet ve 
cserél ni kell. Ma már hid-
ra u  likus és elektronikus 
fé   kekkel is gyártanak au-
tó  kat.

5. Milyen tulajdonságokat várunk el a fékbe-
téttôl?

A kerekek hirtelen megállítása, „blokkolása” ba-
le setveszélyes. Ilyenkor a kerekek tapadás helyett 
csúsznak, a kocsi kormányozhatatlanná válik. En-
nek megelôzésére blokkolásgátlót (ABS) épí te-
nek a gépkocsikba.

A kerekeknek a gépkocsi haladásakor, kanya-
rodásakor csúszásmentesen kell gördülniük, ami 
a kerék és az út közötti tapadás következménye. 
A magyar szabványok szerint az egy tengelyen 
levô abroncsoknak azonos mintázatúnak kell 
lenniük. Fontos a kerék szélessége, a futófelület 
barázdáinak mélysége és az abroncsok nyomá-
sa is. Érdemes legalább télen és nyáron másfaj-
ta gumikat használni. A téli gumi már 6-8 °C alatt 
kedvezôbben viselkedik, lágyabb anyaga miatt 
ugyanis nagyobb a tapadása.

A gépkocsi világításának is biztonsági szerepe 
van, a „látni és látszani” elv alapján. Ugyanakkor 
elektromos áramra nem csak a világítás miatt van 
szükség, mint ahogy azt már több helyen emlí-
tettük.

6. Gyûjtsd össze, hogy hol található a gépkocsi- 
ban olyan berendezés, amelynek mûködteté-
séhez elektromos energia szükséges!

A gépkocsi áramellátását a generátor biztosít-
ja, melyet szintén a motor hajt meg. Egyes villa-
mos berendezések mûködésére azonban olyan-
kor is szükség van, ha a gépkocsi motorja áll, és 
az áramfejlesztô nem termel villamos áramot. 
Ezért a gépkocsiban bizonyos mennyiségû villa-
mos energiát tárolni kell. Ezt az energiatároló fel-
adatot látja el az akkumulátor.

Tárcsafék

Különbözô éghajlati viszonyokra és terepre 
más mintázatú abroncs javasolt
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A motorok fejlôdési állomásai

A belsô égésû motor a XIX. század második felében 
fejlôdött ki. Kezdetben éghetô gázok hajtották 
(gázmotor), és gyárakban, bányákban a gôzgép 
helyett alkalmazták különféle munkagépek, szi-
vattyúk, emelôszerkezetek mûködtetésére. Az 
üzemanyag-ellátás, a szerkezet mérete és a csat-
lakozó munkagépek miatt rögzítve, helyhez kö-
tötten mûködtek, ezért stabilmotornak is nevez-
ték ôket.

A mai gépkocsikat leggyakrabban belsô égésû 
mo tor hajtja. Az Otto-motor üzemanyaga ben-
zin, a dízelmotoré gázolaj. Az egyik lényeges 
külön bség köztük az üzemanyag meggyújtásá-
nak módja. 

A belsô égésû moto-
rok a gôzgéphez hason-
lóan dugattyús mecha-
nizmusok. Azért nevezik 
belsô égésûnek, mert 
az üzemanyag elégeté-
se a motor hengerében 
tör ténik. Az üzem anyag 
elégeté sekor keletkezô 
lég nemû égéstermékek 
közvetlenül mozgatják 
a dugattyút. A mo tor-
ban négy ütem játszó dik 
le: szívás, sû rítés, mun -
kavégzés, kipufogás.

Szíváskor a dugattyú 
lefelé halad, és a hen-
gerbe a nyitott szí vó-
szelepen keresztül üzem-
 anyag áramlik be. Sû -
rí téskor a zárt hen  ger-
ben felfelé haladó du-
gattyú összenyomja az 
üzem anyagot. A sû rí tés 
befejezésekor az üzem-
anyag belobban, és rob-

Korszerû szárazföldi
közlekedés
1.	Milyen	közlekedési	eszközöket	hajtott	gôzgép?
2.	Miért	nem	terjedt	el	a	gôzhajtású	autó	a	közutakon?

ba násszerûen elég. A keletkezô égéstermékek 
(terjeszkedô gázok) nagy erôvel nyomják lefelé 
a dugattyút, ami a hajtókaron keresztül megfor-
gatja a fôtengelyt. Ez a munkaütem, mert ez az 
egyetlen olyan ütem, ahol a dugattyú forgatja a 
forgattyús tengelyt, más néven fôtengelyt. 

A negyedik ütemben a keletkezô égésterméke-
ket a felfelé haladó dugat tyú a nyitott szívószele-
pen keresztül kinyomja a hengerbôl a kipufogó-
rendszerbe. 

1. Hányat fordul a fôtengely a négy ütem alatt?
2. Hány fordulaton keresztül hajtja a dugattyú 

a fôtengelyt?
3. Mikor vannak nyitva a szelepek? Mennyit for-

dul ez idô alatt a fôtengely?

A gépkocsi gazdaságos üzemeltetése szem-
pontjából legfontosabb az üzemanyag minél töké-
letesebb elégetése. Tökéletes égés csak megfelelô 
mennyiségû levegô jelenlétében lehet. Benzines 
motoroknál benzin-levegô keveréket szív be a mo-
tor. Ezt a keveréket régebben a karburátor, más 
néven porlasztó állította elô. A porlasztót Bánki 
Donát és Csonka János találta fel 1893-ban. Ki-
sebb, egyszerûbb motorokon ma is alkalmazzák, 
de a gépkocsiknál az 1950-es évektôl kiszorította 
az üzemanyag befecskendezése. A mai korszerû 
autókon szabályozott keverékképzésû, elektroni-
kusan vezérelt rendszereket alkalmaznak. 

A dízelmotor hengere csak levegôt szív be, azt 
sûríti. Az adagoló az égéstérben már felhevült 
levegôbe fecskendezi az üzemanyagot. Ennél 
a motornál a beszívott levegô mennyisége min-
dig azonos, csak a befecskendezett tüzelôanyag 
mennyisége változik. Ezzel szabályozható a fordu-
latszám.

A folyamatos fejlesztés eredményeként a ha-
gyo mányos motorok tömege, hengerûrtartalma 
és üzemanyag-fogyasztása csökken, teljesítmé-
nyük nô. A motor mûködését elektronikus rend-
szer figyeli és vezérli. 

50

22

 I. Szívás II. Sûrítés
kipufogó- szívószelep
szelep

 III. Munka IV. Kipufogás
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A hibrid jármû kerekei fékezéskor energiát ter-
melnek, amit elektromos formában (akkumulá-
torban vagy szuperkondenzátorban) vagy sûrített 
levegô formájában tárolnak. Az így visszanyert 
energiával csökken a jármû fogyasztása.

Az elektromos	 autókat villanymotor hajtja. 
Áram ellátásukat akkumulátor vagy tüzelôanyag-
cella biztosítja. A tüzelôanyag-cella olyan beren-
dezés, amelyben egy kémiai reakció közvetlenül 
elektromos áramot termel.

A modern elektromos jármûvek meghajtómo-
tor jai fékezéskor generátorként mûködnek, így 
energiát termelnek. Az így kapott energiát vissza 
lehet táplálni az akkumulátorokba. Ma már több 
autógyár készíti sorozatban gyártott jármûveit 
elektromotoros változatban is.

Korszerû szárazföldi
közlekedés
1.	Milyen	közlekedési	eszközöket	hajtott	gôzgép?
2.	Miért	nem	terjedt	el	a	gôzhajtású	autó	a	közutakon?

A jármûvek meghajtása mellett fontos fej-
lesz  tési terület az utasbiztonság növelése és a 
jármû irányításának automatizálása. Ennek fô 
irányai: blokkolás-, kitörés-, kipörgésgátlók, par-
ko lóasszisztens, sávelhagyás-érzékelôk, táb la fel-
ismerôk, követésitávolság- és sebességtar tó ve-
zérlés, teljes számítógépes jármûirányítás.

Egyre újabb biztonsági eszközök jelennek meg 
a gépjármûveken, amelyek részben aktív, rész-
ben passzív elemek. Passzív eszközök az egyre 
nagyobb utasvédelmet nyújtó karosszériák, az 
energiaelnyelô elemek, a légzsákok. Aktív esz-
közök a blokkolásgátló, a kipörgésgátló elektro-
nika, a tolató- és ráfutásgátló radar, a par ko ló-
asszisztens.

4. Nézz utána, hogy miért neveznek egy eszközt 
passzívnak vagy aktívnak!

A jármûmeghajtások jövôje
Hibrid hajtású gépjármûvek

A hibrid hajtású gépkocsik több különbözô elven 
mûködô erôforrással – egy belsô égésû motor és 
egy kiegészítô meghajtórendszer, például villany-
motor kombinációjával – mûködnek. 

Gázüzemû jármûmotor

Az autógáz (LPG) hagyományos belsô égésû (ben-
zin- és dízelüzemû) motorok hajtására alkalmas. 
A háztartásokban fôzésre és fûtésre használa-
tos palackos (PB) gázhoz hasonló össze tételû. Az 
autó gáz a hagyományos üzem anyagtöltô állomá-
sokon szerezhetô be.

Az autógáz alkalmazásához szükséges beren-
dezés (tartály és szerelvények) a legtöbb gépko-
csiba utólag is beépíthetô. Az autógyárak már 
soro zatban gyártják a vegyes (benzin, dízel és 
gáz) üzemanyagú gépkocsikat. Ezek a jármûvek 
igény szerint felváltva mûködhetnek folyékony 
vagy légnemû üzemanyaggal.

Érdekesség 

5122  Korszerû szárazföldi közlekedés

Elektromos hajtású autók fejlesztésével már a XX. szá-
zad eleje óta foglalkoznak az autógyárak. Például a 
Rába és a Ganz gyártott elektromos csomagszállító au-
tókat a posta részére 1926 és 1929 között. 

?
1. Hasonlítsd össze az Otto és a dízelmotort!
2. Miért használnak többhengerû motoro

kat?
3. Gyûjtsd össze azon magyar feltalálók, mér

nökök neveit, akiknek sokat köszönhet az 
autógyártás!

4. Válassz ki egy konkrét gépkocsití pust, és 
nézz utána a tulajdonsá gainak! (Milyen a 
motor típusa, a hengerek száma, elrende
zése, for  dulatszáma, fogyasztása, végsebes 
sé  ge stb.?)

Benzin- és gázüzemû autó

ECU

reduktor

gázadagoló

benzin-gáz átkapcsolóüzemanyag-
betöltô

pótkeréktartály
(pótkerék alakú
gáztartály)

benzintank

gázbefecskendezô
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R é s z Ö s s z E f o g l A l á s
  1. Az országút mellett kerékpárút vezet, me-

lyik úton kell haladni a kerékpárosnak?

  2.  Hol és milyen feltételekkel közlekedhet a 
ke rékpáros a járdán?

  3.  Mikor haladhat egyirányú utcában forga-
lommal szemben a kerékpáros?

  4.  Mirôl lehet felismerni az egyenrangú út ke-
resz tezôdést?

  5.  Milyen szabály szerint kell áthaladni az egyen -
rangú útkeresztezôdésen?

  6. Mi az áthaladás sorrendje az alábbi út ke-
resz te zô dés  ben?

 7.  Mi az áthaladás sorrendje az útkeresz te zô-
désben?

  8.  Kinek kell gondoskodnia a kerékpár kö te-
lezô felszereléseirôl?

  9.  A kerékpár mely részeit kell ellenôrizni in-
dulás elôtt?

10. Milyen anyagokból készül a praktikus ke-
rékpáros-öltözet?

11. Hol szabad táborozni?

12. Milyen információkat célszerû összegyûjteni 
egy túra tervezése során?

13. Milyen eszközök segítségével tájékozódhat 
a kerékpáros egy erdei kiránduláson?

14. Hogyan tudhatjuk meg azt, hogy egy vona-
ton lehet-e kerékpárt szállítani?

15. Sorold fel az elsôsegélynyújtás általános cse-
lekvési sorrendjének lépéseit!

16. Mi a célja a stabil oldalfekvésnek?

17. Mit kell tenni eszméletlen sérülttel minden 
esetben?

18. Az ábra segítségével magyarázd el, hogyan 
mûködik a négyütemû belsô égésû motor!

19. Milyen fôbb tengelyek vannak a gépkocsi-
ban?

20. Mitôl függ a motor fordulatszáma?

21. Mitôl függ a gépkocsi sebessége?

22. Melyek a gépkocsi irányításának legfonto-
sabb eszközei?

52

 I. Szívás II. Sûrítés
kipufogó- szívószelep
szelep

 III. Munka IV. Kipufogás

KIVÉVE
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Akár családi házban, akár több-
lakásos bérházban élünk, min-
dig van olyan feladat, amit el 
kell végezni, vé   geztetni ahhoz, 
hogy a ház  ban (lakásban) min-
den meg   felelôen mûködjön.

Az elektromos hálóza tot 
nem árt bizonyos idô közön ként 
felülvizs gáltatni, és a csavarkö-
té se ket újrahúzni. Ennek el-
végzésével érdemes hozzáértô 
szakembert megbízni. Kisebb 
szere lése ket, javításokat meg 
lehet oldani házilag, de a hibás 

villanyszerelés tü zet, halálos balesetet okozhat. 
Fontos, hogy szerelés elôtt minden esetben áram-
talanítsuk a háló zatot, illetve a hálózat nak azt a 
részét, ahol a szerelést el kell végezni.

Áramtalanítani a megfelelô kismegszakító le-
kap csolásával lehet. A feszültségmentességrôl 
meg kell gyôzôdni. Az áramot visszakapcsol-
ni csak a szerelés befejezését követôen, külsô 
ellenôrzés és a burkolatok visszahelyezése után 
sza bad. A legegyszerûbb elektromos hibaelhárí-
tás az izzócsere. Ekkor elég az izzóhoz tarto-
zó kapcsolót lekapcsolni – ha az az elôírásoknak 
meg felelô módon a fázisvezetékbe van kötve, 
feszültségmentesíti a lámpatestet. Figyelni kell 
arra, hogy az új izzó a régivel megegyezô tel je sít-
ményû legyen. 

Karbantartás 
a háztartásban 
1.	Milyen	berendezés	romlott	el	nálatok	az	elmúlt	idôszakban?	
	 Ki	javította	meg?
2.	Otthon	milyen	javítási	munkához	kellett	szerelôt	hívni?

1. Vizsgálj meg egy izzófoglalatot! Hogyan zárja 
az áramkört a belehelyezett izzó?

Kapcsolók, csillárok, dugaszolóaljzatok, meny-
nyezeti lámpák cseréje sem igényel különleges 
szakértelmet, de meg kell tudni különböztetni 
a fázis-, nulla- és a földvezetéket, és tudni kell, 
melyiket hova kell kötni!

2. Milyen színûek általában az egyes vezetékek?
3. Vizsgálj meg egy védôérintkezôs dugaszolóalj-

zatot és védôérintkezôs villásdugót!
4. Vizsgálj meg különbözô kapcsolókat! Álla-

pítsd meg, hova kell a fázis, illetve a fogyasz-
tó felé menô vezetéket bekötni! Csatlakoztasd 
a különbözô vezetékeket anélkül, hogy azt az 
áram  körben kipróbálnád!

54
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Szerszámostáska

Lakásban található kapcsolók és aljzatok

villanyszerelés

védôérintkezôs 
dugaszolóaljzat

Csillárkapcsoló

váltókapcsoló

védôérintkezôs
villásdugó
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Karbantartás 
a háztartásban 
1.	Milyen	berendezés	romlott	el	nálatok	az	elmúlt	idôszakban?	
	 Ki	javította	meg?
2.	Otthon	milyen	javítási	munkához	kellett	szerelôt	hívni?

5524  Karbantartás a háztartásban 

1. Melyek azok a karbantartási feladatok, 
amelyekhez nem feltétlenül kell szakem
bert hív ni?

2. Sorolj fel olyan karbantartási, javítási fel
a datokat, amelyeket csak szakember vé
gezhet!

3. Milyen veszély és baleseti forrásokról 
volt szó a leckében?

4. Gyûjts az interneten olyan videókat, 
amelyek a lakás elektromos hálózatának 
vagy vízvezetékrendszerének javítását, 
karban tartását mutatják be!

5. Készíts egy egyszerû szakadásvizsgáló 
készüléket!

Vizeshelyiségekbe, külsô terekre, teraszokra 
vízmentes, csapófedeles szerelvényeket kell hasz-
nálni. Aljzat vagy kapcsoló szerelésekor mindig 
ellenôrizni kell a falban levô vezetéket. A szaba-
don hagyott vezetékvégeket mindig szigetelni 
kell. A szerelvény korábbi túlterhelése, mechani-
kus sérülése, a csatlakozási pontok meglazulása 
legtöbbször látható nyomot hagy maga után. Az 
elszínezôdött, esetleg olvadt szigetelés, a meg-
feketedett vezetékvég vagy a szerelôdoboz fa-
lán észlelhetô égésnyomok erre utalnak. Az ilyen 
vezetékhelyre nem szabad új szerelvényt szerel-
ni addig, amíg szakképzett villanyszerelô nem el-
le nôrizte!

A vízvezeték-hálózatban a leggyakoribb hiba 
a csapok csöpögése, a lefolyók eldugulása, a WC-
tar tály meghibásodása, az esetleges csôtörések. 
Ilyenkor a legfontosabb feladat a víz elzárása – 
egy csöpögô csap egy nap alatt akár 40–120 liter 
vizet is elpazarolhat. Minden lakóépület, lakás 
vízmérô órájánál található fôelzáró. Ennek hasz-
ná latára ritkán van szükség, a jól megtervezett és 
kivitelezett vízvezeték-hálózatban sza kasz elzá-
rók kal ki lehet iktatni a hibás részt.

5. Tanulmányozd egy golyóscsap és egy elzáró-
szelep mûködését!

A mosdók, mosogatók bûzelzárói gyakran el du -
gulnak. Ha a dugulást pumpa vagy vegyszer se -
gít ségével nem lehet megszüntetni, a bûz el zá ró -
kat szét kell csavarozni, minden alkatrészt ki kell 
tisz títani, majd fordított sorrendben össze sze  rel-
ni. Nagyobb dugulás esetén szakembert kell hívni. 

Golyóscsap Elzárószelep

Bûzelzáró (szifon)

A ház vízvezetékrendszere érzékeny a nyomás-
ingadozásra, az elöregedett csöveken kívül ez 
okozza a lakásokban elôforduló csôtörések nagy 
részét. Csôtörés esetén szakembert kell hívni, aki a 
hibás csôszakaszt szakszerûen kicseréli. 

A csapok, csaptelepek cseréje házilag is meg-
oldható, meg felelô szerszámokkal a szerelvények-
hez kapott szerelési útmutató alapján. Csöpögô 
csapok nál tömítést vagy csapbetétet kell cserélni. 
Ennek beszerzéséhez ismerni kell a csap típusát, 
mé retét. 

A mai csapok nagy része úgynevezett ke ve rô-
csap, ahol egyetlen karral állít ható a kifolyó víz 
hô mér séklete, eset-
leg mennyi sége. Az 
olcsóbb tí pu soknál 
gyakori hiba, hogy a 
szelep kopása miatt 
a meleg víz be folyik 
a hideg vizes ágba. 
Ez általá ban nem ja-
vítható, ilyen kor ki 
kell cse rél ni a csapot. 
Igé nye  sebb kivitel-
nél ezt ellenôrzô sze-
lep be ik ta tá sával kü-
szö  bölik ki.

6. Tanulmányozd egy keverôcsap szerkezetét az 
írásos dokumentációk alapján! Ha van rá le h e-
tô ség, próbáld a részeket beazonosítani a való-
di csaptelepen!

A hagyományos WC-tartályok gyakori hibája, 
hogy nem zárnak rendesen, állandóan folyik a víz 
a kagy lóba, esetleg rendszeresen önmûködôen 
ürül vagy túlfolyik. Ezeket a hibákat nagyon gyor-
san meg kell szüntetni, mert sok víz megy kárba, 
és nagyon magas lesz a vízszámla. Sokszor a ha-
rang vagy az úszó megigazítása megoldja a prob-
lémát, esetleg tömítést vagy szelepet kell cserél ni.

Keverôcsaptelep
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Egyszerûbb 
üzemeltetési feladatok
1.		Milyen	nagyobb	technikai	rendszerek	vannak	egy	
	 lakásban?
2.	Sorolj	fel	olyan	készülékeket,	technikai	rendszereket	
	 a	környezetedbôl,	amelyek	programozhatók!

4. Mikor érdemes szén-monoxid-érzékelôt felsze-
relni egy lakásba?

Gázfûtés és a gázkészülékek használata esetén fo-
kozottan figyelni kell az elôírások betar tá sára és a 
készülékek karbantartására. A ké  szü lékeket, szû -
rôket, égôfejeket rendszeres idô közönként tisz -
títtatni kell. Ha elalszik a gyúj tó láng, egy bi me-
tál elzárja a gáz útját, de meg  hibásodása ese tén 
elôfordulhat gázszivárgás, ami robbanáshoz ve-
zethet. 

5. Tûz esetén lehetôség szerint miért a PB-gázpa-
lackot kell elôször kivinni az égô épületbôl?

A propán-bután gázzal mûködô készülékeknél a 
gázpalackok cseréjét nagyon figyelmesen kell el-
végezni, és ellenôrizni kell a szivárgás men  tes be-
kötést. Propán-bután gázkészüléket és cirko rend-
szer gázkazánját csak folyamatos szellôzéssel 
ren  delkezô helyiségben szabad üze meltetni. Szi-
go rúan tilos külsô kivezetéssel ren delkezô el szí  vó-
berendezések – például nagy teljesítményû kony-
hai elszívó – használata egy lakáson belül akkor, 
ha kéményes gázkazán van felszerelve. Az el szí-
vó ventilátor vákuumot teremtve szintén a füst gá-
zok visszaáramlását okozhatja, különösen a jól zá-
ródó, korszerû nyílászárók esetén.

6. Tanulmányozd különbözô gázkészülékek (tûz-
hely, vízmelegítô, esetleg kazán) használati út-
mu tatóját, és gyûjtsd ki, hogy mire kell figyelni 
hasz nálatuk közben!

A radiátorokat irányító termo-
sztátok egy része na pi, illet ve 
heti menetrend sze rint prog-
ramozható.

7. Hogyan programoznád be 
a szobád hô mér sékletét, ha 
azt egy hétre elôre meg  te-
hetnéd?

56

Minden rendszer csak akkor mûködik hatékonyan 
és hibamentesen, ha szakszerûen helyezik üzem-
be és használják. A gépek megfelelô kezeléséhez 
tanulmányozni kell a kapott kezelési leírást. Érde-
mes minél alaposabban megismerni egy gépet, 
hogy minden funkcióját ki lehes sen használni.

1. Tanulmányozd mosó- esetleg mosogatógépe-
tek kezelési utasítását!

2. Milyen szempontokat vennél figyelembe egy 
ilyen készülék vásárlásakor?

A lakás megfelelô hômérsékletének és leve gô    jének 
biztosítása is folyamatos odafigyelést igé  nyel. Az 
egyedi fûtésnél a fûtôberendezés üze  meltetése 
nehéz és fáradságos feladat. A tü ze   lôanyagot, pél-
dául cserépkályha esetén a fát vagy szenet be kell 
rakni a kályhába, meg kell gyúj  tani a tüzet, és az 
égést felügyelni kell. Szilárd tü zelésû kazánoknál 
szintén gondoskodni kell a tü zelôanyag adago-
lásáról, bár a mai kor sze rû kazá nokba többnapi 
tüzelôanyagot le het be helyezni egyszerre. A ve-
zetékes gáznál teljesen meg oldott a tüzelôanyag 
folyamatos ada go lása.

