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DELÓGnEK~
Fizikai sorozat~ 16.
Készültt1955. évben •
.
Nagyüzemi gyári és mezőgazdasági termelés, bányászat, épités; tá.;.
rolás, k~zlekedés, áruforgalom, az üzemanyagoknak, alkatrészeknek,
termékeknek is s~emélyeknek tG~asz4llitására alkalmas eszközijk ,gész sorozata nélkUl el semképzelhet6.
A célnak és az alkalmazásnak ackf'é Le aége folytán ma már a szálli t'gépeket k1U~nleges ir4...,"
nyaik szerint esc>portositjut. A sz'11it6gépek egyik csoportját alG'
kotjákaz
eme16gépek. Ezek szilárd halmazállapetu testeknek ki11ön~
böz! magasságu szintek közatti id6szakos emelésére szolgálnak.
ls FO'gasléces éÍne16 és esavarOB emelő ~
A fogasléees eIlle16k'vágy keesiemé16k 0,5 •..10t.teherbirásra
készülnek, eme16magasságuk 350 ~, 460~. A terhet a fogssrud felsó·
végére erősitett ItI talp támasztja alá. A fogasrudata
Ikl kézi
forgat6val, fogaskerékáttétel
utj án a kilönleg.es, kis fogszámu,
rendszerint 4fOgu I~I kerékkel.mozgatjuk.
A teher visszasüllyedését az ábr&ba be nem rajzolt szerkezet gátolja meg. A csavaros
emelő a fizikában tanult egyszerü gép, a csavar egyik müszaki alkalmazása. A teher emelését az állványb61 kiemelkedő csavar végzi •
Kézi erővel történó kö'rülforgatással is viszonylag nagy teher emelhető vele II ~ 20 tI. Eme16magassága korlátozott.' 1130.)50 mm/.
A csavar-/al körülforgatását.a csavarors6 fels6 végén láthátó esava~fej nyilááába dugott ruddal végezzük. Az ábrán /al anya, ·/tl
tehere~elót$l.p.
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,Cfl8knem~mifidén álWielyoéI1'találk0zunk vele. A osavarhajtásu csigasor6k teherbirása 0,5 ~ l@ t~ 4z 'emeléshez szUkséges er6 mindöszsze 35 ~ 85 kg. A nagy áttétel miatta
tehe~~melés sebess~ge kicSiny.·/0,12 m/see.1 AZ'emelés magassága a csiga elhelyezésétól
ás,. 14nc hosszától függ.
.
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em.eléskor egy dobra eaavarodik.. 'A f,iz1kában megismert egyszerU gép,
a hengerker~k gyakorlati alkalmazása. f}nállÓe.nvagy össze "tett eme-,
-16gépek Id8ru~, ~e1v~n'k/ a~katrészek~n~ használják. A. dob tenge-'
lyét fogaskerekpar kozveti~eséve1 a kez~forgatóva1
haJtjuk.
"
Fut6macska •.
FUgg6'pályán-rendszerint
a helyiség mennyezete alatt elhelyezett
sinen, vagyadaruhid
mentén mozgó tehereme16 fut6mti. Kézi erŐvel
vagy villamos motorral mozgatják. Rendszerint csigasorralis
fe1-',
"szerelik. Gépgy'rakban szerelési Jlunkához, öntődékben formák szállitásához, stb.-hez használják.
8;;

9. Villamos

fut6daru.
A fu.t6daro.val-s'terhet - ugy aint e16bb .•három irányban mozgathatjuk. Az ábrán az egyes,szerkeze~irészek
elnevezései fel vannak tüntetve.
'
lO~ Xillamos fut6maeska teheremel' horoggal •
•. kép'felsó"részén-j61'láthat6'a
meghajt6'vil1amos
motor, valamint a teberemeló drótkijt~l elhe1ye~é~ére szolgáló dob. A horog
a teher könnyebb elhelyezése céljából függőleges tengely körül
elforgaihaió. '
'
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ll. Put,6daru.

-

Putödárü-éls6
ötéves tervUnk egyik nagyszerü uj létesitményében,
a Gyöngytisi'Váltó és Kitérógy~r szerelómUhelyében.

,
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, 12•. ,Bakdúu.

SSiabadban-tut6daru helyett rendszerint előnyösebb mozg6 bakdarut
létesiteni. Er6mtivek széntárolóin, koh6müvek éro 'és ócskavas udvarain, haj6gyárak szerelőhelye1n, stb.-n használják ezt a nagyte1jes~tményU emelógépet. /70 t tebereme1és, II • maximális eme,16magasaág.l
1'. Bakdarll.
A BalatontDredi fiaj'óg,Yál'oah,
800 személyes
épitkez4s~nél segédkezik abakdaru.,'

14. Portáldaru.

uj utasszálli t6 haj 6

.'

