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címû projektje keretében készült. 
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósult meg.
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Kedves 6. osztályos tanuló!

A 6. osztályos tankönyv az 5. osztályos könyv folytatása. Újra végigveszi az 5. osztályban már megismert 
anyagokat, bemutatva azok elôállítási folyamatát. Az új ismeretek az 5. osztályban tanultakra épülnek, 
feltételezi az 5. osztályos anyag ismeretét, elsajátítását. Új témakörként jelenik meg az elektromosság, 
és folytatódik a gépekkel való ismerkedés.

A tankönyvi leckék elsôsorban azokat az információkat tartalmazzák, melyekre a tankönyvi munkada-
rabok, modellek elkészítése során szükség van. Nem a hagyományos értelemben vett tanköny vi lec-
kék, némelyik több órán át történô alkotómunka ismereteit tartalmazza. Mivel a technika és tervezés 
tantárgy fontos célja a manuális munkavégzés, az ismereteket nem kérdések formájában, hanem a 
munkálkodási feladatok során, azokon keresztül kéri számon. Ezért is fontos, hogy a tankönyvben talál-
ható munkálkodási feladatokat mindenki elvégezze. A tankönyvben érdekes képek, ábrák segítenek 
ab ban, hogy a leírt szöveget megértsd, ezért azokat tanulmányozd figyelmesen, és olvasd el a melléjük 
írt képaláírást. Annyi óra sajnos nem lesz a tanévben, hogy minden munkadarabot, modellt elkészíthess, 
de a tankönyvi leírások segíthetnek abban, hogy némelyikhez otthon, egyedül is nekifogj.

A tankönyv felépítését, jelöléseit ismerôsnek fogod találni. A tudástár olyan ismereteket és infor-
má ciókat tar talmaz, melyekre a tanév során folyamatosan szükséged lesz. A tankönyv végén levô kis-
lexikonban meg találod a tankönyvi leckék vastagon kiemelt fogalmainak magyarázatát. A melléklet-
ben kiemelhe tô  sablonokat találsz, melyekre a tankönyv megfelelô feladatainak elvégzéséhez lesz 
szükséged.

A leckékben található kérdések segítenek gondolkodni, a véleményedet kialakítani a témával kap-
cso lat ban. A munkálkodás feladatait a halványzöld háttérszín emeli ki. A tankönyvi ismeret megérté-
sé  hez néhol tudásbôvítô érdekességek is szerepelnek. Ha piros felkiáltójelet látsz egy keretben lévô 
szöveg mellett, akkor azt mindig nagyon figyelmesen olvasd el, jól jegyezd meg, és kövesd, mert ez 
se gít abban, hogy ne érjen baleset!

Az alábbi jelölések segítenek eligazodni a tankönyvben:

Kérdés, feladat 1. Vajon miért vízparton létesült a papírgyár?

Munkálkodás	

Érdekesség

Figyelmeztetés a baleset elkerülésére 

Ebben az évben is éld át az alkotás örömét, és legyél büszke arra, amit létrehoztál! Folytasd az 5. osz-
tályban elkezdett portfóliódat, és gazdagítsd újabb anyagokkal!

Örömteli munkálkodást kívánunk!
A tankönyv szerzôi

M

B e v e z e t ô
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Fakéreg eltávolítása

Fa felaprítása kis forgácsokká

Pépben levő rostok összezúzása

Víz és vegyszerek hozzáadása után
a faforgácsokból pépet főznek

Pép tisztítása, fehérítése

Papírpép az újrahasznosított
papírból

Pép a �nom szitaszűrőn

A kész papírt dobra csévélik

A fűtött hengerek kiszárítják
a papírt, és a rostokkal erősen
egymáshoz nyomják: létrejön 
a papírlap

A papír
Mibôl készül a papír? A papírgyártás során milyen 
adalék  anyagokkal alakítják a papír tulajdonságait?

D1

1. Vajon miért vízparton létesült a papírgyár?

Fából	papír	

A papír legfontosabb alkotóeleme a növények 
rost jaiban található cellulóz, ezért a papírt el sô-
sorban növényi alapanyagokból gyártják. A leg-
 fontosabbak a fafélék, de felhasználnak ná-
dat, kendert, lent és gyapotot is. A feldolgozás 
el sôd  leges célja a cellulóz kinyerése és a növényi 
ros tokban lévô egyéb anyagok eltá vo lítása. A pa
pírgyártás legfontosabb lépéseit az alábbi fo lya -
matábrából ismerheted meg.Papírgyár látképe

A papírgyártás folyamata
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A papírfelhasználás hagyományosan jelentôs 
te rülete az információtárolás az üzleti életben és 
az oktatásban. Ugyanakkor a világ papírfelhasz-
ná lásának több mint 40%-át a csomagolóanya gok 
teszik ki. Magyarországon 700 ezer ton na papírt 
használunk fel évente, egy ember át   lagosan évi 
60-70 kilogrammot. Iparági statiszti kák sze rint
ebbôl 400-450 ezer ton nát gyûjtünk vissza és
hasznosítunk.
A ke  letke zô hulladék jelentôs része, a szeméttele-
pe ken lerakott hulladék körülbelül 40%-a még
min dig papír.

Miért	fontos	a	papír	újrahasznosítása?

Munkálkodás

A papírgyártás alapanyag- és energiafelhasz-
ná lása számokban kifejezve

• Számold ki a megtakarítások különbségeit!
• Nézz utána, mennyibe kerül 1 m3 víz! Meny-

nyibe kerül 1 kWh villamos energia?
• Számold ki, mekkora megtakarítást jelent

egy tonna papír újrahasznosítása pénzben
ki fejezve!

Egytonna
újpapír

Egytonnaújra
hasznosítottpapír

Vízigény 417 m3 100 m3

Felhasznált
alapanyag

1700 kg fa 1150 kg papír

Energiaigény 717 kWh 300 kWh

Papír-újrahasznosító üzem

A	papír	újrahasznosításának	folyamata

A háztartásokban és iskolákban keletkezô pa pír -
hulladék között sok, különbözô minôségû pa  pír 
található (pl. újságpapír, karton- vagy üdí tôs-
doboz). Az újrahasznosítást te magad is elô se-
gít heted. Nagyon fontos, hogy mielôtt ezeket a 
papírokat a szelektív tárolóba dobnád, távolítsd 
el közülük a fóliázott, laminált vagy felületkezelt 
papírokat. Figyelj arra is, hogy ezek a papírok ne 
legyenek szennyezettek.

A papír szelektív begyûjtése után a hulladékot 
elôbb géppel, majd kézzel válogatják át.

Az újrahasznosítás kétféleképpen történhet. 
Az egyik megoldás, hogy a papírt pépesítik, majd 
a korábban már leírt papírgyártási folyamattal 
fél kész terméket gyártanak belôle. Az újrahasz-
no sított késztermékek nagy részét ebbôl a félkész 
ter mékbôl állítják elô.

Az újrahasznosítás másik módja, hogy a be-
bá  lázott papírt ledarálják, és magas hômérsék-
leten összetömörítik. Ezzel a módszerrel készül-
nek többek között az üdítôs- és tejesdobozok.

A papír újrahasznosításának folyamata

Az újrafeldolgozott papír kiválóan alkalmas 
pél dául irodai papírok, kartondobozok és más 
csomagolóanyagok elôállítására.

Munkálkodás

Ha nincs a tantermetekben szelektív papírgyûj-
tô, alakítsatok ki használtpapír-gyûjtô helyet!

Egy nagyobb kartondoboz is alkalmas lehet 
a célra. Az összegyûjtött papírt rendszeresen 
vi gyétek el a legközelebbi szelektív papírgyûj-
tô helyre!

hulladék-
gyûjtésúj termék

 új félkész 
termék gyár tása

szállítás

válogatás és 
bálázás

péppé ôrlésfesték-
mentesítés

szárítás
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Papírmunka

a) Díszdoboz

D2

Biztos veled is elôfordult már, hogy egy kisebb 
ajándékot nem tudtál becsomagolni, vagy az asz-
talodon, polcodon heverô apróbb tárgyakat, ce-
ru zákat nehezen tudtad elhelyezni. Ilyenkor segít 
egy saját készítésû doboz.

1. A kartonlapot állítva he-
lyezd magad elé, va gyis a 
keskenyebb ol dala legyen 
vízszin tes! A papír aljától 
1 cm-re húzz egy azzal 
pár  huzamos vona lat, és 
jelöld be a felénél – ez 
lesz az „O” pont!

2. Rajzolj az „O” pont ból 
kiindulva egy fél kö rívet 
a papírra! A kö rív és az 
egyenes két metszéspontja 
je löli ki az „A” és „B” pon-
tot. A körív su ga ra legyen 
az általad meg határozott 
oldal méret fele. Figyelj 
arra, hogy ne mozdulja-
nak el a kör zô szárai, ne 

3. Helyezd a körzô hegyét 
az „A” pontba, majd az 
elôb bi sugárral metszd 
el a félkörívet! Ez a met-
szés pont lesz a „C” pont. 
A mûvelet elvégzé se elôtt 
ér demes a körzônyílás 
mé retét ellenôrizni. Ismé-
teld meg a mûveletet a 
„B” pontból, hogy meg-
kapd a „D” pontot!

4. Következô lépésként a 
„C” pontból húzz egy 
ú jabb körívet, amelyik, ha 
pontosan mértél, átmegy 
a „D” ponton! A „D” pont-
ból is rajzolj egy „C” pon-
ton átmenô körívet! A két 
körív metszéspont ja adja 
meg az „E” pontot, azaz 
a tetraéder felsô csú csát.

5. Kösd össze az „A” és „E”, 
il letve a „B” és „E” csúcso-
kat! A „C”, „D”, „O” pon-
tok összekötésé vel rajzold 
meg a belsô háromszöget! 
A nagy há romszög csúcsai-
nál – „A”, „B”, „E” pontok 
– jelöld be azokat a ponto-
kat, ahol a zárást bizto sí-
tó fonal át fog haladni! 

csukódjon össze, mert a do boz szer kesztése so-
rán végig ezzel a mérettel kell dol goznod!

Tetraéder	alakú	doboz

A tetraéder négy egyenlô oldalú háromszögbôl 
álló szabályos test. Ebbe a fonallal zárható do bozba 
elrejthetsz apróbb ajándékokat. Díszítve és össze-
ragasztva karácsonyfadíszként is használha tó.

Anyagszükséglet:
közel négyzet alakú színes karton (nagyságát az 
elkészíteni kívánt doboz mérete határozza meg), 
hímzôfonal

Eszközök:
vonalzó, ceruza, körzô, olló, ragasztó, hímzôtû
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7. A sarkoknál kialakított 
lyukakon keresztül fûzd 
be a hímzôfonalat a kö-
vet kezô módon: Az „A” 
csúcs nál lévô lyukba kí-
vülrôl szúrd be a tût, és 
ve  zesd át a fonalat úgy, 
hogy legalább 5 cm-es 
rész kívül maradjon!

 Ezután vezesd ki a fona lat 
a „B” pontnál lévô lyu kon 
keresztül! A „C” pon ton 
kívülrôl befelé ve zesd át a 
fonalat! Leg vé gül újra az 

6.  Vágd ki a dobozt a kör-
í vek mentén! Az alsó 1 
cm -es szakaszból is alakíts 
ki „füleket” a mintá nak 
meg felelô módon! Kar-
cold be a hajlítási éle ket 
a külsô nagy és a belsô kis 
háromszög ol da lai men-
tén! A dobozt nem kell 

8. A doboz a fonal se gít sé -
gével nyitható-zár   ható. 
A fona lat meg húz va és 
át  hur kolva a doboz be  -
csu  kódik. A fonalat meg-
lazítva, a hur kot ki old va 
újra ki nyí lik.

A pontok legyenek a sarkokhoz közel, de az 
ol dalaktól legalább 5 mm távolságban. Ha túl 
messze vannak, nem fog megfelelôen záródni a 
do boz, ha túl közel, a fonal könnyen átszakítja 
a kartonlapot.

összeragaszta ni, a bel sô „fülek” a megfelelô 
zártságot biztosít ják, vagy is a belehelyezett 
tágy nem esik ki az oldalak között.

„A” ponton keresztül vezesd ki a fonalat, most 
belülrôl ki felé!

 A fonalat a tûbôl kihúzva csomózd össze a fo nal 
két végét, hogy hurkot alkosson!

A doboz fényes papírral borítva, díszítve és össze-
ragasztva karácsonyfadísznek is megfelelô.

Hatszög	alapú	dobozok

Ha unalmasnak találod a téglatest alakú dobozo-
kat, készíts hatszög alapú hasábokat. Ha hos szabb, 
vékony tárgyakat akarsz becsomagolni vagy el-
helyezni, az alábbi útmutatót érdemes kö vet ni:

1. A dobozt célszerû két részbôl elkészíteni, külön 
az alját és külön a tetejét. Az alja egy szabályos 
hatszög. A körzôt a kívánt nagyságra kell ki-
nyit ni – ezt jelöljük „a”-val. A kör megrajzolása 
után a kerületére hatszor mérd fel a sugarat, 
így megkapod a hatszög pontjait.

 A papír ép sarkát kiválasztva húzz egy egyenest 
a karton aljával párhuzamosan, attól a doboz 
ma gasságával megegyezô távolságra.

 Erre a vonalra mérd fel a hatszög oldalait! 
A mé  rést ismételd meg a karton alján is! Húzd 
meg az oldalakat! Készíts ragasztási „füleket”, 
a hogy az az ábrán is látható.

Tervezés: Mérd meg a becsomagolni, elhelyezni 
kívánt tárgyak méretét! A kapott adatok alapján 
határozd meg, hogy mekkora dobozt szeretnél 
ké szíteni – doboz magassága (b), hatszög oldalá-
nak nagysága (a)!

Anyagszükséglet:
Az elkészíteni kívánt doboz méretéhez elegendô 
szí  nes karton. Felhasználhatsz maradék papíro kat is.

Eszközök:
vonalzó, ceruza, körzô, olló, kenhetô papírragasz tó
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2.  Vágd ki a doboz részeit! Karcold meg a hajlí-
tási éleket! Az összeragasztást a doboz oldalá-
val kezdd. Az aljának a felragasztásánál vedd 
fi gyelembe, hogy a doboz oldala nem merev, 
ezért az alját az oldalakhoz egymás után nagy 
fi gyelemmel il leszd és ragaszd.

3. Az elkészült do boz

Ha az elkészíteni kívánt doboz sokkal szélesebb, 
mint amilyen magas, célszerû egy másik mód-
szer sze rint készíteni hatszögletû dobozt. Ezzel 
a módszer rel készíthetsz tetôt is az elôzôleg el-
ké szített dobozodra. Ekkor a méretezésnél vedd 
fi gyelembe az anyagvastagságot is.

1. Rajzold meg a kört a do-
boz alapjának! Készítsd 
el a hatszöget! Rajzolj 
egy újabb kört az elsô 
kö zéppontjából kiindul-
va (kon centrikus körök)! 
A má  sodik kör sugara az 
el sônél a doboz oldalának 
magasságával legyen na-
gyobb. Az alap csúcsait 

2. Vágd ki a doboz hálóját! 
Karcold meg a hajlítá-
si éle ket! Az oldalakat 
egyen ként, egymás után 
ragaszd meg, figyelve a 
pontos illesztésre és a ra-
gasz tó száradási idejére!

3. A kész doboz.

tám  pontként használva rajzold meg a doboz 
oldala it! Az oldalak között készítsetek ragasz-
tási füleket, ahogy azt az ábra is mutatja.

Ezzel a módszerrel bármilyen alakú alapra ké-
szíthetsz dobozt, a következôk szerint:

A megrajzolt alapra egyenként mérd fel a 
meg  fe lelô magasságú oldalakat, figyelve a merô-
legesség re! Vastagabb kartonból készített do-
boznál ragasztási fülek helyett az oldal elemeit 
ra  gasztószalaggal erôsítsd össze! A tetszetôs ki-
vitel érdekében célszerû ezeket a dobozokat kí-
vülrôl borítani díszes csomagolópapírral vagy na -
gyobb méret esetén tapétával.

Különbözô méretû hatszögletû dobozok
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Papírmunka

b) Vitorlás hajó

D2

A melléklet kivágott darabjaiból egy különleges 
papírhajót lehet elkészíteni. Az elkészítéshez 
szükséged lesz a mellékletbôl kivágott alkat ré-
szek re, hurkapálcára és vékony színes papírra a 
vi torlához, ollóra, ragasztóra és egy hegyes árra 
az orrfedélzet kilukasztásához. Az elkészítés 
me netét a szemléletesség kedvéért egy olyan 
sab lon segítségével mutatjuk be, melynek fehér 
szí nû a nyomtatott oldala, és mintás a hátolda-
la. A darabokon a hajlítási éleket karcolni kell a 
behajtás elôtt, különben nem lesznek pontosak 
az illesz tések!

Az	elkészítés	menete

Elsô lépésként a hajó oldalait kell a hajó há-
tuljához ragasztani úgy, hogy az oldalakon lévô 
fül egyenes része illeszkedjen a hátsó rész tetejé-
hez. Figyelni kell arra, hogy az oldalak alsó része 
kb. 2 mm-rel túllóg a hátsó rész alján!

Ezután a hajóhátulját hozzá kell ragasztani a 
kö zépsô oldala mentén kissé félbehajtott ha jó-
test hez – hajó alja – a fülek segítségével.

A hajó hátuljához hozzáragasztott hajótest

Következô lépésként a hajóoldalait és a hajó
alját kell összeragasztani. Az oldal hátsó részét 
a ragasztási „fülek” segítségével, a hajó orránál 
közvetlenül kell az aljához ragasztani, vagyis az 
oldalak elejének ragasztóval megkent belsô ré-
szét rá kell simítani a hajó aljának elejére. Figyelni 
kell arra, hogy a hajó oldalának eredeti, 2 milli-
méteres pereme végig megmaradjon, egészen a 
hajó orráig!

A hajó aljának és oldalainak összeragasztása

Ezután az orr kialakítása következik. A hajó 
orrának két felét közvetlenül kell egymáshoz 
illesz teni. A hajóalj elejének belsô részét meg kell 
ken ni ragasztóval, és a két oldalt 2-5 mm szélesen 
összeragasztani. (Ezt a ragasztást érdemes a teljes 
száradásig csipesszel összefogni!)

A hajó orrának kialakítása

A vitorla árbóca egy kihegyezett hurkapálca. 
Magát a vitorlát egy vékonyabb, mindkét oldalán 
színes papírlapból kell kivágni. Formájának ki-
alakításához érdemes a mellékletben lévô vitorlát 
sablonként használni.

A hajó befejezéséhez a belsô borítást nem kell 
ragasztani, csak behelyezni a hajóba. Helyére kell 
illeszteni (ragasztani) a jelölt helyen elôre kilyu-
kasztott orrfedélzetet és a meghajtott üléseket. 
Legvégül a hurkapálcára ragasztott vitorlát kell 
az orrfedélzet furatába behelyezni. Ha pontosan 
betartod az elkészítési útmutatót, neked is olyan 
szép vitorlásod lesz, mint amilyet a képen látsz.
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Textíliák
Milyen nyersanyagokból gyártanak textilt?

D3

Textíliák	elôállítása

Nem mindegy, hogy milyen anyagból mit ké-
szí tünk, ezért érdemes ismerni a legfontosabb 
tex tilfajtákat és azok tulajdonságait. A textí liák 
alapanyagával már megismerkedtél az 5. osz tály -
ban, de egy anyag tulajdonságait az alap anya-
gon kívül az elkészítés módja is meg ha tá rozza.

Az alapanyagok rövid szálait sodrással e gye-
sí tik hosszú fonallá. Ezt a mûveletet hívják fo
násnak. Két vagy több fonal összesodrásával 
ál lítják elô a cérnát. A kötöttáruk fonalait gyen-
gén, a cérnákét erôsen sodorják. Az elemi szálak 
vas tagsága meghatározza a belôlük készíthetô 
fo nalak vastagságát is. A legvékonyabb szálakat 
hernyóselyembôl, a legvastagabbakat kender-
bôl, jutából és szizálból készítik.

A fonalakból a textilipar gyárt textilanya go-
kat. Ez leggyakrabban méteráru, amit a kereske-
de lem hosszegység – méter – alapján értékesít. 
A legtöbb textil szövéssel készül.

A szövetek alapvetôen két egymást kereszte-
zô fonalrendszerbôl állnak. A hosszirányú fo-
nal rendszer a láncfonal, az erre merôleges, ke-
reszt irányú fonalrendszer a vetülékfonal.

A szövés több ezer évvel megelôzhette a fonást, mert a termé
szet ben elôforduló háncsok, indák már eredeti alakjukban is 

al kal masak szövetszerû termékek elôállítására. A régészeti leletek 
alapján feltételezik, hogy az elsô textíliák nem ru ha  ként szolgáltak, 
az ôsemberek a kunyhójuk falát szôtték növényi ros  tokból. Textil 
ruhadarabokat viselô emberi alakok legkorábban a 4500 évvel ez
e lôtt épített egyiptomi piramisok falfestményein, illetve a 4000 éves 
sumer szobrokon láthatóak.

Az egyszerû kézi szövéstôl a kéziszövôgépe-
ken keresztül eljutottunk a mai, bonyolult me-
cha nikájú szövôgépekig, de a szövés alapja 
ugya naz maradt.

Modern szövôgép

A szövet minôségét befolyásolja az elkészí-
téshez használt fonalak finomsága, sûrûsé ge. 
A szövet megjelenését és tulajdonságait alap-
vetôen a kötésmód, azaz a két fonalrendszer ke-
resztezôdésének módja határozza meg. A szöve tek 
szerkezete három alapkötésre ve zet he tô vissza. 
Ezek a vászonkötés, sávolykötés és atlaszkötés.

A szövet szerkezetének, azaz a lánc és vetülékfonalak kereszte
zôdési pontjainak egyszerûsített ábrázolására, az úgynevezett 

kötésrajz készítésére nemzetközileg elfogadott módon négyzethálót 
használnak. Ezen az egymás fölött elhelyezkedô négyzetek egyegy 
láncfonalat, az egymás melletti négyzetek pedig egyegy vetülékfo
na lat jelölnek. Kitöltött négyzet jelenti azt a keresztezôdési pontot, 
ahol a szövet színoldalán a láncfonal van felül, kitöltetlen négyzet 
pedig azt, ahol a vetülékfonal van felül.

A legegyszerûbb, leg-
ré gibb a vászonkötés. Kö-
tés raj zán a kötéspontok 
sakk  táb  laszerû elrendezô-
dést mu  tatnak, vagyis a 
lánc- és a ve tülékfonalak 
felváltva vannak lent és 
fent. A szövetek kö zül a 
vászonkötésûek a leg erô-
sebbek, a legszorosabbak.

Vászonkötés

A sávolykötésnél a kö -
téspontok átlós irányban 
so  rakoznak. Az átlók egy -
más   sal párhuzamosak, ami
a szövetnek sá vo zott (ba  -
rázdált) képet ad. Ezek a 
szövetek la  zább szerke ze -
tûek, e zért puhábbak, haj-
l é ko nyabbak.

Sávolykötés
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Az atlaszkötés minta-
eleme legalább 5 lánc- és 5 
vetôfonalból áll. A kötés-
pontok egyenlete sen el-
szór va he lyezkednek el a 
szö vet fe lületén. A szö vet 
egyik ol dalán fôleg a ve-
tô  fonal, a másikon fô leg 
a láncfonal lát ható. Az at-
laszköté sû szö  vetek a leg la-
záb bak, si ma, fényes fe  lüle-
tûek. El sô  sorban a selyem-, 
mûselyem szö ve tek készül-
nek ez zel a szö vés mód dal.

Atlaszkötés

A fonatolás, amit a hétköznapi nyelvben 
gyakran hívnak fonásnak, szintén egy ôsi techni-
ka. Már tizenkétezer évvel ezelôtt készítettek 
haj lékony faágakból, indákból kosarakat fo-
na tolással. A fonat egy fonalrendszerbôl – 
hosszanti fonalakból – áll, melyeket egymással 
kereszteznek.

A horgolásnál fonalból hurkolással állítanak 
elô textíliát, a fonal vastagságának megfelelô 
horgas tû segítségével.

Vetületrendszerû kötött tex-
tília. Könnyen felismer he  tô, 
mert az egymás mel let ti 
sze mek sorokat, az eg ymás 
fölötti sze mek osz lo pokat 
al kotnak

A kötött kelmék hurokformára hajlított fonalból 
kialakított szemekbôl állnak. Az egymás melletti 
és egymás fölötti szemek összekapcsolódásából 
alakul ki az összefüggô kelme. A kötés is lehet 
vetület- vagy láncrendszerû. A vetülékrendszerû 
kötött kelmék szemsoronként felfejthetôk.

Bonyolult szerkezetû, lánc-
rendszerû kötött textília

Kötôgép

Ipari körkötôgép

A kötés sokkal fiatalabb találmány, mint a szövés. Európában a 
legrégebbi kötött tárgyi emlékek az i. sz. 2–3. századból valók.

Fonal készítése nélkül is készülhetnek textíli-
ák. Ilyen a gyapjúból nemezeléssel készülô filc és 
posztó. Hasonló eljárással készítenek textillapokat 
szálas anyagok és fonalak maradékából, amit 
préselés elôtt még ragasztóval is kevernek.

Gépi kötésnél a kötôgépben annyi tûre és any-
nyi szál fonalra van szükség, ahány szem szé les sé-
gû lapot akarnak készíteni.

A	textilanyagok	tulajdonságai	

A szövetek általában hajlamosak a foszlásra, szá-
la sodásra. A vászonkötés kevésbé foszlik, de ér-
zé keny a szálak sérülésére. Varrás közben a tû 
gyak  ran beleszúr a feszes fonalakba, és könnyen 
el  szakítja a fonalat alkotó szálakat, ami gyengíti 
a szövetet. A sávolykötés lazább szerkezetû, a fo-
na lak nem minden helyen keresztezik egymást. 
A tû okozta sérülésre kevésbé érzékeny, viszont 
kön nyen foszlik. Az atlaszkötés a leglazább szer-
ke  zetû. A tû okozta sérülésekre nem érzékeny. 
Na gyon foszlik, ezért nagyobb varrásszélességgel 
kell varrni. 

A kötöttanyagok lazább szerkezetûek, haj lé-
konyak, puhák, rugalmasak, könnyen nyúlnak. 
A vetületrendszerûnél, ha egy szál elszakad, 
a szemek lefutnak, mert nincs, ami megtartsa 
azokat, és kibomlanak. A láncrendszerû kötött 
kelmék nyú lása, rugalmassága kisebb. Szemfu-
tásra nem haj lamosak, és nem bomlanak.

A horgolt kelme merevebb és formatartóbb, 
mint a kötött. A nemezeléssel elôállított textíliák 
sûrû, tömött szerkezetûek. A vágott szélei nem 
fosz lanak, ezért a feldolgozás során nincs szükség 
a szélek eldolgozására.
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Munkálkodás

Vizsgálj meg különbözô textilanyagokat sza-
bad szemmel, majd nagyító alatt! Döntsd el 
mi nél pontosabban, hogy az adott textil mi-
lyen eljárással készült! Természetesen a meg-
vizs gált anyagok lehetnek különbözô ruhada-
rabok is. A megállapításaidat írd le táblázatos 
for  má ban!

Textíliák	szegése	

A különbözô textíliákból varrással készítenek 
hasz nálati tárgyakat, például ruhákat, lakás- és 
ipa ri textileket. A varrás során fontos feladat a 
sza bott szélek eltisztázása, a további foszlás meg-
a ka  dályozása, azaz szegése. A szegés megoldható 
szegôvarrattal, behajtással, pánttal. Szegés pél-
dául egy takaró szélének körbevarrása pelenka-
öltéssel.

Beszegett takaró

A tisztázatlan, foszló széleket duplán behajt-
va szegjük be. Minden behajtásnak ugyanolyan 
szélesnek kell lennie. A képen látható szegés 
négy  szögletes sarokkialakítása nem minden eset-
ben megfelelô. Terítôknél készítsünk 45 fokos 
szögben behajtott sarokrészt az alábbiak szerint. 
Ez a változat kicsit munkaigényes, de nagyon szép.

1. A textil sarka legyen me-
rô leges!

 Az anyag felsô szélét 
két    szer kell behajtani, 
ugyan   akkora szélessé-
get. Ál  talá ban a 2 x 1 cm 
ele  gen    dô.

2. Hajtsd be az egyik ol dalt 
két szer, és tûzd le gom-
bos  tû vel!

3. A sarkot hajtsd be át ló-
san a teljes behajtás szé-
les ségé ben, ami ebben az 
esetben 2 cm.

4. Hajtsd le a másik ol dalt 
egy szeresen teljes szé les-
sé gében, és tûzd meg! 
Ha van rá mód, le is lehet 
va sal ni.

5. Hajtsd be másodszor is az 
oldalt! Figyelj arra, hogy 
a sarkok tökéletes 45 fo-
kos szögben illeszkedje-
nek! A behajtott anyag 
belsô ol dalán rejtett öl-
téssel varrd le a szegélyt!

Az elkészült szegés az anyag mindkét oldala 
felôl nézve
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Eszközök	kiválasztása	

A varrás legfontosabb kellékei a tû, a cérna és az 
ol ló. A tûknek sokféle típusa létezik, például a 
varró tû, hímzôtû, merkelôtû, bôrvarró tû, zsák-
varró tû, hogy csak a legismertebbeket említ sük. 
Kézi var ráshoz is több, különbözô vastagságú 
rövid, fél hosszú és hosszú varrótû használható. A 
fér  ce léshez hosszabb és vastagabb tût használunk. 
Varráshoz félhosszú tû szükséges. A varrótû vas-
tag  ságát mindig a kelme (anyag) minôsége hatá-
roz  za meg. A tûhöz kell igazodnia az alkalmazott 
var rócérnának is. Vastagabb anyagokat vasta-
gabb, vékonyabb anyagokat vékonyabb tûvel és 
cér nával kell varrni.

A végleges öltésnél a varrócérnának az alap-
anyag színével azonosnak kell lennie, esetleg egy 
ár nyalattal sötétebbnek. Díszítésnél használha-
tunk eltérô színt.

Mindig olyan tût válasszunk, ami 
a munkánkhoz a legalkalmasabb, 
mert így gyorsabban és könnyebben 

dol gozhatunk! Soha ne használjunk görbe 
vagy rozsdás tût! 

Három, gyakran használt kézi öltés:

Futóöltés, textilek összehúzására, ráncolására is használják

Ferde szegôöltés, anyagok felhajtásánál használják, de al-
kalmas két anyag összeerôsítésére is

Rejtett öltés, elsôsorban anyagok felhajtására, szegésére 
hasz nált kézi öltés

Munkálkodás

Készítsetek egy beszegett textilszalvétát!
Egy sûrû szövésû fehér vászonból vágjatok le 

egy 17 cm x 17 cm-es négyzetet! (Erre a célra tel-
jesen megfelelô egy szakadt lepedô épen ma radt 
darabja.)

Szegjétek be az anyagot a leckében találha tó 
leírás alapján 1 cm-es szegéllyel! A munka meg-
könnyítése érdekében az anyag minden oldalán, 
a szélével párhuzamosan húzzátok be az elsô 1 
cm-es, majd a második hajtáshoz szük séges újabb 
1 cm-es vonalat, és ezek mentén végezzétek el a 
behajtásokat!  

A beszegett anyag egyik sarka a színérôl és a visszájáról

Sem a csomót, sem a cérnát nem szabad fesze sen 
meghúzni, mert nem lesz szép a varrás.
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Hímzés
Hogyan tudnád a textilbôl készült tárgyaidat díszíteni?

D4

Az emberiség már a kôkorszak vége óta készít 
hím zéseket. Hímzésnek nevezzük, amikor egy 
kész textíliát tûvel átvezetett fonalmintával dí -
szítenek. A magyarság történetében a kezde-
tek tôl fogva jelen van, de igazi fejlôdésnek az 
1700-as évek végén indult. Akkor kezdett kiala-
kulni a tájegységekre jellemzô egyedi szín- és 
min tavilág, melyek a viseleteken is megjelentek. 
Kö zülük a matyó és a kalocsai hímzések beke-
rül  tek a hungarikumok közé is.

Népviselet (Hollókô)

A magyar népmûvészetben a növényi alapanyagú textilekre 
(vászon és gyolcs) elsôsorban a nôk hímeztek. Ezeket nôi hím

zés nek is nevezik. Az állati alapanyagra (bôr és posztó) általában 
mes teremberek hímeztek. Ilyen például a szûcshímzés, másként 
szûr hímzés, amit férfihímzésnek is neveznek.

A hímzéseken geometrikus minták és növé-
nyi, állati motívumok is találhatóak. Megvolt 
a szigorú rendje, hogy milyen motívumot mire 

A hímzéssel díszített vászonnemûk legszebb darabjai a meny
asszonyi kelengyéken jelennek meg, hiszen ezt közszemlére te

szik, amikor viszik a menyasszony ágyát.

Hímzéssel díszített vászonnemûk

A	legfontosabb	hímzôöltések

A hímzôöltések elkészítésének a menete jól le-
má solható az egymást követô ábrákból.

Tûzôöltés

A tûzôöltés anya gok összeerôsítésén kí vül hím zés re, 
vonalak kivar rá sára is hasz nál ható. Ebben az eset-
ben kü   lönösen figyelni kell ar ra, hogy az öltések 
pon  to san találkozza nak.

alkalmaznak. A magyar hímzésmotívumok jel-
lem zôje a szimmetria. Ha nem szimmetrikus egy 
mo tívum, akkor szembefordítva megduplázzák. 
A magyar hímzésekre nem jellemzô a motívu-
mok minden irányba való ismétlése.

Tûzôöltés
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Keresztöltés

A keresztszemes hím zés alapöltése. Gyak ran négy-
zethálósan lyukacsos hím zôvásznon, kong rén alkal-
maz zák.

Boszorkányöltés

Sûrítetthuroköltés(pelenkaöltés)

Az 5. osztályban meg-
ismert pelenkaöltés-
sel az anyagok szé  le it 
varr   juk el, ami egy ben 
dí  szít is. Az anyag bel -
se   jében sûrûn egy  más 
mel  lé ölt ve gomblyu-
kat ké  szít hetünk.