A fûtés gazdaságossága nagyban függ a tü ze-
lôanyagok minél tökéletesebb égésétôl. Az égés-
hez szükséges oxigént a zárt égésterû kazánok 
kivételével a készülékek annak a helyiségnek a 
le vegôjébôl veszik, ahol az égés történik. Ezért 
gon doskodni kell a megfelelô mennyiségû oxigén 
pót lásáról (szellôztetés) és arról, hogy a keletkezô 
égéstermékek a kéményen keresztül távozzanak. 
A kéményeket rendszeresen ellenôrzik és tisztítják 
ugyan a kéményseprôk, de ha nincs megfelelô le-
vegô-utánpótlás, akkor a tü zelôberendezés a ké-
ménybôl szív be levegôt, és ezáltal visszaszívhatja 
az égéstermékeket is. Minden évben sok halá los 
balesetet okoznak a lakásba be kerülô füstgázok.

3. Milyen gázok keletkeznek égéskor? Miért ve-
szélyesek?

25

hôszabályozó
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Télen, ha hagyo má nyos módon szellôztetünk, a 
radiá to rok szelepeit el kell zárni, különben a be-
jövô hideg levegô miatt túl sok hôt enged át. 

  8. Hogyan kell télen „hagyományos módon” 
szel  lôz tetni?

Fûtési szezonon kívül az összes szelepet teljesen 
nyitott állapotban kell hagyni. A szelepekben 
lévô érzékelô nyáron is mûködik, ezért a nagy 
me legben elzárja a radiátort. Zárt állapotban 
megszorulna, ami meghibásodáshoz vagy tönk re-
menetelhez vezethet.

A meghibásodott radiátort ki kell cserélni. 
Ilyenkor figyelni kell arra, hogy az újonnan besze-
relt radiátor az elôzôvel azonos teljesítményû le-
gyen, különben felborul a rendszer egyensúlya. 
Ha a kétkörös rendszer mindkét csövén van el zá-
rószelep, a hibás radiátor a fûtési rendszer ürí tése 
nélkül is lecserélhetô.

  9. Miért jó, ha radiátorcserénél elkerülhetjük a 
rendszer ürítését?

10. Miért kell a fûtési rendszert légteleníteni ra-
diátorcsere után?

A redônyök, a hôszigetelô zsalutáb-
lák, függönyök jelentôsen csökken-
tik az ablakon keresztül kiáramló 
hô mennyiségét. De ha a függöny 
eltakarja a fûtôtestet, akkor nem 
javít, hanem akár 40%-kal is meg-
növelheti a hôveszteséget.

Egyszerûbb 
üzemeltetési feladatok
1.		Milyen	nagyobb	technikai	rendszerek	vannak	egy	
	 lakásban?
2.	Sorolj	fel	olyan	készülékeket,	technikai	rendszereket	
	 a	környezetedbôl,	amelyek	programozhatók!

5725  Egyszerûbb üzemeltetési feladatok

1. Miért kell alaposan tanulmányozni egy 
gép vagy technikai rendszer használati út
mu tatóját?

2. Milyen jellemzôket lehet beállítani egy 
kor szerû fûtési rendszernél?

3. Milyen veszély és baleseti forrásokról 
volt szó a leckében?

4. Gyûjts az interneten olyan videókat, ame
lyek valamilyen háztartási készülék üzem
be helyezését, karbantartását mutatják be! 

A redônyök, a hôszigetelô zsalutáb

tik az ablakon keresztül kiáramló 

eltakarja a fûtôtestet, akkor nem 
javít, hanem akár 40%-kal is meg

Termosztát

Nyáron nem szabad túlhûteni az épületeket. 
A kinti hômérséklethez képest maxi mum 5° C-kal 
ajánlott csökkenteni a he lyiség hômérsékletét, a 
nagyobb hôkü lönb séghez ugyanis nehezen al-
kalmazkodik a szervezetünk.

11. Hogyan lehet csökkenteni a szoba hô mér-
sékletét nyáron klíma használata nélkül?

Klímánál és egyéb szellôzôknél is ismer ni kell a be-
rendezés mûködési elvét. A mennye zetre vagy ol-
dalfalra szerelt bel téri egység csak akkor mûködik 
hatékonyan, ha nem takarja el semmi. Ha a klí-
ma a belsô levegôt keringteti, fontos a meg fe lelô 
szellôzés. Távirányítóval a kü lön bözô üzem  módok 
állíthatók be, például a venti látor fordulatszáma, 
a be- és a kikap cso lá sok idôpontja.

12. Ha van rá lehetôséged, nézd meg, hogy mit 
lehet beállítani, szabályozni egy klímaberen-
dezésnél!

A klíma szûrôit és a légcsatornákat évente leg-
alább egyszer tisztítani és fer tôt leníteni kell! Ilyen-
kor eltávolítják a klím ák ból a káros bacilusokat, 
amelyek a levegôbe jutva légúti megbetegedése-
ket okozhatnak. A kitisztított klíma hatékonyab-
ban mûködik, és kevesebb áramot fogyaszt. Ha 
csak hûtésre használják, akkor elég tavasszal ki-
tisztítani, de ha fûtenek is vele, akkor ôsszel is ér-
demes kitakarítani. A klíma tisztítását csak szak-
ember végezheti.
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Ma már el sem tudnánk képzelni az életünket gé-
pek nélkül, hiszen azok megkönnyítik az életün-
ket, mindennapos tevékenységeinket. A gépek 
segítségével el tudunk végezni olyan feladatokat 
is, amelyekre pusztán saját izmaink ere jével nem 
lennénk képesek, ráadásul gyorsabban és sokszor 
olcsóbban, pontosabban. 

Minden gép mûködtetéséhez szükség van va-
lamilyen energiára. Ez lehet emberi vagy (fôleg 
régebben) állati izomenergia, de lehet másfajta 
energia is.

1. Milyen energiafajtákat ismersz?

A gépek az erôátvitel szempontjából rendszerint 
három részbôl állnak. Az elsô felveszi az energiát, 
és a gép mûködéséhez szükséges energiává ala-
kítja – ez az erôgéprész. A második rész az energi-
át továbbítja, esetleg módosítja – ez a közlômû. A 
harmadik rész az energiát felhasználja, munka vég -
zésre fordítja, ezért ezt munkagéprésznek hívják.

A közlômûvek egy része for-
gómozgást továbbít, illetve 
módosít. Ilyenek a dörzshajtás, 
a szíjhajtás, a fogaskerékhajtás 
és a lánchajtás.

Dörzshajtásnál két egymás-
hoz nyomott kerék segít sé gével 
továbbítjuk a forgó moz gást. 
A dörzskerekek kö  zötti súrló-
dás miatt fellépô erô biztosítja 
az energiaátvitelt. Dörzshajtás 
például a ke rék pár dinamó haj-

tása vagy a varrógép or s ózása.
Fogaskerékhajtásnál két, azonos nagyságú fo-

gakkal ellátott kerék kapcsolódik össze. A fogak 
felülete görbe, így a tagok csúszásmentesen for-
dulnak egymáson. A mozgás minden pilla natában 

legalább egy fogpárnak kap-
csolódnia kell, mert a forgó-
mozgást a kapcsolódó fogak 
kényszerereje viszi át. Fogaske-
rékhajtás van például a kézi fú-
róban.

A szíjhajtást sza lag  haj tá  sok nak is nevez zük, 
mert egy vég   telenített köz  ve   títô elem, a szíj kap -
csolja össze a tár csákat (kerekeket). A for gó moz -
gás továbbítá sát, ha sonlóan a dörzshajtáshoz, az 
érint kezô elemek (tá rcsa és szíj) közötti súrlódás 
miatt fellépô erô biz tosítja. Ilyen példá ul a varró-
gép vagy az osz lo pos fúrógép ha jtása.

A lánchajtás részei a lánc és a lánckerék, me-
lyek egymással alakzáró módon kap cso lódnak. 
A mozgást a lánc 
és a kerekek között 
fellépô kény sze r erô vi-
szi át. A két lánc ke ré-
ken a fo gak méretének 
azo nosnak kell lenniük, 
különben nem tud na a 
lánc mind  ket tô höz egyfor-
mán kap cso  lód ni. Lánchaj-
tás pél  dá ul a ke   rékpár hajtása.

A dörzshajtást és a szíjhajtást súrlódásos (erô-
záró), a fogaskerékhajtást és a lánchajtást kény-
szerkapcsolatú (alakzáró) hajtásnak nevezik.

Két kapcsolódó kerék közül mindig az fo-
rog gyorsabban, amelyiknek kisebb az átmérôje, 
így a kerülete is. Ha a kisebb kerék kapcsolódik 
az erôgéphez, és az hajtja a nagyobb kereket, 
lassítóáttételrôl, ha a nagyobb kerék hajtja a ki-
sebbet, gyorsítóáttételrôl beszélünk.

2. a) Mérd meg egy gép hajtó és hajtott kereké-
nek átmérôjét! 

    b)  Számold meg, hogy hányszor forog gyor-
sab  ban a kisebbik kerék!

legalább egy fogpárnak kap
csolódnia kell, mert a forgó
mozgást a kapcsolódó fogak 
kényszerereje viszi át. Fogaske
rékhajtás van például a kézi fú
róban.

gómozgást továbbít, illetve 
módosít. Ilyenek a 
a 
és a 

hoz nyomott kerék segít
továbbítjuk a forgó
A dörzskerekek kö
dás miatt fellépô erô biztosítja 
az energiaátvitelt. Dörzshajtás 
például a ke

A szíjhajtást szaszíjhajtást szaszíjhajtást laghajtásoknak is nevezzük, 
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5926  Gépek

1. Milyen elônyei vannak a gépek alkalma
zásának?

2. Elemezzétek környezetetek gépeit az ener 
giaátalakítás szempontjából!

3. Keressetek olyan gépeket, melyekben va
la mi lyen mechanikai hajtás van! Elemez
zé tek a mûködésüket, és próbáljatok vá
laszt adni arra, hogy miért ezt a hajtást 
hasz nál ják az adott gépeken! Elemezhe
titek pél dá ul a kerékpárt, a varrógépet, a 
ké zi fúrót, az oszlopos fúrógépet.

Piramis építése

Nem lehet megállapítani, mikor találták fel az elsô 
gépet, mert már a legrégebbi történeti népeknek 
is voltak kezdetleges gépeik. Gépnek tekinthetjük 
az ôskori ember által használt görgôt, és az ab-
ból kialakult kereket, amit nehéz tárgyak mozga-
tásánál, szállításánál használtak. Egyszerû gép az 
ék és a lejtô. Egy farönköt könnyû széthasítani, ha 
éket verünk bele. Nehéz tárgyakat fel lehet helyez-
ni egy magasabb helyre, ha több rudat vagy desz-
kát hozzátámasztunk, és azon toljuk, gördítjük fel. 
Ilyen megoldást alkalmaztak Egyiptomban a pirami-
sok építésénél. A legújabb elképzelés szerint 40 mé-
ter ma gasságig külsô, majd egy belsô lejtô (rámpa) 
segítsé gével juttatták fel a többtonnás kôtömböket 
akár 140 mé ter magasság ba. A piramis köré felépí-
tett lejtô tulaj donképpen egy csavar, hiszen a csavar 
egy „feltekercselt” lejtô.

A gépek fejlôdését meghatározta a mûködtetéshez 
felhasználható energia. Kezdetben az emberi és ál-
lati izomenergián kívül a természet erôit, elsôsorban 
a szél és a víz mozgási energiáját tudták használni, 
például malmok hajtására. Késôbb mechanikai szer-
kezetek (pl. órák) hajtására a súlyok és rugók erejét. 
A XVI. században a robbanógázt kezdték használni. 
Igazi nagy áttörést a Watt-féle gôzgép megjelené-
se okozott. James Watt 1769-ben nyert szabadalmat 
gôzgépére, de csak 1782-ben készítette el elsô folya-
matos üzemû gépét. Elôször bányaszivattyút, majd 
malmokat, ipari gépeket (pl. fonógép, szövôgép) haj-
tottak vele. Elterjedése forradalmasította a közleke-
dést is (vasutak, gôzhajó). Hazánkban 1836-ban kez-
dett el mûködni az elsô gôzgép egy gôzmalomban. 
Az 1800-as évektôl kezdve a technika egyre gyorsabb 
ütemben fejlôdött. 1862-ben szabadalmaztatták a 
négyütemû mo tor ôsét, 1857-ben 
a dinamót. 1875-ben már sûrített 
le vegôvel hajtottak meg gépeket.

Lánchajtás helyett gyakran alkal-
maz nak fogazott szíjhajtást, pél-
dául a gépkocsik vezérlésénél. Ez 
a hajtás, neve ellenére, szintén az 
alakzáras hajtások közé tartozik.

Érdekességek

A fordulatszámok közötti arányszámot áttétel-
nek nevezzük, és i-vel jelöljük. Az áttétel a haj-
tókerék fordulatszámának és a hajtott kerék 

fordulatszámának hányadosa, azaz i =  
n1 . 

A kerék egységnyi idô alatti teljes körülfordu-
lásainak számát fordulatszámnak nevezzük. 

Jele n. Mértékegysége lehet:  
1   ;  1   ;  1  

attól 

függôen, mit választunk idôegységnek.

Akkor is az áttétel értékét kapjuk, ha a haj-
tott kerék átmérôjét osztjuk a hajtó kerék át-

mérôjével, azaz i =  
d2 .   (A hajtó kereket 1-es, a 

hajtott kereket 2-es számmal jelöljük, d a kere-
kek át mé rôje, n a fordulatszáma.)

Két kapcsolódó keréknél a fordulatszámok és 
az átmérôk szorzata egyenlô, azaz:

d1· n1 = d2· n2
 

Ez azt jelenti, hogy ha az egyik kerék átmérôje 
például 100 mm, és 10-et forog másodpercen-
ként, akkor a kapcsolódó 50 mm-es kerék 20-at 
fordul másodpercenként.

3. a) Keress olyan gépeket, amelyeken lassí-
tó- vagy gyor  sítóáttétel van! (Például ké-
zifúró, osz lopos fúrógép.)

    b) Mérd meg a kapcsolódó kerekek átmérôjét, 
vagy a fogaskeréknél számold meg a fogak 
számát! Határozd meg az áttételek érté-
két!

Ha a kapcsolódó két kerék átmérôje egyenlô, a 
fordulatszámuk is egyenlô. Ebben az esetben 
nincs se gyorsítás, se lassítás, az áttétel értéke 1. 

Lassítóáttételnél a munkagép fordulatszáma 
kisebb, mint az erôgépé, gyorsítóáttételnél na-
gyobb. Gyorsítóáttételt használnak például a 
kézifúrónál, lassítót az elektromos fúrógépeknél.

n2

d1

1

2

3

s min h
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Egy gép értékelése szempontjából legfon-
tosabb annak a feladatnak a meghatározá-
sa, amely feladat el végzésére a gépet létre-
hozták. El sô sorban ez a feladat az, ami a gép 
külsô megjelenését megszabja. Hason ló fel-
adatok elvég zé sére hason ló alakú gé pekre 
van szükség.

1. Hasonlítsd össze a képek 
se gítsé gé vel a kézi fúró-
gép és a kézi robotgép 
felépítését!

A külsô megjelenést elsôsorban a váz, állvány és 
a burkolat határozza meg.

A váz és az állvány szerepe hasonló. Felada tuk 
a szerkezet megtámasztása, szilárdítása, az alkat-
részek összetartása, rögzítése. Tartó szer ke zetek, 
melyeknek fel kell venniük a ke let kezô erôket, 
terheléseket. A szilárdság fizikai ter helhetôséget 
jelent. A keletkezô erôk egy része a gép saját sú-
lyából adódik.

2. Milyen megoldások csökkentik a kerékpár 
önsúlyát?

Az önsúly csökkenthetô könnyebb anyagok, pél-
dául alumínium alkalmazásával is.

Az anyagválasztás másik fontos szempontja, 
hogy ellenálljon a használat során fellépô terhe-
léseknek, külsô hatásoknak, például az idôjárás 
okozta igénybevételnek.

3. Mi okozza az anyagok korrózióját?
4. Hogyan tudunk védekezni ellene?

A tartószerkezet szi-
lárdsága tovább nö vel-
hetô, ha az elemekbôl 
rácsos szerkezetet ala-
kí  ta nak ki. Például a ke-
rékpárváz alap for má-
ja a dupla háromszög 
alak.

A burkolat a felületet borító védô, díszítô 
külsô réteg. Gépeknél legfontosabb a burkolat 
védô, baleset-megelôzô szerepe. Védi egyfelôl 
a gépet, a mozgó alkatrészeket a külsô hatá-
soktól (például por, piszok), de védi a környeze-
tet, a használót is a gép okozta károktól.

5. Mi ellen védenek az egyes burkolóelemek a 
kerékpáron?

Sok gépen a tartószerkezet és a burkolat nem 
különül el egymástól. Ilyen például a gépkocsi, a 
hûtôszekrény, a televízió.

6. Tudnád folytatni a fenti felsorolást?

Azokat a gépelemeket, amelyek a forgó alkatré-
szeket, például a fogaskerekeket tartják, tenge-
lyeknek nevezzük. Ezek vagy együtt forognak az 
alkatrészekkel (forgó tengely), vagy azokon az al-
katrészek szabadon elforoghatnak (álló tengely). 
Forgó tengely például a kerékpár pedálja, álló 
tengely a kerékpár elsô és hátsó tengelye.

A tengelyek a gép álló részéhez csapágyakon 
ke resztül kapcsolódnak. A csapágyak feladata az 
álló és forgó részek összekapcsolása, a tengelyek 
tar tása. A tengelyeknek azt a részét, mely a csap-
ágyakba illeszkedik, csapnak nevez zük.

Ha a tengely (csap) a csapágyban 
forog, csúszó- vagy más néven 
siklócsapágyazásról beszélünk.

Ma a tengelyek meg tá masz-
tásához leg gyak  rab ban gör dülô-
csapágyazást használnak, me-
lyek közül legis mertebb a 
golyóscsapágy.

Ha a tengely (csap) a csapágyban 
forog, csúszó- vagy más néven 
siklócsapágyazásról beszélünk.

masz-
dülô-

t használnak, me-
mertebb a 

Siklócsapágy
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1. Magyarázd meg, mi a különbség az állvány 
és a váz között!

2. Mikor fontos, hogy egy gépnek kicsi le
gyen az önsúlya?

3. Sorolj fel olyan gépeket, amelyeken talál
ható rácsos szerkezet!

4.  Mi a burkolat feladata?
5. Nézz utána, hogy milyen márkájú, típusú 

gördülôcsapágyak léteznek!
6. Hasonlítsd össze az oldható és a nem old

ható tengelykapcsolót!
7. Mikor érdemes merev tengelykapcsolót 

használni?
8.  Mi a különbség a rugalmas és a hajlékony 

tengelykapcsoló között?
9. Elemezz néhány, környezetedben lévô gé

pet a bennük lévô gépelemek szempontjá
ból! 

27  Gépelemek 61

A vázak, állványok önsúlyát csökkenti, ha tö mör rudak 
helyett ugyanakkora szilárdságú „L”, „T”, „U” alakú 
profilokat vagy O, ,  ke resztmetszetû üreges ruda-
kat (csöveket és zárt szelvényeket) használnak. Az anya-
gok szilárd sága ugyanis befolyásolható alakjuk meg-
változtatásával is.

Érdekesség

A gördülôcsapágyak legnagyobb elônye, hogy 
a kicsi érintkezô felületek elgördülnek egymá-
son.

7. Tanulmányozd egy gör-
dü lôcsapágy mû  kö dé-
sét, nevezd meg a ré-
szeit!

Az egyes gépek, gép-
részek összekap csolása 
ten gelykapcsolókon ke-
  resztül történik, példá-
ul a motor (erô gép) össze -
kapcsolása a mun kavégzô 
résszel. Az össze kapcsolás, illet ve szétválasztás tör-
ténhet álló helyzetben vagy mozgás közben. Ha a 
tengelyek szétválaszthatók, mozgás köz ben, old-
ható, ha nem választhatók szét, nem old ható ten-
gelykapcsolókról beszélünk.

A tengelykapcsolókat az összekötendô ten-
gelyek helyzete szerint is osztályozhatjuk.

Legegyszerûbbek a merev tengelykapcsolók, 
melyeknél a tengelyeknek egy vonalba kell es-
niük. Leggyakoribb fajtái a tokos, a héjas és a 
tárcsás tengelykapcsolók.

A rugalmas tengelykapcsolók képesek a ten-
ge lyek közötti bizonyos méretû elhajlást is ki-
egyenlíteni. A tengelykapcsoló rugalmas kö zép-
sô része elnyeli az összekötött tengelyek kö  zötti 
minimális szögeltérésbôl, párhuza mos sá gi hibák-
ból, a tengelyvégek játékából adódó len géseket, 
ami által egyenletes forgást biztosít.

gép) össze
kavégzô

kapcsolás, illetve szétválasztás tör

Tanulmányozd egy gör
-

gép) össze

Tanulmányozd egy gör-
-

gép) össze -

8. Miért nem lehet a gépkocsi motorját mere-
ven összekapcsolni a kerekekkel?

A hajlékony tengelykapcsolók egymással na-
gyobb szöget bezáró tengelyeket kötnek össze. 
Ilyen például a kardánkereszttel kapcsolódó kar-
dáncsukló. Két oldalán kardáncsuklókkal szerelt 
kardántengely található például a gépkocsikban 
a kerekek hajtásánál.

Kardáncsukló

Rugalmas tengelykapcsolók
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Ma már el sem tudnánk képzelni az életünket 
gépek nélkül, hiszen azok megkönnyítik az éle-
tünket, mindennapos tevékenységeinket. De mit 
nevezünk gépnek? A tudományos meghatáro-
zás szerint a gép energiát átalakító vagy munkát 
végzô szerkezet.

A gépeket nagyon sok szempont szerint csopor-
tosíthatjuk. Például mûködésük szerint: mecha-
nikus, elektromos vagy más energiaforrást fel-
használó.

Felhasználási területük szerint: ipari, háztartási
gépek.

A háztartási gépeket is tovább csoportosíthat juk.

	I.		Mûködés	szerint
  elektromos,
  mechanikus készülékek.

II.	Energiahasznosítás	szerint
  elektromotorral mûködô készülékek 
 (moto ros készülékek),
  hôkészülékek,
  elektromotorral mûködô hôkészülékek 

(mo  toros hôkészülékek).

III.	Méret	szerint				
  kis háztartási gépek,
  nagy háztartási gépek.

Funkció	szerinti	csoportosítás

Konyhai	gépek Kerti	gépek Háztartási	gépek Hobbigépek Kozmetikai	gépek

tûzhely fûnyíró porszívó varrógép hajszárító

konyhai robotgép sövénynyíró takarítógép fúrógép hajnyíró

hûtôgép öntözôberendezések vasaló barkácsgép borotva

kenyérsütô rotációs kapa mosógép, mosogatógép kötôgép hajvasaló

szag- és páraelszívó eke szárítógép gravírozó hajsütôvas

1. Gyûjts még mindegyik csoporthoz háztartási 
gépet!

2. Milyen szempontokat tanácsos figyelembe 
ven ni egy háztartási gép vásárlásánál?

Egy jó háztartási gépnek több szempontnak 
kell megfelelnie.

Legyen
  energiatakarékos,
  biztonságos,
  könnyen kezelhetô,
  könnyen tisztítható,
  mûködése a lehetô legkisebb zajjal járjon!

Fûnyíró

1.	Hengerkéses	fûnyíró 
Álló penge és forgó ten gelyre 
erôsített pengék alkotják. Az 
ollóhoz hasonlóan szépen vág, 
jó minôségû nyírást végez.

2.	Forgókéses	fûnyíró
A penge függôleges ten gelyen 
forog körbe, és így csapja le a 
fû cso mókat. A másik két típus-
hoz képest gyen gébb mi nô sé-
gû nyí rásra ké pes.

3.	Alternáló	rendszerû	fû	nyí	ró
A rögzített pengesoron víz-
szintesen csúszik fel-alá a moz-
gó pengesor. Szintén jó mi nô-
ségû nyírásra képes.

mûködése a lehetô legkisebb zajjal járjon!

gelyre 
erôsített pengék alkotják. Az 
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gépek 
a mindennapokban
1.	Mi	a	szerepe	a	gépeknek	az	ember	életében?
2.	Milyen	gépeket	tartasz	fontosnak?