Levelek, virágok stb. kivarrá sá ra használják. Ezt az 
eljárást töl tésnek vagy kitöltésnek is ne ve zik. Készí-

Laposöltés

tésekor célszerû rá mán ki feszíteni az alap anyagot, 
hogy a hímzés összehúzódását meg aka dá lyozzuk.
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Száröltés

Neve is mutatja, 
hogy fô leg nö  vé -
nyek szá ra it, in -
dát varr nak ve  le.

Láncöltés

A láncöltés a pelenkaöltéshez hasonlóan alkal mas 
szélek eldolgozására.

Munkálkodás

I. Hímzés
 Díszítsétek hímzéssel az elôzô órán besze-

gett szalvétát!
 Az alábbi hímzésminták közül válasszátok 

ki az egyiket, és rajzoljátok rá az anyag 
egyik sarkára úgy, hogy a minta és az a nyag 
beszegett széle között minden ol dalon ma-
radjon legalább 1 cm távolság! A min ta fel-
rajzolásában segít a négyzethálós be osztás.

Hímezzétek ki a mintát laposöltéssel, 
illetve a szárakat száröltéssel! Használ-
jatok a minta színével megegyezô szí nû 
fonalat!

A kendô hímzett sarkának színe és visszája

II. Készítsétek el a képen látható tû-
pár nát!

Az alap 7 cm x 7 cm piros színû filc, 
teteje 1 cm-rel kisebb vékony fehér filc. 
A két anyag között puha tömô anyag 
van. A két lap láncöltéssel van össze-
varr  va.
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Textilmunka

a) Illatzsák

D5

	

Anyagszükséglet:
12 x 24 cm-es kongré (Aida), 
3 különbözô színû hímzôfonal (zöld, világoslila, 
sötétlila), 
fehér színû varrócérna

Eszközök:
vonalzó, szabókréta, hímzôtû, varrótû, gombos-
tû, tûpárna, olló, gyûszû

Azelkészítésmenete:
Az anyagot a hosszabbik oldala mentén hajtsd 
félbe, így egy 12 cm oldalú négyzetet kapsz!
A behajtott oldal lesz a zsák alja.

 = 7100-as perlé (sötétebb lila)

 = 4216-os perlé (világos lila)

 = 7227-es perlé (zöld)

A hímzés mintája

Készítsd el a zsák díszítését a minta szerinti 
keresztszemes hímzéssel! 

A hímzést kezdheted a legfelsô sornál a 
sárgával jelzett szemnél, vagy a legalsó sor bal 
szélénél, a zölddel jelzett szem nél. Az elsô eset-
ben mérj le a felsô szélétôl lefelé 6 centimétert 
az anyag közepén, a má so dik ban a behajtástól 
3 centimétert felfelé.

A szár mindenképpen legyen zöld, a virághoz 
választhatsz eltérô, de egymással harmonizáló 
színeket.

Fordítsd át az anyagot úgy, hogy a hímzés hát-
ol dala legyen kifelé! A zsák két oldalát tûzd össze 
gombostûvel!

Az elkészült minta

A zsák oldalait a szé-
lé tôl 1 cm távolságban 
varrd össze apró tûzôöl-
tés sel! Az öltést a zsák 
aljától kezdd! A tetején 
erôsítsd meg az öltés 
végét, hogy ne bomol-
jon szét a varrás!

A zsák tején dup lán 
hajts vissza 1-2 cm-t! 
Tûzd meg gombostûvel, 
és varrd le rejtett öltés-
sel!

Készítsd el a zsákot összehúzó fonalakat szem-
befûzéssel! Hímzôtûbe fûzz be a zsák szájának 
szélességénél négy szer hosszabb, a hímzéshez illô 
színû hímzôfonalat! A hajtás alatt, az egyik oldal-
nál kezdve fûzd be a fona lat az anyagba futóöl-
téssel! Az elsô öltéshez a szálat a zsák színétôl 
öltsd befelé, legalább 5 cm-t meghagyva az össze-
húzáshoz! Figyelj arra, hogy ne az anyagba ölts, 
hanem az anyagban lévô lukakon keresztül vezesd 
a szálat – ahogy azt a keresztszemes hímzésnél is 
tetted! A fonalnak körbe kell mennie, nem szabad 
a zsák száját összevarrni!

A szembefûzés második 
szá  lát az elôzôvel ellenté-
tes oldalon kezdd! A szálat 
ugyan azokon a lyukakon 
ke  resztül vezesd át, mint 
az elsô szálnál, vigyázva ar-
ra, hogy ne ölts bele az elsô 
szál ba, mert akkor nem tu-
dod a zsákot össze húz  ni!

Vágd le a behúzószálakat a kívánt méretre, és 
mindkét oldalon csomózd össze a szálak végét!

A két oldalon lévô zsi nó rok egyszerre történô 
hú zá sával a zsák szája össze csuk ható.
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b) Textiltestek
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A következô oldalakon három különbözô, de el-
ké szítésükben nagyon hasonló textiltest leírását 
ta lálod. Te döntöd el, hogy melyiket sze retnéd 
el készíteni.

A kocka 6, a gömb 6, az ötszögekbôl álló test 
12 darabból áll. A legkevesebb varrást és a legna-
gyobb gyakorlatot a gömb igényli. A legtöbb 
mun ka az ötszögekkel van, de annál a legegysze-
rûbbek a munkafogások.

A labdák elkészítéséhez találsz mintasablont a 
mellékletben, így azok mérete adott. A kocka ol-
dalát 5 cm és 10 cm között érdemes változtatni. 
A leírásban bemutatott képek egy 5 cm oldalú 
koc ká ról készültek, de érdemes az ajánlott 7 cm-es
nagyságban elkészíteni.

Ha választottál, lapozz a leírásához! Jó mun kál-
ko dást!

Kocka	textilbôl

Ez a kocka patchworktechnikával készül, és szi-
vaccsal van kitöltve. A kocka nagysága szabadon 
változtatható 5 és 10 cm között. (Ennél kisebb 
vagy nagyobb darabokkal nehéz dolgozni.) Ak-
kor mutat a legjobban, ha a töltôanyaga egy 
megegyezô méretû szivacskocka.

Anyagszükséglet:
6 db 9 cm x 9 cm-es apró mintás pamutvászon 
anyag. (Használd fel erre a célra a háztartásban
található kinôtt, szakadt ruhákat vagy egyéb 
textileket, amik már másra nem használhatók.
Célszerû többféle színû, közel azonos vastag-
ságú anyagdarabot választani. Az egyes olda-
lakhoz keress minél érdekesebb mintákat!)

6 db 7 cm x 7 cm-es rajzlapból kivágott négy-
zetlap (alaklemez), 1 db 7 cm oldalú szivacs koc-
ka a kocka kitöméséhez, varrócérna 

Eszközök:
vonalzó, ceruza, varrótû, 
6 db gombostû, gyû szû, 
olló

Azelkészítésmenete:
Egy rajzlapra rajzolj 6 db 7 cm x 7 cm-es négyze-
tet, és vágd ki! Ezek lesznek a sablonok.

A kivágott textilre feltûzött 
sablon

A textilbôl vágj ki 
6 db 9 cm x 9 cm-es 
négy zetet! A ki vá gott 
alaklemez min de gyi  -
két helyezd egy-egy 
textilanyag kö zepére, 
és tûzd oda gombos-
tûvel! A feladat úgy 
is meg old ható, ha az 
alaklemezeket elôbb 
tû zöd rá az anyag ra, 
fi gyelve arra, hogy 
minden oldalán ma-

radjon leg alább 1 centiméteres tá volság, és utána 
vágod ki a textilnégyzeteket, a sab lonhoz képest 
1 centiméteres ráhagyással, ahogy azt a kép is 
mu tatja.

A sablonra felfeszített anyag két nézetbôl

Az anyagot hajtsd rá a papírsablonra úgy, 
mint ha becsomagolnád! A Textil címû leckében 
lé pésrôl lépésre le van írva, hogy hogyan kell a 
sar kok szegését elkészíteni. Kövesd az utasítá so-
kat, annyi különbséggel, hogy a vászon szélét csak 
egyszer kell behajtani. A sarkoknál szorosan varrd 
össze az anyagot 2-3 öltéssel. Az egyik sarok tól a 
másikig fércöltéssel haladj!

Vigyázz, hogy ne ölts bele a papírsablonba, 
mert akkor nehezen tudod kivenni a végén!

Az elkészült kocka



21D5		Textilmunka

Figyelj arra, hogy a vászon úgy feszüljön rá a 
sab lonra, hogy a négyzetforma gyûrôdésmen-
tesen megmaradjon. Az elkészült négyzetbôl már 
kihúzható a gombostû.

Ha mind a 6 sablont bevontad az anyaggal, 
kezdd el összevarrni a kockát! Elôször 2 db 
négy zetet illessz össze a színével egymás felé 
for dítva, és varrd össze az egyik oldalukat apró 
fer de szegôöltéssel! Minél kisebb és sûrûbb az 
öl téssor, annál tartósabb lesz a labdád. Figyelj 
ar ra, hogy most se szúrd át a papírt!

Az elkészült alkotóelemek

Az elsô két oldal összevarrása

A következô négyzet egyik oldalát is varrd 
hozzá az egyik négyzethez, majd folytasd, amíg 
egy kiterített kockahálót nem kapsz.

A harmadik elem varrása

Mindig szedd ki a sablont abból a négyzetbôl, 
melynek már minden oldalához hozzá van varrva 
egy másik négyzet. Folytasd a varrást a maradék 
élek mentén az eddigi módon, egészen az utolsó 
élig. Itt is vigyázz, hogy ne ölts a papírba!

Az elsô sarok kialakítása Az utolsó bevarratlan oldal

A kifordított kockába 
belehelyezett töltôanyag 
(szivacskocka)

Szedd ki a maradék 
sab lonokat, és fordítsd 
ki a kockát! Helyezd 
be  le a szivacskockát, és 
az u tolsó oldalt kívülrôl 
varrd össze rejtett öl-
tés   sel.

Az utolsó oldal varrása A kocka belsejébe beve-
zetett cérna

Az utolsó öltés után varrd el a szálat, és a cér-
na elvágása elôtt húzd át a kocka belsején! Így, 
ha a cérna vége a test belsejébe kerül, nehezen 
fog kibomlani. Nézd át alaposan az elkészült 
kockát! Ha találsz a varráson hézagokat, azt 
javítsd meg kívülrôl tûzôöltéssel!
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Gömb	textilbôl

Ez a gömb hat részbôl van összerakva, patch-
work  technikával elkészítve. Ezt a testet célsze-
rû ru galmas kötött anyagból készíteni, és puha 
anyaggal, például vattával kitömni. Terménnyel 
ki töltve babzsákként is használható.

Anyagszükséglet:
6 db 18 cm x 8 cm befoglaló méretû kötött pa-
mutanyag, legalább kétféle színbôl. Ha bab-
zsák ként akarod használni, akkor inkább erôs 
vásznat válassz! (Használd fel erre a célra a 
ház tartásban található kinôtt, szakadt pólókat, 
amelyek már másra nem használhatók. Célsze rû 
többféle, akár hat különbözô színû, közel azo-
nos vastagságú anyagdarabot választani.)
6 db sablon rajzlapból kivágva (alaklemez).
Puha töltôanyag vagy termény a labda kitömé-
séhez; varrócérna.

Eszközök:
vonalzó, ceruza, varrótû, 6 db gombostû, gyû-
szû, olló

Azelkészítésmenete:
Vágd ki a mellékletbôl a mintasablont! Raj-
zold körbe egy rajzlapon hatszor, majd vágd ki 
azokat!

A kivágott anyagra feltûzött sablon

Az alaklemezeket tûzd fel gombostûvel egy 
anyag ra, figyelve arra, hogy minden oldalon 
maradjon legalább 1,5 centiméteres távolság. 
Vágd ki a héjakat a textilbôl, a sablonhoz képest 
minden oldalon 1,5 centiméteres ráhagyással, 
ahogy azt a kép is mutatja.

A sablonra felfeszített anyag a színe felôl nézve

A sablonra felfeszített anyag a varrás felôl nézve

Ennek a munkának a legnehezebb része 
az anyag ráfeszítése a sablonra, különösen a 
sarkok kialakítása. Elsô lépésként hajtsd rá me-
rô legesen a sarokkal szemben lévô anyagot a 
sablonra, majd ezt követôen hajtsd be egymás 
után a két oldalt! 

Az így kialakuló sarkot varrd össze szoro san 
2-3 öltéssel. Ezután futóöltéssel haladj a má sik 
sarokig, a lehetô legközelebb az anyag szé lé-
hez, vagyis minél távolabb a sablon szé létôl. 
Ennél a testnél a futóöltésnek nem csak az a 
fel adata, hogy vezesse a cérnát, hanem össze is 
kell ráncolnia az anyagot.

A saroknál az elôbb leírt módon járj el, majd 
rán cold be az anyag másik oldalát is!

Ne ölts bele a papírsablonba, mert akkor ne-
he  zen tudod kivenni azt a végén! Figyelj arra, 
hogy az anyag úgy feszüljön rá a sablonra, hogy 
a héjforma és a hegyes sarkok gyûrôdésmen-
tesen megmaradjanak. A héjakban egészen az 
utolsó oldal körbevarrásáig hagyd bent a gom-
bos tût, csak a sablonnal együtt vedd ki azt.

Az elkészült labda
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Az elkészült 
alkotó elemek

Ha mind a 6 db sablont bevontad az anyag-
gal, kezdd el összevarrni a testet! Elôször 2 db 
elemet illessz össze a színével egymás felé for-
dítva, és varrd össze az oldalt apró ferde szegô-
öl téssel. Minél kisebb és sûrûbb az öltéssor, an-
nál tartósabb lesz a labdád! Figyelj arra, hogy 
most se szúrd át a papírt!

Az elsô két elem összevarrása

A következô héjat illeszd a már összevarrt 
két elem egyikének oldalához, szintén a színük-
kel egymás felé fordítva. Varrd össze az oldalt! 
Szedd ki a sablont a középsô héjból, és folytasd 
a munkát a következô elemmel a már ismert 
mó don. Most is vigyázz, hogy ne ölts a papírba!

A harmadik elem illesztése

Az utolsó összevarrandó oldal egy-egy harma -
dát a két sarkából kiindulva varrd meg, hogy az 
oldal kö zepén maradjon egy szintén egyharmad-
nyi rés.

A rés az utolsó oldalon. Ezen keresztül kell kifordítani, majd 
kitömni a gömböt

A kifordított, kitömött 
gömb

A rés bevarrása

A rés két oldalán erôsítsd meg a varratot, hogy 
ne szakadjon fel kifordításkor, kitömés kor.

Szedd ki a maradék két sablont, és fordítsd ki 
a labdát! Kezdd el beletölteni a töltôanyagot!

Figyelj arra, hogy csak megfelelô mennyiségû 
töltôanyag esetén lesz elég gömbölyû.

Termény esetében inkább a súlyra figyelj! Varrd 
be az utolsó hézagot rejtett öltéssel! Az utolsó öl-
tés után varrd el a szálat, és a cérna el vá  gása elôtt 
húzd azt át a gömb belsején. Így, ha a cérna vége 
a test belsejébe kerül, nehezen fog kibomlani.

Nézd át alaposan az el készült labdát! Ha találsz 
a varráson hé za gokat, azt javítsd meg kí vülrôl 
tûzôöltéssel!
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Anyagszükséglet:
12 db 6 cm oldalú ötszög alakú kötött pamut-
anyag, legalább kétféle színbôl. Ha babzsák-
ként akarod használni, akkor inkább erôs 
vász nat válassz. (Használd fel erre a célra a ház-
tar tásban található kinôtt, szakadt pólókat, 
amelyek már másra nem használhatók. Célszerû 
több féle színû, közel azonos vastagságú anyag-
darabot választani.)
12 db 4 cm oldalú ötszög rajzlapból kivágva 
(alak lemez).
Puha töltôanyag vagy termény a labda kitö mé-
sé hez, varrócérna.

Eszközök:
vonalzó, ceruza, varrótû, 12 db gombostû, gyû-
szû, olló

Azelkészítésmenete:
Vágd ki a mellékletbôl az ötszög alakú minta-
sablont! Rajzold körbe 12-szer egy rajzlapon, 
majd vágd ki a sablonokat!

A sablonokat tûzd fel gombostûvel egy anyag -
ra, figyelve arra, hogy minden oldalon ma  radjon 
legalább 1 centiméteres távolság. Vágd ki az öt-
szö geket a textilbôl, a sablonhoz képest min den 
ol dalon 1 centiméteres rá ha gyás sal, a hogy azt a 
kép is mutatja.   

A kivágott anyagra 
feltûzött sablon

Az anyag egyik oldalát 
hajtsd rá merôlege sen 
a papírsablonra! Tartsd 
le  szorítva, és hajtsd le 
a mellette lévô ol  dalt 
u gyan ilyen módon. Az 
így kialakuló sar kot varrd 
ös sze szorosan 2-3 öltés-
sel! Fércöltéssel haladj 
a következô sarokig! 
Hajtsd le a szabad ol dalt, 

és varrd le a sarkot! Így haladj az utolsó sa ro  kig. 
Ne ölts bele a papírsab lonba, mert akkor ne hezen 
tudod kivenni azt a végén! Figyelj arra, hogy 
az a nyag úgy feszüljön rá a sablonra, hogy az 
ötszögforma gyûrôdésmentesen megmaradjon. 
Az ötszögben egészen az utolsó oldal körbe var-
rá sáig bent maradhat a gombostû, és csak a sab-
lon nal együtt vedd ki azt.

A sablonra felfeszített anyag két nézetbôl

Az elkészült 
alkatrészek

Ha mind a 12 db sablont bevontad az anyag gal, 
kezdd el összevarrni a testet! 2 db öt szö get il lessz 
össze a színével egymás felé fordítva, és varrd össze 
az oldalt apró ferde szegôöltéssel! Mi nél kisebb 
és sûrûbb az öltéssor, annál tartósabb lesz a lab-
dád! Figyelj arra, hogy most se szúrd át a papírt!

Az elsô két elem 
összevarrása

A következô öt szög e gyik 
oldalát is varrd hoz zá az 
egyik öt szög höz! Foly-
tasd a varrást ad dig, amíg 
össze nem varrsz 6 db-ot  
a képen lát ható módon. 
Ezután a maradék 6 db 
ötszöget varrd össze!

Az elsô ötszög köré varrt 
ötszögek, két oldalról nézve

A kész labda

Labda	ötszögekbôl

Ez a test patchworktechnikával készül, és puha 
tömôanyaggal, például vattával vagy termény-
nyel, például cseresznyemaggal, sárgaborsóval 
lehet kitömni.
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Szedd ki a sablont a középsô ötszögbôl, és 
foly tasd a munkát az egymás melletti ötszögek 
össze illô oldalainak összevarrásával, elôbb az 
egyik, majd a másik félgömbnél.

Most is vigyázz, hogy ne ölts a papírba!

Az egymás 
melletti 
oldalak 
összevarrása

A test két felének 
összevarrásának 
elkezdése

Illeszd össze a labda két fe lét, és kezdd el kör  ben 
ös sze  varrni az é leket!

Folytasd egészen addíg, amíg csak egyetlen 
össze nem varrt él marad! Közben mindig vedd 
ki a papírt abból az ötszögbôl, amelyiknek már 
min den oldalához hozzávarrtál egy másikat!

A két fél 
összevarrása

Az utolsó 
bevarratlan 
oldal

Szedd ki a maradék két sablont, és fordítsd ki 
a labdát! Kezdd el beletölteni a töltôanyagot!

A kifordított 
labda

A kitömött 
labda

A cérna vissza-
vezetése a test 
belsejébe

Az utolsó öltés után varrd el a szálat, és a cér-
na elvágása elôtt húzd át a labda belsején!

Figyelj arra, hogy csak megfelelô mennyiségû 
töl  tôanyag esetén gömbölyödnek ki a lapok, és 
alkotnak labdaformát. Termény esetében inkább a 
súly  ra figyelj! Varrd be az utolsó élt rejtett öl tés sel!

Így, ha a cérna vége a test belsejébe kerül, 
ne hezen fog kibomlani. Nézd át alaposan az el-
készült labdát! Ha találsz a varráson hé za go kat, 
azt javítsd meg kívülrôl tûzôöltéssel!
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Faanyagok elôállítása  
Miért fából készül nagyon sok használati tárgyunk?

D6

Természetes	faanyagok

A fa az egyik legnagyobb mennyiségben hasz-
nált természetes nyersanyagunk. Régen, az 
er dô gazdálkodás elterjedése elôtti idôkben 
a Kárpát-medence erdôségei természetes mó-
don újultak meg, magról szaporodtak, „lábon„ 
haltak el.  Ma már az erdôgazdaságok a fák 
magjaiból cse metéket nevelnek, és a többé ves 
megerôsödött fa csemetéket ültetik ki az er-
dôbe. Ott aztán több évtized alatt nônek meg 
akkorára (pél dául a bükkfa és tölgyfa 60-80 év 
alatt), hogy ki vághatják ôket.

Fenyôfacsemete-ültetés

Fakitermelés

Az erdôgazdálkodás és a fafeldolgozás ma 
már magas fokon gépesített (gyakran számító-
gép által irányított) tevékenység. Az erdôgaz-
da ságból (erdôbôl) a kivágott farönköket a 
fûrészüzembe szállítják feldolgozásra. A fû rész-
üzemben különféle famegmunkáló gépeket, 
pél dául keretfûrészgépet (gatter), rönkvágó 
sza lagfûrészgépet, nagy teljesítményû körfû-
részgépeket használnak, amelyek gyors, gazda-
sá gos, jó minôségô megmunkálást garantálnak.

Fûrészáru a farönkbôl

Rönkvágó szalagfûrészgép
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A farönkökbôl gerendát, pallót, deszkát, lé-
cet, parkettát, lambériát, hajópadlót – összefog-
laló néven fûrészárut – készítenek. A fû rész üze-
mek látják el alapanyagokkal a bútoripart, az 
építôipart, a fûrészáru-kereskedéseket és a kis-
ke reskedelmi (barkács-) üzleteket.

Nagyon sok olyan tárgyat használunk, ame-
lye ket méreteik miatt nehéz lenne ter mésze tes 
fá ból elkészíteni, mint például az asztal lap vagy 
a szekrényajtó. 

Száz évvel ezelôtt még egymás mellé illesztett 
desz kákból készültek a bútorok lap alkatrészei, 
mint például az asztallap, a szekrényoldal és 
-ajtó vagy a -hátfal. Ezeknek az elkészítése ne-
héz, idôigényes, sok kézi munkát igénylô feladat 
volt. Természetes fából mindig kevés állt rendel-
kezésre, ezért drága volt. A természetes faanya-
gok helyettesítésére fejlesztették ki a különféle 
bútorlapokat, rétegelt lemezeket, farostlemeze-
ket. Olcsóbbak, gyorsabban és könnyebben lehet 
belôlük bútorokat készíteni. A rétegelt lemezek-
rôl és farostlemezekrôl az 5. osztályos tankönyv 
„D8 A fa” címû leckéjében már olvashattál.

Bútorlapok (faforgács-lapok): A fafeldolgozás 
(pl. gyalulás) közben keletkezô forgács, vala-
mint felaprított faanyagok felhasználásával ké-
szül nek. A forgácsot ragasztóval keverik, majd 
lapokat formálnak belôle, és összepréselik. 6 és 
32 mm között különbözô vastagságban készí-
tik. A faforgács-lapok többsége valamilyen be-
vo   nattal ellátva kerül forgalomba. A bo rítás 
le  het furnérlap, festék vagy mûanyag fó lia. A fur -
nérbevonatos lapokból értékes fákat utánzó bú-
torok készíthetôk. A fóliabevonatos la pok gyak-

Bevonat nélküli
faforgács lap

Fóliabevonatos
faforgács lap

Jellemzô tulajdonságuk, hogy nagy méret û-
ek és sima felületûek, továbbá nagyüzemi mód-
szerek kel gyárthatók. Könnyen készíthetô be lô-
lük asztallap, szekrényajtó, polc vagy bármilyen 
lap alkatrész. A bútorlapokat az építôipar is 
nagy mennyiségben használja, például a bevo-
nat nélküli faforgács lapokat falburkoláshoz, 
hô- és hangszigeteléshez.

Ma már a bútorok egy részét szétszerelve, la-
pok ra csomagolva árusítják, és a vevônek kell 
összeszerelnie otthon. Kreatív hajlamú embe-
rek maguk is tervezhetnek bútorokat. Az alkat-
részeket a tervrajz alapján bútorlapszabással 
fog lalkozó vállalkozások elkészítik (méretre 
vág ják, megmunkálják). A különbözô szerel-
vénye ket (ajtópánt, fogantyú), kiegészítôket 
sok helyen meg lehet vásárolni. Az így beszer-
zett alkatrészek-
bôl mindenki sa-
ját ízlése, kedve 
sze rint készíthet 
bútort. A bútor-
lapokat álta lá-
ban csapozással 
vagy csavarozás-
sal építik össze.

Bútorüzem

ran valamilyen fafajta felületéhez és szí né hez 
ha sonlítanak. A faforgács lapok készítésére al kal-
mas fafajták a fenyô, a nyár, a fûz, az éger, a hárs, 
a bükk, a gyertyán és a nyír.
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Fatárgyak készítése
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A fatárgyak összeépítésének egyszerû módjáról 
az 5. osztályos tankönyv „A fa megmunkálása” 
cí mû leckéjében már olvashattál. Ebben a lecké-
ben bonyolultabb szerkezetek elkészítéséhez 
szük séges módszereket ismerhetsz meg.

Szögezéshez a fej formája alapján bognársze-
get vagy huzalszeget használunk.

Bognárszeg (fent) és huzalszeg (lent)

A huzalszeget általában vékonyabb lapalkat-
részek, például szekrényhátfalak rögzítéséhez 
használjuk. A széles, lapos fej miatt alkalmas er-
re a célra. A bognárszeget olyan helyeken hasz-
náljuk, ahol a szög fejének nem szabad kiállnia 
az anyag síkjából. 

Szögek helyének berajzolása

A szögek helyét a tökéletes rögzítés érdeké-
ben célszerû elôre berajzolni.

Szögek félig beütve két nézetbôl

A szög a fa rostjai közé hatol be, ezért köny-
nyen hasadást okozhat. A képeken látható két 
léc 10 mm vastag, és egymásra merôleges hely-
zetû. A szöget a vízszintes lécbe függôlegesen 
kell be ütni, mert így a függôleges lécbe a ros-
tokkal pár huzamosan fog behatolni. Arra kell 
törekedni, hogy a vízszintes lécen áthaladó szög 
a füg gô  leges léc vastagságának a felénél men-
jen be a lécbe. Így kisebb az esély a hasadásra. 
Könnyebb lesz a mûvelet, ha a vízszintes lécet a 
szög vas tagságával azonos méretû fúróval elô-
fú rod. Így a szög könnyebben beverhetô.

A szögezés önmagában csak ideiglenes rögzí-
tésre alkalmas. Fa alkatrészek tartós összeépíté-
sére a szögezés csak a ragasztással együtt alkal-
mazva eredményes.

Ragasztás: A különféle tárgyak fa alkatrészeit 
sok féle faragasztóval lehet összeragasztani. A fa-
ragasztók használati utasításában meg találha tod 
a munkához szükséges infor má ció kat, például
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Ragasztó felhordása

Más esetekben az alkatrészek összepréselésé-
hez szorítószerkezetre, például pillanatszorí tóra 
van szükség.

Elônyös tulajdonsága, hogy a csavarkötés szét-
szerelhetô és újra összerak ha tó. A fa alkat részek 
összeszerelésére facsavart hasz nálhatsz. A facsa
var fémötvözetbôl készült, me netes szárú, csak 
fa anyagok összeerôsítésére használható kö tô-
elem. Nagyon sokféle változatban – vastagság, 
hos szúság, fejforma – fordul elô. A faanyag ha sa -
dásának elkerülése érdekében a csa var helyét min-
dig elô kell fúrni. A csavarfej for  má jához és mé -
retéhez igazodó csavarhúzóval le het becsavar ni.

Hagyományos facsavar

Korszerû facsavar

Különféle formájú csavarhúzófejek

A csavarozás szerszámai a csavarhúzók, ame-
lyek a csavarfej formájának megfelelôen sokfélék 
le hetnek.

Csavar elôrajzolt helye

a ragasztó vegyi összetételét, a hul ladékkezelési 
utasítást, a szükséges száradási idôt, a ragaszt-
ható anyagok felsorolását. A faragasztót mindig 
egyenletesen kell felken ni, eloszlatni az anyag 
felületén. A tartós, erôs kötés akkor jön létre, 
ha a fa alkatrészek ra gasztóval bekent felületeit 
összepréseled a hasz nálati utasításban megha-
tározott ideig, ami általában több óra. A szögezés 
helyettesít heti az összepréselést olyan esetben, 
amikor a szö gek az anyagban maradhatnak.

Ragasztás rögzítése pillanatszorítókkal

A csavarozás alkalmas fatárgyak alkatrészei-
nek összeépítésére. 
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Hagyományos facsavar 
becsavarása

Korszerû facsavar 
becsavarása

A fatárgyak jelölésének, feliratozásának, dí-
szí tésének egyszerû, régi módja a faégetés, más 
né ven pirográfia. Például nagyon sokáig ládákat, 
hor dókat és más használati tárgyakat jelöltek 
meg felhevített vassal történô beégetéssel.

Jelölés faégetéssel

Faégetô szerszám és díszítômotívum

A népmûvészet egyik ága a faégetéses díszí-
tés. Erre alkalmas eszköz a modern elektromos 
fa égetô szerszám – a pirográf –, ami kereskede-
lemben kapható. Motívumötleteket interne tes 
oldalakon találhatsz. Ha hozzájutsz egy pi rog-
ráf hoz, próbáld ki, kísérletezz!

A szögezéshez hasonlóan a csavarozás helyét 
elô kell rajzolni, például két 20 mm vastag léc 
derékszögû összeépítéséhez a felsô léc szélétôl 
10 mm-re. Így az alsó léc vastagságának a felénél 
fog elhelyezkedni a csavar.

Elôfúrás

A csavar helyét 
a csavar átmérôjé-
nél 1 milliméterrel 
kisebb átmérôjû fú-
    ró  val elô kell fúr-
ni. A fúráshoz és 
a csavarozáshoz a 
két lécet rögzí te       ni 
kell például sa     tu-
val vagy más be-
fo  gószerke  zet tel. 
Elô fú     rás után a 
meg    fe  lelô for     má -
jú és mére tû csa-
var  hú zó val le     het 
be  csa  varni a fa  csa -
vart. A szö  ge zés-
hez ha  sonlóan a 
csa   varo  zást is le  het 
ra     gasz tással kom-
bi    nál ni, ami tar   tós, 
e rôs kö  tést ered -
mé   nyez.
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a) Pingpongütô

D8

	

Anyagszükséglet:
1 db 10 x 30 x 140 mm-es fenyôléc
1 db 6 x 105 x 165 mm-es rétegelt lemez
2 db 105 x 100 mm-es dekorgumi lap, faragasztó,
2 db 20 mm-es szeg

Eszközök:
vonalzó, ceruza, radír, lombfûrész, lombfûrész-
asztal ka és szorító, faráspoly, csiszolópapír, ka la-
pács, harapófogó, olló

Azelkészítésmenete:
A rétegelt lemezre rajzold rá az ütô formáját a 
mel lékletbôl kivágható alaklemez segítségével! 
Lomb fûrésszel vágd ki! A vágott éleket csiszold 
meg!

37.530

105

16
5

Pingpongütôtest

A fenyôlécet fûrésszel vágd ketté keresztben! 
Mindkét darab egyik végén a rajz szerint alakítsd 
ki a ferde részt faráspoly segítségével!

70

30
10

10

2

Nyél

Faragasztóval és szeggel erôsítsd a rétegelt le-
mez két oldalára a léceket! Hagyd megszáradni! 
A faragasztó száradási ideje 4-5 óra.

Száradás után a fenyôfa fogórész éleit gömbö-
lyítsd le ráspollyal, és csiszold simára!

A dekorgumi lapokra filctollal rajzold fel az 
ütô for máját, és ollóval vágd ki! Faragasztóval 
egyen le tesen kend be az ütôlap egyik oldalát, 
majd he lyezd rá az egyik gumilapot, és dörzsöld 
rá! A má sik oldalon ismételd meg a mûveletet! 
Hagyd meg száradni!

A kész pingpongütôt próbáld ki az osztálytársa-
id dal! Jó szórakozást!
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b) Madáretetô
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Anyagszükséglet:
1 db 3,5 x 200 x 200 mm-es farost lemez, 
2 db 3,5 x 170 x 220 mm-es farost lemez, 
4 db 20 x 20 x 180 mm-es fenyôléc, 
2 db 20 x 20 x 220 mm-es fenyôléc, 
1 db 20 x 20 x 120 mm-es fenyôléc, csiszolópapír, 
faragasztó, 
16 és 30 mm-es bognárszeg, festék

Eszközök:
vonalzó, ceruza, derékszög, rókafarkú fûrész, il-
lesz  tô fûrész, faráspoly, ecset, kalapács, harapófo gó

Azelkészítésmenete:
A talp elkészítése: Az alaplap keretének léceit 
egy más után, az egyik felüket beragasztózva, il-
leszd az alaplaphoz, és az alaplapot szögezd a 
léc hez (16 mm-es bognárszeggel)!

A farost lemez sima oldala legyen felül! Fontos 
tudni, hogy a szegek csak a ragasztóval együtt 
adnak kellô tartást a szerkezetnek.
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Alaplap és keret

A tetô elkészítése: A tetôlapok belsejére – az 
érdes oldalára – rajzold fel a tetôtartó léc helyét! 
A tetôtartó léc egyik oldalát és az egyik tetôlap 
elôrajzolt részét kend be ragasztóval, majd a két 
ragasztós felületet illeszd össze, és a tetôlapot 
szögezd a léchez (16 mm-es bognárszeggel)!
A tetôtartó léc másik felét és a másik tetôlapot 
kend be ragasztóval, majd a ragasztós felüle te-
ket illeszd össze, és a tetôlapot szögezd a léc-
hez! A sze gezéshez a lécet (az elsô tetôlappal) 
az asztal szé lén lehet jól megtámasztani.
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Madáretetô elölnézete
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Madáretetô oldalnézete

Azalapésatetôösszeépítéseazoszlopokkal: 
Az oszlopok helyét rajzold be az alapkereten, 
az oszlopok alján a ragasztás helyét jelöld be! 
Az oszlopok felsô végét két oldalról 45 fokos 
szögben vágd ferdére! Az oszlopok és a keret 
illesztési felületeit ragasztóval kend be! Az osz-
lo pokat egyenként illeszd a kerethez, és sze-
gezd oda (30 mm-es bognárszeggel)!

Ez után a mûvelet után ajánlatos legalább 
egy nap szünetet tartani, hogy a ragasztó meg-
szá radjon.

Az oszlopok és a tetô (tetôtartó léc) illesztési 
fe lületeit kend be ragasztóval! A tetôt illeszd 
az oszlopokra, és a tetôlapon keresztül szegezd 
oda (16 mm-es bognárszeggel)!
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c) Lapátkerekes katamarán
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Anyagszükséglet:
1 db 20 x 20 x 500 mm-es fenyôléc, 1 db 10 x 20 
x 250 mm-es fenyôléc, 1 db 4 x 25 x 200 mm-es 
rétegelt lemez, 1 db postásgumi, 6 db 20 mm-es 
szeg, faragasztó, csónaklakk

Eszközök:
vonalzó, ceruza, radír, lombfûrész, lombfûrészasz-
talka és -szorító, faráspoly, csiszolópapír, kalapács, 
harapófogó, lapos tûreszelô, ecset 

Azelkészítésmenete:
Elôkészítés: Úszótest: A vastagabb fenyôlécet 
hos szában felezd meg, vágd ketté! Mindkét da -
rab egyik végén a rajz szerint jelöld be, és fû-
résszel, ráspollyal alakítsd ki a hajóorr for má ját! 
Csiszold meg a léceket! Jelöld be az összekö tô 
lécek helyét! Jelöld be a meghajtó gumi rögzí-
tésére szolgáló szögek helyét!
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Úszótest

Összekötô elemek: A vékonyabb fenyôlécet 
hos  szá  ban felezd meg, vágd ketté! Csiszold 
meg! A rajz szerint jelöld be a szögek helyét!
Összeszerelés:Hajótest: Az összekötô lécekbe üsd 
be félig a négy darab szöget. Az úszótesten be-
jelölt helyekre tegyél ragasztót, és szögezd rá az 
összekötô léceket! Figyelj rá, hogy a hajótest és az 
összekötô léc egymásra merôleges legyen! A ra-
gasztást hagyd megszáradni!

Lapátkerék: A rétegelt lemezt hosszában felezd 
meg, vágd ketté! Mindkét darab közepén a 
rajz szerint jelöld be az összeillesztés helyét, és 
lombfûrésszel vágd ki!
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Lapátkerék

Csiszold meg az éleket! Il-
leszd össze a lapátkerék két 
darabját! Ha szoros az illesz-
tés, lapos tûreszelôvel javítsd! 
Ragaszd össze a két darabot! 
Csónaklakkal vond be, hogy ne 
ázzon szét használat közben!

  

Felületkezelés: A hajótestet a lapátkerékhez 
ha sonlóan összeszerelés elôtt vízálló (pl. akril-) 
fes tékkel le lehet festeni, vagy két rétegben le-
lakkozni. Lakkozás elôtt a felületet mindig csi-
szolni és portalanítani kell! A festékek, lakkok 
dobozán olvasható használati útmutatót fi gyel-
me sen el kell olvasni, az abban leírtakat be kell 
tartani!
Összeállítás: A hajótestbe félig üsd be a meg haj-
tó gumit tartó szögeket! A postásgumit hajtsd 
össze kétrétegûre. Bújtasd be a lapátkereket, és 
akaszd a tartó szögekre!
Kipróbálás:Tekerd fel a gumit a lapátkerék for-
ga tásával! Helyezd vízbe, és engedd el!

A hajóval egy nagyobb kádban vagy me den-
cé ben érdemes játszani.
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d) Fadoboz csapolással
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Anyagszükséglet:
2 db 10 x 60 x 150 mm-es fenyôfa léc,
2 db 10 x 60 x 140 mm-es fenyôfa léc,
2 db 4 x 140 x 150 mm-es rétegelt lemez,
1 db 10 x 10 x 110 mm-es fenyôléc,
10 db 14 mm-es bognárszeg, faragasztó

Szerszámok:
derékszögû vonalzó, ceruza, radír, illesztô fû-
rész, gérláda, lombfûrész, lombfûrészasztal ka és 
-szorító, faráspoly, lapos tûreszelô, csiszolópa-
pír, kalapács, harapófogó

Azelkészítésmenete:
Csapokelôrajzolása: Az ábrák segítségével raj-
zold elô az oldalakat párosával! Ügyelj a pontos 
mérésre!

Csapos rövid oldal

Csapréses hosszú oldal

Elôrajzolt oldalak

Csapok kivágása: Lombfûrésszel fûrészeld ki a 
csapokat és csapréseket (a rajzon vonalkázott 
ré szeket)! Ügyelj arra, hogy a vonalon belül 
maradj, és a lapra merôlegesen fûrészelj!
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A kifûrészelt oldalakat párosítsd össze! Ahol a 
csapok nem illeszkednek össze, ott faráspollyal 
vagy tûreszelôvel javíthatod az eltérést. Az olda-
lak belsô felét csiszold meg összeillesztés és ra-
gasztás elôtt!

Kifûrészelt oldalpár

Oldalakösszeillesztéseragasztással
A csapok illesztési felületeit kend meg fara-
gasztó val, és rakd össze a doboz oldalait! Ügyelj 
ar ra, hogy az oldalak derékszögben találkozza-
nak! Az összeragasztott oldalakat hagyd meg-
szá radni!

Oldalak összeillesztése

Doboz aljának illesztése, felszerelése: Az egyik 
lemez a doboz alja lesz, a belsô oldalát csi szold 
meg (késôbb nehéz hozzáférni)! A kül sô oldalán 
jelöld be a szögek helyét (oldalan ként kettôt-
kettôt)! A szögeket üsd be a le mezbe elôre! 

Doboz alja a szögek helyével

Az elkészült doboz

Doboztetô rajza

Az elkészült dobozt többféle módon dí szít-
heted, festheted.

A doboz alsó éleit kend be faragasz tó val, illeszd 
rá a lemezt, és egyenként üsd be a szögeket! 
A do bozt hagyd száradni négy órán át, majd csi-
szold meg a külsô oldalakat és éle ket!
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Doboztetô illesztése, ütközôk és fogantyú fel
szerelése:  A 10 x 10 fenyôlécbôl fûrészelj öt 
egy forma hosszú darabot, ezekbôl lesznek a 
tetôütközôk és a fogantyú. Csiszold meg a vá-
gott felületeket! A másik rétegelt lemez a do-
boz teteje lesz, csiszold meg mindkét oldalát és 
éleit is! A tetôlap belsô oldalán a rajz szerint je-
löld be az ütközôlécek helyét! A lécek egyik ol-
dalát kend be faragasztóval, és illeszd a bejelölt 
helyre, kicsit nyomd oda! A lécek felragasztása 
után hagyd száradni a doboztetôt négy órán 
ke resztül! Száradás után a tetô külsô oldalának 
kö zepére ragaszd fel a fogantyút is! 
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Famunka

e) Periszkóp

D8

A periszkóp egy hosszú doboz, amelybe két 45 
fokos szögben döntött, egymással párhuzamos
tükör van beépítve.

A periszkóp segítségével benézhetsz magas 
fa lak mögé, kinézhetsz sarok mögül anélkül, 
hogy téged észrevennének. Ez egy régóta is-
mert optikai eszköz. Használják tengeralatt já-
rókban és páncélozott katonai jármûvekben is.

Anyagszükséglet:
Oldal: 2 db 10 x 55 x 400 mm-es fenyôléc.
Vég: 2 db 10 x 55 x 60 mm-es fenyôléc
Tükörtámasztó: 4 db 10 x 10 x 65 mm-es fenyô léc
Borítólap:2 db 4 x 80 x 345 rétegelt lemez
tükör 2 db 60 x 70 mm, huzalszeg 22 db 14 mm-es 
és 16 db 20 mm-es, faragasztó 

Eszközök:
45o-os derékszögû vonalzó, ceruza, radír, illesz-
tô fûrész, gérláda, faráspoly, csiszolópapír, ka la-
pács, harapófogó

Periszkóp felülnézete

Oldalnézetben a periszkóp belseje a támasztólécekkel és a tükrökkel

Azelkészítésmenete:
A doboz két belsô oldalán – 10 x 55 x 400 mm 
– rajzold be a dobozvégek és a tükörtartó lécek 
helyeit a 45 fokos derékszögû vonalzó mentén! 
A két oldal egymás tükörképe legyen!

A 4 db 10 x 10 x 65 mm-es tükörtámasztó léc 
végeit 45o-os szögben fûrészeld le!

Mindegyik tükörtámasztó léc felsô oldalába 
üss be két-két 20 mm-es szöget félig, az áb rá-
nak megfelelôen! A léceket illeszd a berajzolt 
hely re és szögezd oda!

Elôrajzolt oldalak a felszerelt tükörtámasztó lécekkel

80

400

340 10

10
60

4
55

10 340
400
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Az oldalak külsô felén rajzold be a doboz-
végek rögzítéséhez szükséges szögek helyét a 
képen látható módon! A szögek az oldalak vé-
gétôl 5 mm-re legyenek.

Az oldalakba kívülrôl üsd be elôre a 20 mm-es 
szögeket félig! A végek illesztési felüle tét egyen-
ként kend be faragasztóval! Illeszd hoz zá juk az 
oldallapot, és szögezd oda! A ragasztó szá radása 
után a doboz széleit csiszold simára!

A borítólemezeken jelöld be a szögek helyét, 
a lemez szélétôl 5 mm távolságban a képen lát-
ható elrendezésben legyenek. Elôbb az egyik 
le mezt szereld fel, majd a másikat.

A rövidebb, 14 mm-es szögeket elôre üsd be 
a lemezbe! Ügyelj arra, hogy a szögek a lapra 
me rôlegesen álljanak! A ragasztási felületet 
kend be faragasztóval! Illeszd rá a borítóle-
mezt, és szögezd oda! A ragasztó száradása 
után a lemezek széleit csiszold simára!

Kipróbálás: A periszkóppal kényelmesen benéz-
hetsz a szekrény alá, hogy megtaláld a begurult 
játékodat.

Jobb lesz a képminôség, ha a periszkóp belse-
jét összeszerelés elôtt matt feketére fested.

A tükrök illesztéséhez, felragasztásához hasz-
nálj kemény mûanyagokhoz alkalmas ragasz tót! 
A tükrök hátoldalán a hosszabb szélüket vé ko-
nyan kend be ragasztóval, és illeszd a tá masz tó-
lécre. Rövid ideig nyomd oda kézzel! A ra gasztó 
cso magolásán megadott ideig hagyd szá radni.
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Fémfeldolgozás
Mi a fémek nyersanyaga?

D9

Hazánkban két jelentôs, fémfeldolgozással kap-
cso latos technikatörténeti emlékhely is találha tó. 
Az egyik a somogyfajszi ôskohó, amely egy hon-
foglalás kori vasöntô mûhelyt mutat be. A má-
sik a Miskolc melletti újmassai ôskohó (lásd nyi-
tókép), amely 1813 és 1867 között mûködött, és a 
miskolc- diósgyôri kohászati gyár elôdje volt.

A fémek a legrégebben használt, legjobban 
újra hasznosítható anyagaink. A vasból, acélból, 
réz bôl, bronzból, készült használati tárgyakat, 
arany és ezüst ékszereket gyakran beolvasztot-
ták, és új tárgyakat készítettek belôlük. Például 
elô fordult, hogy a harangok beolvasztásából 
ágyú kat öntöttek. A fémekrôl, azok természe-
tes elô fordulásáról az 5. osztályos tankönyv „D1 
Anya gok a természetben” és „D11 Fémek” leckéi-
ben már olvashattál.

Megkülönböztetünk színesfémeket (réz és öt-
vö zôanyagai: ón, cink, ólom, kadmium); fekete-
fémeket (vas és ötvözôanyagai: mangán, vanádi-
um, kobalt, króm, nikkel); nemesfémeket (arany, 
ezüst, platina), könnyûfémeket (alumínium és öt-
vözôanyagai: alumínium, magnézium, titán).

Kohászat	(fémek	elôállítása)		

Az ércekbôl általában magas h ômérsékletû tûz-
ben lehet kiolvasztani a fémeket. A különféle 
fémek elôállítása hasonló módon történik.

Nagyolvasztó

Nyersvasgyártás	

A modern nyersvasgyártás a nagyolvasztóban 
tör   ténik, ahol nagy mennyiséget állítanak elô, 
kor  szerû eszközökkel, pontosan irányított körül-
mé  nyek között. A vaskohóban (nagyolvasztó) az 
elô  készített vasércbôl, koksz és mészkô hoz zá-
adá sával készül a nyersvas. A kohóban a vas je len-
tôs mennyiségû szénnel ötvözôdik. A nyersvas kis 
ré szébôl vasöntvények készülnek, nagyobb részé-
bôl pedig acélt gyártanak.

Acélgyártás	

Az acélgyártás alapanyaga a nyersvas és az ócs-
ka vas. Ma már jelentôs mennyiségû ócskavas áll 
ren delkezésre (például bontott autókból), ezért 
csök ken a nyersvas felhasználása. Az acélgyár-
tás lényege, hogy az olvadt vasból a felesleges 
sze  net és más elemeket kemencében kiégetik, 
és a hozzáadják az ötvözôele meket.

Ötvözés,	ötvözetek

A fémek tulajdonságainak javítására ötvö ze te ket 
ké szítenek. A fémötvözet két vagy több fém meg-
ol vasztásával és összekeverésével ké szül. Pél dá ul 
a vas, a nikkel és a mangán ötvö ze te nagy szi -
lárd  ságú acél. A vas, a króm és a nik kel ötvö ze te 
roz sdamentes, saválló acél. Az alumínium, réz és 
mag nézium ötvözete a dú ra lu mínium, amely nek 
a sza  kítószilárdsága nyolcs zorosa az alu mí niumé nak. 

Alapanyaggyártás	öntéssel		

Öntéssel többek között a nyersvas, az acél, az 
alu mínium, a réz, az ólom, az ón, valamint a kü-
lön bözô ötvözetek is feldolgozhatók.

A kohóból kikerülô olvadt fém egy részét 
formába öntéssel dolgozzák fel. Az öntôforma 
hôálló anyagból (homok, acél) készül, több rész-
bôl áll, hogy a megszilárdult kész tárgyat köny-
nyebb legyen kiemelni belôle. Öntéssel készül-
nek különféle formájú tárgyak, gépalkatrészek.
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Fémöntés

Öntôforma metszete

Nyers öntvény

Tisztított kész öntvény

Öntéssel készülnek olyan hasáb formájú töm-
bök is, amelyeket késôbb kovácsolással vagy 
hen  gerléssel dolgoznak fel.

Lemezhengerlés

Gépi kovácsolás

forma mag   forma                      mag
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Fémhulladék	újrafeldolgozása	

A fémek fontos tulajdonsága, hogy kohászati 
tech nológiával újrahasznosíthatók. A vasból, acél-
ból, alumíniumból vagy színesfémekbôl készült és 
elhasználódott tárgyak anyagából kohóban újra-
olvasztás után új tárgyakat lehet készíteni. A fém-
tárgyak újraolvasztása kevesebb energiát igényel, 
mint a nyersanyag (érc) olvasztása és feldolgozá-
sa. A feleslegessé vált háztartási gépek anyagát a 
szervizek és márkakereskedések begyûjtik, és át-
ad ják a feldolgozó gyáraknak. 

Vashulladék-feldolgozó üzem

Rozsdás kerékpár és kerítés

A lakásban vagy a ház körül a különféle vas és 
acél használati tárgyaink gyakran rozsdásodnak. 
A kerítés, az erkélykorlát vagy az autó alkat-
részei ki vannak téve az idôjárás viszontagsá-
gainak. A rozs  dásodást, más néven korróziót 
elsôsorban ned vesség, a levegô szén-dioxid-tar-
talma, és savas anya gok okozzák. A fémtárgya kat 
a gyártás so rán vé dôanyaggal vonták be. A be   vo-
natok azonban a hasz nálat során megkop nak, és 
a rozsda újra támad. A kopásokat, sérülé se ket ki 
kell ja vítani.

A rozsdát a réteg vastagságától függôen fes-
ték  kaparóval, spaklival le kell kaparni.

Utána a felületet csiszolóvászonnal tisz-
tára kell csiszolni. A tiszta, fémszínû felületet 

alapozófestékkel kell befesteni egyenletesen. 
Az ala pozófesték tökéletes száradása után egy 
vagy több rétegben fedô- (zománc-) festéket 
kell felhordani. Az idôben elvégzett javítással a 
fémtárgyak so káig használhatók maradnak.

Munkálkodás

Nézz körül a környezetedben, keress különféle 
fém tárgyakat! Szemrevételezéssel határozd 
meg, milyen fémbôl, milyen gyártási eljárás-
sal készültek! Keress acélból, alumíniumból és 
réz  bôl készült tárgyakat!

 

Harangöntô mûhely

Kézi kovácsolás
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Huzalmegmunkálás
Sorold fel, hol és mire használnak a környezetedben 
huzalt!

D10

	

Drótnak, illetve a mûszaki életben huzalnak ne-
vez zük az általában kör keresztmetszetû vékony 
fém szálat. A huzalokat a kohászat állítja elô hen-
ger  léssel, húzással, kisajtolással, és az elôállított 
hu   zal lehet kész- és félkész termék is. A legtöbb 
ipa ri fémbôl készítenek huzalt lágy, kemény, fél-
ke  mény változatban. Az elôállított terméket fel te-
kercselve hozzák forgalomba. A huzalok át mé   rôje 
néhány század millimétertôl 12-14 mil   liméterig 
terjedhet. Elônye, hogy kis önsúly mel lett is szi-
lárd, és haj lítással könnyen alakítható.

Felhasználási területük az anyaguktól és az 
át mérôjüktôl függ. A középkorban huzalból 
ké   szül tek a láncpáncélok, fejvédôk, -kesztyûk. 
A kor  szerû munkavédelmi eszközök közé tarto-
zik a lánc kesztyû, amit éles késekkel, vágószer-
szá mokkal dolgozó munkások használnak.

Munkavédelmi lánckesztyûk

Több acélhuzal szál összesodrásával készül a 
drótkötél. Huzalból fonják az úgynevezett drót-
ke rítéseket is.

Drótkötél

Drótháló

Huzalt használnak például villamos vezeté kek-
hez (anyaguk általában a jó elektromos vezetô 
vö rösréz vagy alumínium).

Elektromos vezeték

Lágyvas huzalokat hasz    nálhatnak például cso  -
magoláshoz, kö tö  zés hez, volfrámhu  zal ból ké szül 
az iz zó  lám pák iz zószála, ezüst- vagy a ranyhuzalt 
hasz  nálnak ék szerkészítéshez. Álta lá ban huzalból 
készülnek a csavarok, a spirálru gók, a betonacél, a 
hegesztôpálca is. A fémeket – elsôsorban a nemes- 
és a színesfémeket – az ember nagyon rég  óta 
nem csak használati tárgyak ké szítésére, ha  nem 
dí szítésre, ékszerkészítésre is hasz nálja.

Honfoglaló ôseinktôl ránk maradt emlékek legnagyobb része a 
viselet fémbôl készült tartozékai, díszítményei, illetve ékszerek, 

felszerelési tárgyak és fegyverek.
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Ha a rugót szétvágod sze  mek re, karikákat ka psz. 
Az egyes szemeket fel hasz nálás után laposfo gó-
val lehet ös sze zárni.

Karikát úgy is készíthetsz, ha a kúposfogó egyik 
he gyére kör alakban fel te  kered a drótot, majd 
a kész szemet levágod és csi szo  lod. A karika 
elkezdé sé hez fogd be a drót vé gét a fogó két 
hegye kö zé, majd a fogó lassú moz gatá sával 
tekerd körbe a drótot az egyik szá ron! A kúpos-
fogó szárán többféle méretû karikát tudsz ezzel 
a módszerrel készíteni.

3.	Kampó:

A kampó készítéséhez a fogóra hajlított karika 
utáni huzalt hajtsd rá fogó másik szárára! A dró-
tot a szükséges hosszúságnál vágd el!

Ha a drótvéget tovább hajlítod a fogó másik 
szárára, S alakot kapsz, amivel a karikához hason-
lóan össze tudsz fogni láncszemeket.

Munkálkodás

Pár egyszerû szerszámmal, különbözô átmé rô jû 
drótokból, egy kis fantáziával te is ké szít hetsz dísz -
tárgyakat, ékszereket. A drótok hajlításához kú-
posfogóra, la pos fo gó  ra, csípôfogóra, tûreszelô re 
és csiszo ló vászonra van szükséged. Fontos, hogy a 
csí pôfogó és a la pos fogó résmentesen záródjon. 
Több féle ke reszt metszetû (0,4; 0,6; 0,8 és 1,0) lágy 
vagy félkemény vörösréz, sárgaréz, esetleg színe-
zett alumíniumdrótot használhatsz. A vörösréz 
kön nyebben haj lít ható, mint a sárgaréz.

A sárgaréz viszont a vörösréznél kisebb mér-
ték    ben oxidálódik. A színezett alumíniumdrót 
nem oxidálódik, könnyen hajlítható. Ajánlatos 
elô    ször a különbözô alapelemek elkészítését gya-
ko    rolnod. A drótot csípôfogóval darabold, és a 
vé   geit reszeld, illetve csiszold le, hogy ne okoz zon 
balesetet! Készítsd el a következô alapelemeket!

1.	Rugó:

Egy kör keresztmetszetû pálcára szorosan te kerj 
fel huzalt! A hüvelykujjaddal szorítsd a drót vé-
gét a pálcához, majd a pálca és a drót lassú for-
ga tásával tekerd fel a drótot a pálcára! Próbálj 
mi nél kisebb hézagot hagyni a menetek között!
5-10 menet után húzd le a rugót a pálcáról! A ki-
maradó drótvéget mindkét oldalon vágd le, és 
reszeld, majd csiszold le!

2.	Karika:
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4.	Csiga:

Az elkészített karikát fogd be a laposfogó két szá-
ra közé, és a karika köré hajlítsd tovább a dró-
tot csigavonalban! A csiga készülhet jobbra vagy 
bal ra tekeredô kivitelben. A tekercselés lehet 
szo ros vagy laza. Ha a csigát nem körbôl, hanem 
vis szahajlított drótvégbôl indítod, tömör közepû 
csi gát kapsz. A drót másik végére készíthetsz 
kam pót, vagy azt is feltekerheted csigavonalban.

Forrasztás	
A forrasztás alkalmas huzalból készül alkat ré szek 
tartós összekötésére. A forrasztás során két egy -
mással érintkezô fém alkatrészt felmelegítve for -
rasztóónnal lehet összekötni.

Munkálkodás

Aforrasztásáltalánosmenete
Készítsd elô a szükséges eszközöket: forrasztó-
páka, forrasztóón, fogó, csipesz, satu, for-
rasz  ta ni kívánt alkatrész. Kapcsold be a 
fo rrasz tópákát, hagyd mele ged ni, majd a for-
rasz tó ónhoz érintéssel pró báld ki! Ha az ón rá-
ol vad, akkor már kezdheted a for  rasztást.

A forrasztást mindig olyan asztalon 
kell végezni, aminek a felülete nem 
sérül a páka melegétôl! A forrasztó-

pá ka forró hegye és a lecsöppenô olvadt for-
rasz tóón súlyos égési sérülést okozhat!

A folyamatos mûködésû forrasztópákát hasz-
ná lat elôtt be kell kapcsolni, hogy felmelegedjen. 
A forrasztás során a beforrasztott alkatrészek fel-
melegednek, ezért célszerû csipesszel vagy fo gó-
val fogni (tartani) azokat, esetleg valamilyen be-
fo gószerkezetben rögzíteni.

Illeszd össze a forrasztani kívánt alkatrészeket, 
le hetôleg rögzítsd azokat. A forrasztópákával 
me  legítsd egyszerre folyamatosan mindkét alkat-
részt, majd érintsd oda a forrasztóónt a felmele-
gedett anyaghoz. Amikor az ón egyenletesen rá-
ol vad mindkét alkatrészre, vedd el az ónt, utána 
vedd el a forrasztópákát. A forrasztás elkészült.

Az összeforrasztott alkatrészeket hagyd kihûlni.

Sikeres forrasztás

Forrasztópáka
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Fémmunka 
a) Gyertyatartó

 

D11

Anyagszükséglet:
0,5 mm vastag rézlemez (vörösréz): 1 db 100 x 100 
mm-es, 1 db 40 x 40 mm-es, 1 db 70 x 35 mm-es, 
1 db M4 x 10 mm-es rögzítô csavar, 
1 db M4 anya csa var vagy 1 db 3,2 mm popsze-
gecs, 
15-20 mm át mérôjû gyertya

Eszközök:
vonalzó és ceruza, körzô, lemezvágó olló, fém-
reszelô, sikattyú, fúrógép, fémcsigafúró Ø4 mm-es,
kalapács, egyengetôlap, csavarhúzó, villáskulcs, 
popszegecshúzó, csiszolóvászon

Ø 100 Ø 40 37

6

1670

20

Ø 4

Ø 4
Ø 4

Tányér Talp Rögzítôlemez

Lemez kifúrása

Azelkészítésmenete:
Elôrajzolás: A tányér és a talp középpontját az át-
lók berajzolásával jelöld be, körzôvel rajzold meg a 
kö röket, rajzold elô a rögzítôlemezt! A rézlemezre 
ce ruzával tudsz rajzolni, a kör rajzolásához azon-
ban célszerû fémkörzôt használni.

Alkatrészekrajzai:
A gyertyatartó alkatrészei: gömbsüveg formájú  
talp, tányér, hajlított gyertyarögzítô lemez.
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Az alkatrészek elkészítése: Állványos fúrógép-
pel fúrd ki a tányér, a talp és a rögzítôlemez fu-
ratait. A kö zéppontokat fúrás elôtt pontozóval 
ki kell jelölni. A lemezeket fúrás közben célszerû 
sikattyú val meg fogni.

Kör kivágása lemezvágó ollóval

Lemezvágó ollóval vágd ki a tányér, a talp és 
a rögzítôlemez formáját! A lemez megfogását 
és a lemezvágó olló használatát a képen látható 
mó don végezd!

Lemezvágás után a lemezek éleit fémreszelô-
vel, csiszolóvászonnal csiszold simára!

Lemez csiszolása

Lemezdomborítás kalapáccsal

A gyertyarögzítô lemez hajlítása: A furattal 
el látott rövid ágat derékszögben hajlítsd be!

A hosszú ágat kör alakúra (mindig a gyertya 
mé retére) hajlítsd! 
Összeszerelés: Az M4 x 10 mm-es csavarral sze-
reld össze a gyertyatartót! A csavar feje legyen 
fe lül, a szára és az anya pedig alul.

A gyertyatartót popszegeccsel is össze le-
het szerelni, de akkor a popszegecs méretének 
meg felelô furatokat kell készíteni. A szegecset 
fe lülrôl kell beilleszteni és meghúzni, mert így a 
sze gecs kiálló feje alul lesz, és nem látszik.

A gyertyát a tartóba helyezve nagyszerû ka-
rácsonyi ajándék.

A tányér és a talp domborításához használj 
ka lapácsot és egyengetôlapot! A rézlemez 
kép  lékeny, jól alakítható anyag. A kalapáccsal 
kö zéprôl kezdve, körkörösen kifelé haladva, 
ütögetve nyújtsd a lemezt! Mindig a kalapácsfej 
lap jával kell ütni a lemezt, a kalapácsfej sarka 
sé rülést okozhat. A nyújtást többször ismételve 
ad dig kell folytatni, amíg a lemez domború lesz.
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b) Szalvétatartó

D11

Készülhet 1 mm vastag alumíniumlemezbôl vagy 
0,5 mm vastag rézlemezbôl, hosszában vagy ke-
reszt ben elhelyezett lábakkal.

Anyagszükséglet:
Alumíniumból, hosszirányú lábbal 
Tartó:
1 db 120 x 120 x 1 mm-es alumíniumlemez
Láb: 
1 db 172 x 30 x 1 mm-es alumíniumlemez
2 db Ø2,4 mm popszegecs

Alumíniumból, keresztirányú lábbal
Tartó:
1 db 120 x 120 x 1 mm-es alumíniumlemez
Láb:
2 db 60 x 30 x 1 mm-es alumíniumlemez
2 db Ø2,4 mm popszegecs

Rézbôl, hosszirányú lábbal
Tartó: 
1 db 120 x 120 x 0,5 mm-es rézlemez
Láb:
1 db 172 x 30 x 0,5 mm-es rézlemez
2 db Ø2,4 mm popszegecs

Rézbôl, keresztirányú lábbal
Tartó:
1 db 120 x 120 x 0,5 mm-es rézlemez
Láb:
2 db 60 x 30 x 0,5 mm-es rézlemez
2 db Ø2,4 mm popszegecs

Eszközök:
vonalzó, ceruza, körívsablon, rajztû, lemezvágó 
olló, fémreszelô, sikattyú, állványos fúrógép, fém-
csigafúró Ø2,5 mm, pontozó, kalapács, egyen getô 
lap, popszegecshúzó, csiszolóvászon

Azelkészítésmenete:
Tartó: 
Rajzold elô a 120 x 120-as lemezen a vágási és haj-
lí tási vonalakat, továbbá a furatok helyét! A raj-
zoláshoz célszerû rajztût használni.

Szalvétatartó fémlemezbôl 
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A tartórész rajza

Készítsd el a popszegecs méretének megfelelô 
fu ratokat! A bejelölt furathelyeket pontozóval és 
ka lapáccsal az egyengetôlapon üsd be! A lemez 
alá tegyél falapot, majd a lemezt sikattyúval rög-
zítve fogd meg fúrás közben. Fúrás után a kelet-
ke zô sorját csiszold le!

Lemezvágó ollóval vágd ki a formát, azaz vágd 
le a felesleges sarkokat! Szükség szerint csi szold 
az éleket! A lekerekítéseket fémreszelôvel ala-
kítsd ki, figyelve arra, hogy egyformák legyenek 
a két oldalon.

Az oldallapokat díszítheted karcolással, dom-
bo rítással. Hajlítsd fel a tartó két oldalát vonalzó 
vagy keményfa léc mellett!
Láb (keresztirányú láb esetén 2 db):
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A hosszirányú láb rajza
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Szalvétatartó fémlemezbôl 
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A keresztirányú láb rajza

Rajzold elô a lábakat, jelöld és fúrd ki a furato-
kat a tartónál már megismert módon! Figyelj arra, 
hogy hosszirányú láb esetén a tartón és a lábon 
a furatok egybevágóak legyenek! Hajlítsd meg 
a lábakat! Ezt célszerû valamilyen 10 milliméter 
át mérôjû rúd vagy csô segítségével végezni, mert 
ak kor lehet szépen meghajlítani. Figyelj a szim-
met riára!
Szerelés: Szereld össze az alkatrészeket pop sze-
gecs  fogóval! A popszegecset felülrôl lefelé cél-
szerû beilleszteni, hogy a szegecs feje lefelé áll-
jon. Keresztirányú lábaknál figyelni kell a lábak 
me rôlegességére.

Szalvétatartó rézlemezbôl hosszirányú lábbal

A 60 x 30 x 0,5 mm-es rézlemezbôl vagy 1 mm-es 
rézhuzalból készíthetsz szalvétagyûrût, ami sa já -
tos dísze lehet a megterített asztalnak. A lemezt 
pon tozóval díszítsd egyedi ötlet szerint, majd haj-
lítsd egy vastagabb ragasztóstift segítségével kör 
ala kúra! A rézhuzalt szintén a ragasztóstift köré 
te kerve lehet formálni. A két végére pedig hajlíts 
csi gát!

Egyéb	munkadarab-javaslatok

Lemezbôl, huzalból kis figyelemmel és fantáziával 
kü lönféle ékszerek – például fülbevaló, karkötô, 
gyûrû – készíthetôk. Az ékszerkészítéshez felhasz-
nál  hatók még gyöngyök, érdekesebb kavicsok. 
Vas tagabb huzalból és kettôs csigából akár szal vé-
tagyûrût is készíthetünk.

Szalvétagyûrûk

Szalvétatartó fémlemezbôl 
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Mûanyagok elôállítása
Mi készül mûanyagból a személyes használati 
tárgyaid közül?

D12

A mûanyagokról az 5. osztályos tankönyv „D14 
Mû anyagok” címû leckéjében már olvashattál.

A mûanyagok olyan mesterségesen elôállított 
anyagok, amelyek mindig több anyag keve ré ké-
bôl állnak, és legalább egy összetevôjük polimer. 
A többi kitöltô-, vázanyag, öregedésgátló, fel-
dolgozást segítô adalék anyag, festék. A polimer 
olyan anyag, amelynek részecskéje láncszerûen 
épül fel sok egyszerûbb részecskébôl, például  
polietilénrészecskékbôl.

Az elsô mûanyag (mesterségesen elôállított polimer) a bakelit 
volt, amit 1907ben szabadalmaztattak. Kedvezô fizikai tulaj

donságai (pl. jó elektromos és hôszigetelô képessége) miatt fôleg 
az elektronikai és elektromos ipar használta.