A hôkészülékekben nagy ellenállású fûtôszál van, 
amely az elektromos áram hatására felmelegszik. Ezt 
a hôt használják munkavégzésre.

A motoros készülékek elektromotorral mû köd-
nek. Az elektromos energiát a motor mozgási ener-
giává alakítja. A forgómozgást a motor ten gelyérôl 
közlômûvek segítségével juttatják el a munkát végzô 
rész felé.

A motorral ellátott hôkészülékekben motor és 
fûtôszál is megtalálható. A motor forgását és a fûtôszál 
hôjét együttesen érvényesítik ezek a gépek, például az 
elektromos grillsütô.

28  Gépek a mindennapokban 63

Ma már a fûnyíró szám talan változatban kap-
ható, kézi, benzin nel, elektromos árammal, ak-
kumulátorral mû ködôk az elôbbiekben felsorolt 
kés típusok kal. Nagyobb terület ny írá sára fûnyíró 
trak torokat használnak. Már kap ható fûnyíró ro-
bot is.       

Automata mosógép

A XIX. század közepén jelentek meg a kezdet-
leges mosógépek, addig kézzel mostak az em-
berek. A háztartásokban ma használatos mosó-
gé pek felül- vagy elöltöltôs kivitelben készülnek, 
és elektromotorral mûködnek.

Elöltöltôs mosó és szárítógép

Amikor az idôkapcsoló elindítja a programot, a 
beömlôcsô szelepe megnyílik, majd a mosó gépbe 
fecskendezi a vizet és a mosószert. A lassan forgó 
dobban az egyenletesen elhelyezett három bor-
da a ruhát kiemeli, majd visszaejti a mosószeres 
vízbe, s ezzel kimossa a ruhát. Az utóbbi idôben 
megváltoztatták a dobon lévô lyukak kialakítá-
sát, így a korszerûbb gépek már fe lülrôl is zuha-
nyoztatják a ruhát. Ezzel hatéko nyabb a mosás és 
kisebb a vízfelhasználás. A mo dern gépekbe már 
súlyérzékelôt is építenek, így a benne levô ruha 
kimosásához szükséges vízmennyiséget veszi fel 

csak a gép. A szi-
vat tyú eltávolítja a 
szen nyezett vizet, 
majd a szelep tisz-
ta vizet enged be, 
és meg kezdôdik 
a ruhák öblítése. 
Ezt a prog ram-
nak meg fe lelôen 
is    mét li. A mo só-
dob gyors for    gá-
sa kipergeti a vi zet 
(centrifugálás), vé -
gül a befújt for   ró-
sí tott le ve  gô meg-
szá rítja a tiszta 
ru  hákat.

Mosogatógép

Ellen zôi szerint nem mosogat megfelelôen, sok 
vizet pocsékol, rengeteg elektromos áramot fo-
gyaszt. Ezzel szemben a készülék az idôtakarékos 
háziasszonyok berendezése, gon do san és jól mo-
sogat, többször öblíti el a behe lyezett eszközö-
ket, edényeket. A fajlagos vízfelhasználása ala-
csonyabb, mint a folyó vízben mosogatásé, maga 
a mûvelet magas hôfokon történik, ami biztosítja 
a megfelelô biológiai tisztítás elemi feltételeit is. 
Igaz, az elektromosáram-felvétele  jelentôs, de az 
összfogyasztása – a kézi mosogatás melegvíz-igé-
nyével összehasonlítva – már egyáltalán nem.

A készülék alapvetôen a programkapcsoló és 
a vízszintszabályzó összehangolt munkájának kö-
szön hetôen üzemel. Hiba esetén – abban az eset-
ben, ha a vízszint kritikusan magassá válna – a 
szintszabályzó beindítja az ürítôszivattyút. Ez a 
sza  bályzó gondoskodik arról, hogy a berendezés 
csak akkor kezdjen el fûteni, ha megfelelô a víz-
szint magassága, tehát ne fordulhasson elô olyan 
álla pot, hogy víz nélkül indul el a fûtés.

Figyelmeztetés!
Vigyázz, hogy az elektromos készülékek bur-
kolata, szigetelése ne sérüljön meg!
Tisztítás elôtt áramtalanítsd a ké szü lé ket!
Meghibásodott készüléket ne használj, szak-
em berrel javíttasd meg!

?1. Sorold fel, milyen háztartási nagygépe
ket használnál még!

2. Mi az elônye a gépesített háztartásnak?
3. Milyen szempontokat kell figyelembe 

venni a gépek vásárlásánál? 

Érdekesség
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Az öltésképzés szerint a varrógépet két nagy cso-
portba, a huroköltésû és a láncöltésû  varrógé-
pek csoportjába sorolhatjuk. A háztartásokban 
inkább a huroköltésû varrógépeket, míg a ruha-
gyárakban a láncöltésûeket használják. Meghaj-
tásuk lehet mechanikus vagy elektromos. Ma már 
az utóbbi az elterjedtebb. A varrógép fô részei: 
varrógépház, állvány, hajtó.

A varrógépen többféle mechanizmus is talál-
ható. A mechanizmusok feladata: a gépek által 
végzett egyenes vonalú és forgó mozgást össze-
kapcsolják, illetve egymásba átalakítsák. Típusai: 
karos, bütykös, fogas és forgattyús. A varrógépen 
a mechanizmusok több típusa megtalálható.

Például  a fôtengely forgó mozgását karos me-
chanizmus alakítja át a tûtartó rúdra egyenes vo-
nalú mozgássá. A különbözô öltésmintákat büty-
kös mechanizmusokkal oldják meg.

A varrógép alaptípusa egyenes varrási folya-
mat végzésére alkalmas, de a drágább típusokat 
a gyártók kiegészítô funkciókkal is ellátják. Ilyen 
például a cikcakkvarrat készítésének a mûszaki 
megoldása.

Az alsó szálat a hurokfogó és az orsó szer-
kezete biztosítja. Az alsó szálat tartó orsóra vi-
szonylag kevés cérna fér, ezért nem lehet auto-
matizálni a folyamatot. A kelme továbbítását a 
továbbítófogazat végzi. Ennek meghajtása a gép 
fôtengelyérôl történik. Minden gépen található 
még szálfeszítô rugó és öltésállító egység is.

A varrógép
1.		Melyik	században	találták	fel	a	varrógépet?
2.		Környezetedben	milyen	varrógép	van?

64

29

szálemelô 
szem

varróvilágítás-
kapcsoló

szálvezetôk

varrótalp

csúszótalp

szálvezetô cérnahüvelytartók

mintaválasztó
gomb

 szálfeszítô

szálvezetô 
tû

varrólap

    orsóütközô

 orsókeret-emelô

kézikerék

öltésállító
kézikar
visszafelé
varráshoz

öltésállító
kézigomb

anyagtovábbító
süllyesztôkar

alsó szál

továbbítófogazat

         alsószál-orsó

felsô szál

nyomótalp

hurokképzés az alsó 
és felsô szállal

Figyelmeztetés!
A tisztítás megkezdése elôtt min-
dig áramtalanítsd az elektromos 
varrógépet!

Kis kefével távolítsd el a szeny-
nye  zôdéseket a továbbí tó fo gak 
kö zül, és minden olyan helyrôl, 
ami a mechanikus mozgá sokat 
a ka  dályoz za!

anyag-
továbbító
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A varrógép
1.		Melyik	században	találták	fel	a	varrógépet?
2.		Környezetedben	milyen	varrógép	van?

29    A varrógép 65

?1. Sorold fel a varrógép fô részeit!
2. Mi a mechanizmusok feladata?
3. Mire kell figyelned az eltört tû cseréjé

nél?
4. Miért szükséges olajozni a varrógépet?

Figyelmeztetés!

A gép olajozását mûszerolajjal vé gezd!
Egy-egy csepp olaj elegendô az adott moz-

gó alkatrészekre, mely megakadályozza az 
alkatrészek idô elôtti kopását.

Leggyakoribb hiba a tû törése, melynek 
oka a helytelen üzemeltetés. A tû töréséhez 
vezet, ha az anyagot húzod a gép nyomótal-
pa alatt, vagy ha túl vastag anyagot próbálsz 
meg összevarrni. Törést okoz, ha az oda-visz-
sza varrást rosszul végzed el. Nem szabad álló 
helyzetben az öltésváltó kart átváltani, mert 
ez a tû görbüléséhez, majd töréséhez vezet.

A törött tût úgy tudod kicserélni, hogy ki-
oldod a rögzítôcsavart, kiveszed a sérült tût.

Az új tût úgy helyezd be, hogy a lapolt ré-
sze a tartóhorony felé kerüljön. Csavard visz-
sza a  rögzítôcsavart!

Az egyéb karbantartásokat bízd egy szak-
szerviz szakembereire!

A varrógép története

Régen a varrást kizárólag kézzel végezték. Erre a cél-
ra varrótût és gyûszût használtak. Az ôskorban csont- 
és kô-, késôbb bronz-, vas-, majd acéltût készítettek. 
Ma már a kézi varrást csak egyes különleges feladatok 
elvégzésénél használják, mivel a XIX. században meg-
szerkesztett varrógép a kézi varrást kiszorította.

A varrógép feltalálásával kísérletezôk elôször a kézi var-
rást akarták utánozni, és gépüket ezen az elven tervezték.
1755 táján kezdôdtek ezek a kísérletek. Charles Wei-
sen thal elsônek találta fel a két végén hegyes tût, kö-
zépen elhelyezett nyílással. A másik kísérletezô az an-
gol Thomas Saint volt, 1790-ben. Gépén elöl lyukasztott 
és kampós tût használt. Ez a gép huroköltéssel varrt. 
1810-ben Balthasar Krems láncöltéssel varró gépet 
szerkesztett. Elôször alkalmazta a tû nyílását a hegyé-
nél és a hurokfogót. 1830-ban Barthélemy Thimonnier 
megépítette az elsô igazi varrógépet.

Isaac Merritt Singer (1811–1875) is épített egy varrógé-
pet, és megkezdte a sorozatgyártását.

Singer varrógép

Isaac Merritt Singer

Érdekesség
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Az elektromos áram 
mágneses hatása 
1.	Milyen	áramköri	elemeket	ismersz?
2.	Mikor	mûködik	egy	áramkör?
3.	Milyen	fajta	kapcsolókat	ismersz?	Melyiket	mikor	használjuk?
4.	Mikor	kötünk	sorosan,	és	mikor	párhuzamosan	kapcsolókat?

66

Ha egy vasrúdra szigetelt veze-
téket tekerünk, és azon áram 
folyik, akkor a rúd mágnesként 
viselkedik. Ha kikapcsoljuk az 
áramot, megszûnik a vasrúd 
mágnessége. Ezt a készüléket 
nevezzük elektromágnesnek.

1. Készíts saját elektromágnest! Egy nagyobb 
csa vart szigetelj le, példá ul mûanyag fóliával, 
és tekerj fel rá jó szo ro  san legalább 10 méter 
hosszú, vékony ke resztmetszetû szigetelt ve-
zetéket. A vezeték két végérôl távolítsd el a 
szigetelést, és pró báld ki 4,5 V-os, illetve 

 9 V-os elemmel!
2. Végezz kísérleteket az elektromágnessel! 

Próbálj meg felemelni, illetve megmozgatni 
több féle anyagú és tömegû tárgyat! Össze-
gezd tapasztalataidat az alábbi szempontok 
sze rint:
a) Milyen anyagokat vonzott a mágnes?
b) Milyen összefüggést tapasztaltál a tárgyak 

tömege és a között a távolság között, ame-
lyen belül a mágnes már vonzotta a tár-
gyat? 

c) Volt-e különbség a mágnes erôsségében 
aszerint, hogy mekkora feszültségû áram-
forrásról mûködtetted?

Az elektromágnes erôssége elsôsorban a tekercs 
menetszámától és az áram erôsségétôl – áttétele-
sen az áramforrás feszültségétôl – függ.

Az elektromágneses jelenséget sok eszközben 
használják. Gyakori felhasználás, amikor egy daru 
elektromágnes segítségével fémtárgya kat tud 
„megfogni”, illetve „elengedni”. Ezt az eszközt 
használják például a roncstelepeken az autók fel-
emelésére. Természetesen ennek a mágnesnek 
igen erôsnek kell lennie. Ezt úgy érik el, hogy nagy 

Elektromágnes

menetszámot és igen erôs áramot használnak. En-
nek a megoldásnak az elônye, hogy a megfogni 
kívánt tárgy közelében nem kell embernek tar-
tózkodnia. Hátránya, hogy csak mágnessel vonz-
ható anyagú tárgyak felemelésére használható.

A csôvezetékekben szállított anyag útját csa-
pok, illetve szelepek irányítják – ezek zárják el az 
áramlás útját, vagy engedik átfolyni 
például a vizet. Ezeknek a szelepek-
nek a mûködését elektromágnes 
is irányít hatja. A zárást a mágnes 
vonzása biztosítja, míg a nyitást a 
mágnes kikapcsolása után példá-
ul egy rugó ellenereje. Ilyen elven 
mûködô eszközzel többféle ház-
tartási gépben is találkozhatunk. A 
mosógépben például elektromág-
nes által mozgatott szelepek ha-
tározzák meg, hogy mikor és hova 
menjen a víz.

Ha egy tengelyre szerelt mágnes 
körül meg felelô ütemben változtatjuk a mágne-
ses teret, akkor a mágnes forogni fog. Ezen az 
elven mûködnek az elektromos motorok. Ter-
mészetesen a motor teljesítménye a tekercs kiala-
kításától és a használt áram erôsségétôl függ.

Mágnesszelep

30

Elektromos motor
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Az elektromos áram 
mágneses hatása 
1.	Milyen	áramköri	elemeket	ismersz?
2.	Mikor	mûködik	egy	áramkör?
3.	Milyen	fajta	kapcsolókat	ismersz?	Melyiket	mikor	használjuk?
4.	Mikor	kötünk	sorosan,	és	mikor	párhuzamosan	kapcsolókat?

30  Az elektromos áram mágneses hatása 67

3.  Sorolj fel olyan háztartási gépeket, amelyek-
ben elektromos motor üzemel!

Ha a mágnes egy elekt-
romos kapcsolót húz ma-
gához egy rugó ellené-
ben, akkor az így kapott 
eszközt jelfogónak – ide-
gen szóval relének – ne-
vezzük. Jelfogón keresz-
tül az egyik áramkörrel 
kapcsolha tunk egy másik 
áramkört.

4. Tanulmányozd a jelfogóval kapcsolt izzó lenti 
ábráját! A kapcsolást a szokásos módon ele-
mezve megismerheted a jelfogó mûködését 
és az áramköri jelét is.

Felmerülhet a kérdés, hogy mindez mire jó. Hi-
szen a kapcsoló kapcsolhatná közvetlenül az izzó 
áramkörét is. A jelfogós kapcsolásoknak akkor 
van jelentôsége, ha például a fogyasztó áram-
forr ása nagyon nagy feszültségû. Biztonsági 
szem pontból fontos, hogy a kapcsolón csak kis 

T5

Jelfogó az 
áramkörben

áram folyjon, így annak érin tése nem veszélyes. 
A fo gyasztót kapcsoló jelfogó kapcsolja a nagyobb 
fe szültségû áramot, most már emberi érintés nél-
kül. A nagy feszültségû táv-
ve zeték-hálózatokat is ha-
sonló mó don kapcsolják.

Másik alkalmazás esetén 
a jelfogó nem egy, hanem 
több kapcsolót kapcsol. 
Ezek nyitó-, záró- vagy akár 
váltókapcsolók is lehetnek. 
Így egy kapcsolóval – a jel-
fogót mûködtetôvel – több 
áramkört ki-, illetve bekap-
csolhatunk.

Az iparban sokszor alkal-
maznak olyan moto ro kat, amik úgynevezett há-
romfázisú hálózatról üzemelnek. Ebben az eset-
ben fontos, hogy egyszerre kapcsoljuk mind a 
három vezetéket. Ilyen esetekben is relé ket hasz-
nálnak.

Nézzük, mit „csinál” ez az –  elsôre bonyolult-
nak tûnô – kapcsolás! A „BE” nyomógomb meg-
nyomásakor a jelfogó elektromágnese áramot 
kap, és meghúzza a hozzá tartozó két – E1 és 
E2 jelû – kapcsolót. Az E2 kapcsoló zárja az izzó 
áramkörét, és az világítani kezd. Az E1 kapcso-
ló is zárt állapotban marad, mert ezen keresz-
tül a jelfogó elektromágnesrésze folyamatosan 
kap áramot. Tehát a relé a „BE” nyomógomb el-
engedése után is meghúzva marad. Ezért neve-
zik ezt a kapcsolást öntartónak. A „KI” nyitó nyo-
mógomb megnyomásakor a jelfogó áramellátása 
megszûnik, tehát visszaáll az eredeti állapot, és az 
izzó elalszik.

ki

be

T8

Mágnesszelep

1. Magyarázd el az elektromágnes mû kö dé
sét!

2. Miben különbözik egy mágnesrúd és 
egy elektromágnes?

3. Mire lehet használni egy öntartó kapcso
lást?

4. Keress olyan eszközöket, amelyekben 
elek t   ro  mágnes van!

5. Készítsd el a mellékletek relés kap cso
lása it!

E2

E1

9 V

BE

KI
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Az irányítástechnika 
alapjai
1.	 Mit	jelent	valamit	irányítani?
2.	 Milyen	készülékek	vannak	az	otthonotokban,	amelyeket	
	 „távirányítóval”	lehet	mûködtetni?
3.	 Keress	példákat	automatikusan	mûködô	rendszerekre!

68

Ha belépünk egy sötét szobába, szinte természe-
tes, hogy felkapcsoljuk a villanyt. A szobában vi-
lágos lesz, és bele sem gondolunk, hogy ezzel az 
egyszerû mozdulattal milyen bonyolult technikai 
rendszert hoztunk mûködésbe. Másképpen úgy is 
fogalmazhatnánk, hogy a világítás áramkörét a 
kapcsoló segítségével tudjuk mûködtetni, irányí-
tani.

Az irányítás olyan mûvelet, amely valamely fo-
lyamatot elindít, fenntart, megváltoztat vagy 
megállít. Irányítás szempontjából a technikai 
rendszernek két része van: az „irányító” és az 
„irányított” rendszer. Ez a két rész a televízióké-
szülék és a távirányító esetében teljesen elkü-
lönül. A szoba áramkörén az irányítórendszer a 
kapcsoló, az irányított rendszer pedig a lámpa. A 
rendszer bemenôjele a kapcsolás, a rendelkezôjel 
az elektromos áram, a kimenôjel pedig a lámpa 
fénye.

A fenti ábrán láthatjuk, hogy a jelek iránya 
egyértelmûen az irányítórendszertôl az irányított 
felé halad. Az ilyen, úgynevezett nyitott hatás-
láncú irányítást vezérlésnek nevezzük. Az irányí-
tás másik fajtáját szabályozásnak nevezik. Szabá-
lyozásnál az irányítórendszer visszajelzést kap az 
irányított rendszer felôl, azaz a hatásláncnak van 
egy zárt része is. Ezt nevezik szabályzókörnek, 
más néven visszacsatolásnak.

A vezérlés hatásvázlata

A szabályozás hatásvázlata

Képzeljük el, hogy a szoba világítását úgyneve-
zett fényerô-szabályozó kapcsoló segítségével le-
het mûködtetni. Ebben az esetben az ember mint 
irányítórendszer, figyelve a szobában lévô fényvi-
szonyokat, a kapcsoló segítségével beállítja a szá-
mára megfelelô fényerôsséget.

Van egy kívánt érték – referencia –, ami meg-
határozza, hogy mennyire legyen világos a szobá-
ban. Az irányítórendszer – ebben az esetben az 
ember – érzékelôi (szeme) segítségével folyama-
tos visszajelzést kap a szobában lévô fényviszo-
nyokról. Ezt az értéket összehasonlítja a kívánt ér-
tékkel, és a kapott eredmény alapján döntést hoz. 
A döntés lehet az, hogy még kevés a fény, ekkor 
a beavatkozóegység (kéz) tovább csavarja a kap-
csolót, de lehet az is, hogy már elég világos van, 
és ekkor a folyamat befejezôdik.

A fenti példából látszik, hogy a szabályozás irá-
nyítórendszerének három nagy része van – az ér-
zé kelô-, a döntéshozó és a beavatkozóegység.

A vezérlés és a szabályozás bemutatására fel-
hozott példák mindegyikében az ember volt az 
irányító. Ezek a folyamatok azonban lehetnek au-
tomatikusak is. A kapualjakban a világítást gyak-
ran mozgásérzékelô, míg az utcákon a közvilágí-
tást szürkületkapcsoló kapcsolja.  

döntéshozó

külső
hőmérséklet

kazán

döntéshozó

hőmérséklet

érzékelő

külső
hőmérséklet

kazán fűtőtestekfűtőtestek

érzékelő

fűtőtestek

Irányító- 
rendszer

Irányított 
rendszer

rendelkezô-
jel

bemenôjel kimenô-
jel

Irányító- 
rendszer

Irányított 
rendszer

rendelkezôjelbemenôjel kimenôjel

visszacsatolás

döntéshozó
egység

beavatkozó-
egység

szabályozandó
folyamat

kimenôjel –
a folyamat
kimenete

környezeti 
hatások

(zaj)

visszacsatolás

bemenet –
kívánt érték

(referencia)

érzékelő-
egység
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Egy forgalmas útkeresztezôdésben arra lehet 
számítani, hogy minden irányból érkeznek autók, 
és mindig vannak gyalogosok, akik átmennének 
az utca túloldalára.

Ilyen keresztezôdésnél nincs szükség a forga-
lom figyelésére, elég, ha meghatározott idô kö-
zönként vált a lámpa.

4. Milyen jelzései vannak az autó-, és milyen a 
gyalogosforgalmat irányító lámpának?

5. Rajzold le egymás mellé, hogy egy adott úton 
mit mutat a gyalogos-, és mit az autóslámpa!

Egy vasúti keresztezôdésben akkor kell tilos jelzést 
kapniuk az autóknak, amikor azon vonat halad 
át. Régen a menetrend alapján a bakter kezelte 
a sorompót. A mai korszerû 
vasúti ke resztezôdésekben 
a sí nek be épített nyo más-
ér zékelô segítségével a ke-
resztezôdéshez közeledô, 
illetve azt elhagyó vonat 
az, ami a fénysorompók jel-
zéseit állítja.

A vezérlés megvalósításá-
hoz kevesebb eszközre van 
szükség, ezért olcsóbb. Az, 
hogy egy adott problémára milyen megoldást al-
kalmaznak, mindig a megoldandó feladattól függ. 
Az elvárt mûködéshez nincs minden esetben szük-
ség a szabályozás adta elônyökre. A fûtési rend-
szereknél például mind a két megoldás elterjedt. 
Az összetettebb rendszerek irányításánál, például 
egy automata mosógépnél egyszerre alkalmazzák 
a vezérlést és a szabályozást.

Az irányítástechnika 
alapjai
1.	 Mit	jelent	valamit	irányítani?
2.	 Milyen	készülékek	vannak	az	otthonotokban,	amelyeket	
	 „távirányítóval”	lehet	mûködtetni?
3.	 Keress	példákat	automatikusan	mûködô	rendszerekre!

31  Az irányítástechnika alapjai 69

?
1. Mi a legfontosabb különbség a vezérlés 

és a szabályozás között?
2. Mi a feladata szabályozásnál az érzékelô, 

a döntéshozó és beavatkozóegységnek?
3. Gyûjtsd ki a leckében elôforduló irányítá

si példákat aszerint, hogy vezérlést vagy 
szabályozást valósítanak meg!

4. Készítsd el a XX. melléklet alkonykapcso
ló áramkörét!

A irányítástechnika (automati-
ka) – mint mûszaki tudomány-
ág – az önmûködô irányítás 
törvényszerûségeivel, illetve 
azok gyakorlati megvalósítá-
sával foglalkozik.