A mûanyagok lehetnek hôrelágyuló, hûtés ha-
tására szilárduló és közben formázható vagy hôre
keményedô, vagyis a gyártás során hôkezelés ha-
tására megszilárduló fajták. A melegítés ha tá sára 
lá gyuló mûanyagok a további feldolgo zás hoz 
rend szerint száraz szemcse (granulátum) for má-
ban, a hôre keményedôk pedig folyadékként vagy 
rész legesen elôsajtolt tablettaként állnak ren del-
ke zésre. A mûanyag termékek gyártási módjai az 
alapanyagok tulajdonságaihoz igazodnak.

Extrudálással, más néven alaksajtolással hôre lágyuló polie ti
lén, polipropilén csövek, profilok készülnek.

Extrudálógép

Kalanderezéssel, hengerléssel elsôsorban hô re lágyuló PVCbôl 
különféle vastagabb fóliák ké szül nek.

Fóliahengerlés

Mélyhúzással, vákuumformázással hôre lágyuló anyagok, 
például polietilén, plexi dolgozhatók fel. Kenéssel, itatással hôre lá
gyuló anyagokból mû bôr, viaszosvászon, vízhatlan textíliák, tapé ták 
készíthetôk. A formába fúvás hôre lágyuló anyagok, PVC, PE, PET 
feldolgozására alkalmas. Jel lemzôen fóliák, labdák, hordók, kannák, 
pa lac kok, sporteszközök gyártására használják.

Palackfúvó gép
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A mûanyag szálakat (nejlon, poliészter, polia mid, akril) úgy 
készítik, hogy a mûanyagot meg olvasztják vagy feloldják, majd 
igen fi  nom nyílá sokon préselik keresztül. A folyékony szálat hûtéssel 
meg szilárdítják, majd feltekercselik. A po liészter szálból ruhát, in get, 
blúzt és könnyû ru házatot készítenek. A poliakril és poliamid szá 
lakból téli ruhát és takarót készítenek.

Mûanyagszál-gyártás vízhûtéssel

Szálolvasztásos technológiával mûködnek a 3D nyomtatók, 
amelyek hôre lágyuló PLA (poly lacticacid), ABS (akrilnitril
butadiénsztirol) anyagú szálakat használnak. Ez a technológia 
al kalmazható ipari célokra, de lehetôvé teszi egyedi tervezésû 
tárgyak elkészítését iskolai vagy otthoni környezetben is.

3D nyomtatás

Fröccsöntéssel (nagy nyomású formába pré se lés) hôre lágyuló és 
hôre keményedô anya gok egyaránt feldolgozhatók. A fröccsöntés 
különféle formájú tárgyak gazdaságos, gyors elôállítására alkalmas.

Fröccsöntô gép

Öntéssel hôre lágyuló, hôre keményedô anya gokból különféle 
formájú tárgyak készülnek.

Fröccsöntéssel készült alkatrészek

Sajtolással készülnek bakelitbôl, poliészterbôl orvosi eszközök, 
autóalkatrészek, háztartási cikkek. Vulkanizálással kaucsukból (ada
lék  anyagok hozzáadásával és hôkezeléssel) különféle tulajdonságú 
gu mifajtákat gyártanak. A gumifajták nyersanyagát és összetételét 
a felhasználók igényei szerint választják ki.

Mûanyagöntô forma és kész tárgy

Toll formájú kézi 
3D nyomtató

Épületszerkezet 
nyomtatása betonból
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Gumiabroncsgyártás

A mûanyagok je len tôs ré-
sze újrahasz no sít  ha tó, azon-
ban kör nye  zettudatos em  beri 
ma   gatartás és megfe lelô fel -
dol  go  zóipar szük  sé ges hoz  zá.

Mûanyaghulladék újrahasznosítási folyamata

feldolgozóhelyre szállítás

hulladékfeldolgozásfelhasználás

szelektív hulladékgyûjtés

szállítás

hulladék elszállítása
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A számítógépek elterjedése elôtti idôszakban 
rajz táblán, papírlapokon, kétdimenziós felüle ten 
folyt a tervezés. A különbözô épületek, jár mû vek, 
gépek, gépalkatrészek, használati tárgyak ter ve-
zése gyökeresen megváltozott a digitális techni-
ka megjelenésével. A tervezéshez szükséges egy 
egyszerûen kezelhetô 3D tervezôprogram. Ezek-
bôl nagyon sok ingyenesen elérhetô az interne-
ten. Célszerû olyan programot választani, amely 
ma gyar nyelvû menüvel rendelkezik. Most egy re-
gisztrációval elérhetô, letöltés nélkül használha tó 
CAD (számítógéppel segített tervezés) program 
se gítségével ismerheted meg a 3D tervezést.

Mûanyagmunka 
3D tervezés és nyomtatás

 

D13

Munkálkodás

A lakásmaketted berendezéséhez szükséged 
lesz egy étkezôasztalra, amit 3D nyomtatóval 
sze retnél elkészíteni. A nyomtatáshoz elôbb 
há romdimenziós, azaz 3D modellt kell ké-
szíteni a tervezô programmal. A tervezés az 
asz tal befoglaló méreteinek meghatározásával 
kez dôdik.

A lakásmakett többi részéhez igazodva a 
mé retarány M 1:20, vagyis ami a valóságban 
100 cm, az a makettben 5 cm. Egy étkezôasz-
tal 80 cm magas ezért az asztalmakett legyen 
40 mm széles, 60 mm hosszú és 40 mm ma-
gas. További méretek: az asztallap vastagsá-
ga 4 mm, az asztalláb 4 mm oldalú, négyzet 
kereszt metszetû.

A program a belépés után egy milliméter 
be osztású munkasík felület ad, amelyen el-
ké szítheted a tervet. A munkasík valójában 
nem síklap, hanem háromdimenziós tér, amely 
dönt hetô és forgatható, ezért a terv minden ol-
dalról kezelhetô. A tervezéshez a munkasíkon 
egy derékszögû vonalzót lehet el helyez ni, ami 
se gít a különbözô tárgyrészek el helyezésében 
és mozgatásában. A tervezést kü  lönféle sab-
lon  idomok (téglatest, gömb, hen  ger, kúp, ék) 
se gítik, amelyek tetszés sze rint alakíthatók.

Elôször helyezz el egy téglatestsablont a 
munkasíkon a vonalzóhoz igazítva, ebbôl ala-
kíthatod ki az asztal lapját. A sablon automati-
kusan a munkasík felületére helyezôdik.

Téglatest-
sablon méret-
nyilakkal

Az asztallap 
kialakítása

Az idom sarkain látható négyzeteket e -
gyen  ként mozgatva beállíthatók a tárgy mé-
re tei. A há rom fô méret (40 mm széles, 60 mm 
hosszú, 4 mm vastag) beállításával kiala kít -
hatod az asz  tallapot.

Az asztalláb következik, amely 4 mm ol-
da lú, négyzet keresztmetszetû legyen. A 40 
mm magas asztal lapvastagsága 4 mm, így a 
láb magassága (hossza) 36 mm legyen.

Egy új tégla-
testsablonból 
alakítsd ki 
a lábat
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Négy lábra lesz szükség. A program lehetô-
séget ad az idomok egyenkénti másolására.

A lábakat egymástól megfelelô távolságra 
(40x60 mm a téglalap sarkain) helyezd el.

Lábak másolása

Már csak az asztallapot kell a lábakra helyez-
ni, és összekapcsolni a részeket. Az idomokat 
a háromdimenziós térben lehet felemelni és 
tetszés szerint mozgatni.

Az asztallap 
felsô szélén 
középen 
látható fekete
kúpot megfog-
va a szükséges 
magasságba 
lehet felemelni 
a lapot

A háromdimenziós modell így öt különálló 
részbôl áll. A programmenü segítségével kap-
csold össze a részeket egy egységgé!

Azután 
a lapot a lábak 
tetejére kell 
csúsztatni

A kész asztal

A kész modellnek adj nevet, ékezet nélküli 
ka rakterek felhasználásával! Néhány 3D 
nyom  tató ugyanis nem fogadja el az ékezetes 
be tûkkel címzett fájlokat. A kész tervet „stl” 
for mátumú fájlban mentsd el egy külön map-
pá  ban a számítógépeden! A 3D nyom ta tók 
sze letelôprogramjai ezt a fájlformátumot 
hasz nálják.

A tervezôprogram segítségével más bútorokat 
és berendezési tárgyakat is tudsz tervezni. A 3D 
nyom tatókról és az asztal elkészítésérôl a követke-
zô részben olvashatsz.

3D	nyomtatás

A 3D nyomtatóknak nagyon sok változata léte-
zik a szálolvasztásos asztali nyomtatóktól az ipa -
ri fém al katrész nyomtatásán keresztül a ház-
épí   tésre alkalmas betonnyomtatókig. Itt most a 
szál  olvasztással mûködô iskolai és otthoni kör nye-
zet  ben használható gépekrôl olvashatsz. A „3D”, 
vagyis háromdimenziós nyomtatás különbözik a 
tin   tasugaras és lézernyomtatástól. Nem szöveget 
nyom   tat papírra tintával, hanem megtervezett 
tár gyat üveglapra mûanyag szálból.

Minden nyomtatóhoz tartozik egy sze le te lô-
prog  ram, amit a saját számítógépeden tudsz al-
kal   mazni. A szeletelôprogram a 3D terv (stl fájl) 
ada  taiból a modellt rétegekre bontva elkészíti a 
nyom  tatófej irányításához szükséges utasításso-
ro  zatot (útvonaltervet) „gcode” fájlformátum-
ban. A kész gcode fájlt egy pendrive közvetítésé-
vel lehet a nyomtató számítógépére tölteni.

A 3D nyomtató részei: saját számítógép, nyomtatófej, 
nyomtatófejet mozgató mechanikus szerkezet, tárgyasztal, 
gépváz, nyomtatószálorsó
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A nyomtatófej az iskolában használt ragasztó-
pisztolyhoz hasonlóan megolvasztja a mû anyag-
szá lat, és a program utasításai szerint mozog va, 
rétegenként a tárgyasztalra építi fel a mun-
kadarabot (asztalmakettet). A nyomtatófej má-
sodpercenként 4-5 cm utat tesz meg, a rétegvas-
tag ság 0,2-0,4 mm. A kész munkadarab nem 
tömör tárgy, hanem kívül sima falú, belül rá csos 
szerkezet lesz.

A nyomtatófej három irányban, x, y, z tengely mentén 
mozog

A nyomtató anyaga PLA vagy ABS anyagú 1,75 
mm vastag szál, amely különféle színekben, álta-
lában 0,75 és 1 kg tömegû tekercsekben kapható.

Munkálkodás

A szeletelôprogramban az elôzô leckében 
megtervezett asztalt meg kell fordítani (lap-
jával lefelé, lábakkal felfelé), mert a nyomtató 
az asztallapot a levegôben nem tudja nyomtat-
ni (felépíteni). A szeletelôprogram becslése 
sze rint a nyomtatási idô körülbelül 29 perc, az 
anyagfelhasználás 3,1 m, körülbelül 9 gramm 
a 1,75 mm átmérôjû PLA-szálból. A gép be-
kap cso lása és a pendrive csatlakoztatása után 
várakozni kell, amíg a nyomtatófej és a tárgy-
asztal felmelegszik a szükséges hômérsékletre.

A nyomtatófej hômérséklete 215 °C, 
a tárgyasztalé 60 °C. Nem szabad 
hoz zájuk érni!

A nyomtató 
kijelzôje, menü: 
H: fejhômérséklet, 
B: tárgyasztal 
hômérséklete

A szükséges hômérséklet elérése után a menü 
átvált, és lehetôvé teszi a pendrive listájából 
kiválasztott tárgy nyomtatásának elindítását. 
A 3D nyomtató önmûködôen, emberi beavat-
kozás nél kül építi fel a tárgyat.

Az asztallap már 
kész, a lábak 
nyomtatása
következik

A gép az asztal-
lábakat nyomtatja, 
közben a felirat 
jelzi, hogy 
a tárgyasztal forró

A gép befejezte 
a nyomtatást

A szeletelôprogram által becsült nyomtatási 
idô és anyagfelhasználás, valamint a valós mun-
kaidô és anyagfelhasználás között lehet el térés.

A kész asztal-
makett
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Gépek története
Mit gondolsz, milyen szerszám és milyen mûvelet 
látszik a nyitóképen?

D14

A nyitóképen egy precíziós kézifúró látható, mely -
lyel apró dolgokat lehet átfúrni. A fúrás nem 
egy szerû mûvelet, hiszen miközben a fúrószárat 
for gatni kell, a fúrót az anyag felé is tolni kell. Ah-
hoz, hogy ezt a kétféle mozgást (erôhatást) egy-
szerre tudja elvégezni az ember, mindig is kellett 
valami ötletes megoldás. Ez az oka, hogy a fúrás 
eszközei nagyon változatos képet mutatnak.

Fúrást ábrázoló egyiptomi festmény

A mai fúró ôsének a fából készült egyiptomi íjas 
fúrógépet tekinthetjük, ami körülbelül 5000 éves 
találmány. Egy botra zsineget tekertek. A zsineg 
két végét egy pálcához rögzítették, ami ettôl íve-
sen meghajlott. Az íj elôre-hátra mozgatásával és 
a bot lefelé nyomásával tudtak lyukat fúrni.

Íjas fúró

Fúróhegyet elôször a rómaiak alkalmaztak. 
A kö zépkori furdancs már folyamatos forgást 
tett le hetôvé.

Furdancs

Késôbb a forgás gyorsítására fogaskerékhajtást 
használtak.

Régi fogaskerék-áttételes kézifúró

A kézi elektromos fúrógépet 1895-ben Wil-
helm Fein találta fel. A mai fúrók nagy részénél 
a forgómozgást villanymotor szolgáltatja, de az 
elô tolást az ember végzi. Az asztali fúrógépeknél 
az elôtolást egy fogas mechanizmus segíti, egy ru-
gó ellenében, ami az elengedett fúrófejet vissza-
húz za. (A rugó felépítése, mûködése hasonló a 
me chanikus órák rugóihoz.)

Asztali fúrógép 
visszahúzó rugója

Munkálkodás

Vizsgáljatok meg minél többféle típusú fú ró-
esz  közt a göbözött fúrótól az asztali fúrógépig! 
Néz zétek meg, hogyan mûködnek, készítse tek 
ve lük furatokat! Hasonlítsátok össze ôket, fo  gal-
mazzatok meg azonosságokat, különbsé ge  ket! 
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Már az ôskori emberek is egyszerû gépekkel
könnyítették meg a munkájukat.

A hasításhoz éket, nehezebb tárgyak emelé-
séhez emelôt, míg mozgatásukhoz kerekes teher-
hordót használtak. Egy idô után a gépek mûköd-
te  téséhez, nagyobb feladatok elvégzéséhez kevés 
volt az ember izomereje.

Vízimalom (Tata)

A folyó víz energiáját vízkerék segítségével ala-
kí tották át forgómozgássá, hogy ezzel hajtsanak 
meg gépeket. A legismertebb a gabonaôrlésre 
szol gáló vízimalom, de használták kovácsmû he-
lyek nél, bányaszivattyúk és egyéb szerszámgépek 
hajtására, gyapjú nemezelésére, papírgyártásnál 
az alapanyag ôrlésére. A vízkerék egy nagy, ál-
talában fából készült kerék, melynek kerületén 
több lapátot helyeztek el. Ezeket a lapátokat for-
gat ja meg a víz. A kerék vízszintes tengelyét kötik 
össze a munkagéppel.

Ahol nem volt víz, ott szárazmalmokat épí tet-
tek a gabona ôrléséhez. Magyarországon a jár-
gányos szárazmalom terjedt el legjobban, mely-
ben a lovak a nagy fogaskerék küllôi között jártak.

Szárazmalom

Késôbb a szárazmalmok 
egy részét szélmalmokkal 
helyettesítették.

Szélmalom 
(szentendrei 
skanzen)

szeles tengely

szeles kerék

mozgó ráma

papucs
dob

garat vellás
vas

álló ráma

malomkő
szita

oszloplajtorja

fordító
kerék

lisztes láda

falfal

Szélmalom szerkezete

A legegyszerûbb a papucsos vagy egyköves szélmalom. Ebben 
a szeles kerék által forgatott dob tengelye hajtotta a malom

követ, ezért ez a malom csak egy kôpárral ôrölt. Elnevezése onnan 
származik, hogy a malom tetejét a falba épített, papucsnak nevezett 
kis fagerendákon forgatták körbe.

Munkálkodás

 I.  Magyarázd el a szélmalom szerkezeti áb-
rája alap ján, hogyan ôrölt a szélmalom, 
és miért kel lett forgatni a malom tetejét! 
Keresd meg azokat az elemeket, amelyek 
kívülrôl is látszanak!

II. Keresd meg, hogy hol van a lakóhelyedhez 
leg közelebbi vízimalom, szélmalom vagy 
szá  razmalom! Ha van lehetôséged, láto-
gasd meg, esetleg tegyél egy sétát a szen-
tendrei skan zenben!

III. Nézz utána, hogy mit jelent ma a „ta po-
sóma lom” kifejezés, és hogy honnan ered!

 

lisztes láda

lajtorja oszlop

álló ráma

garat

mozgó
ráma

szeles tengely

szeles kerék

papucs
dob

vellás
vas

fordító
kerék
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Vízenergiával mûködtek a hámorok is. A hámor 
olyan ipartelep volt, ahol a fémeket, a vasat vagy 
a vörösrezet nagy méretû, súlyos kalapácsok kal 
ala  kították, kovácsolták. A hámorokat, a vízi-
mal  mokhoz hasonlóan, min dig folyóvíz mellé 
telepítették. Ezekben a víz energiája egy büty-
kös tengely segítségével ne héz kalapácsokat 
moz gatott. Gyakran több ka lapács is került 
egymás mellé, amelyek elté rô pillanatban csap-
tak le. A vashámorok köze lé ben voltak a vashu-
ták, azaz a vaskohók, amelyekben az alapa-
nyagul szol gáló nyersvasat állították elô. Itt is 
hasonló ka lapácsok zúzták össze a vas ércet.

Régi hámor – ma már múzeum. Jól látszik a vízkerékkel 
hajtott bütykös tengely, mely egyszerre három kalapácsot 
mûködtet. A bal oldalon lévô rudak, melyeket egy másik 
vízkerék mozgat, az olvasztókemence fújtatóit mûködtetik

A kallómalom mûködése hasonlít a hámo-
ré hoz. Feladata a gyapjú nedves állapotban 
való tö  mörítése (nemezelése). A víz itt egy erôs 
emelô-len  dítô karokkal felszerelt tüskés tengelyt 
forgat, a karok súlyos ütôfejeket emelnek meg, 
majd ejtenek le. Az ütôfejek a nedves szövetet 
tar  talmazó vályúba zuhannak, és az abban lévô, 
állandóan locsolt gyapjúszövetet döngölik. A fo-
lya  matos döngölés hatására a gyapjúszálak össze-
zsu  gorodnak. Ezért a szövet összemegy, és vasta-
gabb, tömöttebb lesz.

Vízkerékkel mûködtetett kalapácsokat hasz-
nál tak a papírgyártás során a növényi rostok tö-
mö  rítésére is.

Régi papírgyártó gép 
kalapácsai

A mechanikus hajtásokkal és a kü
lön bözô mechanizmusokkal  na
   gyon sokféle mozgást, vezér lé si 

feladatot meg lehet oldani. A kö   zép
kori óraszerkezetek, mozgó, ze  né lô 
mechanizmusok, az elsô mechani kus 
szá mológépek a mai auto matizálás 
és robottechnika elô fu tárainak te kint
hetôk. A középkorban sok nagy mé
retû óraszer ke zet készült, amelyek egy 
ré sze a mai napig mûködôképes. Ilyen 
pél dául az 1410ben készült asztroló
giai óra, az Orloj Prágában. A prá gai 
vá rosháza tornyán található hatalmas 
óra szer kezet ma is sok em bert ejt 
á mu  latba.

Apostolok sétája a prágai Orlojon – képrészlet a világ 
legrégebbi, ma is mûködô csillagászati órájáról

A tizenkét apostol 
szobra

Munkálkodás

I. Az alábbi képeken háromféle habverô lát-
ható. Fogalmazd meg, hogy mi a habverés 
mint munkafolyamat lényege! Melyik esz-
köz zel hogyan kell dolgozni? Melyikkel le-
het a leggyorsabban felverni a habot?
 

II. Kutatási feladat
 Az alábbi feladatok közül válaszd ki a ne-

ked legjobban tetszôt, és prezentáció for-
má jában mutasd be csoporttársaidnak!

• Válassz ki egy géptípust, és mutasd be a tör-
té netét!

• Válassz ki egy gépet, és mutasd be a mû-
ködé sét!
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Gépek felépítése
Milyen feladatot tölt be a gépeknél az erôgéprész,
a munkagéprész és a közlômû?

D15

Mint azt már tudod, a gép olyan összetett szer-
kezet, amit valamilyen feladat (munka) elvégzésé-
re hoztak létre. A gép alakját meghatározza az a 
feladat, aminek elvégzésére létrehozták. Hasonló 
feladatok elvégzésére hasonló alakú gépekre van 
szük ség. A külsô megjelenést elsôsorban a váz, az 
áll vány és a burkolat határozza meg.

1. Hasonlítsd össze a képeken látható gépeket az 
alábbi szempontok szerint:
a) Melyiknek mi a neve, és milyen feladat el-

vég zésére hozták létre?
b) Fogalmazz meg azonosságokat, különbsége-

ket felépítésükkel, használatukkal kap cso-
lat  ban!

c) Ha ilyen gépet szeretnél vásárolni, mire fi-
gyel  nél?

Váz,	állvány		

A váz és az állvány szerepe hasonló. Feladatuk 
a szerkezet megtámasztása, szilárdítá sa, az al-
kat részek összetartása, rögzítése. Tar tó szer-
kezetek, melyeknek fel kell venniük a keletke zô 
erôket, terheléseket. A szilárdság fizikai ter-
helhetôséget jelent.

A keletkezô erôk egy része a gép saját súlyá-
ból adódik. Ha a gép a földön áll (például egy 
na gyobb szerszámgép, mosógép), akkor a gép 
önsúlya viszonylag nagy, és a súlypontja alacso-
nyan van, mert ez biztosítja a stabilitását. Ha a 
gépet magasabban használjuk vagy tároljuk (pl. 
állványos fúrógép, asztali robotgép), már arra 
is oda kell figyelni, hogy milyen tartóra (áll-
ványra) helyezzük. Ha munka közben a gépet 
a kezünkbe fogjuk (pl. kézifúró vagy elektro-
mos habverô), fontos, hogy minél kisebb legyen 
az önsúlya. Még fontosabb ez akkor, ha a gép 
munkavégzés közben elmozdul (pl. rakodógép, 
kerékpár). Ilyenkor a gép mûködéséhez fel-
használt energia egy része a gép tömegének 
mozgatására fordítódik, ami a hasznos mun ka-
vég zést tekintve veszteség.

Munkálkodás

A feladat elvégzéséhez szükség van 4 darab 
A4-es írólapra, 2 db egyforma szilárd testre, 
pél dául nagyobb fadarabokra, fonalra akasz-
tott kisebb súlyokra, papírragasztóra vagy ra-
gasz tószalagra.

Az egyik papírlapot támaszd alá két oldalán 
úgy, hogy a közepe a levegôben legyen egy-
egy nagyobb fahasábbal vagy más szilárd test-
tel. Figyeld meg, hogy mi történik! Hajtsd be 
a papírlapot a hosszabbik oldala mentén kö-
zé pen derékszögben „L” alakúra, és így is he-
lyezd rá a támaszokra! Fogalmazd meg, hogy 
mi lyen változást tapasztalsz!

 

Henger (csô) terhelése
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A többi papírlapot hajtsd meg „U” alakban, 
illetve ragaszd össze ¡, £ keresztmetszetûre, 
szintén hosszanti irányban! Végezd el újra a 
kísérletet úgy, hogy kisebb súlyokkal terheled! 
Állapítsd meg, hogy az egyes rudak mekkora 
terhelésnél kezdenek lehajlani!

A kísérlet alapján magyarázd meg, hogy 
miért csökken egy tartószerkezet önsúlya, ha 
tömör rudak helyett ugyanakkora szilárdságú 
profilokat vagy csöveket, zártszelvényeket 
használnak!

 

A vázak, állványok önsúlyát csökkenti, ha tömör 
rudak helyett ugyanakkora szilárdságú „L”, „T”, 
„U” alakú profilokat vagy ¡, £ keresztmetszetû 
üreges rudakat (csöveket és zártszelvényeket) 
használnak. Az anyagok szilárdsága u gyanis befo-
lyásolható alakjuk megváltoztatásával is. Az ön-
súly csökkenthetô könnyebb anyagok (pl. alumí-
nium) alkalmazásával is.

Csövek, rudak és egyéb profilok

Az alumínium önsúlya kicsi, az acél súlyának kb. 1/3ad része. 
Kevesebb karbantartást igényel. Szakítószilárdsága viszonylag 

nagy, és teljes mértékben újrafeldolgozható.

A tartószerkezet szilárdsága tovább növelhetô, 
ha az elemekbôl rácsos szerkezetet alakítanak ki, 
mint például a toronydaru vagy a hidak esetében is.

Toronydaru Híd

Munkálkodás 

Tetraéder Hexaéder
(kocka)

Dodekaéder

Az ábrákból kiindulva készítsd el a szabályos 
test éleit! Ezeken kívül kitalálhatsz más, el sô-
sor ban háromszögekbôl álló testeket is. El ké-
szítheted fogpiszkálóból, de hosszabb kihe-
gye   zett végû rudakból, például hurkapálcából 
kia   lakítva válnak impozáns méretûvé.

A csomópontok lehetnek szivacs- bodzabél- 
vagy hungarocelldarabok, de felhasználható 
gyur  ma vagy más képlékeny anyag is. A pálcák 
be  ragaszthatók például ragasztópiszoly se gít-
sé  gével. Rudak készíthetôk feltekercselt, ra-
gasz  tó sza laggal összefogott papírból. Ebben az 
eset  ben össze lehet tûzni a végeiket.

Figyeld meg, hogy melyek a legstabilabbak, 
kísérletezd ki, hogy melyik mekkora terhelést 
bír ki! Ezeken kívül kitalálhatsz más, elsôsor-
ban háromszögekbôl álló testeket is.

A feladat elvégezhetô csoportmunkában is.

A háromszög az egyetlen olyan geometriai alakzat, amely ak
kor is megôrzi alakját, amikor a csomópontokon vagy csatla

kozásokon terhelik. A háromszög csakis akkor veszti el alakját, ha 
valamelyik eleme torzul (megnyúlik, összenyomódik, meghajlik stb.).
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A	burkolat	

A burkolat a szerkezetet borító védô, díszítô 
külsô réteg. A gépeknél legfontosabb a burkolat 
védô, baleset-megelôzô szerepe. Védi egyfelôl a 
gé pet, elsôsorban a mozgó alkatrészeket a külsô 
hatásoktól (pl. por, piszok), de védi a környezetet, 
a használót is a gép okozta károktól.

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

Tengelyek,	csapágyak		

Azokat a gépelemeket, amelyek a forgó alkat ré-
szeket, például a kerekeket tartják, tengelyek-
nek nevezzük. Ezek vagy együtt forognak az 

Munkálkodás

Vizsgáljatok meg egy kerékpárt! Elevenítsétek fel 
az elôzô évben megszerzett tudásotokat, és hatá-
rozzátok meg, hogy

•  mi a kerékpár alapfeladata,
• melyik az erôgéprésze,
•  mi végzi a munkát,
•  mi köti össze az erôgéprészt a munkavégzô 

résszel, azaz mi a kerékpáron a köz lô mû! 
•  Azonosítsátok be a kerékpáron az ábrán fel-

sorolt alkatrészeket!
•  Mutassátok meg a kerékpár tartóeleme it 

(vázát)! Fogalmazzátok meg, hogy mi lyen 
alakja van!

al katrészekkel, vagy azokon az alkatrészek sza-
ba don elforoghatnak. Az alkatrészekkel együtt 
forgó tengelyt forgótengelynek, azt, amelyen 
az alkatrészek szabadon elforognak, álló ten-
gely nek nevezzük. A tengelyeket úgynevezett 
ten gelykapcsolók kapcsolják össze.

A tengelyek a gép álló részéhez csapágyakon 
keresztül kapcsolódnak. A csapágyak fela data 
az álló és forgó részek összekapcsolása, a tenge-
lyek tartása. Ma a csapágyak közül a go lyós-
csapágy a legismertebb, de már az is csapágya-
zás nak tekinthetô, ha a tengely egy furatban el 
tud fordulni.

•  Milyen megoldások csökkentik a kerék-
pár önsúlyát?

•  Hol található a kerékpáron burkolat?
•  Vizsgáljátok meg a kerékpár tengelyeit 

– pedál tengelye, elsô kerék tengelye, 
hát só kerék tengelye –, és állapítsátok 
meg, hogy melyik állótengely, és melyik 
forgótengely!

•  Állapítsátok meg, hogy melyek azok az 
alkatrészek, melyek nélkül is el tudná 
lát ni a kerékpár az alapfeladatát! Fo-
gal     mazzátok meg, hogy miért van 
ezek  re mégis szükség!

A következô leckékbôl megismer he  ted a külön-
bözô gépek moz gás to vábbító, mozgásátalakító 
meg oldá sait.

hátsó lámpa

sárvédô

pumpa

lánc

pedál

nyereg

kormány
csengô

váltókar

fékkar

fékvezeték

elsô lámpa

fék

macskaszem

villa

tengely

gumi
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Gépek mûködése
Mi a szerepe a gépeknek az emberek életében?

D16

A gépek mûködéséhez energiát adó erôgépek 
(pl. a hajtókarok, motorok) a legtöbb esetben for-
gómozgást végeznek. Ezt a mozgást kell a köz lô-
mûveknek a munkavégzô részhez továbbí ta  niuk.

Mechanikus	hajtások		

A legegyszerûbb, ha a forgómozgást két, egy-
máshoz nyomott kerékkel továbbítják, mint pél-
dául a kerékpár lámpái számára villamos ener-
giát ter melô dinamó esetében. A két, egymással 
szoro san érintkezô kereket hívják dörzshajtás
nak, mert a forgómozgást a két kerék között fel-
lé pô súrlódásierô viszi át.

A dinamó meghajtása a kerékpáron (dörzshajtás)

Amikor a tengelyek távolsága miatt nem tud 
összeérni a két kerék, egy végtelenített szalaggal 
– szíjjal – kötik össze ôket. Ezt a megoldást nevezik 
szíjhajtásnak. A ré gi idôkben a szíj anyaga kötél 
volt, késôbb bôr, ma napság már gumiból és egyéb 
mû anyagból is ké szülhetnek. A forgómozgás to-
váb bítását, hasonlóan a dörzshajtáshoz, az érint-
ke zô elemek, a tárcsa és szíj közötti súrlódás mi att 
fel lépô erô biz  tosítja.

Szíjhajtás egy gépen

A súrlódásos hajtások viszonylag kis erôk átvi-
te lére képesek, mert nagyobb erôhatás esetén 
könnyen megcsúsznak. Ezért a sima kerekekre 
büty  köket, fogakat szereltek, így biztosítva a 
megcsúszásmentes kényszerkapcsolatot. A ma 
hasz nált fogaskerékhajtásnál két, azonos nagy-
sá  gú fogakkal ellátott kerék kapcsolódik össze. 
A fo gak felülete íves, így a tagok csúszásmente-
sen gör dülnek egymáson. A mozgás minden pil-
la natá ban legalább egy fogpárnak kapcsolódni 
kell, mert a forgómozgást a kapcsolódó fogak 
kényszerereje viszi át.

Régi, fából készült fogaskerékhajtás

Kapcsolódó 
fogaskerekek

Távoli tengelyeket összekötô kényszerhajtás a 
lánchajtás. Részei a lánc és a lánckerék, me lyek 
egymással alakzáró módon kapcsolódnak. A moz-
gást a lánc és a kerekek között fellépô kény  sze  r-
erô viszi át. A két lánckeréken a fogak méreté nek 
azonosnak kell lenniük, különben nem tudna a 
lánc mindkettôhöz egyformán kap csolódni.
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Lánchajtás

A láncba kapcsolódó lánckerék

A dörzshajtást, a szíjhajtást, a fogaskerékhajtást 
és a lánchajtást összefoglaló néven mechanikus
hajtásoknak nevezzük. Feladatuk a forgómoz gás 
köz vetítése a meghajtás (erôgép) és a munkavég-
zô rész (munkagép) között.

A forgó kerék egyik fontos jellemzôje a fordu
latszám. A fordulatszám azt mutatja meg, hogy a 
kerék hányszor fordul körbe egy idôegység, pél-
dául másodperc alatt. Két, egymással kapcsolódó 
azonos nagyságú – átmérôjû – kerék fordulatszá-
ma is azonos lesz. Két különbözô átmérôjû kerék 
közül, ha az egyik hajtja a másikat, mindig a 
kisebb kerék forog gyorsabban. A hajtás gyorsító, 
ha a nagyobb kerék hajtja a kisebbet, és lassító, 
ha a kisebb kerék a nagyobbat.

A csigahajtás is fogazott hajtás. A csiga és a csigakerék tenge
lyei egymásra merôlegesek. Csigahajtásoknál általában a csiga 

a hajtóelem, ezért erôsen lassító hajtás.

Munkálkodás

  I. Keressetek példákat olyan gépekre, a me-
lyek ben valamilyen mechanikus hajtás van! 
Elemezzétek a mûködését, és próbálja tok 
választ adni arra, hogy miért ezt a hajtást 
használják az adott gépen! Elemezhe titek 
például a kerékpárt, a varrógépet, a ké zi-
fú rót vagy az oszlopos fúrógépet.

 II. Szerelôkészletbôl, esetleg fémépítôkészlet-
bôl vagy legóból készítsétek el mind a négy 
mechanikai hajtás modelljét! Figyeljetek a 
tar  tószerkezet stabil kialakítására, a ke re-
kek megfelelô kapcsolódására, a minél si-
mább mûködésre!

III.  Hasonlítsátok össze a különbözô hajtá so kat 
sze relt vagy valódi modellek alapján! Keres-
se tek azonosságokat és különbségeket! 

Mozgásátalakítás		

Nem minden munkavégzéshez elegendô a for-
gó moz gás, gyakran szükség van egyenes vonalú 
moz gásra is. A hengerkerékre feltekeredô kötél 
függôlegesen húzza fel a terhet, például a ke re-
kes kutaknál.

Teher emelése kötéllel

Munkálkodás

Készíts a rendelkezésedre álló eszközökbôl egy 
köteles emelôt: két tartó között egy kötéldob 
(tengely), a kötéldobhoz erôsített kötél, a végén 
teherrel. Próbáld ki mûködés közben: emeld, 
majd süllyeszd a terhet függôleges irány ban! 
Döntsd meg a szerkezetet 90º-os szög ben, 
azaz fektesd le! Most is próbáld meg a kötél 
segítségével oda-vissza mozgatni a terhet! 
Mit tapasztaltok? Értelmezzétek a jelen sé get!  

Csigahajtás
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Kötél segítségével fel tudjuk emelni a terheket, 
például a vízzel teli vödröt a kútból. Lefelé azon-
ban a gravitáció dolgozik, vagyis a teher súlya 
feszíti meg a kötelet. Vízszintesen csak húzni tud-
juk a terhet, tolni nem, erre már nem alkalmas a 
kö tél. Ezért a kötelek helyett merev rudakat al-
kal maznak azokban a szerkezetekben, ahol ilyen 
irá nyú mozgásra is szükség van.

Egyszerû	mechanizmusok		

A szerkezeteknél fontos feladat a forgómozgás 
és az egyenes vonalú mozgás összekapcsolása, 
egy másba történô átalakítása. Az egyenes vonalú 
mozgásnak sajátos esete az alternáló mozgás, ami 
két végpont közötti, oda-vissza irányú egyenes 
vonalú mozgást jelent.

A következôkben pár olyan egyszerû mechaniz-
mussal ismerkedhetsz meg, amelyekben forgó- és 
egyenes vonalú mozgást végzô párok találhatók. 
Ezek egyik fajtája a karosmechanizmus.

Munkálkodás

Modellezzétek a képen látható, négy merev 
rúdból álló karos mechanizmust. A négy rúd 
csuklókkal kapcsolódik egymáshoz, így a sík-
ban el tudnak mozdulni egymáshoz képest. 
Az alternáló mozgást a „b” rúd végzi, míg a 
„d” rúd teljesen körbefordul. Fogalmazzátok 
meg, mi a feltétele, hogy a „d” rúd teljesen 
körbe tudjon fordulni!

 

Az alábbi rajzon bemutatott karos mecha-
nizmusnak a rögzített rúdja az „a”-val jelölt 
állvány. A rudak egymáshoz csuklókkal kap cso-
lódnak. Ahhoz, hogy a „d”-vel jelölt forgattyú 
körmozgást tudjon végezni, teljesülnie kell az a 
+ d < b + c feltételnek.

c

db
a

állvány

forgattyú

lengőkar

hajtórúd

Karos mechanizmus

Karos mechanizmus egy régi gôzmozdonyon

Karos mechanizmus sokféle gépben találha-
tó, i lyen például a régi pedálos varrógépek 
meg hajtása.

A karos mechanizmusok legismertebb válto-
zata a forgattyús mechanizmus. A forgómozgást 
vég zô forgattyú csuklóval kap csolódik az állvány-
hoz. A haj tó rúd végén lévô dugattyú végzi az al-
ternáló mozgást valamilyen egyenes vezetékben.

alternáló mozgásforgó mozgás

forgattyú

állvány

hajtórúd

dugattyú

Forgattyús mechanizmus

hajtórúd

forgattyú

állvány

lengôkar

dugattyú

alternáló mozgás
forgó mozgás

forgattyú

hajtórúd

állyány
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A forgattyús mechanizmusokra a mindennapi 
életben a legjobb példák a belsô égésû motorok, 
a varrógépek tûmozgató szerkezete.

4 hengeres, 4 ütemû, belsô égésû dízelmotor modellje

A bütykös mechanizmusnál egy tárcsán lévô 
egyen etlenségek, azaz bütykök emelgetnek kü lön-
bözô rudakat. A tárcsa, amin a bütyök ta lál ható, 
fo lyamatos forgómozgást végez. A hoz  zászorított 
rúd mozgását a bütyök alakja ha tározza meg. 
El vileg bár milyen moz gás megvalósítható, de 
ne héz a meg fe lelô profil le gyártása.

A motormodellen nemcsak a forgattyús mecha-
niz must lehet megfigyelni, hanem a szelepek nyi-
tá  sáért, zárásáért felelôs bütykös tengelyt is.

Zenélôdoboz belseje – bütykös mechanizmus

A zenedoboznál a hengeren lévô tûk – bütykök – az egymás mellé 
illesztett fémlapokat emelgetik, ez adja a hangot. A lejátszott 

dallamot a hengeren lévô tûk elhelyezkedése határozza meg.

A fogas mechanizmusoknál a fogaskerékhajtás-
hoz hasonlóan a fogak csúszásmentesen gör dül  -
nek egymáson. A fogasléces mechanizmus nál a 
fo  gaskerék végzi a forgómozgást, a fo gasléc az 
al   ternáló mozgást. A szerkezettel megvalósítható 
moz   gásátalakítás attól függ, hogy a léc vagy a 
ke   rék a hajtó, illetve attól, hogy melyik alkatrész 
van rögzítve, és me lyik mozdulhat el a másikon 
sza   badon.

Fogasléces mechanizmus

A budapesti 
fogaskerekû vasút

Munkálkodás

I. Keressetek az interneten animációkat a 
me chanizmusok mûködésérôl! Figyeljétek 
meg és magyarázzátok el az egyes me-
cha    niz musok mûködését, mozgásátala-
kí  t ását! Válasszatok ki közülük egyet, és 
mo     dellezzétek a rendelkezésetekre álló 
esz   kö zökbôl, fémépítôbôl vagy legóalkat-
ré  szek bôl!

II. Figyeljétek meg és elemezzétek egy lábbal 
hajtott varrógép mozgásátalakítá sát, a pe-
dál és a kerék kapcsolatát, a tû moz ga  tását, 
a kelme továbbítását, a cérna or só zását. So-
roljátok fel, hogy milyen hajtások és mecha-
nizmusok találhatók a varrógépen! 

Lábbal hajtott varrógép
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Gépmodell 
a) Kallómalom
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Anyagszükséglet:
Alap: 1 db 10 x 60 x 200 mm-es fenyôléc
Kalapácsok: 1 db 10 x 10 x 280 mm-es fenyôléc
Üllô: 1 db 10 x 20 x 60 mm-es fenyôléc
Oldalak: 2 db 3 x 80 x 110 mm-es rétegelt lemez
Kerekek: 2 db 6 x 50 x 50 mm-es rétegelt lemez
Bütykök: 1 db 6 x 100 mm-es csapléc
Lapátok: 1 db 1 x 30 x 200 mm-es alumíniumlemez
Tengelyek: 1 db 3 x 160 mm-es köracél
7 db 5 mm-es szelepgumi, 6 db 14 mm-es huzal-
szeg, faragasztó

Eszközök:
vonalzó, ceruza, radír, körzô, lombfûrész, lombfû-
rész asztalka és -szorító, fémfûrész, simítóreszelô, 
le mezvágó olló, satu, faráspoly, csiszolópapír, ka-
lapács, harapófogó, lapos tûreszelô, állványos fú-
ró gép, fémcsigafúró Ø2,8, Ø3,5, Ø6 mm, ecset

Azelkészítésmenete:

Vízkerékelkészítése:Az egyik 6 x 50 x 50 rétegelt 
lemezre rajzolj egy Ø50-es kört, az elôrajzolás so-
rán jelöld be a kör középpontját, és szerkessz a 
kör vonalra egy nyolcszöget – ide kerülnek lapá-
tok! Fûrészeld ki a kört, és fûrészeld be a lapátok 
helyét sugárirányban, 8 mm hosszan fémfûrésszel 
– a fémfûrész lapja 1 mm széles. Fúrd ki a tengely 
közepét 2,8 mm-es fúróval!

Lapátok

Az 1 x 30 x 200 mm-es alumíniumlemezbôl ala-
kítsd ki a lapátokat! Darabold fel 8 db egyforma, 
25 mm-es részre! Rajzold elô a lapátokat, és vágd 
le a sarkokat – a lapátok felszerelésére csak ké-
sôbb kerül sor!

Bütyköstárcsaelkészítése: A másik 6 x 50 x 50 mm-
es rétegelt lemezre is rajzolj egy Ø50-es kört! Jelöld 
rajta a középpontot és a bütykök helyét a rajz 
alapján! Fûrészeld ki a kört, majd fúrd ki a fura-
to  kat a rajzon jelölt nagyságuk szerint: a középsô 
fu rat 2,8 mm, a többi 6 mm átmérôjû.

Az Ø6 x 100-as csaplécbôl fûrészeld le a büty kö-
ket, majd üsd be ôket a helyükre! Figyelj arra, hogy 
a bütykök ellenkezô oldalon és eltérô pozícióban 
van nak!

Bütykös tárcsa

Ø
50

17
17

17 17 ~20 ~20
6

Ø2.8

Ø 6

103

3

30

25

6x1

Vízkerék

Ø50

1

8

Ø2.8

 x6
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Kalapácsokelkészítése: A 10 x 10-es fenyôlécbôl 
fû részeld le a kalapács darabjait, csiszold meg 
azo kat, majd szereld fel a kalapácsfejeket ra gasz-
tás  sal és szegezéssel! Fúrd ki a kalapácsnyeleket 
3,5 mm átmérôjû fúróval!

Oldallapokelkészítése: A 3 x 80 x 110 mm-es ré-
tegelt lemezeket rajzold elô, fûrészeld ki, fúrd ki 
3,5 mm átmérôjû fúróval, majd csiszold meg!

Összeszerelés: A köracélból fûrészelj le egy 70 
mm-es darabot, ez lesz a kalapácstengely!

A köracél másik fele lesz a fôtengely. A tenge-
lyek végeit reszelôvel kicsit gömbölyítsd le! Elô-
ször az egyik oldallapot szereld fel a talpra szege-
zés sel! A fôtengely – forgótengely – egyik végét 
üsd be a vízkerék furatába, azután húzd rá az elsô 
gu migyûrût!

Fûzd át fôtengelyt a felszerelt oldallap furatán, 
húzd fel a második gumigyûrût a fôtengelyre, majd 
húzd rá a bütykös tárcsát fôtengely közepé re!

A kalapácstengelyre – álló tengely – helyes sor-
rendben fûzd fel a többi alkatrészt: gumigyûrû, 
ka lapácsnyél, gumigyûrû, kalapácsnyél, gumigyû-
rû! A kalapácsnyelek felhelyezésekor vigyázz a 
ka lapácsfejek megfelelô pozíciójára! Illeszd a ka-
lapácsokkal felszerelt tengelyt a már felszerelt ol-
dal furatába!

A másik – szemközti – oldallapot is illeszd a 
he lyé re, és szegezd fel! A tengelyeket illeszd a 
helyük re! Állítsd be a bütykös tárcsát és a kala-

A kész modell

Próbáld ki a szerkezet mûködését úgy, hogy a 
kész modell lapátkerekét vízcsap alá tartod!

Kalapács

40

10

10 110

25
Ø 3.5

Oldallap

80

35

20

110

80

35

Ø 3.5

Ø 3.5

x3

R10

R30

pá cso kat a gumigyûrûk segítségével! Ragaszd fel 
az üllôt!

Szereld fel a vízkerék lapátjait: az 1 mm-es alu-
mí niumlemez éppen beleillik a vágásba!
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Gépmodell 
b) Kerékpárszerelés
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A kerékpár a KRESZ szerint jármû. Kerékpárt az 
ve zethet, aki jármûvezetésre alkalmas állapotban 
van, ismeri a KRESZ elôírásait, és a jármû vezetésé-
hez kellô gyakorlattal rendelkezik. Ezeken kívül 
szük ség van szabályosan felszerelt és jó mûszaki 
ál lapotú kerékpárra.

A rendszeresen használt kerékpár ugyan-
úgy gondozást igényel, mint bármely más jár-
mû. A kar bantartás egy része saját kezûleg is 
el végezhe tô, más részét azonban érdemes fel-
ké szült sze re lôre bízni.

Amit	magad	is	megtehetsz		

Indulás elôtt mindig célszerû ellenôrizni a gu mi-
abroncsnyomást, a fékek és a világítás mû kö dô-
ké pességét.

Megfelelôkeménységûgumikerékkel könnyeb-
ben és gyorsabban tudsz haladni.

Lapos gumiabronccsal nehezebb kerékpározni, 
el mozdulhat a belsô gumi, hamarabb kopik, sé-
rül a külsô és a belsô is. A gyártók a gumiabroncs 
ol dalán feltüntetik a javasolt nyomásértéket va-
lamilyen mértékegység szerint, ami lehet psi, bar 
vagy kPa. Nyomásmérô mûszerrel benzinkútnál, 
ke rékpárszervizben megmérheted, hogy mekko-
ra a nyomás a kerekekben. Ha nincs nyomásmé-
rôd, akkor kézzel próbáld összenyomni a gumiab-
ron csot. Ha sikerül, akkor keményebbre kell 
pum pálni.

Kerék nyomásának ellenôrzése

Gyakran elôfordul, hogy valamilyen apró he-
gyes tárgy belefúródik az abroncsba, és az emiatt 
leereszt. Olyankor ki kell szerelni a belsô gumit, 
meg kell keresni a lyukat, és be kell ragasztani. 
Hosszabb útra célszerû gumijavító készletet ma-
gaddal vinni.

Munkálkodás

Végezzétek el a következô ellenôrzéseket, be-
ál lításokat!

Akerékpárnakésakerékpárosnakmindig
jólláthatónakkelllennie. A kerékpár kötelezô 
tar tozéka a világítás, amely lehet elemes, akku-
mulátoros, dinamós változat. Elöl fehér vagy 
sárga, hátul piros színû. Ezt mindig üzemké pes 
álla potban kell tartani. Indulás elôtt kapcsold 
be a lámpákat, ha nem mûködnek, keresd 
meg a hibát! Ellenôrizd az izzókat, elemeket, 
ve zetékeket, csatlakozókat! Szükség szerint 
cse réld ki a hibás alkatrészt!

 

Egyszerû fehér és piros lámpa

A kerekek rögzítését ellenôrizd gyakran, a 
ki lazult csavart húzd meg!
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Fékek ellenôrzése: A biztonságos kerékpá ro-
zás hoz elengedhetetlen a két, egymástól füg-
get  le nül mûködô fékszerkezet. Ellenôrzésként 
húzd be az elsô fékkart, és próbáld tolni a ke-
rékpárt! Ha az elsô kerék nem forog, akkor a 
fék jó. A mû veletet ismételd meg a hátsó ke-
rék kel is! Ha bár melyik kerék behúzott fékkel 
fo rog, akkor ne hasz náld a kerékpárt, hanem 
ja vítsd meg a féket, vagy vidd szerelôhöz!

Oldalt húzós 
elsô fék

A nyeregmagasság 
beállítása

Nyeregmagasság beállítása: A nyerget olyan 
magasra kell állítani, hogy sarokkal kényelme-
sen elérd az alsó helyzetben levô pedált, mi-
közben csaknem nyújtva van a térded. Fontos, 
hogy a kerékpáron ülve lábujjhegyen bizton-
sá gosan meg tudj támaszkodni a talajon. 
Beállítás után a nyeregrögzítô csavart meg kell 
húzni. Ehhez mindig megfelelô formájú és mé-
retû kulcsot használj!
A kerékpár tisztításához használj mosogató-
sze res vizet vagy autósampont, kefét és szi-
vacsot. A mosószert öblítsd le tiszta vízzel! 
Száradás után a súrlódó részeket – láncot, 
fogaske re keket, bowdeneket – olajozd be!

Évenkéntiellenôrzés:Minden rázkódó csavar ki-
la  zul hat, ezért a kerékpár összes csavarját évente 
el l enôrizd! Húzd meg azt, ami laza, és cseréld ki 
azt, ami rozsdás! Ellenôrizd a sárvédôket, a cso-
mag   tartót, a kormány- és nyeregcsavarokat, a 
haj    tókarok, pedálok rögzítését, a prizmákat, a 
vi lá    gítás vezetékét, az izzókat, fékkarokat, bow-
de   ne   ket, fékbetéteket, kormánymarkolatokat. 
Amit nem tudsz magad elvégezni, azt bízd szere-
lô re! A jól karbantartott jármûvel biztonságo-
sabb a köz le   kedés.
Karbantartáshoz szükséges eszközök: kerékpár-
pumpa, gumijavító készlet, kül sô   gumi-leemelô 
szerszám, imbuszkulcskészlet, csa  varhúzók, villás-
kulcsok, olajozó kerékpárolajjal, törlôrongy.

Láncváltó

A váltó javításához és beállításához szaktudás 
és felszerelés szükséges, ha ezekkel nem rendelke-
zel, akkor fordulj szerelôhöz!
Afékekjavításaésbeállítása: A fékezést a fékbe-
tétek súrlódása teszi lehetôvé. A fékbetétek kop-
nak, ezért rendszeresen be kell állítani, és ha el-
kop nak, akkor cserélni kell azokat. A beállítást és 
a cserét kellô gyakorlattal magad is megcsinál-
hatod. Bizonytalanság esetén fordulj szerelôhöz!

A fékeket és váltókat acélsodronykábelek, más 
né  ven bowdenek mûködtetik. Ezek használat 
köz    ben a nedvesség, a súrlódás és a terhelés miatt 
idô   vel elkopnak. Célszerû legalább évente ki sze-
rel ni, megtisztítani és beolajozni a kábeleket és 
a kábelhüvelyeket. Mivel ezek ki- és besze re lé se 
a fékek és váltók újrabeállítását igényli, célsze rû 
sze  relôre bízni a feladatot.

A kormány,akerekekésahajtókarcsapágyai
nakjavítása, karbantartása szaktudást és megfe-
le lô felszerelést igényel. Ha ezekkel nem rendelke-
zel, fordulj szerelôhöz!

A kerékpár fô alkatrészeinek elhasználódása 
ter   mészetes folyamat. Igénybevételtôl függôen 
egyiket vagy másikat cserélni kell. Az új csap-
ágyak, váltó vagy lánc felszerelését és beállítá-
sát célszerû olyan szervizre bízni, ahol garanciát 
vállalnak az elvégzett munkára.

Amit	érdemes	szerelôre	bízni	

Kerekekegyenesfutása, szabályos formája. A ke-
rék szembôl nézve forgás közben nem „üthet” 
ol  dalra, oldalról nézve pedig szabályos körpályán 
kell forognia. Az ettôl eltérôen forgó kereket szer-
viz be kell vinni, ahol a szerelô a küllôk beállítá sá -
val kiegyensúlyozza (centrírozza), vagyis hely re-
állítja a szabályos kör alakot.
Váltóéshajtólánckarbantartása: A váltó és a lánc 
forgó-mozgó alkatrészekbôl áll, ezért a súrlódás, 
ko  pás csökkentése érdekében rendszeres kenésre 
van szüksége. A láncot használattól függôen 
rend   szeresen olajozni kell. A váltót cél szerû ne-
gyed   évente ellenôrizni, és szükség szerint javítani, 
be  állítani. A hibákat menet közben is érzékelni fo-
god, mert ha nem vált vagy kattog váltás közben, 
ak  kor baj van.
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Egyszerû áramkör
Milyen elektromos árammal mûködô készülékeket 
használtál már?

D18

Ma már el se tudjuk képzelni az életünket elektro-
mos áram nélkül. Otthonunkban szinte valameny-
nyi gépünket elektromos áram mûködteti. Egy 
na gyobb áramszünet komoly gondokat okozna, 
pedig száz évvel ezelôtt az emberek nagy része 
még azt sem tudta elképzelni, hogy a lakásokba 
be lehet vezetni az áramot.

1. Gondold végig, ha egy nap arra ébrednél, 
hogy áramszünet van az otthonotokban, mit 
nem tudnál a megszokott módon csinálni ad-
dig, amíg kilépsz a házatok ajtaján! Ha az 
egész településen, esetleg az egész országban 
nem lenne áram, be tudnál jutni az iskolába?

Az	áramkör	

Az összekapcsolt áramforrás és fogyasztóáram
kört alkot. A fogyasztó az áramkörnek az az ele-
me, amelyik a számunkra hasznos munkát végzi. 
Az áramforrás a mûködéséhez szükséges elektro-
mos energiát szolgáltatja. Az elektromos áram-
nak el kell jutnia az áramforrástól a fogyasztóig, 
ezért azokat vezeték kapcsolja össze. Az áram-

for rásoknak és a fogyasztók-
nak is általában két pont ja 
van, ahova az elek tromos 
ve  zetékeket csat  la koztatni 
le het, ezeken a pontokon ke-
resz tül folyik át rajtuk áram. 
Tar tós elek tromos áram csak 
zárt áramkörben jö het létre.

2. Azonosítsd és nevezd meg 
a ké pen látható áramkörben 
az egyes elemeket!

Az áramkörök lerajzolása-
kor, ter vezésekor nem az al-
katrészek ké pét vagy rajzát 

szokták hasz nálni, hanem a nemzetközileg el-
fogadott jel ké püket. Ezt az ábrázolást nevezik 
kapcsolásirajznak. Az elôbbi áramkör kapcsolási 
rajza így néz ki a megfelelô jelképekkel:

Egyszerû áramkör kapcsolási rajza

Magáról az elektromos áramról fizikaórán 
fogsz részletesen tanulni. Most csak pár fogalmat 
érin tünk, amelyek az egyszerû áramkörök mûkö-
désének megértéséhez szükséges.

Az	elektromosság		

Az elektromosság jelenségét már az ókori gö rö-
gök is ismerték. Borostyánt dörzsöltek szôrmével, 
amely ezután képes volt kisebb tárgyakat ma gá-
hoz vonzani.

Munkálkodás

Az ógörögök kísérletét te is megismételheted, 
nincs is szükséged borostyánra, helyette egy 
mûanyag vonalzó is megteszi. Dörzsöld meg a 
vonalzót szôrmével vagy száraz papírral!

Közelítsd az ily módon elektromosan fel töl -
tött vonalzót papírdarabkákhoz, az osztálytár-
sad ha jához, esetleg vékonyan csordogáló víz-
sugár hoz. Figyeld meg, hogy mi történik!

 

Vezeték

Fogyasztó (izzó)Áramforrás
(zsebtelep)

Áramforrás
(zsebtelep)

Fogyasztó
(izzó)

Vezeték
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Ez a kísérlet is bizonyítja, hogy az elektromos-
ság képes  munkát végezni. A dörzsölés hatására 
negatív töltésû részecs kék, úgynevezett elektro-
nok mennek át egyik tárgyról a másikra. Ahon-
nan elvándorolnak, az pozitív (+), ahol felhal-
mozódnak, az negatív (–) töltésû lesz. A feltöltött 
vonalzó ezért vonzza az apróbb semleges töltésû 
tárgyakat, téríti el a víz sugarat. A dörzsöléssel 
feltöltött rúd azonban hamar elveszti töltését, 
újra semlegessé válik.

A borostyán görög neve elektrica. Az elektron, illetve az elekt
romosság elnevezés erre utal, emlékeztetve rá, hogy ôk ismer

ték fel elôször ezt a jelenséget, bár megmagyarázni még nem tudták.

Áramforrás		

Ahhoz, hogy egy áramkörben tartósan folyjon 
e lekt  romos áram, kell egy áramforrás, ami az ener-
gia- ellátását biztosítja. Egy áramforrást el sô sor  ban 
a feszültsége jellemez. Ezt voltban (V) mérjük. 
A legré gebb óta ismert áramforrás a galvánelem.

1780ban Luigi Galvani olasz tudós békákkal kísérletezett. Ész
revette, hogy a vaslemezen fekvô békatetem összerándul, ha 

a rajta átszúrt rézkampó a vaslemezhez ér. A jelenséget az „állati 
elekt  romossággal” magyarázta. Kortársa, Alessandro Volta ismerte 
fel, hogy a villamosság létrejöttében a fémeknek nagyobb szerepük 
van, mint a békáknak. Ô jött rá, hogy áram keletkezik, ha két külön
bö zô, érintkezô fémet folyadékba merítünk.

Munkálkodás

Galvánelemet te is könnyen készíthetsz cit-
rom, acélszög és rézdarab, például egy na-
gyobb réz csavar segítségével!  

A rozsdától megtisztított vasszöget és réz-
csa vart szúrd bele a citromba úgy, hogy azok 
ne ér jenek egymáshoz. A fémek a citrom levé-
vel érintkeznek, aminek az eredményeként 
töltés kü lön bség alakul ki.

Citromelem

Az elektromos árammal való kísér-
le   tezés veszélyes lehet. Mielôtt ne-
ki   fognál, olvasd el a tankönyv T 

mo    duljában található Az elektromos áram 
ve  szélyei címû leckét! Az elektromos mérések 
el   végzésekor is be kell tartani a biztonsági sza-
bá   lyokat. A digitális multiméter használata 
elôtt feltétlenül olvasd el és teljesen értsd meg 
a használati útmutatójában szereplô utasítá so-
kat és figyelmeztetéseket!

Ha a két fémet egy ve zetékkel össze kötjük, 
abban megindulnak az elektronok, azaz 
elekt  romos áram keletkezik. Ezt megfelelô 
mû szerrel mérni lehet.

A feszültségek, áramerôsségek mérésére 
alkalmas multimétereknek sokféle változata 
lé te zik, de a kijelzôjük és kezelésük hasonló. 
A felsô ab lakban jelenik meg a mért adat.

Feszültségméréshez a középsô forgókapcso-
lót a V (volt) jelhez kell beállítani. Fontos ki vá-
lasz  tani, hogy egyenáramot (DC) vagy vál tó-
á ra mot (AC) fo  gunk mérni. Az elemek, így a 
cit  romelemünk is egyenáramot szolgáltatnak. 
Ezután kell csat la koz  tatni a mérôzsinórokat a 
szí  nüknek megfelelô hely re. A piros mérôzsi-
nór végét az áramforrás po  zitív (+), a fekete 
mé   rôzsinórt a negatív (–) ré szé vel kell össze-
köt   ni. Citromelemnél ez aszerint változik, 
hogy milyen két fémet használunk. Réz és 
vas esetében a vas lesz a negatív (–) és a réz 
a pozitív (+). Az így létrehozott áramforrás 
ma  ximum 1 V feszültség leadására képes, de 
az általad mért érték várhatóan még ennél 
is ke ve sebb lesz. Ekkora feszültség még egy 
LED-et sem képes mûködtetni. Ahhoz, hogy a 
LED vi l ágítson, legalább két citrom szükséges, 
me lyek  nél  egy újabb vezetékkel összekötjük 
az egyik  ben lévô vasszö get a másikban lévô 
réz csa  varral.
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A LED beillesztésénél is figyelj a pola ri tásra!
Az interneten még sok, az elektromosság-

hoz kap csolódó, otthon is elvégezhetô érde-
kes kísér let leírását vagy videóját talál ha  tod 
meg. Keress ilyeneket, és próbáld ki ôket!

Felnôtt felügyelete nélkül ne kísér le-
tezz elektromos árammal! Ne kísér-
le tezz 230 V feszültségû árammal 

– azaz a lakásba hálózaton bejövô elek-
tromos áram mal!

Az alábbi táblázat bemutatja a számunkra leg-
fontosabb áramforrásokat jellemzô feszültségük-
kel és rajzjelükkel:

Áramforrás
megnevezése

Jellemzô
feszültség

Áramköri
rajzjele

Háztartásban 
használt áram-for-
rás- (konnektor) 
hálózat

230 V

 

Ceruzaelem 1,5 V  

Zsebtelep 4,5 V  

Fogyasztó	

A fogyasztó használja fel az elektromos energiát 
és alakítja át számunkra hasznos dologgá. Ez az 
az eszköz, amelyik miatt elektromos készülé keket 
építünk. A következô táblázat a legfonto sabb 
elektromos fogyasztókat foglalja össze:

Fogyasztó
megnevezése

Feladata Áramköri
rajzjele

lámpa, izzó világít  

villanymotor forgómozgást 
végez

 

fûtôszál melegít  

elektromágnes mágnesként
viselkedik

csengô hangot ad

A világító dióda (LED) mûködéséhez általában 2 V körüli fe
szült ségre van szükség. 3 V feletti feszültséget rákapcsolva 

kön nyen tönkremehet. A LED bekötésénél a hos szab bik lábát kell az 
áramforrás (+) részéhez kapcsolni, a rö vi deb bet a (–) jelûhöz.

Vezetékek		

Egy fogyasztó csak akkor tud mûködni, ha az áram  -
forrásból az elektromos áram eljut hozzá.

Vannak olyan anyagok, amelyek vezetik az 
elek tromos áramot – ezeket nevezik vezetônek –, 
és olyanok, amelyek nem – ezek a szigetelôk.

Munkálkodás

Azt, hogy egy anyag vezetô vagy szigetelô, te is 
könnyen el tudod dönteni. Gyûjts össze minél 
többféle anyagot, illetve azokból készült tár-
gyakat! Legyen közte fa, üveg, mûanyag, papír, 
kô, vas, réz, alumínium, esetleg grafitceruza.

Készítsd el a következô leckében található 
szakadásvizsgáló készüléket, és annak segítsé-
gével végezd el a vizsgálatot! A szakadásvizs-
gáló krokodilcsipeszeit csíptesd a vizsgálandó 
anyag két végére, vagy csak érintsd hozzájuk! 
Ha a zümmer hangot ad, a kérdéses anyag jól 
vezeti az áramot. A kísérlet eredményeit fog-
lald táblázatba, és fogalmazd meg, hogy me-
lyik anyagok jó vezetôk, és melyek szigetelôk!

A folyadékoknak is meg lehet vizsgálni a 
vezetôképességét. Tölts csapvizet egy pohár-
ba! Csíptesd a krokodilcsipeszeket egy-egy 
fémlemezre! Merítsd a vízbe a két fémlemezt, 
figyelve arra, hogy azok ne érjenek össze! Mit 
tapasztalsz? Bizonyára néma maradt a züm-
mered, pedig mindenki tudja, hogy a csapvíz 
vezeti áramot. Ez igaz is, de a vezetôképes-
sége sok mindentôl függ. Készíts zsebtelep-
bôl és LED-bôl egy másik szakadásvizsgálót! 
A LED bekötésénél figyelj az áramirányra! 
Figyelj arra is, hogy a vizsgáló két végét ne 
érintsd össze, se szárazon, se a folyadékban, 
mert ettôl a LED tönkremegy!

A pohárba kezdj el sót szórni, és figyeld 
meg, mi történik, mikor kezd el világítani a 
LED. A jelenség magyarázatát keresd meg az 
interneten, és a következô órán oszd meg a 
társaiddal is!
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Minden fogyasztó meghatározott feszült sé gû 
áramforrásról tud megfelelôen mûködni. Ha ennél 
alacsonyabb feszültségre kötjük, nem mû ködik, 
ha magasabbra, könnyen kiég, tönkremegy.
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Folyadék 
vezetô-
képességének 
vizsgálata

Ha azt akarjuk, hogy az áramforrásból az áram a 
fogyasztóhoz jusson, akkor vezetô anyagokat kell 
használni. Az elektromos berendezéseknél több-
nyire mûanyag szigeteléssel ellátott fémdróto kat, 
azaz vezetéket használnak. A vezeték két végén 
el távolítják a szigetelést, és ezekkel csatlakoznak 
az áramforráshoz, illetve a fogyasztóhoz.

Egy fogyasztó akkor mûködik, ha elektromos 
áram folyik át rajta, azaz az áramkör zárt. Az egy-
szerû áramkörök kialakításánál érdemes az alábbi 
sza bályt követni: ha az áramforrás egyik pont já-
tól kiindulva a fogyasztón keresztül vezetékekkel 
el tudunk jutni az áramforrás másik pontjáig, az 
áram kör mûködôképes.

Kapcsoló	

Az áramkörök nyitása-zárása az áramkörbe be-
kö tött kapcsoló segítségével oldható meg. Ezek 
az eszközök általában két állapotba kapcsolha-
tók, és többféle változatuk létezik.

Kapcsolótípusa Feladata Áramköri
rajzjele

Tartós kapcsoló,
például villany-
kapcsoló

A kapcsoló egyik 
állapotában zárja, 
a másik állapotá-
ban megszakítja 
az áramkört.

 

„BE” nyomó-
gomb, záró, 
pél dául csengô- 
nyomógomb

Alapesetben 
meg szakítja az 
áramkört. Meg-
nyomva zárja, de 
elengedés után 
újra megszakítja 
az áramkört.

 

„KI” nyomó-
gomb, nyi tó, 
például hûtô szek -
rényvilágítás

Alapesetben zár-
ja az áramkört. 
Megnyomva 
meg szakítja, de 
elengedés után 
újra zárja az 
áram kört.

 

váltókapcsoló,
például alter-
natív kapcsolás
lépcsôknél

Több áramkör 
esetén használjuk. 
Egyik állapotban 
a középsô pontot 
az egyik, másik 
állapotban a másik 
ponthoz kapcsol ja.

Munkálkodás

 
Egyszerû 
áramkör 
kapcsolóval

Egyszerû áramkör kap csolási 
rajza zárt tartós kap csolóval

Készíts szerelôkészleti elemekbôl (zsebte lep, iz-
zó, kapcsolók) egyszerû áramkört többfé le kap-
cso  lóval! Figyeld meg, hogy az egyes kap csolók 
mi kor és meddig tartják nyitva, illetve zár va az 
áramkört! Készítsd el a füzetbe az áramkörök 
kap csolási rajzát a tanult áramköri jel képekkel!

A váltókapcsolót az alábbi áramkör meg építé-
sé vel próbáld ki! Figyeld meg, és fo gal mazd meg, 
hogy mikor világítanak az izzók!

Áramkör  váltókapcsolóval

A következô órákon arra is lesz lehetôséged, 
hogy ne csak a szerelôkészlet elemeibôl építs 
áram   köröket.