1. Nézz utána, hogyan mûködik a fényerô- sza-
bályozós kapcsoló, a mozgásérzékelô és a 
szürkületkapcsoló!

2. Döntsd el, hogy a fenti két példa közül me-
lyik a szabályozás és melyik a vezérlés!

A folyamatok irányításánál figyelembe kell venni 
a környezetbôl érkezô hatásokat. Ezek egy része 
zavaróan hat a folyamatra. A kör nye zetbôl érkezô 
zavaró hatásokat nevezzük „zajnak”, függetle-
nül attól, hogy ez milyen érzékszervünkkel fog-
ható fel. Világítás esetében figyelembe kell venni, 
hogy mennyire van már eleve világos az adott tér-
ben. A mozgásérzékelôs kapcsoló csak az emberi 
mozgást érzékeli, és nappal is felkapcsolja a lám-
pát, ha nincs egy másik fôkapcsoló, ami csak sö-
tétben engedi mûködni az áramkört. A szürkület-
kapcsoló érzékelôje méri a fényerôsséget, és csak 
a referenciaszint alatt kapcsolja be az utcai világí-
tást. Reggel, amikor világosodni kezd, a referen-
ciaérték elérésénél a szürkületkapcsoló lekapcsol-
ja a lámpákat.

3. Mit gondolsz, mi történik az utcai lámpákkal, 
ha például egy vihar miatt napközben elsöté-
tül az ég?

A legfontosabb különbség az irányítás két fajtá-
ja között, hogy a szabályozás esetében figyelem-
be tudjuk venni a külsô körülményeket. A szabá-
lyozószerkezet minden esetben azt „figyeli”, 
hogy a végeredmény megfelel-e a kívánt érték-
nek. Amennyiben eltérést tapasztal, beavatko-
zik a rendszer mûködésébe. A vezérlés az irányí-
tás egyszerûbb és olcsóbb módja. A vezérlés során 
a vezérlôberendezés úgy befolyásolja a rendszer 
mûködését, hogy annak állapotáról nincs informá-

ciója, de sok esetben 
erre nincs is szükség. 
ciója, de sok esetben 
erre nincs is szükség. 

Keresztezôdésben tilos 
jel zésnél álló autók elôtt 
át kelô gyalogosok

Érdekesség
A irányítástechnika (automati
ka) – mint mûszaki tudomány
ág – az önmûködô irányítás 
törvényszerûségeivel, illetve 
azok gyakorlati megvalósítá
sával foglalkozik.
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Modellezés 32/A

Egy probléma megoldása – Jelfogós áramkör 
készítése Nem kaptam doc file-t

70

1. Hogyan mûködik a jelfogó?
2. Mire használják a jelfogót?
3. Milyen kapcsolást nevezünk öntartónak?

Képzeljünk el egy mûveltségi vetélkedôt, amely-
ben két játékos méri össze a tudását. A játékvezetô 
feltesz egy kérdést, amelyre az a játékos válaszol-
hat, aki hamarabb nyomja meg az elôtte lévô 
gombot. A gomb lenyomásakor kigyullad a játé-
koshoz tartozó lámpa, és a másik játékos gombja 
hatástalan lesz. Természetesen az új forduló meg-
kezdése elôtt a játékvezetô (bíró) alapállapotba 
hozza a szerkezetet, azaz mindkét játékos lámpá-
ja elalszik, és minden nyomógomb ismét aktív lesz.

Készítsük el a képzelt vetélkedôhöz szüksé-
ges készüléket! A megoldásnál a következôket 
kell figyelembe venni:
  A készülék nem tehet különbséget a két já-

tékos között, azaz a kapcsolásnak áramköri 
szempontból szimmetrikusnak kell lennie.

  Mindkét játékosnál egy lámpa jelzi, hogy ki 
nyomta meg elôször a gombot, azaz melyik 
játékos jelfogója van meghúzott állapotban. 
Ezt a lámpát a játékos jelfogójával párhuza-
mosan kell bekötni.

  A gombot elsônek megnyomó játékos lámpá-
jának a gomb elengedése után is világítania 
kell. Ezt öntartással lehet megvalósítani, azaz 
a játékos nyomógombjával párhuzamosan be 
kell kötni a relé záróérintkezôjét.

  A gombot elsônek megnyomó játékos jelfo-
gójának meg kell akadályoznia a másik játé-
kos jelfogójának áramellátását, annak nyo-
mógombjától függetlenül. Vagyis az egyik 
jelfogó nyitóérintkezôjét sorba kell kötni a 
másik jelfogó elektromágnesével és a másik 
játékos nyomógombjával. Másképpen fogal-
mazva: mindkét játékos jelfogója csak a má-
sik jelfogó elengedett állapotában kaphat 
áramot.

  Összefoglalva: mindkét jelfogónak két kap-
csolót kell kapcsolnia. Az elsô teszi öntartó-
vá a jelfogót. A második megakadályozza a 
másik játékos jelfogójának áram ellátását. 
Azaz mindkét jelfogó egy záró- és egy nyi-
tóérzékelôt kapcsol.

  A játékvezetônél kell lennie egy nyitó nyo-
mógombnak, ami mindkét jelfogó áramel-
látását megszakítja. Ezzel biztosítható, hogy 
alapállapotba kerüljön a rendszer.

A kapcsolás alkatrészigénye:

Ezután lássuk az áramkör kapcsolási rajzát (a 
szokásos módon kövesd végig az egyes áramkö-
röket, minden esetet megvizsgálva!):

Ez a kapcsolás elkészíthetô a szükséges áramkö-
ri elemek összekapcsolásával – pél dául egy elekt-
romos sze relôkészlet elemeinek felhasználásával.

B

9 V

A

A záró

A nyitó

A játékos B játékos

B nyitó

B záró

Törlés
(bíró)

Ezután lássuk az áramkör kapcsolási rajzát (a 

	izzó, az áramforrás feszültségére méretezve 2 db

 jelfogó, az áramforrás feszültségére méretezve, 

 egy nyitó- és egy záróérintkezôvel
2 db 

 nyomógombzáró 2 db 

 nyomógombnyitó  1 db

 áramforrás megfelelô teljesítménnyel 1 db

 megfelelô vezetékek a szereléshez
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7132/A  Jelfogós áramkör készítése

A megvalósításhoz 9 V-os áramforrást használ-
tunk. Nyilvánvaló, hogy a relék és az izzók is 9 V-ra 
méretezettek lesznek.

A játékosokhoz 3-3 erû vezetéket vezetünk el. 
Így elérhetô, hogy megfelelô távolságra legye nek 
egymástól. A három ér közül az egyik a nyomó-
gomb izzóval azonos felére, a másik az izzó má-
sik felére, a harmadik a nyomógomb másik felé-
re kapcsolódik. Természetesen a játékos közelébe 
csak a kapcsoló és az izzó kerül. (Az ábrán szagga-
tott vonallal határolt alkatrészek.)

A játékvezetô nyomógombja szintén egy kéterû 
vezetéken keresztül kapcsolódik a NYÁK-laphoz. 
A vezetékeket sorkapcsokon keresztül kap csoljuk 
a NYÁK-laphoz.

A fentiek értelmében a NYÁK-lapon el kell he-
lyezni:
  2 db relét (pl. RYW2W-k típusú);
  2 db 3-as sorkapcsot, a két játékoshoz menô ve-

zetékeknek;
  2 db 2-es sorkapcsot, a játékvezetô nyomó-

gombjához és a tápegységhez.

Tipp: Ezt a kapcsolást el lehet készíteni, a lakás-
riasztós házhoz hasonlóan, úgynevezett próba-
panelen!

Bonyolultabb kapcsolások esetén az egyes áramköri ele-
meket nem vezetékkel kötik össze, hanem úgynevezett 
nyomtatott áramköri (NYÁK) lapot készítenek. A NYÁK-
lap egy vagy két oldalán rézzel bevont mûanyag lap ból 
készül. Megtervezik, hogy az egyes alkatrészek hol le-
gyenek, és az összeköttetéshez szükséges rézvezetéken 
kívüli részt speciális vegyszerekkel eltávolítják. Az alkat-
részek lábai a megfelelôen kifúrt lyukakba helyezhetôk 
és oda beforraszthatók. Ezzel a technikával megszaba-
dulunk a lógó vezetékek okozta káosztól. Igaz, a NYÁK-
lapok csak speciális technológiával gyárthatók. Moder-
nebb nyomtatott áramkörök már nemcsak a lemez két 
oldalán tartalmaznak vezetôréteget, hanem közbensô 
rétegek is kialakíthatók.

B

9 V

A

A záró

A nyitó

A játékos B játékos

B nyitó

B záró

Törlés
(bíró)

Relé bekötése

záró-
érintkezõ nyitó-

érintkezõ

elektromágnes

Érdekesség

Elemezd a kapcsolást Az Irányítástechnika alap   -
jai címû olvasmány alapján!
1. Milyen irányítástechnikai mûveletet valósít 

meg az elôzô kapcsolás?
2. Milyen kimenetek lehetnek?
3. Mi lehet bemenôjel?
4. Melyek a rendelkezôjelek?
5. Melyek az irányító-, és melyek az irányított 

rendszer részei?

T11

1

2 3
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Modellezés 33/A

Elektromotoros 
jármûmodell

72

Anyaga:	
rétegelt lemez, fenyôléc, köracél, mû anyag ke-
rék, hajtómû motorral.

Segédanyagok:	
csiszolópapír, faragasztó, huzalszeg, facsavar, ve-
zeték.

Szükséges eszközök

Alkatrész Anyag Mennyiség Vastagság Szélesség Hosszúság

 kocsilap rétegelt lemez 1 5 70 150

keréktartó fenyôléc 2 10 10 30

kerék
rétegelt lemez 4 4-6 40

mûanyag 4 40

hajtómû 1

tengely köracél 1 3 100

vezeték 2 0,5 150

Szerszámok Felhasználási	javaslat

 mérôeszköz és ceruza mérés, elôrajzolás

derékszög elôrajzolás

körzô rétegeltlemez-kerék elôrajzolásához

lombfûrész rétegeltlemez-kerék kivágásához

illesztôfûrész fenyôfa darabolásához

állványos fúrógép fúrás

csigafúró 3 mm kerék kifúrása

csigafúró 4 mm keréktartó kifúrása

fémfûrész tengely méretre vágása

faráspoly fûrészvágás utáni egyengetés

ecset ragasztókenés (külön a ragasztáshoz)

kalapács szegezés

harapófogó elgörbült szög kihúzása

ecset festés (külön a festéshez)
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7333/A  Elektromotoros jármûmodell

Az elektromos motorral hajtott modellek leg-
fontosabb alkatrésze a motor. A kisméretû mo-
dellmotorok általában alacsony (1,5–9 V, egyen-
áram) feszültséggel mûködnek. Fordulatszámuk 
a tápfeszültségtôl függôen 3500 –13 000 fordu-
lat/perc. A jármûmodell sebessége túl nagy len-
ne közvetlen meghajtással, ezért a motor és a 
ke rék közé valamilyen fordulatszám-csökkentô 
közlômûvet kell illeszteni.

Ebben a modellben egy gyári, motorral egy-
beépített hajtómûvet alkalmaztunk 1,5 V elem 
áramforrással. A hajtómûben többszörös fogas-
ke rék-áttétellel a fordulatszám jelentôsen csök-
ken, így a modell sebessége megfelelô az irányí-
tás hoz.

Elkészítés

Az alkatrészeket méretre vágjuk (szükség sze-
rint), a fûrészelt felületeket egyengetjük, csi-
szoljuk.

A keréktartókon a tengelyek helyét elô raj zo l-
juk, kifúrjuk (4 mm átmérô).

A keréktartókat a kocsilapra ragasztjuk és 
sze   gezzük.

A kerekeket elôrajzoljuk (középpont kijelö-
lése), a ke rekek közepét kifúrjuk (3 mm furat), 
kifû ré szeljük, csiszoljuk.

A hajtómûvet a kocsilapra felszereljük: elô-
raj zolás, furatok készítése a csavaroknak, ten-
gely méretre vágása.

A hajtómû elrendezése miatt a tengely a ko-
csi lapja fölé került, ezért a másik tengelyt és a 
ke réktartókat is felülre kellett szerelni.

A tengelyeket helyükre illesztjük, a kereke-
ket a ten gelyek re felszereljük. A kerekeket szo-
rosan illesztjük vagy ragasztjuk a tengelyre.

Továbbfejlesztési lehetôség: a kocsihoz többfé-
le felépítmény (személyautó, tehergépkocsi), ka-
rosszéria készíthetô, papírból színezéssel, fes tés sel.

A kocsi maradhat natúr felületû, vagy tetszés 
szerint lehet festeni.

25

30
150

10

10

10
70

5
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Modellezés 34/A

Csigahajtású 
jármûmodell

74

Anyaga:	
rétegelt lemez, fenyôléc, köracél, mûanyag ke-
rék, mo dellmotor, csigakerék, fogaskerék.

Segédanyagok:	
csiszolópapír, faragasztó, huzalszeg, vezeték.

Az elektromos motorral hajtott modellek leg-
fontosabb alkatrésze a motor. A kisméretû mo-
dellmotorok általában alacsony (1,5 – 9 V, egyen-
áram) feszültséggel mûködnek. Fordulatszámuk 
a tápfeszültségtôl függôen 3500 –13 000 fordulat /
perc. A jármûmodell sebessége túl nagy lenne 
közvetlen meghajtással, ezért a motor és a ke-
rék közé valamilyen fordulatszám-csökkentô köz-
lômûvet kell illeszteni.

Ebben a modellben a motor fordulatszámát csi-
ga- és fo gaskerék-áttétellel csökkentettük meg-
felelô mér té kû re.

Az áramforrást (1,5 V elem) egy külön doboz-
ban célszerû elhelyezni, mert úgy (hosszú vezeté-
ken keresztül) a távirányítás is megoldható.

Alkatrész Anyag Mennyiség Vastagság Szélesség Hosszúság

 kocsilap rétegelt lemez 1 5 70 150

keréktartó fenyôléc 4 10 10 30

kerék
rétegelt lemez 4 4-6 40

mûanyag 4 40

motor 1

csigakerék mûanyag 1   

fogaskerék mûanyag 1   

tengely köracél 2 3 100

vezeték 2 0,5 150

A motor, a csigakerék és a fogaskerék mére-
te szerint a kocsilap kialakítása más elrendezésû 
is lehet.
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7534/A  Csigahajtású jármûmodell
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Elkészítés

Az alkatrészeket méretre vágjuk (szükség sze-
rint), a fû részelt felületet egyengetjük, csiszol-
juk.

A kocsilapon a motor és az áttétel elhelyezésé-
hez szükséges nyílást kivágjuk.

A keréktartókon a tengelyek helyét elô raj-
zoljuk, kifúrjuk (4 mm átmérô).

A keréktartókat a kocsilapra ragasztjuk és sze -
gezzük.

Ha a kerekek rétegelt lemezbôl készülnek,  
elôrajzoljuk (középpont kijelölé se), közepüket 
kifúrjuk (3 mm furat), ki fû ré szeljük, csiszoljuk.

A motort és a hozzá kapcsolódó csigakereket 
fel szereljük, rögzítjük.

A tengelyeket a helyükre illesztjük, a kereke-
ket a ten gelyekre felszereljük, szo rosan illeszt-
jük vagy ragasztjuk.

Továbbfejlesztési lehetôség: a kocsihoz több-
fé le felépítmény (személyautó, tehergépkocsi) 
ka rosszériáját készíthetjük, papírból színezés-
sel, fes tés sel.

A kocsi maradhat natúr felületû, vagy tetszés 
sze rint lehet festeni.
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Minden varrógép huroköltéssel dolgozó, egye-
nes vonalú varrásra alkalmas. Az elôre programo-
zott mûveleteket a gép fôtengelyén elhelyezett 
excentertárcsa alkalmazásával biz tosítják. Ezek a 
tárcsák elôre meghatározott mozgássort bizto-
sítanak a tûrúd számára. A tûrúd oldalirányú el-
mozdulása idézi elô, hogy a gép nem egyenesen 
fog varrni, hanem kitérô mozgást végezve ún. cik-
cakkvarratot hoz létre. A varrat kitérésének vál-
toztatásával díszítôvarratokat is lehet készíteni 
hagyományos géppel.

A folyamatokat a vezérlôtárcsák automatiku-
san biztosítják, ne változtass a tárcsák helyzetén, 
mert visszaállítani nehéz! 

Meghibásodásukra normál körülmények kö-
zött nem kerül sor.

A gép befûzésének szabályai

Minden gépet egyforma rendszer alapján lehet 
kezelni, különbség csupán a külsô megjelenési 
formájában mutatkozik.

A befûzés sorrendje:
1. A száltartón helyezd el a cérnaorsót! Ügyelj a 

szál szabad lefutására, mert ha akad, szorul, 
nem tudsz vele varrni!

2. A szálvezetôkön keresztül juttasd el a cérnát 
a szálfeszítô rugólapok alá! Ügyelj, hogy ne                  
maradjon szennyezôdés a lapok között, mert 
nem tudod beállítani a megfelelô szálfeszessé-
get!

3. A szálhúzó kar furatába fûzd be a varrószálat! 
Ez a szükséges szálhosszt biztosítja.

4. Ismét a szálvezetôkbe fûzd a cérnát!
5. Fûzd be a cérnát a tûbe, a hosszirányba hor-

nyolt része felôl!
6. Helyezd be az alsó szálat tartó orsót úgy, hogy 

az az óramutató járásával megegyezô irányba 
forogjon! (E szabály alól csak igen ke-

vés kivétel van, mint  az orosz varró-
gépek némelyike.)

Az alsó szál felhozása 

Mindkét szál nyomótalp mögé helyezése

A szálfeszesség beállításának szabályai

Alapvetô cél, hogy az alsó és a felsô varratkép 
azonos legyen a lehetô legkisebb szálfeszesség 
mellett. Ha csúnya az alsó szál, akkor elôször 
a felsô szál feszességén kell állítani, fordított 
esetben a hiba is fordított.

Varrás varrógéppel
1.	Milyen	rögzítôöltéseket	ismersz?
2.	Mely	öltéstípusok	készíthetôk	gépi	varrással	is?

Az alsó szál felhozása

Mindkét szál nyomótalp mögé helyezése

76
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Az öltésképzô elemek pontosan összehan-
golt mûködése teszi lehetôvé, hogy a varrógépek 
különbözô varratokat hozzanak létre.

Az öltésképzésben részt vevô elemek: 
 varró géptût mozgató elemek,
 fonalhúzó szerkezetek,
 fonalfékek,
 anyagtovábbítók,
 hurokfogók.

A varrógéptûnek a varrás során hármas fel-
adata van: 
  átszúrja az anyagot,
  a keletkezett lyukon átviszi a fonalat a hurok-

fogó térbe,
  felemelkedéskor a hurokfogó mûködéséhez  

kis hurkot képez.

A varrógéptû egyenes vonalú váltakozó irányú 
mozgását forgattyús mechanizmus hozza létre.

A megfelelô cérna kiválasztása

A varrásnál fontos, hogy a varrat kopásálló le-
gyen, az anyag varrás közben ne sérüljön, a var-
rás esztétikailag szép legyen.

Tisztázandó fogalmak:
  Öltéshosszúság:	 a varrat két tûbe-

szúrás közötti szakaszának hossza.
  Öltéssûrûség:	a 10 cm varratra esô öl-

tések száma.
  Varrásszélesség:	a varratnak az anyag-

réteg szélétôl mért távolsága.
  Varrattávolság:	 két különálló, egyforma 

öltéstípusú varrat távolsága.

A szép varratok elérése nemcsak a szálfeszes-
ségen, hanem az anyagnak megfelelô géptû és 
cérna, valamint öltéshosszúság kiválasztásán is 
múlik.

Ma már sokféle varrócérnát (lencérna, pamut-
cérna, poliészter és poliamid cérna stb.) lehet kapni.

Ha a lencérna szakítószilárdságát 1-nek vesz-
szük, akkor a pamutcérnáé 3, a poliészter cérnáé 
30, a poliamid cérnáé 40–150.

A jó varrócérnának kis nyúlásúnak, minimális 
zsugorodásúnak és nagy rugalmasságúnak kell 
lennie. Létezik speciális férccérna is, de ez gépi 
varrásra nem alkalmas.

A cérna és a géptû kiválasztásánál vedd figye-
lembe a textília vastagságát, sûrûségét!

Vastagabb, sûrûbb anyaghoz vastagabb tût és 
poliamid cérnát használj! Vékony, szintetikus, kö-
tött-hurkolt anyaghoz finomabb pamutcérna és 
vékonyabb tû megfelelô.

1. Készíts a modellcsomagban levô leírás és sza-
básminta alapján tolltartót foltvarrás mintá-
val! Ezt megvarrhatod varrógéppel vagy kéz-
zel is.

A varráshoz és gépi kötéshez kapcsolódó szak-
mákról már hallottál 6. osztályban. 

Egy másik szakma a kötô- és varró gép mû-
szerész.

A kötô- és varrógépmûszerész karbantartja, 
tisz títja a kötô-  és varrógépeket, javítja és szere-
li azo kat, alkatrészt cserél, szükség esetén kisebb 
alkatrészt elkészít, technológiai módosításokat, 
újításokat végez.

Munka-, baleset-, tûz- és környezetvédelmi fel-
adatokat lát el.

A munkát végezheti alkalmazottként vagy sa-
ját vállalkozásban. 

Varrás varrógéppel
1.	Milyen	rögzítôöltéseket	ismersz?
2.	Mely	öltéstípusok	készíthetôk	gépi	varrással	is?

32/B  Varrás varrógéppel 77

ÖltésképzésÖltésképzés

helyes öltésképzés

szoros felsô szál

szoros alsó szál

?1. Mi a szép varrat titka?
2. Milyen varrócérnákat ismersz?
3. Milyen cérnával varrnád meg a farmer

nadrágodat?
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Horgolás
1.	Sorold	fel,	hogyan	állíthatunk	elô	textíliát!
2.	Mit	készíthetünk	horgolva?	

78
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Hurkolásos módszerrel, kötéssel és horgolással 
készíthetünk ruhákat, lakástextíliákat, haszná-
lati tárgyakat, dísztárgyakat.

Mindkét textil-elôállítási mód – a szövéssel 
szemben – egyfonal-rend szerû. Az így készült ru-
ha darabok elônye, hogy laza, lyukacsos szerkeze-
tük miatt jó hô szi getelôk, jól szellôznek, rugalma-
sak. Hátrányuk, hogy vizesen nyúlnak.

Horgolás

Szükséged lesz horgolótûre és fonálra. Legjobb 4 
mm-es horgolótûvel kezdeni a munkát. A fona-
lakon általában jelölik, hány mm-es kötôtûvel cél-
szerû azzal a fonállal dolgozni. Ugyanakkora hor-
golótû kell az adott fonálhoz, mint kötôtû. A fonál 
lehetôleg gyapjú legyen, azzal könnyebb ta nulni.

A tût kétféleképpen is 
fog hatod.

A késmódszernél jobb 
ke  zed középsô ujjával és 
hü  velykujjával fogod a tût! 
A mutatóujjad a tû tetején 
nyugszik!

A ceruzamódszer-
nél a tût a hüvelyk- és 
mutatóujjad között 
kell fogni!

A kezdésnél egy 
csúszó csomót kell 
kötni a tûre!

Láncszem készítése 
(rövidítése a mintaleírásokban: lsz)

Tartsd a tût a jobb kezedben, és tekerd a fonalat 
bal mutatóujjadra! A csúszó csomó végét fogd a 
bal kezed hüvelyk- és középsô ujjai közé! Akaszd 
a tû horgára a fonalat a bal kéz mutatóujja segít-
ségével, majd húzd át a fonalat a csúszó csomón! 
Most az áthúzott fonal hurka van a tûn! Elkészült 
az elsô láncszem.