D18		Egyszerû		áramkör

Egyik lámpa

Másik lámpa
Váltókapcsoló

 

 

zárt

nyitott

 

 

zárt

nyitott

 

 

zárt

nyitott

 

 

zárt

nyitott
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Elektromos modell 
a) Ügyességvizsgáló

 

D19

Anyagszükséglet:
alap: 140 x 100 x 5 mm-es farostlemez,
elemtartó: 1 db 70 x 20 x 10 mm-es és 
2 db 80 x 20 x 10 mm-es fenyôléc,
foglalattartó: 1 db 30 x 30 x 10 mm-es fenyôléc,
4 db láb: 2 db 30 x 30 x 10 mm-es fenyôléc, átlójuk 
mentén kettévágva,
akadálypályatartó: 1 db 40 x 30 x 20-as fenyôléc,
akadálypálya: 1 db 500 x Ø3-as félkemény alumí-
niumhuzal,
pálca:1 db 200 x Ø3 félkemény alumíniumhuzal,
zsebtelep, izzófoglalat (E10), izzó (E10, menetes), 
50 cm-es egyerû vezeték, 2 db gemkapocs, for-
rasztóón, szigetelôszalag, faragasztó, 
2 db 14 mm-es huzalszeg

Eszközök:
vonalzó, ceruza, illesztôfûrész, gérláda, szorítók, 
asztali fúrógép, Ø3 és Ø10 fafúró, csiszolópapír, 
csípôfogó, laposfogó, tûreszelô, olló, huzalcsupa-
szító fogó, forrasztópáka, kalapács, ár

Azelkészítésmenete:
Tervezés: Az alaplapon jelöld be az elemtartó (90 
x 80-as téglalap), a foglalattartó (30 x 30-as tégla-
lap) és az akadálypálya-tartó (40 x 30-as téglalap) 
he lyét!

Az elemtartót az alaplap széléhez illeszd! Raj-
zold be a keretet alkotó lécek helyét: a középsô 
léc 70 x 10 mm-es, a szélsô lécek 80 x 10 mm-es 
nagy ságúak.

A foglalattartó és a pályatartó minden oldala 
mel lett legyen legalább 10 milliméter szabad hely 
– ezek helyének megtervezésénél segít a fénykép.

A foglalattartó közepén jelöld ki a furat he-
lyét! Az alapon a foglalattartó és a zsebteleptartó 
kö zé is jelölj egy furathelyet – ezen keresztül fog 
fel jönni a vezeték az izzófoglalattól az elemig.

Az akadálypálya-tartón úgy jelöld ki a furatok 
he lyét, hogy az egyik átlón a közepétôl mérj ki 
10-10 millimétert – így a furatok között 20 milli-
méter lesz a távolság.

Elkészítés:A 40 x 30 x 20-as pályatartó elemet ra-
gasztón kívül szeggel is rögzíteni kell!

A szegek helyét az alap felsô oldalán jelöld be 
ár segítségével! A megcsiszolt pályatartó elemet 
ra gaszd a helyére, rögzítsd alulról a 2 db 14 mm-es 
huzalszeggel!

A pálya rögzítéséhez szükséges 2 db Ø3-as 
fu ratot a ragasztó teljes száradása után fúrd ki, 
hogy az biztosan egybevágó legyen a tartóban és 
az alapban! Ugyanekkor fúrd ki, szintén Ø3-as fú-
róval, a feljövô vezeték helyét!

Az alkatrészek helyének bejelölése az alaplapon
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Akadálypálya aljának hajlítása

A vezetékbôl vágj le 2 db 100-100 milliméteres 
darabot! Mindkettô végét csupaszítsd le 10-10 
mil liméter hosszan! A vezetékeket fûzd be az 
iz zófoglalat egy-egy fülébe, és sodord meg szo-
rosan, hogy biztosítva legyen a fémes érintkezés! 
Biztosabb kötést kapsz, ha a vezetékeket oda-
forrasztod a fülekhez!

Pálya bekötése

A pályát alulról felfelé 
he  lyezd be a tartóba! Mi-
elôtt teljesen betolnád, a 
fog lalathoz erôsített veze-
ték másik lecsupaszított ré-
szét tekerd fel szorosan az 
„U” középsô részére!

Elektromos 
kötések 
szigetelése

Rögzítsd szigetelôszalaggal a pálya bekötését, 
majd told fel a pályát a helyére! Az izzó két fülé-
nél is szigeteld a bekötést! A szabad vezetéket a 
furaton keresztül vezesd fel a zsebtelephez!

Ragaszd fel a lábakat az alaplap hátoldalára, 
pontosan a sarkokhoz illesztve!

A másik oldalon a pálya hu-
zalának rövidebbik részé-
  bôl – ha szükséges – csípd 
le a felesleget, és tû  re-
sze lôvel reszeld le a tar-
tó szintjéig! A hosszab-
bik részébôl laposfogó 
se  gítségével alakítsd ki 
az akadálypályát! A hu-
zal végét gömbölyítsd 
le tûreszelôvel, hogy ne 
okoz   hasson sérülést!

20 x 10-es fenyôlécbôl fûrészeld le az elemtartó 
keret részeit! A két hosszabb oldal 80 mmm, a 
rövidebb 70 mm. Figyelj a merôlegességre! Ra-
gaszd fel az elemtartó keret léceit!

A rövidebb léc kerül középre, ehhez illeszkedik 
két oldalról a két hosszabb. A teljes száradás után 
csiszold meg!

Mielôtt szétfûrészelnéd a 90 x 30 x 10-es lé-
cet, fúrd ki a 30 x 30-as részen Ø10-es fúróval a 
foglalat tartó helyét! A lábakhoz szükséges há-
rom szögeket egymás után gérládában vágd le! 
Csi szold meg az alkatrészeket csiszolópapírral!

Az alapon is fúrd ki a foglalat helyét Ø10-es fú-
róval! Helyezd be a foglalattartóba a foglalatot, 
és ragaszd a helyére a tartóelemet! A teljes szá ra -
dásig a felragasztott elemeket rögzítsd szorí tó val!

Laposfogó segítségével az 
50 x Ø3-as alumí ni um   huzal 
egyik oldalát hajlítsd meg 
„U” alakra úgy, hogy az „U” 
középsô része megegyezzen 
a tar tó két furatának tá vol-
ságával (20 milliméter).

Az elemtartó oldalait többféle módon is ki lehet alakítani, 
például úgy, ahogy azt a kép mutatja
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Az izzó elemre csatlakozó vezetékének végére 
is forrassz egy gemkapcsot, mert ezek segítségé-
vel könnyebb lesz a zsebtelephez csatlakozni.

Kipróbálás: Érintsd a pálca csupasz fém ré szét az 
akadály pá lyá  hoz! Ha az izzó világít, a játék mû-
kö  dô képes.

Vezesd végig a pálca kör alakú részét az aka-
dály pályán úgy, hogy ne érj hozzá az alumínium-
hu zalhoz! A pálca és az alumíniumhuzal kap-
csolóként mûködik, ha összeérinted ôket, az izzó 
fel villan.

Érdekesebb lehet a játék, ha izzó helyett züm-
mert használsz, mert a hang sokkal figyelemfelhí-
vóbb. Ebben az esetben figyelni kell a zümmer 
meg felelô irányú bekötésére.

Pálca elkészítése: A 20 x Ø3-as alumíniumhuzal 
egyik végén alakíts ki egy körülbelül 30 millimé-
ter átmérôjû kört oly módon, hogy azt egy fa rúd 
köré tekered! Addig hajlítsd, míg a huzal két szá-
ra egy egyenesbe nem esik – ahogy azt a kép is 
mu tat ja.

Pálca hajlítása – 1. lépés

A huzal hosszabbik szárát laposfogó segítsé-
gével hajtsd le merôlegesen!

Pálca hajlítása – 2. lépés

A rövidebb szárat csípd le csípôfogóval úgy, 
hogy az kört alkotva pontosan illeszkedjen a 
hosszabbik szárra! A maradék 300 milliméteres 
vezeték egyik végét 40 milliméter hosszan csu-
paszítsd le.

A lecsupaszított részt szorosan tekerd rá a pál-
ca nyelére. Az egész nyelet szigeteld le szi ge te-
lô szalag segítségével. A vezeték másik végét 10 
mil liméter hosszan csupaszítsd le. A lecsupaszított 
részt tekerd rá egy gemkapocs ra, és rögzítsd for-
rasztással!

Kör kialakítása

Pálca bekötése
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Elektromos modell
b) Szakadásvizsgáló készülék

 

D19

Különféle elektromos készülékeink vezetékeit 
gyak ran összetekerjük, amikor használaton kívül 
el rakjuk. Az összetekert vezetékek hajlamosak el-
törni, elszakadni, ami a szigetelés alatt nem lát-
ható. A vezetékek szakadását egyszerû eszközzel 
vizsgálhatjuk meg.

Alkatrészszükséglet:
1 db „AAA” jelû 1,5 voltos elem, 1 db kindertojás-
ban lévô tok, 1 db zümmer (a piros vezeték a 
po zitív, a fekete vezeték a negatív pólus), 2 db 
0,25 méteres, vékony vezeték, 2 db kis méretû 
kro  kodilcsipesz, szigetelôszalag. A zümmer egy 
feszültség hatására sípoló hangot adó jelzôkészü-
lék, elektronikai boltokban kapható. Az áram for-
rás nak megfelelôen alacsony feszültségût kell vá-
sárolni.

Eszközök:
csupaszolószerszám vagy kés, csípôfogó, lapos-
fogó

Azelkészítésmenete:
A vékony vezetékek végeit 1 cm hosszan csupa-
szold le! A zümmer vezetékvégeit szintén 1 cm 
hos szan csupaszold le!

A zümmer negatív vezetékének végére hajlíts 
kört, ezt a vezetéket illeszd az elem negatív végé-
re, és szigetelôszalaggal szorosan ragaszd oda!

Az egyik vékony vezeték egyik végét a zümmer 
po zitív vezetékvégével sodord össze, és szigeteld!

A másik vékony vezeték egyik végére hajlíts 
kört, az elem pozitív pólusához illeszd oda, és 
szigetelôszalaggal szorosan ragaszd oda! A szi ge-
te lôszalag felragasztása elôtt a vezetékeket össze 
is forraszthatod a tartósabb és biztosabb kötés 
érdekében. A két, szabadon maradt vezetékvégre 
erô síts egy-egy krokodilcsipeszt!

Az elkészült szakadásvizsgálót érdemes valami-
lyen tokba szerelni, erre a célra tökéletesen meg-
fe lel egy kindertojás tokja. A tok oldalán célsze-
rû nyílásokat vágni, másként nagyon halk lesz a 
készülék. A tokban a zümmert ajánlatos az egyik 
nyíláshoz igazítani.

Kipróbálás: A készülék mûködôképességét a kro-
ko dilcsipeszek összeérintésével ellenôrizd! Ha a 
zümmer megszólal, akkor jól mûködik a ké szülék.

Ez az eszköz néhány méter hosszúságú, áram-
tala nított vezeték ellenôrzésére alkalmas. A két 
kro kodilcsipeszt csatlakoztasd egy vezeték két vé-
gére! Ha a zümmer megszólal, akkor a vezeték-
ben nincs szakadás.

	

krokodil csipesz

1.5 V elem

kinder tojás tok

vékony vezeték

zümmer
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Év végi összefoglalás
Mit tartasz a legnagyobb sikerednek ebben az évben? 
Melyik alkotásodra vagy a legbüszkébb?

D20

Az elmúlt két évben megismerted a különbözô 
anya gok – papír, textil, fa, fémek, mûanyag – leg-
fon tosabb tulajdonságait, alakításuk alapvetô 
mû veleteit, szerszámait. Megismerted azt a fo lya-
matot, hogy a nyersanyagból hogyan lesz alap-
anyag, majd késztermék, illetve hogy az elhasz-
ná lódott tárgyak alapanyagait hogyan lehet 
új  ra hasznosítani. 

Munkálkodás

I.  Válasszátok ki a már megismert anyagok (papír, 
textil, fa, fém, mûanyag) közül azt, amelyik-
kel a leg szívesebben tevékenykedtetek! Dol-
gozzatok kis  csoportban, és lehetôleg minden 
csoport má sik anyagot válasszon!

 Gondoljátok végig, hogy milyen gyárakban, 
üze  mekben, mûhelyekben használják fel az 
adott anyagot!
 

Fémmegmunkáló szakmák

Gyûjtsetek, keressetek minél több olyan fog lal-
kozást, amely az adott anyaggal dolgo zik, a ki ter-
meléstôl egészen a késztermék hasz nálatáig! Vá-
lasszátok ki a számotokra leg ér dekesebbeket, és 
tudjatok meg róla minél többet! Nézzetek u tána a 
választott szakmával betölthetô mun ka kö röknek, 
el végzendô fela da toknak, a pályaalkal mas  sági 
fel tételek nek, a lehetséges tanulási utak  nak, illet-
ve hogy van-e a közeletekben olyan mun  kahely, 
ahol ezzel a képesítéssel el lehet he lyez  kedni!

Tárgykészítés során gyakoroltad, elsajátítottad 
a kézi anyagmegmunkálás leg fon  tosabb mû-
ve leteihez szükséges szerszámok cél szerû, bal-
e  setmentes használatát. Megtanultad, hogy 
ered ményes munkavégzés nem képzel he tô el kö-
rül tekintû tervezés, szervezettség nél kül. Közben 
a portfóliód is biztos sok új anyaggal, képpel gya-
ra podott.
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II.  Az évek során nemcsak a technológia válto-
zott, hanem a dolgozók munkakörülményei 
is. Tanulmányozzátok az egymás mellett lévô 

Régi gyárépület Modern gyárépület

D20		Év	végi	összefoglalás		

ké peket, és fogalmazzátok meg, hogy mi köti 
ôket össze! Melyik az a munkahely, ahol te is 
szívesen dolgoznál?

Textilgyár 1910 körül Modern textilgyár

Fémfeldolgozó üzem – ventilátorgyártás Fémfeldolgozó üzem – gépalkatrészgyártás
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Bútorgyár Nyomda

Kelme vágása szabászollóval Lézeres ipari textilvágó

III. A tanév utolsó órája arra is alkalmas, hogy 
megbeszéljétek az év elején tett, környezettu-
da  tosággal kapcsolatos fogadalmaitok tel je-
sí té sét. Mindenki lapozzon vissza a vállalásai-
hoz, és értékelje azok betartását! Közösen 

Ha sikerült találni olyan területeket, ahol lát-
ható eredményeket tudtatok elérni, már hasznos 
volt az éves munkátok, tettetek a fentarthatóság 
érdekében. A nyári szünetben a pihenés, nyara-
lás, a feltöltôdés közben se feledkezzetek el ar-
ról, hogy a környezettudatosság nem kampány, 
ha nem mindennapjaink része!

Vége a tanévnek

be  széljétek meg, hogy milyen változásokat 
ho zott a kör nye zettudatosági program, mi-
lyen eredmé nyei let tek! A csoport szavazással 
döntse el, hogy ki nek ítéli meg a legkörnyezet-
tudatosabb osz tály társ címet! 30
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Ember és környezete
Milyen hatások értek ma a környezetbôl? 
Ezek kellemes vagy kellemetlen hatások voltak?

T1

A környezet mindazon tényezôk összessége, 
a me lyek egy adott élôlényre tényleges hatással 
van   nak vagy lehetnek. Ebbôl a meghatározás-
ból sejthetô, hogy a környezetre sok-sok dolog 
bo  nyolult kölcsönhatása jellemzô, azaz e téren 
rend  szerben kell gondolkodnunk.

1. Sorolj fel olyan dolgokat, melyek nem részei a 
kör nyezetednek (azaz nincsenek és nem is le-
het nek hatással rád)!

Az emberre ható környezeti tényezôket három 
csoportra szokták osztani. Az elsô csoportba tarto-
zók a természeti környezet elemei. Ide sorolha tók 
például az élôvilág szereplôi, a kôzetek, az idô já-
rás, a Föld mágneses mezôje. Ezek már az emberi 
tár sadalmak kialakulása elôtt is léteztek, ám az 
em beri tevékenység is hat rájuk. Gondoljunk pél-
dául az egész Földre vonatkozó globális fel me le-
ge désre, általában a környezetszennyezésre vagy 
az erdôk kiirtására.

Útépítés erdôben

A második csoportba tartozó tényezôk alakítják 
a társadalmi környezetet. Az innen érkezô hatá-
sok a történelem során folyamatosan változtak. 
De a változás nem csak ilyen nagy idôléptékben 
lé nyeges. Az egyes emberek kapcsolata a többi-
ek kel élete során is sokat változik. Lényegében 
ezek a többi ember, az intézmények és a kultúra 
ha tásai az egyes emberekre.

A harmadik csoport tényezôi a mesterséges 
vagy technikai környezetet alkotják. Ezek a hatá-
sok a technika fejlôdésével folyamatosan vál toz-
nak. A mai ember számára talán a legfontosabb 
ha tások a technikai környezetébôl jönnek.

A fenti ábrán a nyilak azt jelzik, hogy az egyik 
„szereplô” hat a másikra, minden részbôl minden-
ho va mutat nyíl. Nézzünk néhány példát!
•  Egy embert megcsíp egy kullancs (a természeti 

környezet hatása az emberre).
•  Az ókorban a városok a folyók mentén alakul-

tak ki (a természeti környezet hatása a társa-
dal  mira).

•  Egy ember házat épít (az ember hatása a ter-
mészeti környezetre).

•  Gerincferdülése lesz valakinek a helytelenül 
kia lakított számítógépes munkahelye miatt 
(a tech nikai környezet hatása az emberre).

2. Keress további példákat mindegyik hatásra!

Az embert érô környezeti hatásokkal nagyon 
sok tudományág foglalkozik. A teljesség igénye 
nél kül néhány:

Társadalmi
környezet

Mesterséges
környezet

Természeti
környezet

biológia, 
fizika, kémia, 
geológia,
csillagászat

történelem, 
szociológia, 
pszichológia

mûszaki tudo má-
nyok: építészet, 
gépészet, 
elektronika

természeti 
környezet

társadalmi 
környezet

mesterséges, 
technikai környezet
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Minden tudományágnak van saját eszközrend-
szere és vizsgálati területe. A technika és ter vezés 
tantárgy leginkább a mesterséges kör nye zet és az 
ember kapcsolatával foglalkozik. A mesterséges 
környezet sajátos tulajdonsága, hogy a hatást 
gyakorló tényezôket az ember hozta létre, így a 
hatások befolyásolása is az embereken mú lik.

Kölcsönhatás	a	környezettel

Minden élôlény megpróbál válaszolni a környezeti 
ha tásokra. Sok állat odúba vagy barlangba hú zó-
dik védelmet keresve. Bizonyos állatok jelentô sen 
átalakítják környezetüket, például az egyes fo-
lyószakaszokat elrekesztô, hódvárat építô hódok.

Azonban tagadhatat lan, hogy közös kör nye ze-
tünkre a legnagyobb ha tást az emberi tevé keny -
ség fejti ki.

Az élôlények többsége az évezredek során kü-
lön bözô technikákkal alkalmazkodott a kör nye-
ze téhez. Az ember „trükkje” az, hogy a törté ne-
lem kezdete óta a szükségleteinek megfelelôen 
je  lentôsen átalakítja a környezetét.

Az ember környezetátalakító tevékenysége sok 
esetben komoly károkat okoz. Sajnos napjaink-
ban ezek a hatások már nemcsak a természeti 
kör  nyezet, hanem az ember számára is visszafor-
dít hatatlan káros következményekkel járnak. 
Csak néhány példa. A meggondolatlan erdôtele-
pí tések, illetve a behurcolt idegen növényfajok 
miatt nô az allergiás megbetegedések száma. Bi-
zo  nyos terüle tek alkalmatlanná válnak az emberi 
élet re a szennye zett víz és talaj miatt.

Emberi tevékenység által tönkretett terület

De nem csak negatív példák vannak. Hollandia 
neve összenôtt a szélmalmokkal és a tulipánok-
kal. Azt azonban nem mindenki tudja, hogy a szél -
malmokat nemcsak a gabona ôrléséhez vagy a fa-
fûrészeléshez használták, hanem a víz szi vattyú-
zá sához is. Nagy szerepet játszottak abban, hogy 
a tenger visszaszorításával növeljék a ter môföld 
te rületét.

Szélmalmok és tulipánok (Hollandia)

A magyarországi Tisza-tó – eredeti nevén Kis kö-
rei-víztározó – létrehozásával a Tisza szabályo zá-
sán kívül a térség energiaellátását is meg kí vánták 
oldani. Ma már turisztikai központ is, a Hor tobágyi 
Nemzeti Park része.

Tisza-tó

A közeljövô fontos – talán az egyik legfonto-
sabb – kérdése, hogy a technikai fejlôdést sikerül-e 
olyan mederben tartani, hogy az ne okozzon ka-
taszt rofális károkat a természeti környezetben.

Egyszerûnek tûnô, de nem járható út a techni-
kai eszközök használatának elvetése. A mai kor 
embere természeti és társadalmi környezetében 
már nem élhet technika, illetve technikai ismeret 
nélkül. Másképpen kifejezve: a jövô emberének 
környezettudatos technikahasználóvá kell válnia.

Munkálkodás

Elemezzétek az alábbi rajzot, amit a melléklet-
ben nagyobb méretben is megtaláltok! 
Beszéljétek meg, hogy milyen környezeti hatá-
sokat figyelhetôk meg rajta!
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Mit kezdjünk a hulladékkal?
Mi jut eszedbe a rajzról? Milyen címet adnál neki?

T2

Energetikai hasznosítás

4.

2.

Újrahasználat
1.

Megelôzés

3.

Hasznosítás

5.

Deponálás (lerakás)

A nyitóképen lévô ábra címe „Hulladékhierar-
chia”, és a hulladékok kezelésének lehetôségeit 
mutatja be fontossági sorrendben. Ezzel az áb rá-
val már találkozhattál az 5. osztályos Techni ka és 
tervezés tan könyv ben. Most ismerkedjünk meg 
közelebbrôl a dobogón állókkal, az elsô he lye  zet-
tôl az utolsóig.

Megelôzés

A megelôzést tekintjük a hulladékgaz dál-
kodás elsô lépésének, hiszen az a hul la dék 
okozza a leg ke  vesebb gondot, ami nem is 
keletkezik. A hulladékképzôdés megelôzé-
sének lehetséges módjai:

Újrahasználat	

Ez esetben az adott terméket, cso  ma golást 
– át alakítás nélkül – új ra ugyanarra a feladat ra 
le  het hasz     nálni, mint amire eredetileg gyár -
tot      ták. Ennek leggyakrabban emlege -
tett példája a visszaváltható be té tes üveg. 
De ide tartozik az is, ha a meg hi  bá so-
dott készüléket meg    ja víttatjuk és to vább 
használjuk, vagy ha a meg unt, számunkra 

Hasznosítás	

Hasznosításnak lehet tekinteni, ami-
kor egy tárgyat némi átalakítás után 
más formában, más feladatra át-
  a la kítva használunk, például ami kor 
raklapokból készítünk kerti bútort.

A háztartásokban keletkezô hul la dékok körül-
belül 35%-a ipari méretekben is anyagukban újra-
hasznosítható, va gyis papír, textil, mûanyag, üveg 
vagy fém. A hul ladékok hasznosításának feltétele, 
hogy a különbözô típusú hulladékokat külön-kü-
lön gyûjt sük. Sajnos ezek egy része is a háztartási 
sze  métben végzi, mert csak alig 17%-át gyûjtjük 
el különítetten (idegen szóval: szelektíven).

A szerves anyagok ártalmatlanításának leg-
jobb módja a komposztálás, azaz a megfelelô 
körülmé nyek közötti lebontás. Ez is újrahaszno-
sítás, mert a folyamat végén felhasználható 
a nyag, termôtalaj lesz belôle. Ráadásul komposz-
tálni akár la kásban, erkélyen is lehet. Kapható 
olyan kis mére tû komposztálóvödör, ami elnyeli 
a szagokat. Az érés után tartalma a földbe ásva 
hu muszos talajjá alakul, amibe lehet virágokat, 
esetleg fû szernövénye ket is ültetni.

Beltéri komposztálóvödör 

•  A termékek csomagolásából adódó hulladékok 
mennyiségének csökkentése. Ezt a betétdíjas 
termékek alkalmazásával, valamint a kisebb 
környezeti terhelést okozó anyagok használa-
tával lehet elérni. A papírból készült csoma-
golóanyag sokkal hamarabb lebomlik, mint 
egy nejlonzacskó. Fontos, hogy kerüljük a fe-
lesleges csomagolást, például bevásárláskor vi-
gyünk magunkkal textiltáskát vagy kosarat, és 
akkor nem kell mûanyag szatyrot venni.

•  Hosszú élettartamú, javítható termékek alkal-
ma zásával elérhetô, hogy kevesebbszer kell  -
jen új eszközöket vásárolni. Így a csomago-
ló   anyagokból és az elhasznált eszközökbôl 
szár   mazó hulladék mennyisége is csökkent he tô.

•  A fogyasztás mérséklésével, a tudatos termék-
választással is csökkenthetô a hulladékok 
mennyi sége.

már fe  les le gessé vált tárgya kat elajándé koz  zuk, il-
letve eladjuk.
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Energetikai	hasznosítás	

Az energetikai hasznosítás a hul-
ladék megfelelô körülmények kö-
zötti elégetését jelenti. A hulladék 
bizonyos részei éghetôek, így ezek 
energiatermelésre is használhatók.  
Az égetés másik elônye, hogy a ve-

szélyes hulladékokat is több nyire ártalmat lanítani 
tudja. Hátránya, hogy az égetés során keletkezô 
gázok szennyezik a környezetet, ha az égetô füst-
szûrô berendezése nem mûködik megfelelôen. Az 
elégetett anya gok kal azonban nyersanyagokat 
veszítünk el.

Deponálás	(lerakás)	

A hulladéklerakás – deponálás – áll 
a fontossági sorrend utolsó he lyén. 
Ez a hulladékok megfelelô kö rül-
mények közötti, többnyire vég   le ges 
tárolását jelenti. Ennek so rán a ve-
gyes hulladékot egy jól elhatárolt 
te rületre szállítják, és ott egy vizet 

át nem eresztô anyaggal bélelt gö dör  ben lerak-
ják. A lerakónak olyannak kell lennie, hogy az 
ott tárolt anyag ne szennyezhesse a kör nyezetet. 
Ez sokszor igen költséges megoldást je lent, mert 
nagy a helyigénye, a lerakott anya gok esetleges 
késôbbi újrahasznosítása drága, a kör nye zetet 
porral és bûzzel szennyezi.

A háztartási hulladékok legfeljebb 35%-ának 
kel  lene a lerakóba kerülnie, de ez a szám a va ló-
ság  ban sokkal nagyobb.

A fenntarthatóság, a saját jövônk érdekében 
fon tos cél, hogy a háztartási hulladékok meny-
nyi   sé ge csökkenjen. Azt is el kell érni, hogy a ke-

Munkálkodás

Beszéljétek meg közösen vagy kisebb csopor-
tokban, hogy ti, személy szerint mit tudnátok 
tenni a hulladék mennyiségének csökkentése, 
az újrahasználat vagy a hasznosítás érdekében.

Ilyenekre gondolunk:
–  Jobban vigyázok az iskola bútoraira, hogy 

ne menjenek olyan hamar tönkre.
–  Vigyázok az iskolaszereimre, nem hagyom 

el a dolgaimat.
–  Figyelek arra, hogy a technika és tervezés 

tan órán úgy dolgozzak, hogy minél keve-
sebb hulladék keletkezzen.

–  Az uzsonnámat nem eldobható csomagolás-
ban, hanem elmosható dobozban hozom.

–  Az italautomatából nem eldobható pohár-
ba, hanem a saját poharamba töltöm az 
inni valót.

–  Szelektíven gyûjtöm a szemetet, és erre fi-
gyel meztetek másokat is.

–  Az almacsutkát a komposztálóba dobom.
–  Csapvizet iszom, így nem vásárolok PET-pa-

lackba töltött vizet.
–  Étkezéskor annyi ételt veszek ki magamnak, 

amennyit meg is tudok enni.

Nektek biztos lesz még rengeteg, ezek nél 
sok  kal jobb ötletetek is. Ezeket mind ír já tok 
fel, és tûzzétek fel egy nagy táblára. O lyan 
vállalásokat keressetek, amelyeket nem kam-
pány szerûen, hanem folyamatosan kell csi -
nál ni. Ezután mindenki válasszon ki öt o lyan 
fogadalmat, amit az egész év során be tud tar-
tani. Egy fogadalmat természetesen többen is 
vá laszthatnak. Írjátok fel ezeket a füzetetek-
be! Év végén lapozzatok vissza, és közösen be-
szél jétek meg, hogy kinek mennyire sikerült 

A háztartási hulladékok 
összetétele

letke zô hulladékok közül csak azok kerüljenek 
elé  getés re vagy a lerakóba, melyek már semmi 
más ra nem használhatóak. De errôl nem beszélni 
kell, ha nem cselekedni!

azokat betarta-
ni. Akinek a leg-
job ban si ke  rült, 
meg  kap hatja a 
leg  kör nye zet-
tu   da to sabb osz -
tály    társ cí met.
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Munkavégzés
Van olyan idôsebb rokonod, ismerôsöd, akinek 
gyakran fáj a lába vagy a háta, nehezen tud mozogni?

T3

Az idôsebbek a szervezetük „elhasználódása” 
miatt nehezebben tudnak mozogni, ami gyakran 
még a mindennapi tevékenységük elvégzését is 
gá tolja. Az évtizedes megterhelés a mozgásszer-
vek kopásához vezet. A biológiai öregedés elke-
rül hetetlen, de lassítható.

Már most sokat tehetsz azért, hogy ezt a folya-
ma tot lelassítsd. Figyelj arra, hogy minden tevé-
keny ségedhez megtaláld a megfelelô eszközt és 
a lehetô legkevesebb izommunkát igénylô test-
tartást és mozdulatsort.

Az emberi munkavégzés törvényszerûségeivel az ergonómia tu
do  mánya foglalkozik. Kutatásai középpontjában az „elfáradás

men tesen végezhetô” munka feltételeinek meghatározása, azaz az 
op timális munkamódszerek és optimális munkahelyi környezet ki 
ala  kítása áll.

Az emberi test minden mozdulata az izmok 
mû  ködésének eredménye. Nyugalmi állapotban 
az izmok feszültségmentesek, lazák, a vérkerin-
gés normális. Terhelés, például munkavégzés ese  -
tén az izmok megfeszülnek, a vérnyomásérté kek 
nônek. A kedvezôtlen testtartás lehetséges kö-
vet kezménye a megnövekedett energiaigény, a 
vér keringési rendszer nagyobb igénybevétele, a 
ko  rai kifáradás, hosszabb távon az egészségká ro-
so   dás, például az ízületek, csontok torzulása.

A	munkakörnyezet	kialakítása

A te munkahelyed elsôsorban az iskola, és az 
otta ni „munkát” leggyakrabban egy széken 
ülve vég zed. Az ülô testtartás elônye, hogy a 
kezek sza badon mozognak, a láb nem nagyon 
fárad. De az ülô testtartás is sok izmot és ízüle-
tet vesz igénybe.

Az emberi test a dinamikus, erôteljes moz-
gás ra, az állásra vált alkalmassá, igazán pihenni 
fek vô helyzetben képes. Ezért szinte lehetetlen 
meg felelô széket tervezni. A jó ülôhely kiala kí-
tá sának kulcskérdése a gerinc megfelelô hely-
ze te. A csecsemô még egyenes gerinccel szü -
le tik, csak a felüléssel, a mászással, a járással 
együtt alakul ki a gerincoszlop jellegzetes S 
alak ja. A görbületek teljes kialakulása csak a 
ser   dülôkorban és utána fejezôdik be. Ezért sem 
min  degy, hogy milyen az a szék, amin ülsz.

Álló testhelyzetben a vázizomzat tartja a felsôtestet, üléskor 
azon ban ez nem mûködik, ezért a szék támlájának kell azt meg

tá masztania. Állás közben az izomzat mozgásban van, egyenletes 
az igénybevétele, míg merev ülésnél az igénybevétel statikus, így a 
sej tek kevés oxigént kapnak. Ezért kell a mozgásgazdag ülés. Állás 
köz ben a lábak vérkeringése egyenletes, ülésnél a fenék és a comb 
nyo másnak van kitéve, ami gátolja a vérkeringést. 

A	megfelelô	ülés	jellemzôi:

•  A gerincoszlop oldalról néz-
ve ívelt és kissé elô re dôlt.

•  A felkarok – laza tartás-
ban – közel függôlegesek.

•  Az alkaroknak vízszin tes 
hely zetben kell lenni ük az 
asztallap magas sá gá ban.

•  A combok közel vízszinte-
sek.

•  Az alsó lábszárak kényel-
mesen, közel függôlege-
sen állnak.

•  A talpak kényelmesen meg támaszkodnak a 
pad  lón vagy a lábtáma szon.
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Munkálkodás

Ellenôrizzétek, hogy az a szék, amin ültök, er-
go nómiai szempontból megfelelô-e! Ha lehet-
séges, állítsátok be a megfelelô ülésmagas sá got! 
Fogalmazzátok meg, hogy mely szempontok   -
nak felel meg, és melyeknek nem!

Válasszátok ki a csoport legmagasabb és 
leg alacsonyabb tagját, és állapítsátok meg, 
hogy mekkora különbség van a számukra 
meg felelô székek között!

Nem elég a helyes 
ülés, az asztal magas sá -
gának is megfelelô nek 
kell lennie. Nem meg-
felelô magasságú asz -
talnál nem lehet he lyes 
testtartásban dol  gozni, 
étkezni.

A munkafelület magasságát úgy kell megvá-
lasztani, hogy az a dolgozó könyökmagas-
sá gában legyen. Ha munkavégzéshez nem 
víz   szintes, hanem lefelé irányuló mozdulat 
szük  séges – mint például gyúrásnál –, kb. 10-15 
cm-rel alacsonyabban legyen a felület.