1. Gyakorold a láncszemek horgolását addig, 
amíg szép egyenletesek nem lesznek!

Rövidpálca készítése 
(rövidítése: rp)

A második láncszembe öltsd a horgolótût az elsô 
rövidpálca készítésekor!

Egy ráhajtásos pálca készítése 
(rövidítése erp)

Az utolsó láncszem után tekerd körbe egyszer a 
fonalat a horgolótûn, így ölts a harmadik lánc-
szembe!

Elôször két  hurkon húzd át a fonalat, majd az 
utolsó kettôn is! A következô pálcához vegyél is-
mét fonalat a tûre, és a soron következô szembe 
szúrd be!
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A második sor horgolásához fordítsd meg a 
munkát, horgolj 3 láncszemet magasításnak!

Az elsô sor után ölthetsz a fentiek szerint. Szebb 
lesz a munkád, ha mindkettôbe öltöd. Csak ak-
kor ölts az elsô vagy a hátsó ágba, ha a munka 
leírása ezt írja elô!

Hamispálca készítése 
(rövidítése: hp)

A hamispálcának szinte egyáltalán nincs ma-
gassága. Arra használjuk, hogy szemeket kör-
ré kapcsoljunk össze. Hasznos lehet akkor is, ha 
egy sor bizonyos részérôl láthatatlanul el akarsz 
jutni egy másik részre. (Mint például egy puló-
ver hónaljrészénél.)

Elôször is készíts egy láncszemsort, majd szúrd 
a tût a láncszemsor legelsô láncszemébe!

Hajtsd a fonalat a tûre, és egy mozdulattal 
húzd át a tûn lévô mindkét hurkon!

Horgolás
1.	Sorold	fel,	hogyan	állíthatunk	elô	textíliát!
2.	Mit	készíthetünk	horgolva?	

?1. Hogyan foghatod a horgolótût?
2. Milyen fonállal jó kezdeni a horgolás ta

nulását?
3. Milyen vastag horgolótût kell használ

nod a fonaladhoz? 

33/B  Horgolás 79

Érdekesség

hátsó ágba mindkettôbe    elülsô ágba
öltök  öltök           öltök 

A munka befejezése

Vágd el a fonalat a tûtôl kb. 5 cm-re, majd a le-
lógó fonalat húzd át a hurkon! Egy nagylyukú 
tûvel varrd be a szálat  a szemek közé!

Kis gyakorlással ilyeneket készíthetsz.

?
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Már az ókorból maradtak ránk olyan ruhadara-
bok, amelyek nagyon hasonlítanak a mai kötött 
kelmékhez.

Megismerkedhettél az elôzô leckében a hurko-
lásos módszerek közül a horgolással. A másik mód 
a kötés.

Kötni lehet kézzel és ipari méretekben géppel 
is. A 6. osztályban elkészített körmöcskével is elô 
tudsz állítani hurkolt textíliát.

Kézi kötés

Míg a horgoláshoz egy eszköz kell, a kötéshez mi-
nimum két tûre van szükség.

A kötôtû lehet egyenes vagy két végén össze-
kötött, úgynevezett körkötôtû. Ezek különbözô 
vastagságban és hosszban kaphatók.

A kézi kötéshez használt fonalak fôként gyap-
júból vagy pamutból, esetleg lenbôl készülnek, 
vagy ezek valamilyen szintetikus szállal (pl. poli-
észterrel) való keverékébôl.

Fonál és tûtartás és a szemek felszedése 

A fonalat a bal kisujjad fe-
lett, majd a tenyéri részen 
vezetve egyszer vagy kétszer 
csavard a mutatóujjadra! (Ez 
a jobbkezes változat, balke-
zesek a jobb kezükre vegyék 
fel a fonalat.)

 

Kézi kötés 
1.	Sorold	fel	a	hurkolással	készült	textíliák	elônyeit!
2.	Milyen	hátrányos	tulajdonságát	ismered	a	kötéssel	
	 készült	textíliának?

80
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Kézzel készíts hurkot, és 
tedd a jobb kezedben tar-
tott, összefogott két tûre! 
Így biztosan nem lesz szo-
ros a felszedett sorod.

A további szemeket az áb-
rán látható módon tudod 
felszedni.

Az egyik tût húzd ki a fel-
szedett szemsorból, és kész 
a kezdô sorod!

Sima szem

 

A bal tûn lévô elsô szem elülsô szárába ölts bal-
ról jobbra, és húzd át rajta a fonalat! A képzôdött 
szem a jobb tûn marad, így folytasd a munkát a 
bal tûn lévô következô szembe szúrva!

A fonalat a bal kisujjad fe
lett, majd
vezetve egyszer vagy kétszer 
csavard a mutatóujjadra! (Ez 
a jobbkezes változat, balke
zesek a jobb kezükre
fel

A további szemeket az áb-
rán látható módon tudod 
felszedni.
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Kézi kötés 
1.	Sorold	fel	a	hurkolással	készült	textíliák	elônyeit!
2.	Milyen	hátrányos	tulajdonságát	ismered	a	kötéssel	
	 készült	textíliának?

81

?1. Milyen kötôtûket ismersz?
2. Hogy nevezzük a két alapszemet a kötés

ben?
3. Lehete csökkenteni, illetve növelni a kö

tôtûn a szemek számát? 

A sor végén az utolsó szemet ne kösd le, csak tedd 
át a másik tûre. Így szebb lesz a kötésed széle.

Fordított szem 

A fonalat a munka elôtt tartsd, a jobb tût jobbról 
balra szúrd a szembe! A tût hátulról és alulról ve-
zetve a fonalhoz – mutatóujjaddal segítve – húzd 
át a fonalat a szemen, és a képzôdött új szemet a 
bal tûrôl a jobb tûre húzd!

A sima és a fordított szem az alapja a kötésnek. 
A sima szem a kötés másik oldalán a fordított, a 
fordított a másik oldalon a sima képét adja. Fi-
gyeld meg, hogy néznek ki, mert kötés közben 
ahhoz, hogy tudd, hol is tartasz, fontos lehet, 
hogy el tudd különíteni ôket egymástól!

A sima és fordított szemek váltogatásával na-
gyon sok különbözô mintát készíthetsz.

Szaporítás

A cél, hogy növeld meg a sorban lévô szemek szá-
mát, lehetôleg úgy, hogy minél egyenletesebb 
maradjon a kötés képe.

A kötésleírás adja meg, hogy 
a sorban hányszor és hol szapo-
ríts. Ha a munkadarab két szé-
lén teszed, akkor is kell hagy-
nod 1-1 szélszemet a szaporítás 
elôtt/után. Ezt többféleképpen 
te heted. 

Egyik módja:
Két szem közé csempéssz be 

egy újabbat! Kösd le a szaporítás 
elôtti szemet, majd a jobb tûvel 
a következô szemhez harántul 
futó szál alá nyúlj, és emeld a bal 
tûre!

Fogyasztás

Két szem együttes lekötésével csökkentheted a 
sorban a szemek számát. Megfelelô módon fo-
gyasztva a kötésminta képét is befolyásolhatod. 
Az alábbi fogyasztási képeket akkor kaphatod, ha 
minden sima sorban fogyasztasz, a fordított soro-
kat pedig változtatás nélkül kötöd le.

A szemek leszedése

Az elsô két szemet kösd le! Azután az elsôt a má-
sodik szemen húzd keresztül! Így kösd le az összes 
szemet! Vágd el a fonalat, húzd át az utolsó sze-
men és munka hátulján varrd el!

34/B  Kézi kötés
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35

R é s z Ö s s z E f o g l A l á s

82

1. a) Számítsd ki a hiányzó adatokat a tanult 
kép  let alapján!

b) Melyik áttételek gyorsítóak, és melyek 
las sítóak?

c) Számítsd ki az áttételek értékeit!

  2. Mikor alkalmaznak gyorsító-, és mikor las-
sító áttételt?

  3. Milyen hajtások láthatók az alábbi képeken?

  4. Milyen szempontok szerint csoportosítják a 
tengelyeket? Mondj mindegyikre példát!

  5. Mi az elônye a gördülôcsapágyaknak a sikló-
csapágyakkal szemben?

Gördülôcsapágyazás Siklócsapágyazás

  6. Mi a tengelykapcsoló feladata?

  7. Milyen csoportjai vannak a tengelykapcso-
lóknak?

  8. Hol és milyen tengelykapcsoló található a 
gépkocsiban?

  9.  A fogyasztásmérô készülék hibáját kinek 
kell megjavítani?

10.  A lakás áramköreiben keletkezô hibát ki-
nek kell megjavítani?

11.  Egy 6 amper terhelésû elektromos kisgépet 
a csatlakozóaljzattól távol kell használni. 
Melyik hosszabbítót használhatjuk a három 
közül?

  3 amperes, 

  5 amperes, 

10 amperes.

12. Miért használnak színes vezetékeket az 
elek tromos hálózatban?

13.  Miért fontos a vezetékek, a szerelvények 
össze kötésénél a tökéletes érintkezés és a 
tartós kötés?

	 I. II. III. IV. V. VI. VII.

 d1 50 mm 30 mm 90 mm 50 mm  75 mm 80 mm ?

n1 50 
 1

      s 120 
 1

        s 120 
 1

        s 
? ? 50 

 1
      s 60 

 1
      s 

d2 100 mm 90 mm  30 mm 100 mm 25 mm ? 30 mm

n2 ? ? ? 20 
 1

      s  15 
 1

      s 100 
 1

        s 40 
 1

      s 

i ? ? ? ? ? ? ?
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14.  Milyen egyszerûbb karbantartási, hibaelhá-
rítási munkákat lehet házilag elvégezni, és 
melyek azok, amihez feltétlenül szerelôt 
kell hívni?

15. Milyen hajtás látható az alábbi képeken?

16. Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? Je-
löld I vagy H betûvel!
a) Lánchajtásnál a hajtó- és a hajtott kerék 

forgásiránya megegyezik.
b) Ha a hajtott kerék fordulatszáma na-

gyobb, mint a hajtókeréké, akkor az át-
tétel lassító.

c) Kapcsolódó kerekeknél mindig a kisebb 
forog gyorsabban.

d) Dörzshajtásnál a tengelyek közötti távol-
ság megegyezik a kapcsolódó kerekek 
sugarának összegével.

e) Lánchajtásnál a tengelyek közötti távol-
ság kisebb lehet, mint a kapcsolódó ke-
rekek sugarának összege.

f) A fogazott szíjhajtás alakzáras hajtás.

R é s z Ö s s z E f o g l A l á s

35  Részösszefoglalás 83

g) A mechanizmusok alapfeladata a forgó-
mozgás és az egyenes vonalú mozgás 
összekapcsolása, egymásba történô át-
alakítása.

h) Az alternáló mozgás az egyenes vonalú 
mozgás sajátos esete.

17. Olvasd el a rövid történeteket jelentôs ta-
lálmányok megszületésérôl. Válaszolj a fel-
tett kérdésekre!
a) A XVIII. században kibontakozó ipari for-

radalmat James Watt találmánya indítot-
ta el. Ekkor a gazdaság minden ágazata 
robbanásszerû fejlôdésnek indult.

 Mi volt a találmány?
b) 1807. augusztus 17-én egy amerikai fel-

találó „Clermont” nevezetû lapátkerekes 
gôzöse megtette az elsô hosszabb utat a 
Hudson folyón. A gôzgéppel mûködô la-
pátkerekes hajót, mely gyorsabbá és ol-
csóbbá tette a szállítást, 1808 januárjá ban 
használták elôször tömegközlekedés re.

 Ki volt a feltaláló?
c) A modern vízturbinákat az ipari forrad a-

lom idején fejlesztették ki. A „turbi na atyjá-
nak” Segner János András (1704 –1777) ma-
gyar tudóst tekintjük, aki az 1700-as évek 
közepén fejlesztette ki a Seg   ner-kereket, a 
mai turbina elôdjét.

 Mi volt a vízturbina ôse?

Segner-kerék

c)
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d) A budai hegyekben az elsô villák felépíté-
se után szükség volt valamilyen jármûre, 
amely gyorsan felviszi az utasokat a hegy-
tetôre; ezért megépítették a Svábhegyi 
Fogaskerekû Vasutat. 1874. június 21-én, 
Európában harmadikként adták át. Kez-
detben egy gôzmozdony üzemeltette, me-
lyet a szerelvény végére kapcsoltak.

 Mi volt a feladata a mozdonynak felfelé, 
és mi volt lefelé?

18. Mire jó, ha egy áramkörben több fogyasztó 
van?

19. Mit „csinál” az alábbi kapcsolás?

 

20. Keress példákat vezérlésre!
21. Milyen szabályozási köröket találhatsz egy 

gépkocsiban?
22. Milyen közlômûvet alkalmaztunk a 33/A 

elektromotoros modellben?
23. Miért kell a keréktartón a tengely átmé rô-

jénél nagyobb furatot készíteni?
24. Milyen közlômûvet alkalmaztunk a 34/A 

mo   dellben (74. oldal)?
25. Hogyan lehet megoldani a modell haladási 

irányának megváltoztatását?
26.  Milyen horgolási elemet látsz a képen?
 

27.  Hogyan fejezed be a munkát horgolásnál?
28.  Sorold fel, hogy a varrógép mely elemei 

vesznek rész az öltésképzésben!
29.  Sorold fel, mi a feladata a varrógéptûnek!

F K1 K2

–

+

M
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Továbbtanulás,
munkák, szakmák, 
megélhetés, 
munkakörnyezet 
megismerése
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A család gazdálkodása, 
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Gazdálkodás a családban

Amikor gazdálkodásról hallunk, szinte mindenki-
nek a pénz jut az eszébe. Pénzt keresni nem 
könnyû, elkölteni nem nehéz, takarékoskodni 
mû vészet.

Minden költségvetésnek a két legnagyobb egy-
sége a bevétel és kiadás. A családban a bevé te lek-
nek és a kiadásoknak egyensúlyban kell len niük.

A családban bevétel lehet:
  munkabér,
	családi pótlék,
	álláskeresési járadék átmeneti idôre (ha valaki-

nek nincs munkája),
	nyugdíj (öregségi, rokkantsági),
	rendszeres nevelési segély,
	ösztöndíj,
	járadék,
	természetbeni juttatások: étkezési utalvány, 

üdülési csekk, bölcsôdei, óvodai ellátás, orvosi 
ellátás, kulturális szolgáltatás.

Kiadások:
	rezsiköltségek (villany, fûtés, szemétszállítás, 

vízdíj, csatornadíj, gázszámla, panellakások-
ban, társasházakban közös költség),

	biztosítások (élet-, lakás-, gépkocsi-biztosítás 
díja),

	gépkocsisúlyadó,

	internet, telefon, kábeltévé-elôfizetés,
	közlekedés,
	élelmiszer,
	étkezés házon kívül,
	ruházkodás,
	iskoláztatási költségek,
	egészségügyi költségek,
	vegyszerek, illatszerek,
	kulturális költségek (könyv, mozi, színház, mú-

zeumi belépô),
	szolgáltatások igénybevétele (fodrász, tisztító, 

javíttatások),
	szabadidô eltöltésének költségei,
	nem várt kiadások,
	megtakarítás.

1. Készítsd el egy négytagú család  (apa, anya, 
két, általános iskolás korú gyerek) október 
havi költségvetését! Családi házban laknak, 
egy középkategóriás gépkocsijuk van. A csa-
lád bevétele 270 000 Ft. Beszéld meg a szüle-
iddel, hogy milyen költségeitek vannak rend-
szeresen havonta!

Az élet költségei függnek attól, hogy milyen tele-
pülésen él a család. Lényegesen csök kent hetôk az 
élelmiszer-kiadások, ha lehet a családnak konyha-
kertje, és tarthat haszonállatokat. A család élet-
módja nagyban befolyásolja a családi költségve-
tés elkészítését, a gazdálkodás tervezését. Fontos, 
hogy közösen beszéljétek meg az igé nyeket, mik 
a legszükségesebb dolgok, amire a családnak 
szüksége van. Jó, ha a család a na gyobb kiadáso-
kat éves szinten tervezi meg, például lakásfelújí-
tás, nyaralás, gépkocsi, nagyobb értékû mûszaki 
cikk vásárlása. Az egyes család ta  goknak néha le 
kell mondaniuk különleges kívánsá gaikról a csa-
ládi célok megvalósítása érdekében.

2. Gondold végig, hány órát töltesz egy héten a 
szüleiddel!

 Van-e a szüleidnek szabadidejük?
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?1. Mi a családi költségvetés két egysége?
2. Milyen intézmény segít az álláskeresés

ben?
3. Hogyan csökkenthetô egy család kiadása? 

 A család tagjai együtt vagy külön töltik el sza-
badidejüket?

A család tagjainak meg kell találniuk a helyes idô-
arányt a munka és a család között.

3. Szerinted a szüleid fizetése arányos az elvég-
zett mun kájukkal?

4. És a munkahelyen eltöltött ide-
jükkel?

5. Vállal-e pluszmunkát apukád, 
anyukád? Miért?

Péter szülei mezôgazdasági gaz  -
dálkodók családi vállalkozás ban. 
Péter egy év múlva  to vábbtanul. 
Gyerekként szabadide jé ben sokat 
segít a családi vállalkozás ban, me-
lyet szívesen tesz. Számá ra nem 
kérdés, hogy szívesen választaná 

szülei foglalkozását. Így valami-
lyen me zôgazdasági iskolában 
szeretne továbbtanulni.

Kati szülei orvosok. Tetszik neki 
szü lei foglalkozása. Tanulmányi 
eredményei is olyanok, hogy akár 
célul tûzhetné ki, hogy ô is or-
vos le gyen. Ami viszont nehezíti 
dönté sét, hogy nem tetszik neki a 
sok ügyelet, amelyek miatt szülei 
keveset tud nak a családdal lenni.

6. Mit gondolsz, szülei rábeszélik-e, hogy folytas-
sa hivatásukat?

7. Ha igen, helyesen teszik-e? Válaszod indo-
kold!

8. Befolyásolja-e a család költségvetését a to-
vább tanulásod? Miért? Hogyan?

Munkanélküliség
A világon, így Magyarországon is változó  mér-
tékben van jelen a munkanélküliség. Ennek mér-
téke függ az adott ország mindenkori gaz da sági 
helyzetétôl. 

szülei foglalkozását. Így valami
lyen me
szeretne továbbtanulni.

szü
eredményei is olyanok, hogy akár 
célul tûzhetné ki, hogy ô is or
vos le
dönté
sok ügyelet, amelyek miatt szülei 
keveset tud

  9. Készíts interjút egy munkanélküli rokonod-
dal vagy ismerôsöddel!

 Miért kellett megválnia munkájától?
 Mennyi ideje állástalan?
 Milyen ellátásban részesül?
 Tartja-e a kapcsolatot a Munkaügyi Köz-

pont kirendeltségével?
 Hogyan történik ez?
 Részt vesz-e valamilyen átképzô tanfolya-

mon? Milyenen?
 A közeljövôben remélhetôen megoldód-

hat-e állá sproblémája?
10. Hogyan alkalmazkodhat a család a munka 

nélküli helyzethez?
11. Mivel csökkenthetôk a család kiadásai?
12. Mivel növelhetô a bevétel?

Az álláskeresési járadék mértékét és idô tartamát 
törvény határozza meg. Ez idô alatt kell a munka-
nélkülinek állást találnia.

13. Elvállalnál-e végzettségednél alacsonyabb 
szintû munkát a család megélhetése érde-
kében? Válaszod indokold!

Ha a család jövedelme jelentôsen csök-
ken, a családnak meg kell beszélni, mi-
vel csökkenthetôk a kiadások. Például 
korlátozni kell a családtagoknak a te-
lefonhasználatot. Le kell mondani a 
luxus ról. Az otthon elkészített ételek 
min dig olcsóbbak, mint a félkész vagy a 
büfében vásárolt ételek. Meg kell néz-
ni, melyik üzletben mi olcsóbb, esetleg 
hol mi akciós.

Érdekesség
Munkaügyi Központ
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ), Magyaror-
szág legnagyobb állásközvetítôjeként, számos támoga-
tással és szolgáltatással igyekszik megkönnyíteni az ál-
láskeresést és a munkába állást, végzi az álláskeresési 
támogatások megállapításával és számfejtésével kapcso-
latos feladatokat. Az ügyfelek munkaerô-piaci érvényesü-
lését támogató szolgálat az Európai Unió által támasztott 
minôségnek és szakszerûségnek megfelelve látja el min-
dennapi feladatait. Az NFSZ a Foglalkoztatási Hivatalból 
(FH) és a megyei munkaügyi központokból áll. 
(Forrás: Kormányhivatal honlapja)
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Lehetnéle vállalkozó?

  1. Képes lennél belefogni egy elképzelés megva-
lósításába?

 2. Tudsz döntést hozni valamilyen kérdésben, 
és kitartani a döntésed mellett még akkor is,        
ha megkérdôjelezik?

 3. Szereted, ha megbíznak valamivel, és felelôs 
vagy valamiért?

 4. Megbíznak benned azok, akikkel kapcsolatba 
kerülsz?

 5. Jó az egészségi állapotod?
 6. Hajlandó lennél egy ideig ellenszolgáltatás 

nélkül dolgozni?
 7. Szeretsz emberekkel találkozni és foglalkozni 

velük?
 8. Képes vagy hatékonyan kapcsolatot teremte-

ni és meggyôzni másokat, hogy az elképzelé-
seidet kövessék?

 9. Könnyen megértik mások az elgondolásaidat 
és ötleteidet?

10. Ismered, hogyan kell vezetni és adminisztrálni 
egy vállalkozást? 

11. Jártas vagy a piackutatásban és a pénzügyek-
ben?

12. Ismersz olyan embereket, akik rendelkez-
nek azokkal a képességekkel és ismeretekkel, 
amellyel te nem?

1.  Rendezd két csoportba az elôzô kérdéseket! 
„A”: amelyeket belsô, személyes tulajdonsá-
  goknak gondolsz,

 „B”: amelyeket megtanulhatónak vélsz!

Véleményed szerint van-e olyan tulajdonság, 
amely nem szerepel a kérdések között, de a vállal-
ko zónak rendelkeznie kell vele?

Ismerd meg a vállalkozási folyamat szakaszait:
• a lehetôségek felismerése és értékelése,
• az üzleti terv kialakítása,
• a szükséges források meghatározása,
• a vállalkozás irányítása.

2. Gondold át és értelmezd az egyes szakaszokat!

Vállalkozás tervezése

Az ötlettôl a termék piaci bevezetéséig hosszú út 
vezet. Nézzük végig ezt egy terméken!
1. Az ötlet: savanyúságkiszedô csipesz készítése 
fából. 2. Mintadarabok elkészítése. 3. El ké szít    he-
tô-e? 4. Igénylik-e a fogyasztók? Piacku ta  tás. 
5. A termék bevezetése. A csomagolás meg     ter -
veztetése. 6. Reális-e a megállapított ár? 7.  Be-
váltja-e a hozzáfûzött vá rakozást? Piac ku    tató
   termékmintákkal keres fel vásárlókat. 8. Elô-
  ké születek. Az értékesítésért fe le lôs az elô re-
jelzések alapján megadja, hány sa     vanyúság-
ki szedô csipeszt gyártsanak. 9. Indu lás. Az ügynö-
kök eladják az új termékeket, az ér té  ke sí  tési cso-
port pedig gondoskodik az idô beni szál  lí  tás ról.

Nem elég azonban a vevô igényeinek felisme-
rése és a termék vagy szolgáltatás piaci bevezeté-
sének megtervezése. Számolni, kalkulálni is kell!
• Lesz-e nyereséged?
• Költségeid tervezése.

Gábor szabósága:
Az alábbi feladat segít egy vállalkozási ötlet költ-
ségeinek kiszámításában.

Gábor három hónap alatt 300 öltönyt szeret-
ne eladni, egyenként 5000 pénz egysé gért. A kö-
vetkezô oldal táblázatában feltüntetett adatok 
segítségével ki tudod számítani, lesz-e nyeresége?