Az olyan munkát, ami kevesebb erôt vagy na-
gyobb pontosságot igényel, esetleg hosszabb 
ideig tart, ülve végezzük! Erôt és helyet igény-
lô munkáknál (például fûrészelés, vastagabb, 
ke ményebb anyagok vágása stb.) jobb az álló 
mun kavégzés, mert ilyenkor több izomcsoport 

303050
Kartávolság Vállszélesség Alkarhossz

Optimális munkaterület

Belső fogási tér

Külső fogási tér

A jó és megfelelô megvilágítás a mindenkori 
feladattól függ. Finom munkákhoz, ahol szüksé-
ges a szemkontroll (pl. varrás, írás, olvasás), a tárgy
és a szem optimális távolsága 25–40 cm. A szük-
séges megvilágítási erôsség a tárgy nagyságától 
függôen változik. Minél nehezebb a látási fel-
adat, minél kisebbek a részletek és minél cseké-
lyebb a kontraszt, annál inkább növelni kell a 
megvilágítás erôsségét. A rossz megvilágítás, 
a kevés fény, a tükrözôdés, az árnyékok, azaz 
a nem megfelelô látási körülmények miatt a 
szem izomzata idô elôtt kifárad, majd fejfájás, 
idegesség jelentkezik, a teljesítmény romlik.

A jó szék háttámlája megtámasztja a fel sô-
testet a gerincoszlop 4–5. csigolyájánál, a lapocka 
alatt, a gerincoszlop legnagyobb haj la tánál. Ez 
a távolság az ülôlaptól általában 18–24 cm közé 
esik. Ülôlapja elég széles és mély – a szélének 10 
centiméterrel a térdhajlat mö gött kell lennie –, 
enyhén lejt, az eleje kissé le kerekített. Nem tapad 
a padlóra, hogy könnyen fel lehessen állni róla. 
Magassága 44–54 cm között állítható, hogy a 
talp derékszögben vagy kissé behajlítva teljes 
egészében leérjen a ta lajra. Amennyiben az asz-
tal magassága nem te szi lehetôvé, hogy a talp 
leérjen a padlóra, láb támaszt kell alkalmazni. 
Az a lábtámasz, amely a székhez van rögzítve 
(pl. bárszék), nem meg felelô, mert nem biztosít 
a lábnak elegen dô mozgási szabadságot.

kap csolható be a munkába, azaz nagyobb erôt 
le het kifejteni.

A munkapad anyaga, kialakítása meg kell, hogy 
feleljen a rajta folyó munka jellegének. Méreté-
nek igazodnia kell a használó testi adott sá gaihoz. 
A munkalapok hosszának és szélessé gé nek meg-
ál lapításánál elsôdleges szempont az úgynevezett 
fogásitér, ami elsôsorban a munkavégzô karjá nak 
hosszúságától függ. A fo gási téren belül is meg-
különböztetünk úgyne ve  zett „belsô” és „kül sô” 
fogási tereket. A belsô fo gási tér a behaj lí  tott kö-
nyökkel, a külsô fogási tér a kinyújtott ka rok kal 
elérhetô terület. Normális munkavégzés a bel sô 
fo gási térben történhet. Nagy figyelmet igény-
lô munkákhoz a test elôtti, a fel karok által elér-
he tô terület az optimális. A külsô fogási tér ben 
– karnyújtásnyira – a munkavég zés hez szüksé ges 
szer számokat, eszközöket lehet elhelyezni. Ez azt 
je lenti, hogy a munkaasztal szélessége 50-60 cm, 
hosszúsága 90 és 130 cm kö zött van.

A megvilágításerôsség annak a mértéke, hogy egy adott felület
re mennyi fény jut. Mértékegysége a lux (lx).

A munkavégzés az átlagosnál nagyobb oxi-
génfelvétellel jár, amit zárt térben szellôztetés
sellehetbiztosítani.
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Munkamódszerek

Kerülnikellafejfelettvégzettmunkát, például 
tár gyak felrakását vagy levételét magasabb 
pol cokról. Ilyen esetben létrát vagy fellépôt kell 
hasz nálni.

Egy magasra  helyezett áru 
az üzletben

Nehéz tárgyat csak 
egyenes háttal, hajlított 
térddel, lassú, egyenletes 
felemelkedéssel sza bad 
megemelni. A ter het 
min dig biztonsá go  san, 
va gyis egész te nyérrel 
meg markolva kell meg-
fog ni.

A helyes teheremelés 
módszere

Állj a teher mellé 
kis sé szét ter pesz-
tett lá bakkal! He-
lyez kedj ki e gyen-
sú lyozott gug go ló 
hely  zetbe, egye ne-
sítsd ki a há ta dat, 
fe szítsd meg a hát- 
és has  izmokat!

A lábak kie gye ne-
sí té sével emeld fel 
a ter  het!

Egyenesítsd 
fel a fel   sô tes-
ted!

1. 2. 3. 

Ügyelni kell arra, hogy a teher középpontja 
a lehetô legközelebb legyen a testhez. Nagy 
tö megû, terjedelmes terhet nem a test elôtt, 
ha nem vállon vagy háton kell szállítani. A hát 
szál lítás közben sem görbülhet. A kézben való 
szál lításnál jobb megoldás a kerekes, görgôs 
szállítóeszköz használata.

Munkálkodás

I.  Nézzétek meg az ábrákat, és fogalmazzá-
tok meg a helyes és hibás testtartás közötti 
különb séget!

II. Nézzétek meg a képeken látható teherszál-
lítási módokat! Rakjátok sorrendbe asze-
rint, hogy melyik veszi igénybe legjobban a 
szervezetet! Kezdd a leginkább megterhe-
lô vel!

1. 2.

3. 4.

A túl gyors vagy túl lassú mozdulatok idô elôtti 
elfáradáshoz vezetnek, ezért figyelni kell az op
timális munkavégzési sebességre is. A munka 
során fellépô fáradtságérzet a szer ve zet véde-
kezô és jelzô funkciója. Ekkor csökken a figyelem, 
a mozdulatok koordinálatlanná válnak, nagyobb 
a hibázás és a balesetek veszélye. A kifáradás pi-
henôszünetek közbeiktatásával, más-más tel je-
sít ményt megkövetelô, más-más izomcsoportot 
megmozgató munkával megelôzhetô. 
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Eszközök kiválasztása
Melyek az eredményes munkavégzés feltételei?

T4

Minden tevékenységhez meg kell találni a meg-
felelô eszközt és a lehetô legkevesebb izommun-
kát igénylô testtartást és mozdulatsort. Egy rosszul 
megválasztott eszköz vagy egy jó eszköz helyte-
len használata feleslegesen terheli a szervezetet, 
sôt egészségünk vagy az eszköz is károsodhat.

Milyen	a	jó	szerszám?

A kiválasztott eszközzel szemben támasztott el-
várások:

•   Elvégezhetô legyen vele az a feladat, amire 
ter vezték, azaz feleljen meg a funkciójának.

 Egy rossz minôségû szerszámmal nem lehet 
jó munkát végezni. Legyen használható álla-
potú, például vágáshoz, fúráshoz éles, meg-
fe lelô méretû (pl. szereléshez, fúráshoz), ép 
szer kezetû. Alkalmas legyen a kívánt mûvelet 
szükséges minôségben való elvégzésére.

Kés élezése

•   Használata a lehetô legkisebb erôkifejtést 
igény li.
A kézben tartott szerszám legyen könnyû! 
A kis  gépek kezelése legyen egyszerû! A kézi-
szer  szá mok markolata legyen megfelelô vastag-
sá   gú, hosszúságú és alakú a könnyû használha-
tó  ság ér de kében.

Sövényvágó

•   Méretei igazodjanak a megmunkálást végzô 
test részhez, illetve a munkát végzô mére tei hez.

A jól kialakított szerszám nyelének alakja 
iga    zodik a kéz természetes tartó helyzeté-
hez. Figye lembe veszi, hogy a használója 
jobb- vagy bal kezes.

Ergonomikus egér

•   Legyen biztonságosan használható.

A szerszámok markolata legyen megfelelô ér -
des ségû, vagy fedje védôburkolat, hogy hasz  -
ná lója elkerülhesse a megcsúszást és a be csí pô-
dést. Az elektromos készülékek és elekt romos 
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szerelôszerszámok legyenek megfelelôen szi ge-
telve, védjenek az égési sérülések és az áram-
ütés ellen.

A szerszámok elhelyezésénél – helyük kiválasz-
tásánál – a biztonságon kívül figyelni kell arra is, 
hogy az elôkészülethez, rendra kás hoz minél ke-
vesebb idôre legyen szükség. A gyakran használt 
anyagok, szerszámok le gye  nek könnyen elér-
hetôk. A szerszámokat rend sze resen kell elle n-
ôrizni és karbantartani.

Szerszámok tárolása

Új	eszközök	kiválasztásának	lépései

1.Igényfelmérés

Az igényfelmérés célja az elvégzendô feladat 
minél pontosabb tisztázása. Az elsô, amit el kell 
dönteni, hogy valóban szükség van-e az adott 
gép re, nem lehet-e a feladatot a már meglévô 
esz közeinkkel megoldani. Ha új gép vásárlása 
mel lett döntünk, fel kell mérni, hogy milyen 
gya korisággal, mennyi ideig fogjuk a gépet 
hasz nálni.

Egy példa: a láncfûrészek három nagy csoportba sorolhatók: 
hobbi középkategóriás és profi gépek. Ha csak a téli tüzelôdet 

akarod felvágni, esetleg a kertedben lévô gyümölcsfákat rendben 
tartani, elég a hobbikategória. Ha néhány hektár erdô tulajdonosa 
vagy, akkor középkategóriás gépet válassz! Ha viszont favágással 
keresed a kenyered, profi gépre van szükséged. Ha csak egyetlen 
kisebb tuskót akarsz széthasítani, elég egy balta is.

Láncfûrész

Alkalmi használatra kell 
vagy rendszeres te vé keny-
ség hez? Érdemes-e, gazda-
sá gos-e meg  vá sárolni a kí-
vánt eszközt, vagy célsze rû 
inkább köl csönözni a fela dat 
elvégzésének idejé re? Al-
kalmi használathoz in kább 
többféle mû ve letre ké pes 
univerzális eszközt, rend-
szeres te vé kenységhez egy 
mûveletre alkalmas cél szer-
szá mot érdemes besze rezni.

Univerzális szerszám

2.Akínálatértékelése

Egy adott géptípusból általában nagy a válasz-
ték. Soha nem lehet kizárólag prospektusok és 
ár ajánlatok alapján dönteni. Minél drágább 
egy gép, annál fontosabb a megbízhatóság, 
ami vonatkozik árura és üzletre egyaránt. Jó 
aján  lólevél lehet egy igényes gyártó márkaneve 
vagy az, ha ismerôseid régóta, megelégedéssel 
használják. Gépet, elektromos berendezést so-
ha nem szabad piacon vagy idôszakos árusoktól 
vá sárolni. Csak hatóságilag bevizsgált terméke-
ket szabad megvenni!

Melyiket válassza?

Az interneten sokféle tájékoztatás segít az egyes termékek érté
ke lésében. Léteznek tesztek, melyek összehasonlítják az azo

nos feladatra tervezett gépeket. A használatba vett terméket sok
szor értékelik a vásárlók. Ezekbôl is nagyon sok, a vásárlói döntést 
befolyásoló információt lehet kiolvasni.

Az interneten olyan weblapok is vannak, amelyek összehason
lítják egy adott termék árát a különbözô boltok kínálatában. Vá
sár lás elôtt mindenképpen érdemes ezeket is megnézni, hogy a 
ki választott termékhez a legolcsóbban lehessen hozzájutni. Ezeken 
az oldalakon az adott bolt megbízhatóságáról is lehet információkat 
sze rezni a vásárlói értékelések alapján.
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Több azonos rendeltetésû gép közötti válasz-
tásnál össze kell hasonlítani a mûszaki jellem zô-
ket, például teljesítmény, energiafogyasztás, a 
gép mérete, súlya, helyigénye, mennyi ideig üze-
mel tethetô folyamatosan, várható élettartam, 
hány év garanciát biztosít a forgalmazó, van-e, 
illetve kapható-e hozzá cserealkatrész. Az alap-
feladaton kívüli funkciók, többletszolgáltatások 
csak akkor jelentenek elônyt, ha azok valóban ki-
használhatók.

Csak olyan gépet szabad megvenni, amelynek 
van garancialevele és magyar nyelvû használa ti 
utasítása. Ne vásároljunk olyan gépet, ami nem 
ja vítható, aminek nincs szervizhálózata, nem kap-
ha tó hozzá pótalkatrész. Fontos a gép kezelhetô-
sége, a feliratok, ikonok egyértelmûsége, a ma-
gyar nyelvû menürendszer.

A háztartási gépeket 2011 óta az egész Európai Unióban ener
ge tikai osztályokba sorolják, melyet az úgynevezett energia

címke tartalmaz. A leghatékonyabbak korábban az „A” besorolású 
készülékek voltak. Késôbb megjelentek az A+os készülékek, melyek 
még jobban hasznosítják a bemenô energiát, majd betiltották az 
„energiafaló” modelleket. Ezért 2020ban újfajta címke jelent meg 
a háztartási nagygépek majdnem mindegyikén.

Energiacímke a terméken

Munkálkodás

Csoportmunkában gyûjtsetek az internetrôl 
energiacímkéket a mosó-, mosogatógépekrôl, 
hû tôszekrényekrôl. Tanulmányozzátok azok 
tar talmát! Nézzétek meg, hogy az energiaha-
té   konyságon kívül még milyen adatokat tar-
tal  maznak. Értelmezzétek azokat!

2011-ben a háztartásokban lévô nagygépek 
(például a mosógépek, hûtôgépek) még az 
ener giafaló alsóbb (E, F, G) kategóriába tartoz-
tak. A készülékek egyre hatékonyabbak lettek, 
és megjelentek az A+, A++, A+++ besorolású 
gé pek is. 2020-ra a háztartások 90 százaléka 
legalább A osztályba tartozó gépeket szerzett 
be, és egyre nehezebb lett különbséget tenni 
a készülékek energiafogyasztási szintjei között.

A 2021-tôl kötelezô új energiacímkén a készülé-
kek besorolása A-tól G-ig terjed. Az új címkén is az 
addig ismert színes jelölések vannak: a legkevés-
bé hatékony osztályt továbbra a piros csík, míg a 
leghatékonyabbat a zöld csík jelöli. Ugyanakkor 
a gépeknél új teljesítményértékeket határoztak 
meg, szigorúbb szabvánnyal és tesztelési módszer-
rel kategorizálják a gépeket.

Mosógép kezelôpanelja

Háztartási nagygépek
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Az elektromos áram 
veszélyei
Hallottál már olyan lakástûzrôl, amit az elektromos 
hálózat hibája okozott?

T5

A lakástüzek között az elektromos eredetûek az 
elôkelô második helyet foglalják el. Ezek egy ré-
szét hibás elektromos eszközök, berendezések 
okoz  zák. A hibás készülékek túlmelegedhetnek, 
és tü zet okozhatnak. A másik gyakori ok egy rosz-
szul el végzett bekötés vagy a régi, elavult elekt ro -
 mos hálózat, amit nem a mai kor megnöveke-
dett terhe léséhez terveztek. Ezek a tüzek egy kis 
oda  figyeléssel megelôzhetôek. Az elektromos 
há   lózat hibájára utal, ha gyakran pislákolnak a 
lám  pák, vagy egy készülék bekapcsoláskor sister-
gô hangot hallasz. A szikrázó konnektor vagy az 
égett kábel szaga már sokkal komolyabb problé-
má  kat jelez.

Soha ne használjatok olyan készüléket, amely-
nek nem ép a vezetéke, csatlakozója! Ne csat la-
koz tas  satok készüléket olyan dugaszo ló aljzatba 
(kon    nektorba), amelyik sérült vagy nem illeszke-
dik szilárdan a falba. Ha ilyet tapasztaltok, akár 
otthon, akár az iskolában, feltétlenül je lez zé  tek 
egy felnôttnek, aki szakemberrel át vizs gál tat ja a 
hálózatot, megjavíttatja a hibákat. Segít a meg-
elôzésben, ha nem használunk túl sok fo gyasz-
tót egyszerre, ha a nem használt készülé ke  ket 
áramtalanítjuk, például a telefontöltôt hasz  ná-
laton kívül nem hagyjuk a csatlakozóba be  dugva.

Sérült burkolatú 
vezeték

Töltôn hagyott 
mobiltelefon 
szétégett 
csatlakozója

Fizikai	alapismeretek

Az elektromos áram töltéssel rendelkezô ré szecs -
kék áramlása egy vezetô anyagban. Az elekt ro-
mos áram egyenáram (DC) és váltóáram (AC) for-
májában létezik. Egyenáramnál a ré szecs kék egy 
irányban áramlanak, váltóáramnál fo lya ma to san 
változik az áramlás iránya. Az ele mek és az akku-
mulátorok egyenáramot szolgál tat  nak, az elekt-
romos hálózat váltóáramot.

Minden anyagnak van egy olyan tulajdonsá ga, 
amely megmutatja, hogy mennyire képes ve zetni 
az elektromos áramot. Ez mûszerrel mér hetô, és 
el lenállásnak nevezzük. Mértékegysé ge az ohm. 
Az áramot jól vezetô anyagoknak ala csony az el-
len állásuk, a szigetelôanyagoké magas.

Munkálkodás

Mérômûszerrel mérjétek meg a csoportból 
legalább két tanuló szervezetének ellenállá-
sát! (Az ellenállásmérô mûszer nem veszélyes.) 
Végezzétek el a mérést akkor, amikor a tanu-
lók keze száraz, és ismételjétek meg akkor is, 
amikor a kezük vizes! Jegyezzétek fel a mért 
ér tékeket, és fogalmazzátok meg a mérések 
ta pasztalatát!
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Élettani	hatások

Az áram az emberre is veszélyes, mert azemberi
test vezeti az elektromos áramot. Áramütésrôl 
akkor beszélünk, ha az emberi test két pontja 
között áram folyik át. Áramütés során többféle 
hatás léphet fel: égési sérülés, izom-összehúzódás, 
keringésleállás. A káros hatások nem mindegyike 
jelentkezik azonnal. Az áram okozta sérülések sú-
lyossága az átfolyó áram erôsségétôl, az áramütés 
által érintett szervektôl – az áram által bejárt út-
tól – és az áramütés idejétôl függ.

Elektromos baleset korábban is érhette az embert villámcsapás 
for májában. Az elektromos áram felfedezése után az elsô halá

los áramütés 1879ben történt, Párizsban. Manapság a világban 
évente 100 000 ember közül átlagosan 70 szenved áramütést, akik
nek a 20%a gyermek.

Az átfolyó áramerôsséget a testre jutó feszült-
ség és a test ellenállása határozza meg. Az el-
len  állást a bôr állapota és az érintkezô felület 
nagy  sága befolyásolja. A száraz, ép bôrfelület el-
len állása még elég magas, ami nedves, például iz-
zadt bôrfelületnél századrészére csökken. A vi zes 
bôr nek (pl. fürdés, úszás után) gyakorlatilag nincs 
ellenállása, mint ahogy a nyálkahártyának sem.

Fôleg gyermekeknél gyakoriak a nyálkahártyasérülések, amit a 
szájba vett és elrágott elektromos vezeték okoz. Az ilyen égés 

mélyre terjed, és komoly következményei lehetnek. Ezért is tilos 
például a zsebtelep két pólusát a szájhoz érinteni, megnyalni.

Az áramütésnél a legveszélyesebbek a szíven, 
a tüdôn és az agyon áthaladó áramutak. Kevésbé 
veszélyes, ha az áram nem érint létfontosságú 
szer vet. Minél tovább folyik a testen keresztül az 
áram, annál nagyobbak a káros hatások.

A villámcsapás 1 000 000 V feletti feszültségû és 200 000 A fe
letti áramerôsségû egyenáram, de annyira rövid ideig, mindös z

sze 12 ezredmásodpercig tart, hogy a hômérséklet jelentôs növeke
dése ellenére az áldozatok nagy része nem szenved égési sérülést.

Az egyenáram egyszeri izom-összehúzódást 
okoz, amely gyakran eltaszítja az áldozatot az 
elek t romos forrástól. Váltóáram esetén az is mét-
lôdô, váltakozó izom-összehúzódás meg aka dá-
lyoz  hatja az áramforrással történô érintke zés 
meg szün tetését.

A háztartásokban használt 230 Vos, 50 Hzes váltakozó fe
szült ség már néhány tizedmásodpercen belül kamrafibrillációt 

okozhat, ami 2030 másodpercen belül oxigénhiánnyal és eszmélet
vesztéssel jár. A kamrafibrilláció azt jelenti, hogy a szívkamra sza
bály talanul remegni, rángani kezd, és nem húzódik össze eléggé ah
hoz, hogy az oxigéndús vért eljuttassa a szívizomzathoz, az agyhoz 
és a többi szervhez. Egyenáram esetén a szív egyszerûen „megáll”, 
azonban az áram megszûnésekor képes magától elindulni. Ezért 
képes a defibrillátorban használt egyenáram megszüntetni a szív 
szabálytalan mûködését, a fibrillációt.

Defibrillátor

Segítségnyújtás	áramütés	esetén

Áramütés esetén a legfontosabb a sérült kiszabadí-
tása az áramkörbôl. Ennek legegyszerûbb és leg-
biztonságosabb módja a biztosíték lekapcsolása, 
a készülék kikapcsolása vagy a fali aljzatból törté-
nô kihúzása. Semmiképp ne érjünk hozzá addig, 
amíg kapcsolatban van az áramforrással. Magas-
feszültség, azaz ezer voltnál nagyobb feszültség 
esetén meg se közelítsük az áldozatot, hívjunk 
mûszaki mentést – értesítsük az áramszolgáltatót 
vagy a tûzoltóságot! Alacsonyabb feszültségnél, 
ha nem tudjuk az áramot megszakítani, próbáljuk 
meg valamilyen szigetelôanyagból, például textil-
bôl vagy fából készült tárggyal elhúzni a sérültet, 
vigyázva arra, hogy testünkkel ne érjünk hozzá!
Amint biztonsággal megérinthetjük a sérültet, 
kezd jük el az elsôsegélynyújtást! Ellenôrizzük az 
élet  jelenségeket, tegyük szabaddá a légutakat! 
Ha nincs pulzusa, haladéktalanul kezdjük meg az 
új ra élesztést! Értesítsük a mentôket, mert min den 
áramütött személyt orvosi ellátásban kell része-
síteni, hiszen az áramütés káros hatásai késôbb is 
meg nyilvánulhatnak.

A	balesetek	megelôzése

A fentiekbôl is látható, hogy nem lehet meg mon-
da ni, mekkora az a feszültség, ami már halálos 
áram ütést okoz. A sérülések mértékét a testen 
áthaladó áram erôsségéhez szokták kötni, de ez is 
egyénenként változik. Általánosan elmondható, 
hogy az 50 volt alatti törpefeszültség biztonsá-
gos, de még ebben az esetben sem árt betartani 
pár szabályt. A háztartásokban használt 230 volt 
már halálos balesetet okozhat.

A gyerekek elektromos ellenállása még ala-
csony, ezért számukra az áramütés súlyosabb 
kö vet kezményekkel jár. A kisgyerekek „felfede-
zik” a környezô világot, szívesen belenyúlnak a 
csat la ko zóba, megfognak minden elektromos 
be  rende zést, vezetéket, nem érzik a veszélyt. 
Ilyenkor a szülôk feladata, hogy érintésvédelmi 
szempont ból biztonságossá tegyék azt a helyet, 
ahol a kisgyerek tartózkodik.
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Transzformátorállomás

Kamaszkorban a legtöbb áramütéses baleset 
magasfeszültségû vezetékek érintése, megkö-
ze líté se miatt történik. Jó, ha tudod, hogy tilos 
transz for mátorállomásba behatolni, villanyvona-
tok te tejére felmászni. Tilos a nagyfeszültségû 
távve ze ték megközelítése még ép vezetékek 
ese tén is. A nagyfeszültség a levegôn keresztül 
is képes többméteres távolságra áthúzni (ívet ké-
pezni). A leszakadt vezeték megközelítése még 
ve  szélyesebb. Az úgynevezett lépésfeszült ség 
miatt a szakadás többméteres körzetében még a 
vezeték érintése nélkül is életveszélyes áram ütés 
érhet. Ha valaki ilyen helyzetbe kerül, a ve szélyes 
helytôl óvatosan, igen kis lépésekkel, szin te né-
hány centiméteres araszolással távolodjon el, mi-
vel a lépésfeszültség nagysága a lépések nagy sá-
gától függôen nô.

Az elektromos veszély jelzése

Elektromos áramütés szempontjából a lakás 
leg veszélyesebb helyisége a fürdôszoba. Itt kü lö-
nösen figyelni kell az elektromos eszközök hasz-
ná latára, például arra, hogy azok ne essenek bele 
a vízzel teli fürdôkádba.

A kerti munkák is lehetnek elektromos bal ese-
tek forrásai. Ügyelni kell például arra, hogy az 
elekt romos fûnyírógép ne keresztezze a vezeté-
két, és még véletlenül se vágja el azt, vagy lo-
cso lás kor ne vizezzük össze az áram alatt lévô 
hosszab bítót. Gyakran elôfordul, hogy egyes fák 
túl közel kerülnek az elektromos hálózathoz. 
Ilyen kor különösen figyelni kell permetezéskor, 
gyü mölcsszedéskor a biztonságos távolság meg-
tar tá sára. Jelentôs veszéllyel járhat az ilyen fák 
gal lyazása is.

Munkálkodás

Nézzétek meg alaposan az alábbi képeket, és 
fogalmazzátok meg, hogy melyik milyen ve-
szélyhelyzetet ábrázol!

1. 2.

5. 6. 7.

3. 4.

Baleset-megelôzési szabályok

•  Az elektromos hálózat hibáinak 
elhárítását csak szakember végezheti!

• Elektromos készüléket szerelni csak fe  -
szült  ségmentes (áramtalanított) álla pot-
ban szabad!

•  Elektromos eszközökkel kísérletezni csak 
törpefeszültségû áramforrás mellett sza-
bad!

•  Felnôtt felügyelete nélkül ne kísérletezz 
elektromos árammal!

•  Elektromos szerelésnél a szerszámot a 
jobb kezedbe fogd!

•  Csak szigetelt nyelû szerszámot használj!
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Munkaszervezés
Mondj példát arra, amikor gyorsan, hatékonyan 
elvégeztél egy munkát! Mi volt az oka, hogy ez így 
sikerült?

T6

Munkálkodás

A csoport minden tagja készítsen el a rajz 
alap ján egy papírtasakot. A munka kezdése-
kor indítsatok el egy stoppert, és jegyezzétek 
fel, hogy kinek mennyi idôre volt szüksége a 
feladat elvégzéséhez.

Papírtasak hajtogatása

Alkossatok hatfôs csoportokat. Most újra 
ké szít setek el hat darab papírtasakot úgy, 
hogy minden tag csak egy hajtást végezzen el! 
(Üljetek le egy más mellé, és így adjátok tovább 
a tasakokat!) Ter mészetesen most is mérjétek 
az idôt!

Sikerült hamarabb befejezni a munkát, 
mint az elsô alkalommal? Nézzétek meg az 
el készült ta sakok minôségét! Válasszátok ki 
a legpontatla nab bat! Akkor készült, amikor 
min denki egyéni leg dolgozott, vagy a csapat-
mun ka során? Fo galmazzátok meg közösen a 
ta pasztalatokat!

Minden munka elvégzése során fontos a hatékony-
ság, amit körültekintô tervezéssel és megfelelô 
szervezéssel lehet elérni. Hogy ez mit jelent a 
gyakorlatban, nézzük meg egy példán keresztül!

A csoport azt a feladatot kapta, hogy az alábbi 
leírásban szereplô papírpillangókból készítsen el 
minél többet. A pillangókból készített füzér az 
osztálytermet fogja díszíteni.

Papírpillangók

A pillangók elkészítéséhez szükség van egy na-
gyobb és egy kisebb papírból kivágott körre, és 
egy vékony papírcsíkra a pillangó csápjához. A ki-
vá gott köröket elôbb félbe, majd negyedbe kell 
hajtani.

Az összehajtott 
papírkörök

A félköröket a körívek mentén kell illeszteni, 
és a negyedelô hajtások vonalában tûzôgéppel 
össze tûzni, ahogy azt az ábra is mutatja. A csápot 
fél be kell hajtani, és a két végüket megpödörni, 
pél dául az olló élén végighúzva vagy áthúzva egy 
na gyobb tû fokán.

A negyedköröket szét
kell nyitni. A csápot a 
na gyobb kör két negye-
de közé kell ra gasz tani.
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Munkálkodás

Tervezzétek meg a papírpillangó elkészítésének 
folyamatát!

1.Célokmeghatározása: A csoport minden tag ja 
készítsen el egy pillangót!

2.Méretek meghatározása: Határozzátok meg kö -
zösen, hogy mekkora átmérôjûek legye nek a 
körök, és milyen méretû a csáp. (A ki sebb kör 
körülbelül a kétharmada legyen a na gyobb 
körnek. A csáp legyen 2-3 mm szé les, a hossza 
akkora, mint a nagy kör átmérôje. A képen 
látható pillangónál a körök át mérôje 70 és 50 
mm, a csáp hossza is 70 mm, a vastagsága 3 mm.

3. Anyagok kiválasztása: A rendelkezésre álló 
színes papírok közül azokat lehet kiválasztani, 
amelyek jól hajthatóak, tûzhetôek. A csoport 
minden tagja választhat más színû pa pírt.

4.A szükséges anyagok mennyiségének meg
határozása: Személyenként elég egy akkora 

pa pírlap, amely olyan hosszú, mint a két kör 
át mérôjének összege, és a csáp szélességé vel 
nagyobb a nagy kör átmérôjénél.

5.Mûveletisorrendmeghatározása a leírás alap-
ján:

 Körök rajzolása, kivágása, hajtogatása, tûzése, 
negyedkörök kihajtása. Ezek a mû ve letek 
egymásból következnek, a sorrend jü kön nem 
lehet változtatni.

 A csáp méretezése, kivágása, félbehajtása, a 
két vég felpöndörítése. Ezt a testtôl függet le-
nül el lehet készíteni.

 Összeszerelni, azaz a csápot a helyére ra gasz-
tani csak azután lehet, hogy a pillan gó mindkét 
része elkészült.

6.A szükséges szerszámok, eszközök meghatá
rozása a mûveleti sorrendbôl adódóan: a kör 
rajzolásához körzô vagy alaklemez, író eszköz, 
vonalzó, olló, tûzôgép, ragasztó, eset leg egy 
nagy lyukú tû.

Célok 
meghatározása

Méretek 
meghatározása

Anyagok
kiválasztása

A szükséges 
anyagok

mennyiségének
meghatározása

Mûveleti 
sorrend 

meghatározása

A szükséges 
szerszámok, 

eszközök 
meghatározása

A tervezési folyamat lépései

A tervezésnél figyelembe kell venni az adott 
mun  ka elvégzéséhez szükséges idôt. Bár az idô 
pon tosan mérhetô, egy munka elvégzéséhez 
szük  séges idôt elôzetesen csak becsülni lehet. Ezt 
a tervezett idôt nevezik a munkahelyeken nor-
ma  idônek vagy más néven tervidônek. Ennek tar-
talmaznia kell a szerszámok, eszközök elô ké szí-
tésének idejét is.

Mielôtt nekikezdenétek a pillangók gyártá-
sá nak, becsüljétek meg, hogy mennyi idô alatt 
tud játok elkészíteni. Ez után indulhat a stopper 
és a munka. Elôször készítsétek elô a szükséges 
anyagokat és eszközöket minden csoporttag 

számára! A munka befejezése után értékeljétek 
azt a már ismert szempontok szerint:

•   Mennyire vagy elégedett az elkészült alkotás-
sal?

•   Melyik munkafolyamat okozta a legnagyobb 
nehézséget, melyik volt a legkönnyebb?

•   Jól becsülted meg az elkészítéshez szükséges 
idôt?

•   Kellett valakitôl segítséget kérned? Te tudtál 
valakinek segíteni?   

•   Ha újra elkészítenéd, a munkavégzés során mit 
csinálnál másképpen, és miért?

Olyan munkadarabnál, amit elôször készítenek, 
nagyon nehéz elôzetesen megbecsülni az elkészí-
téshez szükséges idôt. Annak, aki már legalább 
egyszer elkészítette, sokkal könnyebb. Ezt a 
pillan gót 5-10 percen belül meg lehet csinálni. Ha 
nek tek ez nem sikerült, annak több oka is lehet.

Egy munkafolyamaton belül lehetnek produk-
tív és improduktív idôk. Produktív idô az, amikor 
a munkafolyamat elôrehalad. Ide számít egy fel-
a dat technológiai jellegébôl adódó várakozási 
idô is, például egy ragasztó megkötésének ideje 

vagy egy sütemény sütési ideje. Ez az idô szin-
tén tervezhetô és más munkafolyamatokkal ki-
tölthetô. Improduktív idô, amikor a munkafo-
lya mat megszakad. Ha nem áll rendelkezésre 
meg felelô számú eszköz, példásul tûzôgép, és 
vár ni kell, amíg annak használatát egy másik sze-
mély befejezi. Ilyen egy zavaró körülmény okoz-
ta idô kiesés is, például ha a tûzôgépbôl kifogy 
a kapocs, és újra kell tölteni. Személytôl függô 
megsza kítás például az izzadt vagy ragasztós 
tenyér megtörlé se és az orrfújás.
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A vállalatok az improduktív idôt veszteségnek tekintik, és 
a mennyire csak lehet, próbálják csökkenteni. Az improduktív 

idô alatt ugyanis kihasználatlanok az eszközök és a munkaerô, pedig 
ez a vállalatnak sokba kerül.

Munkálkodás

Készítsetek minél több papírpillangót, de most 
csoportmunkában!

Ekkor a tervezés folyamatánál a követke zô-
ket kell újragondolnotok:
1.Célok meghatározása: Tervezzétek meg, 

hogy milyen színû pillangókat fogtok ké szí-
te ni, és melyikbôl hány darabot.