3. Gondolkozz el rajta, hogy a következô mód-
sze rek közül melyik célra ve ze tô ahhoz, hogy 
a nyereség minél nagyobb legyen!
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Vállalkozási 
ismeretek 
1.	Milyen	vállalkozási	formákat	ismersz?
2.	Mit	jelent	az	értékteremtô	munka?	

?1. Tervezd meg egy vállalkozás indítását szal
vétatartó készítéséhez!

2. Hogyan csoportosítottuk a vállalkozásokat 
jellegük szerint?

3. Hogyan öltöznél fel egy állásinterjúra? 

37  Vállalkozási ismeretek 89

Érdekesség

A bevétel növelése:
• Árulj sokkal több terméket alacsony áron!
• Árulj több terméket ugyanazon az áron!
• Árulj ugyanannyit magasabb áron!
• Árulj többet magasabb áron!
• Árulj kevesebbet még magasabb áron!

A költségek csökkentése:
• Vásárolj nyersanyagot és készletet olcsóbban!
• Növeld a termelékenységet!
• Csökkentsd a rezsit!

• A bevételnövelés és a költségcsökkentés bár-
mely kombinációja.

A vállalkozásokat több szempont szerint cso-
por  tosíthatjuk. Egyik szempont a vállalkozások 
mérete. E szerint megkülönböztetünk nagy-, kö -
zepes és kisvállalkozásokat. A méretbesorolás 
alapja lehet a létszám, az éves árbevétel vagy a 
le  kötött tôke nagysága.

Csoportosíthatjuk a tevékenység jellege szerint. 
Így megkülönböztetünk termelô, kereskedel mi és 

szolgáltató vállalkozásokat. Ezen belül is ipari, 
me zôgazdasági, bel- és külkereskedelmi, kis- és 
nagykereskedelmi tevékenységgel foglalkozókat.

Az egyes formák közötti határok azonban erô-
sen elmosódnak, illetve egy-egy vállalkozáson be-
lül többféle tevékenység van jelen.

Legyél saját magad fônöke

A vállalkozó saját elképzelései szerint irányítja 
vállalkozását. Ennek vannak elônyei és hátrá-
nyai. Elônye, hogy maga ura, saját magának dik-
tálja a munkatempót. Egyik hátránya, hogy ha 
nem méri fel jól a piaci viszonyokat, nem dolgo-
zik megbízhatóan, vállalkozása csôdbe mehet.

Ha alkalmazott vagy, kisebb a felelôsséged, de 
saját ötleteidet nehezebben tudod megvaló sí tani.

Egy	állásinterjúnál	tanácsos
• pontosan érkezni a beszélgetésre,
• elôzetesen tájékozódni a cégrôl,
• tisztán, mértéktartóan felöltözni,
• pontosan közölni a céljainkat,
• magunkkal vinni az önéletrajzot és minden 

más fontos dokumentumot,
• önbizalmat és lelkesedést mutatni,
• kérdezni.

Tilos
• rágógumizni,
• elôzetes helykínálás elôtt leülni,
• túl sokat beszélni és okoskodni,
• túl korán felhozni a fizetés kérdését,
• jegyzetelni,
• közös barátokat, iskolatársakat, befolyásos ro-

konokat emlegetni. 		

saját ötleteidet nehezebben tudod megvaló

Egy
•
•
•
•
•

•
•

Tilos
•
•
•
•
•
•

Költségek Ár	
(pénzegység)

Egy öltöny anyagköltsége 2 000 

Cérna, gombok és cipzár 200

Saját bére három hónapra 450 000

A segéd bére három hónapra 250 000

Háromhavi telefonszámla 12 000

Postaköltség 2 000

Háromhavi villanyszámla 10 000

Hirdetés 2 000

Háromhavi biztosítási díj 1 000

Banki terhek három hónapra 2 000

A felszerelések javítása és karbantartása 1 000

Adók három hónapra 150 000

Járulékok három hónapra 300 000

Levi Strauss 1895-ben szállt partra San Franciscóban, 
hogy, mint annyian Európából, szerencsét próbáljon 
Amerikában. Néhány vég vitorlavásznat vitt magával, 
hogy azt az aranymezôkre induló bányászoknak, kuta-
tóknak eladja. Az aranyásóknak azonban nem voltak 
hajóik. Nadrágokra lett volna szükségük. A vállalkozó 
szellemû bajor nem sokat teketóriázott – a vitorlavá-
szonból nadrágokat kezdett gyártani. Így született meg 
a farmernadrág. A családnév márka lett.
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Pályaválasztás 
1.	Sorolj	fel	tulajdonságokat	magadról!
2.	A	tanuláson	kívül	mit	csinálsz	szívesen?

90

38

Nemsokára el kell döntened a családdal közösen, 
hová menj továbbtanulni.

1. Gondold végig, jól ismered-e szüleid munká-
ját!

2. Szeretnéd-e édesanyád vagy édesapád fog-
lalkozását választani?

A pályaválasztáshoz jól kell ismerned önmagad. Fel 
kell mérned a lehetôségeket, ami függ a tanulmá-
nyi eredményedtôl, a család anyagi helyzetétôl, a 
munkaerôpiac igényeitôl. Az internet sok segítsé-
get nyújt. Tájékozódhatsz az iskolákról, szakmák-
ról, találsz önismereti kérdôívet. Az országban 
több helyen mûködik pályaválasztási tanácsadó 
intézet, azt is felkeresheted szüleiddel. 

Jelenleg ilyen hazánk nevelési-oktatási rend-
szere:

Jó, ha már pályaválasztáskor van elképzelésed, 
mi szeretnél lenni, mert e szerint célszerû iskola-
típust választanod. Ha felsôoktatásban szeretnél 
majd továbbtanulni, akkor érettségit adó gimná-
ziumban vagy szakközépiskolában kell tanulmá-
nyaidat folytatni.

A gimnáziumok célja az általános mûveltség 
meg alapozása, az érettségi vizsgára és a fel sô fokú 
tanulmányok megkezdésére való felkészí tés. Az 
érettségi vizsga letétele után jelentkez hetsz fel-
sôoktatási intézménybe, szakmai kép zésre, vagy 
elhelyezkedhetsz olyan munkakörben, amely kö-
zépfokú végzettséghez kötött.

Szakközépiskolában felkészülhetsz az érettségi 
vizsgára, felsôfokú iskolai továbbtanulásra, vala-
mint a szakképzésbe való bekapcsolódásra. A mai 
oktatási rend szerint szakmacsoportot választ-
hatsz, konkrét szakmát csak a 12. osztály után kell 
választanod.

A szakiskolában a képzési idô 3 év lesz – kivéve, 
ahol a szakképzési törvény másképp rendelkezik. 
A három év tanulmány magában foglalja a köz-
ismereti, szakmai, elméleti és gyakorlati képzést 
az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott 
szakmákban (OKJ). Az itt folytatott tanulmányok 
felkészítenek a szakmai vizsgára.

Munkavállalás, álláskeresés

Álláskeresésre csak néhány év múlva kerül sor 
az életedben, de nem baj, ha idôben felkészülsz 
erre. Egy ígéretes állásajánlat megtalálása csak az 
elsô lépése  a munkavállalásnak. Ezután megmé-
rettetések sora vár rád. Az elsô lépés az önéletrajz 
és a motívációs levél megírása.

Egy jól megírt önéletrajz belépôként szolgálhat 
a megcélzott munkahelyre. Mindjárt a felvételi 
folyamat legelején maga az önéletrajz mi nô sége 
dönthet az interjúra való meghívásról. Az önélet-
rajznak tartalmaznia kell a személyes adatokat, 
tanulmányokat, szakmai életutat, eredménye ket, 
elôzô munkahelyeket. A szakmai önéletrajz té-
nye ket tartalmaz! Az iskolai végzettséget fordí-
tott idôrendi sorrendben kell felsorolni, vagyis az 
utolsó végzettséggel kezdd!  Ebben a részben fel-
tün tetheted  a specializációkat, a szakokat, a ta-
nul mányi versenyeken elért eredményeidet, a di-
ák    szervezetekben végzett tevékenységedet és a 
fontosabb továbbképzéseket is, de csak tömören.

11–12 év 13–14 év 15–18 év 19–21 év 22–23 év

Általános 
iskola

4 osztály

Általános iskola 
6 osztály

Általános iskola 
8 osztály

8 osztályos gimnázium

6 osztályos gimnázium

4 osztályos 
gimnázium

Szakközép-
iskola

Szakiskola
(4 év)

Mesterképzés
(Ma)

Mesterképzés
(Ma)

Mesterképzés
(Ma)

Mesterképzés
(Ma)

Szakmai képzés

Szakmai képzés

Szakmai képzés

Szakmai képzés

Alapképzés
(BSc, Ba)

Alapképzés
(BSc, Ba)

Alapképzés
(BSc, Ba)

Alapképzés
(BSc, Ba)

6–10 év

Akkreditált 
felsôfokú

szakképzés

Akkreditált 
felsôfokú

szakképzés

Akkreditált 
felsôfokú

szakképzés

Akkreditált 
felsôfokú

szakképzés
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Pályaválasztás 
1.	Sorolj	fel	tulajdonságokat	magadról!
2.	A	tanuláson	kívül	mit	csinálsz	szívesen?

?1. Milyen iskolatípusokban tanulhatsz to
vább?

2. Milyen szempontok szerint célszerû iskolát 
választani?

3. Mit kell tartalmaznia az önéletrajznak? 

38   Pályaválasztás 91

Érdekességek
Az általános iskolát szükségtelen az önéletrajz-

ban említened, hacsak nem valami különleges 
helyzetben vagy tartósan idegen nyelvi közeg-
ben végezted. Az önéletrajz soha ne legyen túl 
hosszú: pályakezdôknél egy, nagyon komoly és 
sokrétû szakmai tapasztalattal rendelkezôknél is 
csak maximum két oldal. Ennél hosszabb önélet-
rajzot – idô híján – senki sem olvas el!

 Ha papíralapú, akkor mindenképpen fehér, 
A/4-es méretût használj, és számítógéppel ké-
szítsd el az önéletrajzot!

Az önéletrajz legyen szellôs, használj széles 
margókat, és a témákat jól különítsd el egymás-
tól! A legtöbb cég az Európai Unióban haszná-
latos önéletrajzot kéri. Erre mintákat találsz az 
interneten. 

Az önéletrajzot motivációs levél kíséretével 
küldd el!

A motivációs levél/kísérôlevél több célt is szol-
gál: 
• Felkelti a figyelmet, és ösztönzi az olvasót az 

öné letrajz elolvasására, valamint annak részle-
tesebb áttanulmányozására.

• Rávilágít a fontos dolgokra, melyek a megpályá-
zott pozíció szempontjából hangsúlyosak le-
hetnek.

• Összefoglalja az önéletrajzban csak vázlatosan 
leírt szakmai pályafutásodat.

• Mutat valamit a személyiségedbôl, céljaidból, 
elért eredményeidbôl.

A motivációs levélben a megszólítás legyen név-
re szóló, például Tisztelt Horváth Gábor Úr, és ne 
Hölgyem/Uram, de ne használj kizárólag kereszt-
nevet sem. 

Az önéletrajzot kiegészítheted egy színes iga-
zolványképpel, de semmiképpen sem a nyári bu-
lin készült partifotók valamelyikével. 

Fehér papíron, fekete betûkkel készüljön. A le-
velet alá kell írni.

A motivációs levél elkészítéséhez is kaphatsz 
segítséget az interneten.

1

Az önéletrajzot gyakran csak CV-nek nevezik, ami a la-
tin curriculum vitae kifejezésbôl ered. Egybefoglalja 
az összes személyes adatot, valamint a szakmai élet-
ben elért sikereket, és azokat az elônyöket, amelyeket 
a jelentkezô  tud nyújtani a konkurens jelentkezôkkel 
szemben.

Néhány szakma 

Tejkezelô
A megfelelô higiénés körülmények betartásával gon-
doskodik a tej fejésérôl, tárolásáról és feldolgozásra 
való átadásáról. Feladata, hogy a tejet jó minôségben 
adja át a tejiparnak, amelybôl majd különbözô tejter-
mékek készülnek. A tej feldolgozásában is részt vehet.

Üvegezô
Üvegtáblákból ablakokhoz, ajtókhoz méretes üvegla-
pokat vág ki, illetve tükröket készít méretre. Ezeket az 
üveglapokat illeszti, rögzíti az adott keretbe, mennye-
zetre, falakra stb. A közlekedési jármûvek üvegezése 
is feladata lehet. Fontos, hogy jó kézügyessége mellett 
megfelelô számolási készséggel kell rendelkeznie.

Virágkötô
Növényekbôl, virágokból  csokrok összeállítása a felada-
ta. Csokrokon kívül lakások díszítésére kompozíciókat, 
asztaldíszt, rendezvényekre (esküvô, temetés) virágdísze-
ket készít. Fontos, hogy jó kézügyessége és térlátása le-
gyen.

Az egyes szakmák leírását megtalálod az interneten, és 
tájékozódhatsz munkahely-látogatások alkalmával is.

2
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Munkakörnyezetek 
1.	Tudod-e,	milyen	munkával	szeretnél	pénzt	keresni?
2.	Milyen	szakmákat	ismersz?
3.	Mit	tudsz	ezekrôl?

92

39

Pályaválasztásodat megkönnyíti, ha szakmákat, 
munkahelyeket ismersz meg. Ezt nagyban segí-
ti, ha minél több tevékenységet a helyszínen lát-
hatsz vagy végezhetsz. 

A munkahely látogatásának szempontjai

A munkahely látogatására fel kell készülni! 
  1. A munkahelyen végzett munkához milyen 

szak képesítés szükséges?
  2. Az ott dolgozók tevékenysége, munkafolya-

matok, mûveletek.
  3. Milyenek a munkakörülmények?
  4. Milyen munkavédelmi elôírások vannak?
  5. Mik a dolgozókkal szemben támasztott kö-

vetelmények?
• Hány mûszakban kell dolgozni?
• Az egyes mûszakok hány órától hány óráig 

tartanak?
• Mûszakonként mennyi a pihenôidô?
• Milyen az elvárt teljesítmény?
• Mi történik, ha valaki nem tudja teljesíteni 

a normát?
  6. A munkakörök betöltéséhez milyen iskolai 

végzettség szükséges?
  7. Van-e próbaidô, és az mennyi?
  8. Van-e gyakorlati hely tanulóknak?
  9. Milyen továbbképzési lehetôségek vannak?
10. Milyenek a jövedelmek?
11. Kell-e túlórázni, ha a munka úgy kívánja? Mi-

lyen a túlmunka díjazása?

12. Mûködik-e szakszervezet?
13. Milyen szociális juttatásaik vannak a dolgo-

zóknak?

• Van-e munkahelyi étkezésre lehetôség?
• Ad-e a vállalat, cég hozzájárulást az ét-

kezéshez, üdüléshez? 
• Van-e üdülôje a cégnek?
• Kapnak-e a dolgozók utazási hozzájáru-

lást?
• Van-e külön egészségügyi ellátás a dol-

gozóknak?

1. Gondolkozz el, te még mire lennél kíváncsi!

A munkahelyeket sokféle szempont szerint le-
het csoportosítani.

2. Sorolj fel néhányat, te milyen csoportokra 
gon dolsz!

• egyedi termékkészítéssel foglalkozó, javító, fel-
újító,

• árutermelô, ipari vagy agrár, 
• kereskedelmi, vendéglátási, 
• közlekedési,
• egészségügyi, szociális,
• oktatási jellegû.

3. Ki és hogyan vállalhat ma Magyarországon 
mun kát?

Magyarországon a munka törvénykönyve szabá-
lyozza a munkavállalást a magyar és külföldi ál-
lampolgárok számára. Ennek az inter neten tudsz 
utánanézni a jogtárban.

Munkaviszonyt munkavállalóként az létesíthet, 
aki 16. életévét betöltötte.

Munkaviszonyt létesíthet a 15. életévét betöl-
tött, általános iskolában, szakiskolában, középis-
kolában nappali rendszerû képzés keretében ta-
nulmányokat folytató tanuló az iskolai szünet 
alatt. A 16 éven aluli munkavállaló munkaviszony-
létesítéséhez törvényes képviselôjének hozzájáru-
lása is szükséges.
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Az öltésképzés szerint a varrógépeket két na 
az alkatrészek idô elôtti kopását.

A gép motorja 75–90 wattos szénkefés 
motor. Kis teljesítményû, tehát ügyelned kell 
arra, hogy mechanikus szorulások ne ront-
sák le a hasznos teljesítôképességet. A gép-
nek könnyen, de lötyögésektôl mentesen kell 
forognia.

Leggyakoribb hiba a tû törése, melynek 
oka a helytelen üzemeltetés. A tû töréséhez 
vezet, ha az anyagot húzod a gép nyomótal-
pa alatt, vagy ha túl vastag anyagot próbálsz 
meg összevarrni. Törést okoz, ha az oda- 
vissza varrást rosszul végzed el. Nem szabad 
álló helyzetben az öltésváltó kart átváltani, 
mert ez a tû görbüléséhez, majd töréséhez 
vezet.

A törött tût úgy tudod kicserélni, hogy ki-
oldod a rögzítôcsavart, kiveszed a sérült tût. 
Az új tût úgy helyezd be, hogy a lapolt része 
a tartóhorony felé kerüljön. Csavard vissza a 
rögzítôcsavart!

Egyéb karbantartásokat bízd  
a szakszerviz szakembereire! 

Munkakörnyezetek 
1.	Tudod-e,	milyen	munkával	szeretnél	pénzt	keresni?
2.	Milyen	szakmákat	ismersz?
3.	Mit	tudsz	ezekrôl?

?1. Milyen munkahelyeket látogatnál meg 
szívesen?

2. Miért kell felkészülni a munkahelyláto
gatásra? 

39   Munkakörnyezetek 93

Érdekességek
„Miért dolgozunk?
Bár én sem éltem még, de azt mondják – biztosan hal-
lottad te is –, hogy már az ôskorban is dolgoztak az em-
berek. Az asszonyok bogyót, gyümölcsöt gyûjtögettek, 
ôrizték a tüzet, gondját viselték az ôsgyerekeknek, és 
tisztán tartották a barlangot; a férfiak a nehezebb, fizi-
kailag is megterhelô feladatokat végezték: kardfogú 
tigrist, mamutot üldöztek, bôrt nyúztak és készítettek 
ki, kôbaltát csiszoltak.

Máig az ember egyik legfontosabb tevékenysége 
a munka.
Gondolj csak bele, mi lenne, ha senki nem dolgozna…
Sokan azt gondolják, hogy kizárólag azért dolgozunk, 
hogy pénzt keressünk.

Ez valóban nagyon fontos, hiszen a szaktudásunkat, 
tapasztalatunkat úgy értékesíthetjük, hogy munkát vál-
lalunk. Minél többet ér a tudásunk a munkáltatóknak, 
annál drágábban lehet eladni, vagyis annál több mun-
kabért kaphatunk. Persze ez nem ilyen egyszerû…

Történt már veled olyan, hogy hosszabb ideig – né-
hány hónapig – nem csináltál semmit? Esetleg ismersz 
valakit, aki úgy élt?

Egy idô után ez nagyon unalmassá válhat, és az 
egész élet céltalan lesz. Nincs értelme reggel felkelni, 
egybeolvad az egész nap, egykedvûek leszünk…

A felnôttek hasonlóan élik meg azt, ha elveszítik a 
munkájukat, és nem kell rendszeresen felkelni, elindulni 
otthonról. A munka arra is jó, hogy kitöltse a napunkat, 
hasznosnak érezzük magunkat.

Nem csak pénzkereset és idôkitöltés dolgozni! Van, 
akinek a munkája egyben a hobbija is. Ezek az embe-
rek nagyon szerencsések, hiszen olyan feladatokat vé-
geznek, ami örömet jelent a számukra, és ezért még fi-
zetnek is.

Remélem, TE is megtalálod azt a tevékenységet, ami 
örömmel tölt el, és nap mint nap szívesen végzed!

És még egy: a munkahelyen új barátságok, kapcsola-
tok alakulhatnak.”

Forrás: internet, „MUNKA-KÖNYv” zsebkönyv diá-
kok nak munkáról, munkavállalásról. Fogyatékos Sze-
mé lyek Esélyegyenlôségéért Közalapítvány, Buda-
pest, 2009.

Munkanélküliség

A munkaerôpiac változása miatt elôfordul, hogy 
valaki hosszabb-rövidebb ideig átmenetileg mun-
kanélküli lesz. A legtöbb ország kormánya keresi a 
megoldásokat a munkanélküliség csök kentésére.

Néhány alkalmazható módszer:
• átképzés,
• segítségnyújtás ahhoz, hogy önálló vállalkozó-

vá váljon,
• új munkahelyek teremtése,
• a fiatalok tanulmányi idejének meghosszabbí-

tása, 
• külföldi munkavállalás elôsegítése,
• korkedvezményes nyugdíjazás.

4. A fenti módszerek a munkanélküliek me lyik 
csoportjára alkalmazhatók?

5. Az egyes módszerek alkalmazása milyen po-
zitív és esetleg milyen negatív következmé-
nyekkel járhat?

1

2
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40

R é s z Ö s s z E f o g l A l á s

94

  1.  Írj össze olyan módszereket, melyek segítsé-
gével a család képes kiadásainak csökken té-
sére, illetve amely módszerek, tevékenysé-
gek képesek növelni a bevételeket!

  2.  „Ami drágább, az lehet, hogy olcsóbb, és 
sokszor a legolcsóbb a legdrágább!”

       Mi a véleményed errôl?
  3.  Mondj két szempontot, ami szerint csopor-

to síthatjuk a vállalkozásokat!
  4.  Milyen iskolatípusokban tanulhatsz tovább 

8. osztály után?
  5.  István 3 perc késéssel érkezett meg az ál-

lásinterjúra. Ezért elnézést kért. Közben 
idességében rágógumit rágott. Leült, majd 
elmondta, hogy a legjobb barátja is itt dol-
gozik, akinek munkájával nagyon meg van-
nak elégedve. Az állásinterjút készítô sza-
vait lázasan jegyzetelte. Az elsô kérdése a 
fizetés mértéke volt.

     Sorold fel, milyen hibákat követett el István!
  6.  Andrea jelentkezett az álláshirdetésre egy 

önéletrajz elküldésével, melyhez nem írt 
motivációs levelet. Mit gondolsz, helyesen 
tette? Hogy nézzen ki a motivációs levél?

  7.  Fontosnak tartod-e, hogy minél több mun-
ka helyet megismerj? Válaszodat indokold!

  8.  Hogyan készülnél fel egy munkahely-láto-
ga tásra?

  9.  Hogyan tudsz még tájékozódni foglal ko zá-
sok ról, munkahelyekrôl?

10.  Milyen foglalkozás végzését tudod elképzel-
ni ebben az irodában? 

11. A két képrôl egy foglalkozást ismerhetsz fel.
Mi a foglalkozás?
Milyen iskolai végzettség kell e foglalkozás-
hoz?
Milyen vállalkozási formában dolgozhatnak 
e szakma képviselôi? 

12. Válaszolj az alábbi kérdésekre!
 Mi a foglalkozása annak, aki a lenti képen 

látható környezetben dolgozik?
 Mi az ô munkája?
 Milyen készségekkel kell rendelkeznie ennek 

a szak  mának a gyakorlásához? 
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  1.  Mit nevezünk közmûnek?
  2.  Válaszolj a következô kérdésekre a grafi-

kon alapján!

a) Melyik a leggyakoribb lakástípus közmû-
ellátottság szerint a nagyvárosokban?

b) Melyik közmû található meg szinte min-
den lakásban, településtípustól függet-
lenül?

c) A lakások hány %-a csatornával ellátott, 
településtípusonként?

d) Melyik a leggyakoribb lakástípus közmû-
ellá tottság szerint a községekben?

e) Melyik településtípuson van a lakások 
legnagyobb %-ában vezetékes gáz?

f) Melyik közmû hiányzik a legtöbb lakás-
ból, településtípusonként?

g) Össze lehet-e hasonlítani számszerûen a 
kü lönbözô településen található lakáso-
kat a grafikon alapján?

  3. Milyen megoldásokkal lehet az egyes köz-
mû veket kiváltani?

  

4. Ha van módod rá, látogass el egy nagyobb 
kazánházba vagy hôközpontba!
a)  Nézd meg, milyen mûszerek, kijelzôk, 

ke ze lôszervek találhatók benne!
b) Szakemberek segítségével tudd meg, 

hogy melyik mit mutat, mire való!
c)  Gyûjts adatokat a mûködésérôl! (Példá-

ul mennyi energiát termel, mekkora lég-
köbmétert fût, mennyi idôközönként 
kíván emberi beavatkozást, milyen kar-
bantartást igényel!)

  5. Magyarázd meg a következô fogalmakat: 
áttétel, fordulatszám, nyomaték!

  6. Mi a feladata az alábbi gépelemeknek: ten-
gely, csapágy, tengelykapcsoló?

  7. Csoportosítsd az alábbi gépeket, hajtásokat 
aszerint, hogy gyorsító- vagy lassítóáttételt 
tartalmaznak: lábbal hajtott varrógép, vil-
lanyvarrógép, gépkocsi-sebességváltó,  hát-
ramenet, gépkocsi vezérmûtengelye, fur-
dancs, kézi húsdaráló!

Modern hôközpont

Furdancs

41
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  8. Mi határozza meg az áthaladás sorrendjét 
egy útkeresztezôdésben, amikor nem mû-
ködik a jelzôlámpa?

  9. Milyen világítással kell felszerelni a kerék-
párt?

10. Mit jelent a rendôr mindkét karjának oldal-
irányú kinyújtása?

11. Az alábbi öt táblával jelölt útvonaltípus kö-
zül melyiken közlekedhet kerékpáros?

STOP

12. Kerékpározás közben találkozhatsz az aláb-
bi táblák valamelyikével. Nevezd meg a táb-
lá kat, és mondd el, mire utasítanak!

13. Mi jelentenek az ábrán látható táblák?

14. Hol találkozhatsz velük?
15. Mi a véleményed az ábrán látható közleke-

dési helyzetrôl?

16. Nevezd meg a négyütemû, belsô égésû mo-
torok alaptípusait!

17. Benzinen kívül milyen üzemanyag hajt még 
jármûveket?

18. A gépkocsi alkatrésze többek között: kere-
kek, motor, sebességváltó, kuplung, dif fe-
ren ciálmû, kormány, fék, karosszéria, vilá-
gítás, helyzetjelzôk, gumiabroncs.
a) Mi a feladatuk a fenti alkatrészeknek?
b) Csoportosítsd ôket aszerint, hogy a felada-

tuk
• energiaátvitel,
• a gépkocsi irányítása,
• az utasok biztonsága!

Milyen világítással kell felszerelni a kerék

KIVÉVE

sárvédô

KIVÉVE
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19. Milyen anyagmozgató berendezéseket is-
mersz, amik
a) vízszintesen szállítják a terhet?
b) függôlegesen szállítják a terhet?
c) vízszintesen és függôlegesen egyaránt 

szállítják a terhet?
20. Egy 20 emeletes toronyház liftjének terve-

zésekor milyen szempontokat vennél figye-
lembe?

21. Mire jó a kapcsolók soros, illetve párhuza-
mos kapcsolása? Keress gyakorlati példákat 
mindkettôre!

22. Hasonlítsd össze a vezérlés és a szabályozás 
folyamatát! Keress mindkettôre példát!

23. Milyen biztonsági szabályokat kell betarta-
ni a különbözô gépek mûködtetésénél?

24. Tárolható-e az elektromos áram? Ha igen, 
milyen módon?

25. A tankönyv Fûtés címû leckéjében leírtak 
alapján értelmezd Az irányítástechnika alap-
jai címû lecké ben található fûtési rendszere-
ket ábrázoló grafikát!

26. Az ábra alapján mutassátok meg a kerék-
pár tartóelemeit (vázát)!

27.  A lenti ábra segítségével válaszolj az alábbi 
kérdésekre!
a) Milyen az egyes hajtásoknál a kapcsoló-

dó kerekek forgásiránya?
b) A fogaskerékhajtásnál és a lánchajtás-

nál a kapcsolódó kerekek közül melyiken 
van több fog?

c)  Mit gondolsz, a kapcsolódó kerekek kö-
zül melyik forog gyorsabban?

d) Keress azonosságokat és különbségeket 
a hajtások között!

28.  Hasonlítsd össze a következô hajtásokat 
egy   mással szerelt vagy valódi modellek alap -
ján! Keresd meg az azonosságokat és a kü -
lönbségeket!
a) dörzshajtás – szíjhajtás,
b) fogaskerékhajtás – lánchajtás,
c) dörzshajtás – fogaskerékhajtás,
d) szíjhajtás – lánchajtás.

29.  Milyen összefüggés van a kapcsolódó kere-
kek nagysága és fordulatszáma között?

Gyorsítóáttétel

Lassítóáttétel

Az áttétel értéke 1

nyereg
kormány

váz

fék

fék

elsô lámpa

pumpa
sárvédô

hátsó lámpa

kerék

kerék

lánc

pedál

piros fényvisszaverô

csengô

küllô
prizma

fehér fényvisszaverô

erôgép

erôgép

erôgép

munkagép

munkagép

munkagép

41   Év végi összefoglalás
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30. Két kapcsolódó keréknél a kisebbre vagy a 
nagyobbra hat nagyobb nyomaték?

31.  Mikor nem változik a fordulatszám és a for-
gatónyomaték?

32.  Melyek azok a hajtások, ahol nem változik 
meg a kerekek forgásiránya?

33. Vizsgáld meg az oszlo-
pos fúrógép lépcsôs tár-
csáit!
a) Milyen áttételeket le-

het vele megvalósíta-
ni?

b) Milyen áttétellel fúr-
nál fát, illetve fémet? 
Indokold a választá-
sodat!

34. Nézd meg a kerékpárod 
sebességváltóját!
a) Hány fokozatú a se-

bességváltó?
b) Melyik kerekeknek nem szabad kapcso-

lódniuk?
c) Melyik fokozatot mikor használnád?

35.  Vizsgáld meg egy fékezésre is alkalmas kerék-
pár-hátsóagy csapágyazását! (Torpedó-agy.)
a) Milyen csapágyakat alkalmaznak?
b) Milyen különleges megoldásokat veszel 

észre?

36. A lakás vezetékhálózatának melyik ágába 
kötjük a biztosítót (kismegszakítót)?

37.  Milyen eszközzel védekezünk az áramkör-
ben a túláram káros hatásai ellen?

38.  Egy lakás áramköre 16 A méretû biztosító-
val védett. Mi történik, ha az áramkörben 
egy szerre a következô készülékeket mû köd-
tetjük?

 kenyérpirító (750 W, 3,26 A),
 vízforraló (1000 W, 4,34 A), 
 vasaló (1200 W, 5,2 A), 
 televízió (100 W, 0,43 A), 
 mikrohullámú sütô (1000 W, 4,34 A), 
 számítógép (400 W, 1,74 A).
39. Milyen anyagokból készülhet a vezetékek 

szigetelése?
40.  Mire szolgál a villásdugó és a csatlakozóalj-

zat harmadik érintkezôje?
41.  Mi a védôföldelés feladata?
42.  Milyen anyagból készülnek a kapcsolók, 

villás dugók, dugaszolóaljzatok, lámpafog la-
latok?

43. Milyen elônyei miatt alkalmaznak elektro-
mos motorokat a háztartási kisgépekben?

44.  Mi az akadálya az elektromos közúti jár-
mûvek elterjedésének?

35. Vizsgáld meg egy fékezésre is alkalmas kerék

Milyen eszközzel védekezünk az áramkör
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Kislexikon
abszorpciós	hûtôgép	

hûtôközege az ammónia, ami légköri nyomáson 34 °C-on 
forr, viszonylag kis nyomáson cseppfolyósítható. A hû-
tésben csak az ammónia vesz részt, de a kör folyamat fenn-
tartására vizet és nagy nyomású hidrogéngázt is tölte nek 
a rendszerbe

álló	tengely	
olyan tengely, amin az alkatrészek szabadon elforoghatnak

állvány	
tárgyak alá- és megtámasztására, rögzítésére szol gáló tar-
tószerkezet

alternatív	kapcsolás	
két váltókapcsolót tartalmazó kapcsolás. Bár me lyiket 
vált va a fogyasztó ki-, illetve bekap cso lódik

áramforrás	
az áramkör azon része, amely az energiaellátást biztosít ja

áramkör	
áramforrást, fogyasztókat és vezetékeket tar tal mazó 
zárt áramút

ásott	kút	
a felszínhez közeli vizek kivételére szolgáló létesítmény

atomerômû	
a maghasadás jelenségét kihasználva energiát elôállító 
erômû

áttétel	(i)
a hajtókerék fordulatszámának és a hajtott kerék for du-
lat számának hányadosa, azaz a fordulatszámok közötti 
arányszám 

barnaszén	
a lignitnél kevesebb nedvességet tartalmazó, nagyobb 
fûtôértékû szén. Tárolás során fû tô értéke csökken. Né-
hány hónap alatt 10% fûtôérték-veszteség is bekövet-
kezhet, ezért nem célszerû több évre elôre barnaszenet 
vásá rolni

belsô	égésû,	négyütemû	motor	
dugattyús mechanizmusok, ahol az üzemanyag elégeté-
se a motor hengerében történik. Az üzemanyag elége-
tésekor keletkezô lég nemû égéstermékek közvetlenül 
mozgatják a dugattyút. A motorban négy ütem játszó dik 
le: a szívás, sûrítés, munkavégzés, kipufogás

bicikliút	➜	kerékpárút
bimetál	

más néven ikerfém, mely áramkörben hô kap cso ló ként 
mûködik. Két különbözô hôtágulású fémet össze erô-
sítenek, és az a hômérséklet emelkedésekor az alacso-
nyabb hômérsékletre táguló fém felé elhajlik, így zárva, 
illetve bontva az áramkört

biomassza
élôlények – általában növények – vagy azok részei, ame-
lyek elégetve alkalmasak energiatermelésre

biztonsági	kapcsolás	
kapcsolók soros kapcsolása

biztosíték	
(elektromos) áramkörben (zárlati vagy túlterhelési) túl-
áram esetén megszakítja az áramkört

blokkolás	
a kerekek hirtelen megállítása. Ez nagyon balesetveszé-
lyes, mert blokkolásnál a kerekek tapadás helyett csúsz-
nak, és a kocsi kormányozhatatlanná válik

bloa
a kerekek hirtelen megállításának meg elô zésére szolgá-
ló szerkezet

bokszermotor	
a hengerek egy egyenes mentén egymással szem ben he-
lyezkednek el, párhuzamosan, egymással szembe dol-
goznak 

bolygómû	
olyan fogaskerék-hajtómû, amelyben a fogaskerekek egy 
része (a bolygókerekek) a saját tengelye körüli körforgás 
mellett keringô moz gást is végez. Az egyszerû bolygómû 
két azonos tengelyvonalú fogaskerékbôl (a nap kerék és 
a belsô fogazású gyûrûkerék) és a bolygókerekeket hor-
dó karokból áll (Erô kiegyenlítés céljából általában három 
vagy több boly gókereket alkalmaznak.)

brikett	
gyengébb minôségû szénporból összepréselt tü ze lô-
anyag

burkolat	
felületet fedô, védô, díszítô külsô réteg

csap	
a tengelyeknek az a része, mely a csapágyakba illeszkedik

csapágy	
feladata az álló és forgó részek összekapcsolása, a tenge-
lyek tartása

csigahajtás	
kényszerkapcsolatú hajtás, amelyet kitérô tengelyek ösz-
szekapcsolására alkalmaznak egy csiga (speciális profilú 
csavar) és egy csigakerék (hozzá illeszkedô profilú fogas-
kerék) összekapcsolásával

csillagmotor	
a hengerek egy körvonal kerületén egyenlô távolság-
ban ta lálhatók. A fôtengely a közép pontba van szerelve, 
vala mennyi dugattyú egy hajtókarcsaphoz kapcsolódik

daru
emelôbôl és mozgatómûbôl álló szerkezet. Feladata a te-
her függôleges és vízszintes, egy vagy több irányba tör-
ténô szállítása. Két alaptípusa a futódaru és a forgódaru  

differenciálmû	(kiegyenlítômû)
feladata, hogy megakadályozza kanyarodásnál az eltérô 
sebességû hajtott kerekek meg csú szását. A kanyar külsô 
részéhez közelebb esô kerekek gyorsabban forognak, 
mint a kanyar belsô részéhez közelebb esô kerekek, és 
az így adódó úthosszkülönbséget a kúpkerekes diffe-
renciálmû egyenlíti ki

dízelmotor	
dízel üzemeltetésû négyütemû robbanómotor

duzzasztómû	
a vízfolyás medrét keresztben elzáró, a vízszint megeme-
lésére szolgáló építmény. Fela da ta, hogy a folyót alkal-
massá tegye valami yen feladat – többnyire energiater-
melés – ellátására

éghajlat	
egy adott földrajzi hely idôjárásának változását meghatá-
rozó rendszer

éghajlati	tényezôk	
a hômérséklet-, csapadék-, szélviszonyok és a földfelszín 
sajátosságai

egyszerû	gépek	
olyan eszközök, melyek mechanikai energia felhasználá-
sával munkát végeznek. Alkalmasak arra, hogy egy adott 
terhet lényege sen kisebb erôvel mozgassunk meg, na-
gyobb mun kavégzési út megtétele árán

elektromágnes	
vasmag köré tekert vezeték. Amíg a vezetékben áram fo-
lyik, a szerkezet mágnesként visel kedik

elektromágneses	spektrum	
a fény hullámhosszainak teljes skálája. Az elek tro mág-
neses hullámok hullámhossz, illetve frekvencia szerint 
rendezve

99 Kislexikon
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elektromos	áram	
elektromos töltésû részecskék rendezett mozgása. 
Megfelelô körülmények között igen sokrétûen használ-
ha tó energiafajta

elektromos	vezeték	
villamos áram továbbítására szolgáló huzal, kábel

elôvárosi	vasút	
a nagyobb városok és a város körüli települések – agglo-
meráció – közti közlekedés egyik leg jobb megoldása. 
Többnyire a már meglévô vasúti pályákat használja

emelôrendszerû	egyszerû	gép	
emelô, csiga, hengerkerék

energia	
általános értelemben a változtatásra való ké pességet, a 
fizikában a munkavégzô ké pes sé get jelöli

energiaforrás	
olyan közeg, természeti jelenség, melybôl energia nyer-
hetô ki

építési	engedély	
építmény építésére, bôvítésére, bontására a helyi önkor-
mányzat által kiadott engedély

erôgép	
valamilyen energiahordozó felhasználásával energiát 
szolgáltató gép

erômû	
energia fejlesztésére szolgáló létesítmény

ÉS	kapcsolás	
sorosan bekötött kapcsolókat jelent

faapríték	
erdôgazdaságokban készül, speciális aprítógépek segítsé-
gével. A faapríték minôsége a nedvességtartalomtól, az 
aprított anyagtól és az aprítás minôségétôl függ. A friss 
faapríték csak száradás után alkalmas tüzelôanyagnak

faelgázosító	kazán	
dupla tûztérrel rendelkezô kazán. A felsô tûztérben 
(tüzelôanyagtér) a fa elégetése, elgázosítása, az alsó 
tûztérben (égéstér) a keletkezett gázok elégetése törté-
nik meg. A faelgázosító kazán használatá val a maximá-
lis hôenergia kinyerhetô a fából, éppen ezért kevesebb 
fára van szükség, csök kenthetô a fûtési kiadás összege. 
Ezen túl a faelgázosító kazán nem igényel gyakori fel-
töltést, és nagyméretû fahasábok is betehetôek hasoga-
tás nélkül. A faelgázosító kazán mûködése során az égé-
si folya mat minden fázisának optimális feltételt biztosít, 
ezáltal érhetô el 85% feletti hatásfok. A tökéletes égés-
nek köszönhetôen lényegesen kevesebb hamu képzôdik 
és a károsanyag-kibocsátás is jelentôsen csökken

fék	
jármûvek, gépek mozgásának lassítására, megállítására 
és esetenként álló helyzetben rög zítésére szolgáló szer-
kezet. A fék a mozgó ré szek mozgási energiáját általá-
ban súrlódás köz vetítésével hôvé alakítja 

feketeszén	
a legmagasabb fûtôértékû szén. Több fajtája van, melyek 
égési tulajdonságaikban eltérnek egymástól

féktávolság	
a fék megnyomása és a gépkocsi megállása között 
meg tett út. A gépkocsi sebességétôl, tömegétôl, az út 
minôségétôl (pl. nedvesség) függ

felvonó	(lift)	
olyan emelôberendezés, mely egy függôleges aknában, 
vezetôsínek között haladó fülkében (kabin) személyeket 
vagy terhet szállít

fenntartható	fejlôdés	
olyan fejlôdési folyamat, ami „kielégíti a jelen igényeit, 
anél kül, hogy csökkentené a jövendô generációk képessé-
gét, hogy kielégítsék a saját igényeiket”. Az idézet az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének 1987-es Brundtland-

jelen té sében szerepel. Ez más szavakkal azt jelenti, meg 
kell akadályozni a környezet elhasználódását, de közben 
nem mondunk le sem a gazdasági fejlôdés, sem a társa-
dalmi egyenlôség és igazságosság igényeirôl 

fluktuáció	
munkaerô-vándorlás

fogyasztó	
az az eszköz, amelyik miatt elektromos készülékeket épí-
tünk. A fogyasztó végzi a számunkra hasznos „munkát”

forgatónyomaték	(M)	
az a forgatóerô, amely az erôkar végén eszkö zölt erô ha-
tására egy adott forgási ponton hat (forgatónyomaték = 
erô  erôkar). A forgatónyomaték fizikai mértékegysége 
a newton méter (Nm)

forgótengely	
olyan tengely, ami együtt forog az alkatrészek kel

fosszilis	energiaforrás	
a föld alá került növényi és állati maradványok ból kelet-
kezett energiaforrások összefoglaló neve (szén, kôolaj, 
földgáz)

földgáz	
szénhidrogén alapú gázok gyúlékony elegye. A föld-
gáz nagyrészt metánt tartalmaz, de alko tórésze lehet az 
etán, a propán, a bután és a pentán is. Szerves anyagok 
levegôtôl elzárt bomlásából keletkezik

fôtengely	
az erôgépet a munkagéppel összekötô tengely. Gépko-
csikban a dugattyúk hajtórúdjai közös forgattyús ten-
gelyhez kapcsolódnak; ez a gépkocsi fôtengelye

funkció	
mûködés, tevékenység, alapfeladat

fúrt	kút	
mélyebben elhelyezkedô vizek kinyerésére szolgáló léte-
sít mény

geotermikus	energia	
a Föld belsejébôl áramló hôenergia. Megújuló energia-
forrás

gép	
olyan összetett szerkezet, melyet valamilyen feladat 
(munka) elvégzésére hoztak létre. Az ember munkáját 
segíti vagy kiváltja, annak mennyiségét, minôségét és 
olcsó ságát fokozza

globális	felmelegedés	
a légkör és az óceánok átlagos hômér sék letének növeke-
dése

gördülôcsapágy	
két gyûrûbôl áll, melyek közül az egyiket szilárdan a 
csapra illesztik (belsô gyûrû), míg a másik gyûrût az álló 
részhez rögzítik (külsô gyûrû). A két gyûrû a köztük ta-
lálható gördülôtesteken keresztül mozdul el egymáson. 
A kicsi érintkezô felületek miatt kicsi a súrlódás, az alkat-
részek kopása, melegedése

GPS	
mûholdas helymeghatározó rendszer, alkalmazzák ha-
jón, repülôgépen, autón

hajlékony	tengelykapcsoló	
egymással nagyobb szöget bezáró tengelyeket köt össze

halogén	izzólámpa	
az izzószálat kisméretû kvarcüveg bura veszi körül, 
amelyben semleges gáz és kis mennyiségû ha logénelem 
(jód, bróm) található, lehet tör pe feszültségû (12 V), kis 
teljesítményû (10–50 W) tûlábas vagy hidegtükrös reflek-
torburával egybeépített (230 voltos változat is kapható)

hasadóanyag	
olyan anyag, amely megfelelô körülmények között mag-
hasadásra képes

helyi	érdekû	vasút	
röviden HÉV, olyan vasutat jelöl, amelynek megépíté-
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séhez egy térség, régió érdeke, és nem országos érdek 
fûzôdik

hôszivattyú	
a fûtéshez vagy vízmelegítéshez szükséges energiát a 
levegôbôl, a földbôl, esetleg vízbôl szerzi. Elektromos 
áram felhasználásával ez 1 : 4 arányban hôenergiává ala-
kul. Ez a nyereség a nyo más növelés által jön létre, amit 
az elektromosan mûködtetett kompresszor hoz létre. Né-
hány egy szerû alkatrészbôl áll: kompresszor, elpáro log-
tató, kondenzátor (cseppfolyósító) és expanziós szelep. 
Zárt keringésben cirkulál a hûtôgáz, ami a föld (levegô, 
víz) melegét felveszi, és azt a kondenzátoron keresztül 
magas hômérsékleten a fûtôrendszernek leadja

hulladék	
azok a dolgok, tárgyak, amelyek az ember min dennapi 
élete, munkája és gazdasági tevé kenysége során ke let-
kez nek, és a keletkezé sük helyén haszontalanná váltak, 
tôlük birtokosuk megválik, és kezelésükrôl külön kell 
gon dos kodni

hulladékégetés	
A hulladék megfelelô körülmények közötti elégetése. 
A hul ladék bizonyos részei éghetôk, így ezek energiater-
melésre is használhatók. Az égetés másik elônye, hogy a 
ve szé lyes hulladékokat is többnyire ártalmatlanítani tud-
ja. Hátránya, hogy az égetés során keletkezô gázok szeny-
nyezik a környezetet

hulladéklerakás	
a hulladék megfelelô körülmények közti – többnyire vég-
leges – tárolása. A lerakónak olyannak kell lennie, hogy 
az ott tárolt anyag ne szennyezhesse a környezetet 

ikerfém	
hô hatására különbözô mértékben táguló fémekbôl ké-
szült szalag. Hô hatására be kö vet kezô elgörbülése hô-
mér sékletmérésre teszi alkalmassá

inert	hulladék	
az a hulladék, amely nem megy át jelentôs fizikai, ké-
miai vagy biológiai átalakuláson. Ilyen például az építé-
si hulladék

infrastruktúra	(közlekedési)	
minden olyan építmény, berendezés és hálózat, ami a 
szál lításhoz és hírközléshez szükséges. Szárazföldi (köz-
úti, vasúti), vízi (kikötôk, csatornák), légi (repülôterek, lé-
gifolyosók) szál lítási hálózatok. Vízellátási, energiaellá-
tási, távközlési és informatikai hálózatok

ipar
a termelés egyik ágazata, mely a természeti ja vak kiak-
názásával, feldolgozásával foglalko zik, alkalmassá teszi a 
javakat a közvetlen fogyasz tásra

irányítás	
a folyamatokba való beavatkozás. Olyan mû velet, amely 
valamely folyamatot elindít, fenn tart, megváltoztat vagy 
megállít

irányítástechnika	
mûszaki tudományág, az önmûködô irányítás tör vény-
szerûségeivel, illetve azok gyakorlati megvalósításával 
foglalkozik

ivóvíz	
em beri fogyasztásra alkalmas víz. Mentes a mérgezô és ká-
ros anyagoktól, megfelelô ízû és hômérsékletû (5–15 °C), 
színtelen, szagtalan, enyhén lúgos

jelfogó	(relé)	
elektromágnessel mûködtetett – egy vagy több – kapcso-
ló. A mûködtetô és a mûködtetett áramkörök szétválasz-
tására szolgál 

kapcsolási	rajz	
villamos berendezés, készülék áramköri eleme i nek össze-
köttetését szabványos rajzjelek kel ábrázoló rajz 