2.Méretek meghatározása: Gondoljátok át, 
hogy az elôzô méretek megfelelôek vol-
tak-e, szükség esetén változtassatok!

3.Anyagok kiválasztása: Ha az elôzô anyag 
bevált, használjátok ugyanolyant.

4.Aszükségesanyagokmennyiségénekmeg
határozása: Határozzátok meg a szükséges 
szí nes lapok mennyiségét, de gondoljatok 
arra, hogy legyen minden színbôl tartalék is, 
ha esetleg valamelyik pillangót elronta ná tok.

5.Mûveleti sorrend meghatározása: Az elôzô 
mun ka tapasztalatai alapján osszátok el a fel-
adatokat a csapat tagjai között! Minden mû ve-
letet az végezzen, aki abban a legjobb volt, aki 
gyor san, szívesen csinálja. Készítsetek tervet 
arra is, hogy mit csináljon a mûveleti sorrend 
utolsó láncszeme addig, amíg az elsô darab 
elér kezik hozzá, vagy miben tud segíteni az, 
aki már befejezte a feladatát.

6.A szükséges szerszámok, eszközök meghatá
rozása: Határozzátok meg az egyes szerszámok 
mennyiségét! Mivel most egy mûveletet ugyan-
az az ember végzi, kisebb mennyiségû szer-
szám is elég, de gondoskodjatok tartalékról is!

A munka elkezdése elôtt úgy üljetek le, hogy 
min él gyorsabb legyen az egyes munkafázisok 
után a termék továbbadása. Készítsétek el a pil-
lan gókat, és értékeljétek az elvégzett munkát!

Ahhoz, hogy képesek legyünk tudásunk leg-
javát nyújtani, azaz a csúcson teljesíteni, elenged-
he  tetlen a precíz idôbeosztás és a megfelelô 
szer vezés. És ez nemcsak a tanórákra, hanem a 
min dennapjainkra is vonatkozik!

A leggyakoribb hiba, hogy ömlesztve, bár-
miféle rendszer nélkül végezzük a feladatain-
kat. A különbözô típusú tevékenységek másféle 
fi gyelmet igényelnek. Ha ezeket gyorsan válto-
gatjuk, hamar kifáradunk anélkül, hogy éreznénk 
az elôrehaladást. Ha eredményesek akarunk len-
ni, ezen változtatni kell.

Érdemes a változtatást egy idômérleg el ké-
szíté sé vel kezdeni. Egy héten keresztül írd fel 
percre pon  tosan, hogy mikor mit csináltáltál, 
ideértve az al vásra, tisztálkodásra, étkezésre, 
utazásra for dított idôt is. A jegyzeteléshez ke-
res  hetsz egy meg fe lelô online programot, al-
kalmazást is. Ha vé gignézed az idômérlegedet, 
láthatod, mennyi idôd megy el úgy, hogy szin-
te semmit sem csi nálsz. Félreértés ne essék, a 
pi  henés, a barátokkal való közös szórakozás 

Egy munkafolyamat megszervezésének az a 
cél ja, hogy az improduktív idôket lehetôleg el-
ke   rüljük, és a fô feladat elvégzéséhez szükséges 
tény  idôt csökkentsük. Tényidônek azt az idôt ne-
vez  zük, amely alatt az adott feladatot valóban 
el  végeztük. A tényidô függ a személyes képessé-
gek   tôl és a begyakorlottság fokától is.

is hasznos idôtöltésnek számít. A kötelezô el-
fog laltságokra fordított idôt azért kell jól ki-
használni, hogy ezekre minél több idô maradjon!

Eredményes akkor lehetsz, ha a feladatokat 
ré szekre osztod, és minden esetben csak azzal 
foglalkozol. Például a tanulásra szolgáló idôt 
20-25 perces részekre bontod, közte 5 perces 
szü netekkel. Ez idô alatt kizársz minden zavaró 
tényezôt, például kikapcsolod a telefonodat és a 
számítógépet is. Minden napra készíts idôtervet, 
és próbáld meg azt betartani!

Gondold át a fentieket, és tegyél egy próbát! 
Már egyetlen új szokás kialakítása is hatással lesz 
az eredményességre!



96

Mûszaki rajzi ismeretek
Hogyan lehet síkban – papíron, rajzban – ábrázolni 
egy tárgy jellemzô formáját, méreteit?

T8

5. osztályban már megtanultad, hogy a mûszaki 
életben a térbeli testekrôl úgynevezett nézeti 
ábrákat készítenek.

Ismereteid alapján fogalmazd meg, hogy mit 
nevezünk nézetnek, és mik a nézeti ábrázolás 
sza bályai!

határolóvonalésláthatóél	 vastag folytonos vonal    

nemláthatóél	 vékony szaggatott vonal

középvonal	 vékony pontvonal

hajlításiél	 vékony kétpont-vonal	  

méretvonal,méretsegédvonal	 vékony folytonos vonal	  

A mûszaki rajzokon használt vonalfajták

Amûszakirajzonhasznált
vonalfajták

Vonal
vastagság

Avonalfajta
megnevezése

Avonalfajta
jelölése

A mûszaki rajzokon nemcsak az ábrázolás egy-
sé ges, hanem a rajzokon használt vonalfajták is 
szabványosak. Ez az egységes jelölés teszi lehe-
tôvé, hogy mindenki egyformán értelmezze a 
raj zot. A rajzi jelek a betûkhöz hasonlóan fontos 
in formációt rögzítenek.

Ahhoz, hogy egy tárgyat a mûszaki rajza alap-
ján el lehessen készíteni, szükség van a méretek 
pon tos megadására. A mûszaki rajzokon egy-
ségesen milliméterben határoznak meg minden 
mé retet.

30

a méretezendő oldal
méretszám
méretvonal
méretsegédvonal

méretnyíl

A méretmegadás elemei

Méretvonal: Vékony, folytonos, a mérettel pár hu-
za mos, azzal megegyezô nagyságú egyenes, me-
lyet általában méretsegédvonal határol.

Méretsegédvonalak: Vékony folytonos vetítôvo-
nalak, melyek a méretezendô oldalt kötik össze a 
hoz zá tartozó méretvonallal.
Méretnyilak: A méretvonalak két végén talál-
hatók. Kisebb méreteknél a méretnyíl kívülrôl is 
közrefoghatja a méretet.
Méretszámok: A tárgy adott méreteit mutatják. 
A mé retszámot a méretvonal közepe fölé kell írni. 
A rajzokon a számok mellé nem írunk mértékegy-
séget. A méretszám alulról és jobbról olvasható.

Méretszám elôtt álló kiegészítô jelek

Lemezvastagságjele

Sugárjele

Átmérôjele

x

R

Ø

a méretezendô oldal

méretszám

méretvonal

méretsegédvonal

méretnyíl
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20

20

3030

30

A három nézet méretezése

A	méretezés	szabályai

•  Az adott tárgy befoglaló méretét – szélesség, 
hosszúság, magasság – minden esetben meg 
kell adni. Vékony tárgyaknál elegendô a le-
mezvastagságot (x) megadni.

•  Egy méret csak egyszer adható meg, lehe-
tôleg a legjellemzôbb vetületen.

•  A magától értetôdô méreteket, melyek az 
áb  rázolásból egyértelmûen megállapíthatók, 
nem kell megadni. Ilyen például a középvo-
nal lal felezett nézet két oldala.

•  Minden, az elkészítéshez szükséges adatot 
meg kell adni. Olyan méreteket azonban, 
amelyek a már meglévô méretekbôl ki szá mít-
ha  tóak, felesleges megadni – ezeket nevezik 
kia dódó méretnek.

•  Egy nézeten méretezni csak vízszintes és füg-
gô  leges méretekkel lehet. Egy ferde részt 
pél dául ezért kell vízszintes és függôleges 
ve  tületeivel megadni, mint ahogy az a fenti 
ábrán is látszik. 

•  Teljes kört átmérôvel (Ø), körívet sugárral (R) 
mé  retezünk.

•  Furat és körív középpontját két vékony vonal 
met  szésével ábrázoljuk. Kör méretezésénél a 
mé retvonalnak át kell mennie a középpon-
ton, és a méretnyilak a kör széléhez mutat-
nak. Körívnél csak egy nyíl van a méretvona-
lon, az a kör középpontjára mutat.

Ø 10

R10

Kör és körív méretezése 

•  Kicsinyítésnél, nagyításnál meg kell adni a 
mé  retarányt. Ha egy tárgyat például felére 
ki csinyítve ábrázolunk, akkor a méretarány: 
M 1:2, ha a duplájára nagyítjuk, akkor M 2:1. 
Az ilyen esetekben a tárgyakat a méretarány-
nyal csökkentett vagy növelt méretben kell 
le rajzolni, de a méretvonalakra ebben az eset-
ben is az eredeti méretszám kerül.

Munkálkodás

Tanulmányozd alaposan a hámormodell oldal-
lapjának mûszaki rajzát, és válaszolj a követ-
kezô kérdésekre!

80

35

20

110

80

35

Ø 3.5

Ø 3.5

x3

R10

R30

•  Határozd meg az oldallap befoglaló mére-
teit (magasság, szélesség, vastagság)!

•  Milyen vastag rétegelt lemezbôl kell el ké-
szí teni az oldallapot?

•  Keress példákat méretsegédvonalra, mé-
ret vonalra!

•  Keress példát arra, amikor a méretnyilak 
kí vülrôl jelölik a méretet!

•  Keress példát arra, amikor a méretvonalat 
nem méretsegédvonal határolja!

•  Mekkora körívek mentén kell lekerekíteni 
az oldallap egyes sarkait?

•  Mekkora távolságra kell kinyitnod a kör-
zô det, amikor a lekerekítéseket meg aka-
rod rajzolni?

•  Hány darab furat található az oldallapon?
•  Mekkora a furatok átmérôje?
•  Számítsd ki a rajz alapján, hogy milyen tá-

vol van egymástól a két furat, azaz hatá-
rozd meg furatok között lévô vízszintes és 
függôleges távolságot!
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Kislexikon
A kislexikonban megtalálod a tankönyvben elô-
forduló összes fontos fogalmat ábécé szerint. 
Ez a szószedet nemcsak a különleges szavakat 
magyarázza meg, hanem sokszor a hétközna-
pi, gyakran használt kifejezéseket is értelmezi. 
Megmutatja a szavak mögött lévô mélyebb 
összefüggéseket, tartalmakat.

akkumulátor
Elektromos energiatároló eszköz, újratölt he-
tô, egyenfeszültség tárolására alkalmas.

állvány
Egy vagy több lábon álló tartószerkezet, amely 
valamilyen tárgy, dolog vagy személy adott he-
lyen vagy helyzetben való megtartására, rög-
zítésére szolgál.

áramerôsség
Az áramerôsség a zárt áramkörre jellemzô, 
mû szerekkel mérhetô fizikai mennyiség. Mér-
ték  egysége az amper.

áramforrás
Áramforrásnak nevezünk minden olyan be-
ren dezést, ami elektromos energiát szolgál-
tat. Az áramkörben az áramforrás biztosítja a 
mû  ködéshez szükséges elektromos energiát.

áramkör
Az áramforrást, a fogyasztót és az összekötô 
ve zetékeket együttesen nevezzük áramkör-
nek. Az áramkörben a felsorolt elemeken kí-
vül még lehet például kapcsoló is.

áramütés
Az emberi vagy állati testen keresztülfolyó 
elekt  romos áram által kiváltott biológiai ha-
tás. Mértéke függ az áram jellemzôitôl, a be-
ha tási idôtôl, a test jellemzôitôl és az áram út-
já tól.

biológiai öregedés
Az öregedés az élethez hozzátartozó bioló-
giai folyamatok összessége, oka a szervezet 
„elhasználódása”.

bovden
Hajlékony csôben mozgó huzalsodrony, fékek,
vál tók mûködtetésére alkalmas.

burkolat
A felületet fedô, védô, díszítô külsô réteg.

cellulóz
A növények vázanyagának fontos alkotórésze.

dinamó (kerékpárdinamó)
Forgó mozgásból (egyen ára mú) villamos ener-
giát elôállító gép.

drót
Húzással, illetve nagyobb átmérô esetén hen-
ger léssel elôállított vékony fémszál.

drótháló
Drótból készült, rácsszerûen lyukacsos szöve-
dék.

drótkötél
Drótból – elsôsorban acélhuzalokból – sodort 
vastag, erôs kötél.

egyenáram (DC)
A töltéshordozók állandóan ugyanabba az 
irányba történô (egyirányú) áramlása.

elektromos áram
Az elektromos töltéssel rendelkezô részecskék 
(töl téshordozók) sokaságának elektromos me-
zô hatására kialakuló rendezett mozgása.

elektromos ellenállás
Ellenállásnak általában az anyag azon tulaj-
don ságát nevezzük, mellyel ellenáll valami lyen 
hatásnak. Az elektromos ellenállás az elekt-
romos árammal szembeni ellenállást ki fe jezô 
fizikai mennyiség. Mértékegysége az ohm (Ω).

elem (galvánelem, áramforrás)
A benne tárolt kémiai energiát villamos ener-
gi ává alakító eszköz.

energiacímke (európai energiahatékonysági 
címke)

Olyan tájékoztató lap, amely tartalmazza a ház-
tartási elektromos gépek (hûtô, fagyasz tó, auto-
mata mosógép, háztartási szárítógép, tûz hely, 
mosogatógép, fényforrás) azo  nosítására szol-
gáló adatokat, az ener gia fel használás, valamint 
más lényeges segéda nyag-felhasználás haté-
konyságára vonatkozó ada tokat, a kiegészítô 
adatokat és azok érté ke lését. Az energiacímke 
szerkezeti felépítése min den termékkategórián 
belül egységes képet mutat. A fogyasztók tehát 
könnyen össze tud ják hasonlítani az egyes ter-
méktípusok ener giafelhasználás szempont já ból 
fontos pa ra métereit (pl. vízfogyasztás, vil la mos-
energia-fo gyasztás, teljesítmény).

érc
Olyan ásvány vagy kôzet, amelynek fémtartal-
ma gazdaságosan kinyerhetô.

ergonómia
Az optimális munkafeltételekkel foglalkozó 
tu  domány, amely a munka legjobb megszer-
ve zését, szerszámok célszerû kialakítását is fel-
öleli.

felületkezelés
A tárgy felületének jellegzetes kialakítása, vé-
delme, illetve annak módja.

fém
Átlátszatlan, rugalmas, húzással, sajtolással, 
ka lapácsolással alakítható, a fényt visszaverô, 
a hôt és az elektromosságot jól vezetô anyag.

fenn tarthatóság
A társadalom és a gazdaság hosszú távon meg-
va lósítható mûködése, mely nem teszi tönkre 
a környezeti, társadalmi, gazdasági, kulturális 
lét feltételeket.
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fogyasztó (elektromos)
Azok a berendezések, amelyekben energiavál-
to zások mennek végbe az elektromos áram 
át haladásakor. Ezek csak úgy mûködtethetô-
ek, ha áramforráshoz csatlakoznak.

forrasztás
Két felmelegített fém alkatrész összekötése 
meg olvasztott forraszanyaggal.

forrasztópáka
A forrasztás szerszáma, a forraszanyag meg-
ol  vasztására szolgál. A lemezek és csövek for-
rasz tásához általában propán-bután gázzal 
mû  ködô, nagy felületen melegítô forrasz tó-
pá  kát használnak. Az elektromos alkatrészek 
for  rasztásához elektromos fûtésû, kicsi felüle-
tet melegítô forrasztópákát használnak.

funkció
Alapfeladat (rendeltetés), vagyis az a cél, 
amiért az adott gépet, eszközt, tárgyat létre-
hoz ták, amit mûködése során megvalósít, be-
tölt, kielégít. 

fûrészüzem
Az erdôgazdaságból érkezô farönkök fel dol-
go   zására szolgáló üzem. Különféle fûrészgé-
pek  kel deszkát, gerendát, pallót, lécet, par-
ket tát, lambériát, hajópadlót – összefoglaló 
né ven fûrészárut – készítenek benne.

gép
Olyan eszköz, amely képes egy energiafajtát 
egy másikká átalakítani, így az ember felada-
tait megkönnyítô munkavégzésre alkalmas. 
Az adott feladatot vagy sokkal gyorsabban, 
ha tékonyabban végzi el, mint az ember, vagy 
olyan feladat is elvégezhetô a segítségével, 
amit az ember nem képes megvalósítani.

hámor
Olyan ipartelep volt, ahol fémet (leggyakrab-
ban vasat és rezet) nagy méretû, sú lyos kalapá-
csok  kal dolgoztak fel (kovácsolás). Leggyak-
rab   ban szerszámokat (ásókat, ka pákat, 
csá    kányokat) és serpenyôket ké szí tet tek.

hengerlés
Fémek képlékeny alakítási eljárása, amellyel 
két forgó henger között átvezetett fémtöm-
böt vékonyabbra alakítanak. Lehet hideg- 
vagy me  legeljárás.

hideg- vagy meleghengerlés
A hideghengerlést körülbelül szobahômérsék-
le ten végzik, eredményeként az anyag szi lárd-
sá ga és keménysége fokozódik, rugalmassága 
csök ken. A meleghengerlést magas hômérsék-
leten (pl. acél 800-1200 °C, alumínium 470-500 
°C, réz 700-800 °C) végzik, az anyag tulajdonsá-
gai lényegesen nem változnak.

hôkezelés
A fémek, ötvözetek bizonyos alaptulajdonsá-
gai nak, többnyire mechanikai tulajdonsá gai-

nak módosítása (keménység, szívósság stb.). 
Hô  kezelésnél a fémet felmelegítik adott hô-
mér   sékletre, ott hôn tartják, majd meghatáro-
zott sebességgel lehûtik.

hulladék
Azok a dolgok, tárgyak, amelyek az ember 
min  dennapi élete, munkája és gazdasági tevé-
keny  sége során keletkeznek, és a keletke zésük 
he  lyén haszontalanná váltak, tôlük birtokosuk 
meg válik, és kezelésükrôl külön kell gon dos-
kod ni.

hulladékgazdálkodás
Az a tudatos, tervszerû tevékenység, amely a 
hul ladék kiküszöbölése, keletkezésének meg-
szün  tetése, illetve mérséklése, az elkerülhetet-
le  nül keletkezô hulladék megfelelô gyûjtése 
és lehetôség szerinti hasznosítása, végsô eset-
ben pedig ártalmatlanítása és elhelyezése ér-
de kében történik.

hulladéklerakás
A hulladék megfelelô körülmények közti – 
több  nyire végleges – tárolása. A lerakónak 
olyan nak kell lennie, hogy az ott tárolt anyag 
ne szennyezhesse a környezetet.

hungarikum
Gyûjtôfogalom, amely olyan megkülönbözte-
tés re, kiemelésre méltó terméket jelöl, amely-
nek tulajdonsága, egyedisége, különlegessége 
és minôsége a magyarságra jellemzô.

huzal
A drót mûszaki életben használt elnevezése.

imbuszkulcs
Hatszög keresztmetszetû, belsô nyílású csa va-
rok  hoz alkalmas csavarkulcs.

improduktív
Hasznot nem hajtó, haszontalan, sikertelen, 
ered ménytelen, terméketlen, nem termelô, 
med dô. Lényegében a produktív ellentéte.

karbantartás
A gépek, eszközök rendeltetésszerû és biz ton-
sá gos használatának, élettartamának meg nö-
velése érdekében végzett rendszeres ellen ôr-
zô, javító tevékenység.

keménység
Az az ellenállás, amit az anyag egy külsô erô 
ha tására a felületébe hatoló testtel szemben 
ki fejt. Kemény anyag pl. az edzett acél és a 
gyé  mánt, amely éppen e tulajdonsága miatt 
ko pásálló, így tartós forgácsolószerszámot le-
het készíteni belôle.

kerékpár
Olyan két- vagy háromkerekû jármû, amelyet 
egy vagy két ember ereje, illetve 300 watt 
teljesítményû motor hajt.

kínálat
A piacon eladásra szánt áruk összessége, azaz 
valamilyen vállalkozásnak, üzletnek a vevôk 
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szá mára kínált termékeinek, illetve szol gál ta-
tá  sainak összessége.

kohó (nagyolvasztó)
Az ércekben levô fémek magas hômérsékletû 
olvasztással történô elôállítására szolgáló ke-
mence (rézkohó, ólomkohó, vaskohó). A vas-
ko hót más néven nagyolvasztónak nevezik.

koksz
A kôszén lepárlásával (levegôtôl elzárt térben 
tör ténô hevítéssel) elôállított, nagy fûtôérté-
kû tüzelôanyag.

korrózió
Fémek állapotromlása; egyes fémek felületén 
a környezeti nedvesség és levegô hatására be-
kö vetkezô káros elváltozás. A vas korrózióját 
ne vezik rozsdásodásnak.

kovácsolás
Fémek képlékeny alakítási eljárásának leg-
ôsibb módszere. Kovácsoláskor a fémet általá-
ban két szerszám alakítófelületei között, üté-
sek kel vagy nyomással formálják. Alakíthatják 
me legen vagy hidegen.

környezet
A külvilág azon része, amely egy élôlény, élô-
lény csoport, tárgy, dolog létére, mûködésére 
ha tással van vagy lehet.

környezettudatosság
Az egyes személy vagy a társadalom valamely 
csoportjának a természeti környezet állapotá-
val és az ember környezetével kapcsolatos tá-
jé kozottságát, érzékenységét és tudatos fe le-
lô  ségvállalását kifejezô fogalom.

kôszén
Növényi eredetû üledékes kôzet, például bar-
na- és feketeszén.

KRESZ
Közlekedés rendjének szabályai. A közúti köz -
lekedés szabályait az 1/1975. (II. t.) KPM-BM 
együttes rendelet határozza meg.

kWh (kilowattóra)
Az elektromos munka gyakran használt mér-
ték egysége, a mindennapi életben a kilowatt-
órát használják a villamos fogyasztás mérték-
egy  ségeként.

laminált papír
Mûanyag bevonattal ellátott papír.

lapátkerék
A malomkerékhez hasonló szerkezet, a gôzha-
jók hajtására alkalmazták.

lemez
Valamilyen anyagból hengerelt, préselt, 
csiszolt vagy vágott vékony lap.

mechanizmus
Olyan szerkezetek, melyek alapfeladata a kü-
lön  bözô mozgások összekapcsolása, egy más-
ba történô átalakítása.

mérés
Valamilyen dolog egy tulajdonságának szám-
mal való jellemzése. Azaz annak meghatározá-
sa, hogy az alapul vett egységnek hányszoro-
sa a mé  rendô dolog. A mérés során bizonyos 
tár gyak tulajdonságait úgy határozzuk meg, 
hogy az mindenki számára érthetôen, megfe-
le lô pontossággal ugyanazt jelentse.

mérési pontosság
A legkisebb változás, amit az adott mérôesz-
köz még mérni tud.

mérôeszköz
Olyan eszköz, amelynek a segítségével a mérés 
el végezhetô. A mért adat valamilyen módon 
leol vasható a mérôeszközrôl.

mesterséges környezet
Az ember környezetének azon része, amelyet 
ember alkotott vagy alakított át.

mûanyag
Olyan óriásmolekulákból álló anyag, amelyet 
a természetben megtalálható óriásmolekulák 
áta lakításával vagy kismolekulák összekapcso-
lásával állítanak elô.

mûszaki rajz
A mûszaki rajz egy vizuális kommunikációs 
esz köz, amelynek segítségével a tervezô köz-
vetíti az elgondolásait a kivitelezô szakember-
rel. Jelölési rendszerét szabványok rögzítik.

nézeti ábrázolás
A mûszaki gyakorlatban a testek ábrázolására 
használt megjelenítési mód. A tárgyat valami-
lyen irányból nézve (elölnézet, felülnézet, ol-
dal nézet) a tárgyról merôleges vetítéssel kia la-
kított, síkban fekvô geometriai alakzat raj za. 

norma
Elvárási szint, irányelv, összehasonlítási alap, 
amely meghatároz egy életmódot, cselekede-
tet, hozzáállást, magatartást, tevékenységet, 
vi selkedést.

optimális
A lehetô legjobb (állapot, helyzet, sajátság, 
te vékenység), amely a fennálló körülmények 
kö zött a legkedvezôbb.

önsúly
Egy adott tárgy, például eszköz, szerkezet sa-
ját, terhelés nélküli tömegébôl adódó súly.

ötvözet
Fém más fémmel vagy egyéb anyaggal alko-
tott keveréke.

polimer
Ismétlôdô egységekbôl felépülô nagy méretû 
molekula, amelyben az egységeket kémiai kö-
tés kapcsolja össze. A mûanyagok fontos al-
kotóeleme.

produktív
eredményes, sikeres, hasznos, gyümölcsözô, 
jö vedelmezô, termékeny
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profil
Többjelentésû szó. A mindennapi életben az 
emberi fej oldalnézetét jelenti. A mûszaki 
életben egy test oldalnézetét, körvonalát, 
kereszt met szetét, szelvényét jelöli. Zártszelvé-
nyek, ru dak esetében a keresztmetszet kör-
vonalát, azaz szelvényét jelöli. Átvitt értelem-
ben mû ködési terület, tényszerû bemutatás.

PSI, BAR, Kpa
A gumiabroncs-légnyomás mértékegységei.

ridegség
Az anyagnak az a tulajdonsága, hogy külsô 
erô hatására nem deformálódik, hanem pat-
tan, törik. Rideg anyag például az üveg, a 
ke  ményre edzett acél, de bizonyos mértékig 
egyes öntöttvasak is.

rozsda
A vas és acél felületén oxidáció hatására kiala-
ku ló vörösesbarna színû, szemcsés vagy leme-
zes szerkezetû réteg, amely kaparás hatására 
le válik.

rugalmasság
Az anyagnak az a tulajdonsága, hogy egy 
kül sô erôhatás következtében megváltozott 
alak ját az erôhatás megszûnése után elveszíti, 
azaz visszanyeri eredeti alakját. 

segédanyag
A termék gyártása során azt egyik technoló-
giai lépésnél beépülô anyag.

sikattyú (kézisatu)
Fémlemezek biztonságos megfogására szolgá ló 
szerszám, például fúrásnál használják. Ha sonlít 
a fogókhoz, két szárát csavar szorítja ös sze.

sodrony
drótfonat, kötél

szelektív (elkülönített) hulladékgyûjtés
A különféle hulladéktípusok anyagfajta sze-
rin ti különválogatása. Ezek az anyagok: fém, 
fe hér üveg, színes üveg, papír, mûanyag stb. 
A szelektív hulladékgyûjtésnek egy különle ges 
fajtája során a használt elektronikai termé ke-
ket gyûjtik újrahasznosításra.

szigetelô (elektromos)
Azok az anyagok, amelyek nehezen vezetik az 
ára mot, azaz rajtuk nehezen halad keresztül 
az áram. A legtöbb szilárd anyag – a fémek 
és a grafit kivételével – inkább szigetelô, mint 
ve zetô anyag.

szilárdság
Az az állapot vagy jellemzô, hogy valaki vagy 
valami nem változik, például nem mozdul el, 
nem változtat irányt.

társadalmi környezet
Az ember környezetének azon része, amit az 
em berek különbözô csoportjai alkotnak (csa-
lád, barátok, iskola, ország stb.).

tartószerkezet
Teherhordó, terheléselviselô szerkezetek. Lásd 
még váz és állvány.

technikai környezet
lásd mesterséges környezet

technológia
Az anyagok feldolgozási módozatairól és esz-
kö  zeirôl szóló ismeretek összessége. Gyártási 
el járást, folyamatot, módszert nevezünk tech-
no  lógiának. A technológiához szükséges az 
anyag (amit feldolgozunk), az energia (ami a 
mun kát végzi) és az információ (ami a mûvelet 
irá nyításához szükséges).

természeti környezet
Az élôlények környezetének azon része, ame-
lyek a természet részei (idôjárás, állatok, növé-
nyek stb.); nem ember által alkotott részek.

természetvédelem
Az élôlények, természetes életközösségek, 
élô   helyek a természetes és természet közeli 
te rületek, valamint a természeti táj meg ôr-
zésére hivatott társadalmi tevékenység meg-
je lölésére szolgáló fogalom.

váltó (kerékpár-sebességváltó)
többfokozatú fogaskerék-áttétel

váltóáram (AC)
A töltéshordozók áramlásának iránya sza bá-
lyos, ismétlôdô rend szerint váltakozik.

váz
Szilárd rész, amely egy élôlény testét, egy 
tágy, gyártmány, épület, építmény szerkeze-
tét megadja. Átvitt értelemben egy gondolat-
sor lánca, amely végigvonul egy írásmûvön, 
be szé den, terven, elképzelésen.

vezetô (elektromos)
Azok az anyagok, amelyeken könnyen áthalad 
az áram. Jó elektromos vezetôk a fémek, a 
gra fit és az elektrolitok, azaz az elektromos 
ára mot vezetô oldatok.

villamos hálózat
A villamos energiát hálózatokon keresztül 
szál lítjuk a termelôktôl a fogyasztókig. A há-
lózatok lényegében vezetékek, amelyek cso-
mó pontokat kötnek össze, vagy egy fogyasz-
tót látnak el.

vízkerék
Gépek hajtására szolgáló szerkezet, mely a 
folyó víz energiáját alakítja át forgó mozgássá.

vulkanizálás
Gumiabroncsgyártási mûvelet, melynek során 
a vulkanizálógépben a megfelelô idô alatt a 
megfelelô hômérséklet és nyomás hatására 
elkészül a gumiabroncs.

zártszelvény
Középen üreges rúd. Zártszelvény a csô is, de 
a zártszelvénynek lehet másfajta keresztmet-
sze te is, például négyzet.
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Képjegyzék
A kiadványban szereplô képek a Shutterstock Képügynökségtôl, Erlich Józseftôl és Karsai Zsuzsától 
származnak.

Shutterstock szerkesztôi képek: AkosHorvath, bbgreg, Bernard Barroso, David Wayne Buck, Rang len, 
tristan tan,

Erlich József:
28. oldal  huzalszeg, bognárszeg, szögek félig beütve két nézetbôl (4 db fotó)
29. oldal  különféle formájú csavarhúzófejek, csavar elôrajzolt helye (2 db fotó)
30. oldal  elôfúrás, hagyományos facsavar becsavarása, korszerû facsavar becsavarása (3 db fotó)
31. oldal  mindhárom fotó
33. oldal  összes fotó
34. oldal  összes fotó
35. oldal  összes fotó
36. oldal  elôrajzolt oldalak a felszerelt tükörtámasztó lécekkel
37. oldal  összes fotó
44. oldal  lemez kifúrása
45. oldal  összes fotó
46. oldal  nyitókép
47. oldal  szalvétatartó rézlemezbôl hosszirányú lábbal
51. oldal  jobb hasáb összes (3 db)
52. oldal  bal hasáb összes (5 db)
53. oldal  jobb hasáb összes (5 db) fotó
64. oldal  nyitókép
65. oldal  mindkét fotó
66. oldal  egyszerû fehér és piros lámpa (2 db fotó)
67. oldal  a nyeregmagasság beállítása, láncváltó (2 db fotó)
75. oldal  mindhárom fotó

Karsai Zsuzsa: 

8. oldal  Nyitóképen kívül a többi kép (6 db)
9. oldal  Minden kép (5 db)
10. oldal  Minden kép (5 db)
11. oldal  Minden kép (4 db)
14. oldal  A beszegett takarón kívül a többi kép (7 db)
15. oldal  Beszegett anyag (2 db)
18. oldal  Hímzésminták (4 db), kendô hímzett sarka (2 db)
19. oldal  Illatzsák - minden fénykép (5 db)
20. oldal  Minden kép (5 db)
21. oldal  Minden kép (9 db)
22. oldal  Minden kép (4 db)
23. oldal  Minden kép (6 db)
24. oldal  Minden kép (8 db)
25. oldal  Minden kép (8 db)
42. oldal  Minden kép (7 db)
43. oldal  Csigakészítés és csigák (4 db kép) 
47. oldal  Szalvétatartó, Többi kép (4 db)
54. oldal  Régi fogaskerék-áttételes kézi fúró
58.oldal  Munkálkodás kép (1 vagy 2 db)
62. oldal  Bal hasáb képei (3 db)
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68. oldal  Egyszerû áramkör fotó; elekrosztatikusság (1-3 db?)
70. oldal  LED
72. oldal  Nyitókép kivételével a többi (2 db)
73. oldal  Minden kép (6 db)
74. oldal  Minden kép (6 db)
90. oldal  Töltôn hagyott mobiltelefon
90. oldal  Emberi elleállás mérése
93. oldal  Jobb hasáb 3 képe 

A rajzok a Shutterstock Képügynökségtôl és Técsi Zitától (grafikus) származnak.

Técsi Zita:

6. oldal  Papírgyártás folyamata
15. oldal  Kéziöltés-típusok (3 db)
15. oldal  Hímzôöltés-típusok (3 db)
17. oldal  Öltéstípusok (12 db)
18. oldal  Öltéstípusok (6 db)
31. oldal  Pingpongütô nyél, ütô, ütôsablon
32. oldal  Madáretetô 
33. oldal  Lapátkerekes katamarán úszótest, lapátkerék
34. oldal  Mûszaki rajz (4 db)
35. oldal  Mûszaki rajz (2 db)
36. oldal  Periszkóp felülnézet, oldalnézet
57. oldal  Henger (csô) terhelhetôsége
64-65. oldal  Kallómalom: vízkerék, lapátok, bütykös tárcsa kalapács, oldallap
 Forgattyús mechanizmus
68. oldal  Egyszerû áramkör - kapcsolási rajz
71. oldal  Egyszerû áramkör zárt kapcsolóval, Egyszerû áramkör váltókapcsolóval, 
 Folyadék vezetôképességének vizsgálata
84. oldal  A megfelelô ülés
85. oldal  A munkalap magassága, Fogási tér
92. oldal  Henger (csô) terhelhetôsége
96. oldal  Leckenyitó rajz (vetületek), A mûszaki rajzokon használt vonalfajták, 
 A méretmegadás elemei 
97. oldal  A három nézet, Kör és körív méretezése, jobb hasábban mûszaki rajz

Melléklet 

D2  Papírhajósablon
D4  Textiltestek sablon
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