karburátor	➜	porlasztó

karosszéria	(gépkocsiszekrény)	
feladata az alkatrészek tartásán kívül az utasok kényel-
mének és biztonságának megteremtése. A szilárd karosz-
széria az ütközési biztonság alapja, de a menetbiztonság 
szempontjából is fontos

kazán	
olyan hôtermelô berendezés, amely a tü ze lôanyag el-
égetésével felszabadítja a tü ze lô anyag kémiailag kötött 
energiáját, és a kelet kezett hôt hôhordozó közeg segít-
ségével to vábbítja a fûtendô légtérbe

kényelmi	kapcsolás	
amikor a kapcsolók párhuzamosan vannak be kötve

kerékpárút	(bicikliút)		
olyan közút, amelyen csak kerékpárok közle ked hetnek

kismegszakító	
elektromágneses elven mûködô biztosíték. Elônye, hogy 
nem kell cserélni a kiégett bizto sítékbetétet

kombinált	összetételû	hulladék	
olyan hulladék, amely többféle anyagból áll, ilyen például 
a tartós tejet vagy gyümölcslevet tartalmazó doboz, ami 
fémet, mûanyagot és papírt egyaránt tartalmaz

komfortérzet	
fizikai jellegû tényezôk, amelyek a közérzet egy részét 
érintik. Ilyenek például: a fokozott hô-, huzat-, fény-, rez-
gés- és zajhatások

komposzt	
televényszerû szerves trágya

komposztálás	
a szerves anyagok megfelelô körülmények közti lebontá-
sa, újrahasznosítása. A folyamat vég terméke szerves trá-
gyaként használható

kompresszoros	hûtôgép	
„szíve” a kompresszor, amely szivattyú ként mûködve 
nem csupán keringteti a hûtô közeget, hanem a nyo-
mást fokoz za a folyadékkörben, ami felmelegíti a hû tô-
közeget

kondenzációs	kazán	
az égésnél keletkezô vízgôzt egy intenzív hôcserélô al-
kalmazásával lecsapatják, és pá rolgáshôjének („rejtett” 
hôjének) döntô részét visszanyerik. Ez a rejtett hô föld-
gáznál +11%-ot jelent. A kazán mûködése során ke let-
kezô kondenzvizet szifonon keresztül a csa tornába ve-
zetik. A kondenzációs kazánnál az égéslevegô beszívása 
és a keletkezô égéster mék eltávolítása ventilátorral tör-
ténik. A kazánt zárt rendszerben mûködtetik. A kazá-
nok folyamatos lángszabályozással mindig a hô igénynek 
megfelelôen, automatikusan választják meg a szükséges 
teljesítményt 

korrozív	anyagok	
azok az anyagok, amelyek a velük érintkezô anyagokat 
tönkreteszik, roncsolják, visszafordíthatatlanul károsítják. 
Bármilyen felületet érhetnek és károsíthatnak, így a tár-
gyakon kívül az ember bôrét, szemét, belélegezve vagy 
lenyelve belsô szerveit is 

környezetszennyezés	
a föld, a levegô, a víz, az élôvilág, valamint azok össze-
tevôinek károsítása vagy veszélyezte tése. A környezetká-
rosítás bûncselekmény, akár nyolc évig terjedô szabad-
ságvesztéssel sújt ható 

környezettudatosság	
az egyes személyek vagy a társadalom valamely részé-
nek a bioszféra állapotával és az ember környezetével 
kapcsolatos tájékozottságát, érzékenységét és tudatos 
felelôsségvállalását kifejezô fogalom 

környezetvédelem	
társadalmi tevékenység, amely az emberi társadalom ál-
tal saját ökológiai létfeltételei ben (saját maga által) oko-
zott károsodások megelôzésére, a károk mérséklésére 
vagy elhá rítására irányul
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kôszén	
növényi eredetû üledékes kôzet, például barna- és feke-
teszén

közlômû	
energiát továbbító, módosító, a meghajtást az erôgéptôl 
a munkagépnek átadó szerkezet

központi	elszívás	
egy épület kiszolgáló, illetve egyéb helyiségeinek a légel-
vezetése egyetlen ventilátor segítségével történik, a ven-
tilátor elhelyezése típustól függôen lehet épületen be lüli 
vagy épületen kívüli

kuplung	
oldható tengelykapcsoló, ami megszakítja a kapcsolatot 
a motor és a kerekek között

LED	
fénykibocsátó dióda (neve az angol Light Emitting Diode 
rövidítésébôl származik), elô nyei a kis fogyasztás, a kis 
méret, a hosszú élet tartam és a ellenálló szerkezet

lejtôrendszerû	egyszerû	gép	
lejtô, csavar, ék

léptetômotor	
digitális jellel vezérelhetô egyenáramú motor, a jel hatá-
sára pontosan a meghatározott pozícióba fordul

levegôszennyezés	(légszennyezés)	
a levegôben olyan mennyiségben található meg egy 
vagy több szennyezô anyag, amelyik a környezetére ká-
ros lehet

lignit	
a legfiatalabb szén, szerkezete még erôsen fás. A ligni-
tek fûtôértéke alacsony a nagy ned vesség- és hamutar-
talom miatt. Rossz tüze lés technikai tulajdonsága miatt 
csak nagy erô mûvekben lehet gazdaságosan eltüzelni 

lo	gisztika	
különféle anyagok, információk, személyek és energia 
áramlásának tervezése, szervezése, irányítása, ellenôr zése

maghasadás	
egy atom két vagy több atomra történô hasa dá sa, amely 
jelentôs energiafelszabadulással jár

magnetron	
a mikrohullámú sütô „lelke”. Egy nagyon speciális elekt-
roncsô. Képes arra, hogy nagyfeszültség hatására a ben-
ne levô elektronokat megforgassa, és azok a villany-
mo torokhoz ha sonlóan elhelyezett mágnesezhetô 
fém  leme zekben elektromágneses hullámot keltsenek

mechanika	
a fizikának a testek mozgásával foglalkozó ága

mechanikus	szerkezet	
mozgó szerkezetek

megújuló	energiaforrás	
olyan közeg, természeti jelenség, melybôl energia nyer-
hetô ki, és amely akár naponta többször ismétlôdôen 
ren delkezésre áll, vagy je lentôsebb emberi beavatkozás 
nél kül legfeljebb néhány éven belül újratermelôdik

megújuló	energiahordozók	
víz, szél, nap, biomassza, geotermikus energiahordozók

menetrend	
az egyes közlekedési társaságok hivatalos kiad ványa ar-
ról, hogy mikor milyen járatok köz lekednek

mérés	
valamilyen dolog egy tulajdonságának számmal való jel-
lemzése. Azaz annak meghatáro zása, hogy az alapul vett 
egységnek hányszo rosa a mérendô dolog. A mérés során 
bi zonyos tárgyak tulajdonságait úgy határozzuk meg, 
hogy az mindenki számára érthetôen, megfelelô pontos-
sággal ugyanazt jelentse

méréshatár	
az adott mérôeszközzel megmérhetô legkisebb és legna-
gyobb érték

mérési	pontosság	
a legkisebb változás, amit az adott mérôeszköz még mér-
ni tud

merev	tengelykapcsoló	
nem teszi lehetôvé a tengelyek egymáshoz képest való 
elmozdulását – a tengelyek középvonalának mindig egy 
egyenesbe kell esniük

mértékegység	
a mérés alapjául szolgáló egység. Többnyire vala milyen 
fizikai tulajdonság alapján határozzák meg

mesterséges	környezet	➜	technikai	környezet
munkagép

valamilyen mûveletet (pl. megmunkálást, termék-elô-
állítást) végzô gép

napelem	
a nap sugárzását elektromos árammá alakítja át a fény-
elektromos jelenség segítségével. A modern napelemek 
egy háztartás vagy egy egész épület áramellátását is ké-
pesek biztosítani

napkollektor	
napenergia felhasználásával meleg vizet elôállító készü-
lék. A napkollektor által elô állí tott meleg vizet a ház-
tartásokban többnyire für déshez, mosogatáshoz hasz-
nálják, de rá lehet segíteni a fûtésre is. Elôfordul, hogy 
uszoda – medence – vizét melegítik napkollektorral

nem	megújuló	energiahordozók	
szén, kôolaj, földgáz, hasadóanyagok (urán)

nem	oldható	tengelykapcsoló	
nem teszik lehetôvé az összekapcsolt tengelyek  mozgás 
közben történô szétválasztását, illetve összekapcsolását

nyílt	égésterû	kazán	
az égéshez szükséges levegôt abból a he lyi ségbôl szív-
ja el, amelyben van. A készülék biztonságos üzeméhez 
gondoskodni kell meg felelô mennyiségû égési levegô 
után pótlá sáról

nyomtatott	áramkör	(NYÁK)	
egy vagy két oldalán rézzel bevont mû anyag  lap ból ké-
szül. Az összeköttetéshez szükséges rézvezetéken kívüli 
részt speciális vegyszerekkel eltávolítják

oldható	tengelykapcsoló
a tengelyek közötti kapcsolat mozgás közben is megsza-
kítható

Otto-motor	
benzin üzemanyagú robbanómotor

ökolábnyom	
segít meghatározni az emberiség bolygóra gya korolt ha-
tásának mértékét. Egy hektárban megadott érték, mely-
nek kiszámítása során figyelembe veszik egy adott em-
bercsoportnak a tevékenysége során felhasznált, illetve 
leadott energiáját és a felesleges anyagokat. A számítást 
elvégezve arra derül fény, hogy hány hektárnyi föld- és víz-
területre van szük ség az adott folyamatok fenntar tásá hoz 

öltéshosszúság	
a varrat két tûbeszúrás közötti szakaszának hossza

öltéssûrûség	
a 10 cm-nyi varratra esô öltések száma

önsúly	
egy szerkezet saját tömegébôl adódó súlya

összetett	szerkezet	
több, egymással szoros kapcsolatban lévô részbôl álló 
szerkezet

páralecsapódás	
egy adott térfogaton belül a levegô hô mér sék lete és a 
relatív páratartalom közötti össze függést az úgyneve-
zett harmatponttal lehet meghatározni, ami annyit je-
lent, hogy egy adott térben a pára ott csapódik le, ahol 
hômérséklete a harmatpontéhoz hasonló. Ezek a pontok 
késôbb a vakolaton nedves folt formájában jelentkez-
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nek, ami kiváló talajt jelent a különbözô penészeknek és 
mikroorganizmusoknak

párhuzamos	kapcsolás
az áramköri elemeket egymás mellé kapcsoljuk. Ebben 
az esetben egy alkatrész kiesése esetén a többi mûködik

passzívház	
olyan ház, amelynek szinte egyáltalán nincs szük sége 
aktív fûtésre. A passzívháznál a hôveszteségeket mini-
malizálják és a belsô – em  berek, világítás, háztartási és 
technológiai berendezések hôleadásából származó – hô-
nye  reséget maximalizálják

pellet	
3–25 mm-es nagyságú, henger alakúra préselt megúju-
ló biofûtôanyag. Két fô fajtája a fa pellet, amelynek a fa 
belsô, tiszta részébôl kikerülô fûrészpor, forgács az alap-
anyaga és az agripellet, amely lágy szárú növényekbôl 
– szal ma, kukorica, energiafû – készül

pellettálás	
a mezôgazdasági és erdészeti anyagok tömörí tése

porlasztó	
Bánki Donát és Csonka János találmánya. Feladata a ben-
zin és levegô megfelelô arányú keverékének elôállítása 
az Otto-motorok számára 

profil	
tengelyre merôleges metszet körvonala

rácsos	szerkezet	
lécekbôl, rudakból vagy huzalokból hézagokat hagyva 
összeerôsített sík felületet alkotó szerkezet

radar	
rádióhullámokkal történô észlelés és helymeghatározás, 
repülôgépek és hajók nagy (akár 100 km) távolságból tör-
ténô észlelésére szolgáló berendezés. Alkalmas folyó- vagy 
tengerpart, sziget, híd, esetleg viharfelhôk észlelésé re is

relatív	páratartalom	
az aktuális vízgôznyomás és az adott hô mér sékleten le-
hetséges legnagyobb (telítési) vízgôz nyomásának há-
nyadosa: arányszám (vagy százalék)

relé	➜	jelfogó
RoLa	(Rollende	Landstrasse	=	gördülô	országút)	

szállítási rendszer, a teherautó-szerelvényt (kamion) vas-
úton szállítják több or szágon keresztül. Gazdaságos, kör-
nye zet kí mélô megoldás

rövidzárlat	
az áramkör fogyasztó nélkül záródik. Ez az áramfor rás 
túlterheléséhez, illetve tûz kia la ku lá sá hoz vezethet

rugalmas	tengelykapcsoló	
képes kiegyenlíteni a tengelyek közötti kis mé retû elhajlást

sebességváltó	
többfokozatú fogaskerék-áttétel

siklócsapágy	
a tengely (csap) a csapágyban forog. Az érint kezô felü-
letek közé kenôanyagot (olajat, zsírt) vezetnek a kisebb 
súrlódás érdekében. Ez csökkenti az egymáson elcsúszó 
felületek ko pását és a hô vesz teséget

soros	kapcsolás	
az áramköri elemeket egymás után sorba kap csol juk. 
Ebben az esetben minden alkatrésznek mûködnie kell, 
hogy az áramkörben áram folyhasson

soros	motor	
a hengerek egy egyenes mentén, párhuzamosan helyez-
kednek el, és egy irányban dolgoznak

statikus	szerkezet		
nem mozgó (álló) szerkezet

szabályozás	
az irányítás egyik formája. Az irányított rendszert a kime-
neti érték ismeretében befolyásoljuk, valamilyen célér ték 
elé résének érde ké ben, a ki meneti jel ré sze a bemeneti jel-
nek. A szabályo zás hatáslánca zárt a visszacsatolás miatt

szabályozási	kör	
a szabályozás folyamata az elemek funkcióinak feltün-
tetésével

szavatosság	
a termék meghibásodásával kapcsolatos vásárlói ki fogást 
a vásárlástól számított 2 éven, tartós fogyasztási cikkek-
nél 3 éven belül lehet igényelni a gyártótól

szellôzés	
valamely zárt helyiségben megromlott (elhasz nált, pá-
rás) vagy túlságosan fölmelegedett le ve gô eltávolítása és 
tiszta, illetôleg friss le ve gôvel való pótlása

szén	
a legtöményebb, energiadús, szilárd fosszilis fû  tô anyag

szén-dioxid	
általában szerves anyagok (szén, kôolaj, földgáz, bio-
massza) elégetésekor keletkezô színtelen, szagtalan gáz. 
Nagy mennyiségben a légkörbe kerülve felelôs a globá-
lis felmelegedésért

szén-monoxid	
színtelen, szagtalan gáz, amely belélegezve megakadá-
lyozza a vér oxigénellátását, és csökkenti a szövetek ha-
tékony oxigénfelhasználását. A füst általában tartalmaz 
szén-monoxidot, különösen akkor, ha az anyag tökélet-
lenül ég el. Feldúsulása összefügg a nyílt égésterû gázké-
szülék mûködtetésével, fokozottan légtömör nyílászárók 
mellett, amennyiben nincs megfelelô légbevezetés

szennyvíz	
az emberi tevékenység során különbözô anyagokkal 
szennyezett víz. A szennyvíz többnyire veszélyes anyago-
kat is tartalmaz

szerszám	
olyan eszköz, amelyet kézi vagy gépi erôvel mozgatva, 
vala milyen anyag megmunkálására használunk

szervokormány	
egy hidraulikus vagy elektromos rásegítésû kormány-
rendszer, mely megkönnyíti a kormányzást; a vezetônek 
kisebb erôt kell kifejtenie a kormánykerék forgatásához 

szextáns
az égitestek helyzetének mérésére szolgáló szögmérô. 
A ten geri helymeghatározás egyik alapvetô eszköze volt 
a GPS elterjedéséig

szilárdság
az anyag ellenállása külsô erôhatásokkal szem  ben

talajkollektor	
a geotermikus (talajhôt hasznosító) hô szi vattyú egyik faj-
tája. Lényege, hogy a talajba megfelelô (1,5–2 m) mély-
ségbe lefektetett csôkígyóban áramló közeg (környezeti 
levegô vagy fagyálló folyadék) télen felmelegszik, nyáron 
lehûl a talaj évszaktól független állan dó hômérséklete 
miatt. A rendszer energiaköltségét az áramlást biztosító 
ventilátor vagy szivattyú mûködési költsége jelenti

talajpusztulás	
az a folyamat, amikor a talaj felsô (termô) rétege elvéko-
nyodik vagy minôsége romlik

tárcsás	tengelykapcsoló	
merev tengelykapcsoló, ahol a két tárcsát csavarok szo-
rítják össze

társadalmi	környezet	
az ember környezetének azon része, amelyet az embe-
rek különbözô csoportjai alkotnak (család, barátok, isko-
la, ország stb.)

technika	
magasabb rendû tevékenységhez szükséges mesterség-
beli tudás, a mûszaki és természettudományoknak a ter-
melésben történô alkalmazása

technikai	környezet	
az ember környezetének azon része, amelyet ember al-
kotott vagy alakított át
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technológia	
az anyagok feldolgozási módozatairól és esz kö zeirôl 
szóló ismeretek összessége. Gyártási eljárást, folyamatot, 
módszert nevezünk tech no lógiának. A technológiához 
szükséges az anyag (amit feldolgozunk), az energia (ami 
a munkát végzi) és az információ (ami a mûvelet irányí-
tásához szükséges)

település	
a lakosság által igénybe vett létesítmények (la kó-, mun-
ka- és pihenôhelyek, szolgáltatóintéz mények) egysége

tengely	
forgó alkatrészeket tartó gépelem

tengelykapcsoló	
feladata egyes gépek, géprészek összekapcsolása, az 
energiaátadás biztosítása, például a motor (erôgép) ösz-
szekapcsolása a mun ka végzô résszel

természetes	légmozgás	
az alkalmazott szellôzés kialakításánál sem gépi légelve-
zetés (ventilátor), sem gépi légbevezetés (gépi légbefúvás) 
nincs alkalmazva, hanem a természeti hatásoknak kö-
szönhetôen alakul ki a légmozgás

természeti	környezet	
az ember környezetének azon része, amelyek a termé-
szet részei (idôjárás, állatok, növények stb.)

természetvédelem	
az élôlények, természetes életközösségek, élô he lyek, a 
természetes és természetközeli te rüle tek, valamint a ter-
mészeti táj megôrzésére hi vatott társadalmi tevékenység 
megjelölésére szolgáló fogalom

tokmány	
munkagépek munkadarab (pl. esztergagép) vagy szer-
szám (pl. fúró) befogására szolgáló ré sze

tolómérô	
hosszúságmérô eszköz, amely kb. tizedmilliméter pon-
tossággal történô mérésre alkalmas

tömeg	és	súly	
a tömeg egy testnek, valamilyen anyagnak elválaszt-
hatatlan, saját tulajdonsága, leginkább a benne foglalt 
anyag mennyiségére jellemzô tulajdonság. Nem változik 
attól, hogy a test hol van, milyenek a külsô körülmények, 
stb. A súly az az erô, amivel egy testet a Föld vonzásával 
ellentétben meg tudunk tartani. A súly a Földön boly-
gónk vonzása miatt van

tömegkályha	(finn	kályha)	
a tömegkályha a járatos kályháétól eltérô hô tá rolójú 
fûtôberendezés, ami egy más fejlesztési koncepció ter-
méke. A kályha tömege általában nagy, de találkozha-
tunk a középnehéz járatos kályhához hasonló tömegû 
be rendezésekkel is. A beépített anyagmennyiséggel 
egyenes arányban lassú reagálású kályha, lassan, szél sô 
esetben csak napok alatt fûthetô fel, de ennek meg fe-
lelôen sokáig tárolja a hôt, amit kellemesen meleg, vi-
szonylag állandó hômérsékleten, sugárzással ad le. Gaz-
daságos, környezetkímélô használata meg egyezik a 
cserépkályháé val

tömegközlekedés	
minden olyan rendszer, ahol az uta sok nem a saját tulaj-
donú jármûvekkel köz lekednek

tüzelhetô	biomassza	
minden, elsôsorban növényi eredetû mellék ter mék, 
hulla dék, amit el lehet égetni. A tü zel hetô biomasszák 
jellemzôen viszonylag alacsony nedvességtartalmúak és 
en nek meg fe lelôen magas fûtôértékûek. A tüzelhetô 
bio masszákkal szemben fontos követelmény, hogy az 
ég hetetlen hamutartalmuk olyan vegyi összetevôkbôl 
álljon, amelyek nem roncsolják szét a kazánberende-
zést, illetve nem olvadnak rá a fûtôfelületekre, vala-
mint nem okoznak je lentôs levegôszennyezést. A leg-
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jel  lemzôbb tü zel hetô biomasszafajták: tûzifaapríték 
(erdei fából, fûrészüzemi hulladékokból, illetve lágy fa-
energiaültetvényekbôl, például nyárfából elôállítva), fû-
rész  por (fûrészipari mellékter mék), szalma, energiafû, 
illet ve ezekbôl elôállított pellet

úttartozékok	
szalagkorlát, vezetôoszlop (út szélét jelzô fényvisszaverô 
felület), közlekedési jel zô táb lák, útburkolati jelek, 
kilométer-jel zô táblák

V	motor	
a hengerek két szöget bezáró egyenes mentén, soron-
ként párhuzamosan és egy irányban dolgoznak, két-két 
dugattyú kapcsolódik egy hajtókarcsaphoz. Ennek válto-
zata a W elrendezés, 2 V alak, amit 12 vagy 16 hengeres 
kocsikban alkalmaznak

VAGY	kapcsolás	
kapcsolók párhuzamos kapcsolása

városi	gáz	
iparilag elôállított gáz, amelyet világításra vagy fûtô-
gázként használnak fel a háztartásokban és az iparban

varrás	
két textília vagy bôr tûbe fûzött cérnával való egymás-
hoz erôsítése

varrásszélesség	
a varratnak az anyagréteg szélétôl mért távolsága

varrattávolság	 
két különálló, egyforma öltés típu sú varrat távolsága

váz	
egy szerkezet szilárdítására, alkatrészeinek ös sze   tar tá-
sára, rögzítésére, megtámasztására szolgáló része 

vezérlés	
az irányításnak az a formája, amikor az irányított rend-
szer mûködését a kimenet figyelése nélkül befolyásoljuk. 
Vezérlésben a folyamat valamely jellemzôjének befo-
lyásolása a folyamat másik jellemzôitôl vagy valamilyen 
külsô tényezôtôl függ. A vezérlés hatáslánca nyitott

vezérmûtengely	
bütykökkel ellátott tengely, mely a gépkocsikban a szele-
peket nyitja és zárja, azaz vezérli

villanymotor
elektromos energiát forgó mozgássá alakító erôgép

vízkezelés	
a természetbôl kinyert vizek mechanikai, kémiai és bio-
lógiai tisztítása

vízszennyezés	
az emberi tevékenység hatására kialakuló olyan körül-
mények, amelyek közvetlenül befolyásolják a felszíni, 
illet ve a felszín alatti vizek minôségét

víztározó	
az ivóvíz ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény. 
Többnyire a napi vízfogyasztás ingadozásának kiegyenlí-
té sére szolgál

víztorony	
magasan elhelyezett víztartály. A vízvezetékben szüksé-
ges nyomás kialakítására szolgál

Wankel-motor	
a belsô égésû motorok egyik fajtája, amelyben a dugaty-
tyú a hagyományos belsô égésû motoroktól eltérôen 
nem alternáló mozgást végez, hanem vízszintes tengely 
körül forog egy speciális alakú hengerben

zárt	égésterû	kazán	
olyan hôcserélô szerkezet, amely az égéshez szükséges 
levegôt nem a helyiségbôl használja, hanem a külsô sza-
bad térbôl

zárt	szelvények	
négyzet, téglalap, háromszög stb. profilú (ke reszt-
metszetû), belül üreges rudak. A kör profilú zárt szelvényt 
nevezzük csônek
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