Nagy-ftaj6kiki5t6k jellegzetes ismertetőjele a számtalan portáldarll
ágneknyul4S karjaival. A kikBtóben horgenyz6 hajók áruinak ki- és
berakásánál-nélkülözhetetlen
emelőgép.
,

15. Portáldaru.
A dsrubehuzható
rakodó karja, az un. gém 25 m kinyulásu 5 t terhet képes 25'~ magasra emelni. Markolóval vagy darabáru függesztésére alkalmas horoggal egyaránt haszn'lhat6. A portáldaru a következ6 mozgásokra képesi a daruállvány, aportál gardUl a sine'ken, a portálon elhelyezett daru forg6tá:rcsán körben forog,_ két
részes rakodó karja, a gém, együttés
kUlön-kUl6n is billenthető,
az ente16k6tél !üggólegesen emeli a norgot vagy a marko16t.
.
,16.,Hordozható forg6tárcsás daru:
A gépés1tett-épitkezésekkedvelt
kis ~melőgépe~
2,5m kinyu-
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'P,

lás mellett
500
magassága
J m.

kg terhet emel. Talftnzktát6l szánlitott emeléei

1'7. Oszlopos forg6daru.
Oszlopós-f6rgódarü-éégitségével
folyik a gyárudvaron.a gyár:tmánYf}k
csomagolása. Nagy mértékben megkönnyiti a rakodás neh'z és veszélyes munkáját. Kinyulása az o-sz.lo'P billentésévei változtatható.
18. Derriek-daru.
'GtéV6S - térvÜIik-nagy épi t kez éae fn lépten-nyomon

találkozhatunk '_ezzeI az univerzális: emelógéppel ~-.
A daru fórészei: a forgó oszlop,
két billenthetógém,
a tehertart6 hor-gok és a ,forg6tárcsa~ J. b L»
lentés erószükségletének c sö,kkentésére $llensulyt használnak. A
képen láthat6 daru maximá1.is teherbirása 40 ,t, legnagyobb kinyu- :
lása )9 m, magassága 60·~ •
í

. . lJ~. !U1Anlegea

épi t6ipari daru.
··.A
kors~é~n-élórégJáttott-va8bet~n
épületelemek alkalmazása kU16n.1egesépitóipari
berendezéseket igényel. 'A képen azép016 Tisza, palkonyai Hőerómil turb6házának 6riási vasbetonkereteit állitják
fel ilyen kUlijnleges emelőgépek segitségével.

i

20. Uszóda:r-ll,.
Összeszerél t '.hidfótart6t szállithelyére
szocialista nehéziparunk
egyik legnagyszerübb alkotása, a 100 tonnás József Attila uszódaru.
"
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21. Usz6daru

f3me16horga.
_
Az uS2ódaru-IOO-t-teher-emeIésére
alkalmas kül~nleges emel5horga.
22. Usz6daru gémjének teljes kinyulásakor.
J.. 100 tonnás ..
József- J..ttila
-üszódaru -gémj 'nek teljes kinyulásá·kor.
A gém magassága a viz szinét61 mérve 47 m. Legnagyobb'-kinytilásá •.
25 m. A hajótest ~O x 19 m méretU. Saját hajtómOve mozgatja a"vizen, a'darut nem kell vontatni.

23. Szekrényea'személyfelvon6~

Az Épit~lt !6~sa-,erene-Kúltllrotthonának

korszerU személyfelvonói.
!személyfelvon6k
sebessége 1 m/sec. Megköveteljük 8 nyugcd t ,' ké-'~
nyelmes be~ és kiszállás lehetóségét,-a zökkenés- és rázásmentes
indi tástés megállást, egyszerU,' önmüködó gombkormán:·zást, hi v6 '
é8 kUldó berendezést, amellyel a felvon6t tetszés szerinti megál16helyre lehet irányitani, zajtalan.hajt6motert
és' a tökéletes i .
balesetelhárit6 berendezést.
'

24. Betegszál11tó

felvonÓ. _
A sze~élyfélVöfi6kfiál~felsorolt k~vetelményeken felUI még elég
tágasnak kell lenni~k~ hogya betegszállit6 mükókocsi elférjen
bennük,az
egyes emeleteken tökéletesen, zökken6menteeen mm pontossággal kell megállaniok. .
.

25. Pater noster.
J,
!,

Nagyobb~személyforgalom
esetén Ik6zéptiletekben, irodah.zakban,
stb./ kb. 25-30 m szállitási magasságig s leggazdaságossbb szál-
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litóeszköz. Óránként mintegy 500 személyszállitható
vele, teljesitménye tehát több, mint kétt egyenként 6 személyes felvonóé~
tizemköltsége viszont ke7esebb, mint egyetlen gyors felvonóé0 En'nek oka, hogy anagy gyorsit6 erőt és igy sok áramot igénylő, ismételt felgyorsitás az álland6, egyenletes üzemn'81 elmarad. A ve~szélytelen be~ és kiszállás biztositása miatt sebessége_mindösz~
.sze ()t 2.5 m/sec.
26~ Teherfelvonószekrénye.

'Tehergépkocái' szállítására. alkalmas

teherfelvon6 székÍ'ériJ'~,,, '

27. Felvan6

gépháza.
.
Egy 5000,'ttg'téherlHrásu korszerü felvonó gép'l;úiz·a.
Jól megfigY~il-'
hetó a drótkötél vezetése. A képen látható el~endezés a szállitási magasság f5lött elhelyezett ~épház esetében szokásos. A ké~',
pen látha~6k a meghajtó villamos motor és a meghajtó fogaSkere-,
kek is.
28-', É~elfelvon6.

Kézieróvel

müködő ételfelvcnó müköd éa közben ..

!rP'(
."

29. S5rgyári hord6felvonó.
Folytöl'lös"mtik6désü"jéleiátor/ felvonó~ Figyelmet érdemel a hordó
f'élautomatikus berakása, ami a munkát igen,megkönnyitiés
a balesetveszély csökken.

30~ Kupo16 kemence 'felvon6ja~

A felvonó ferdé pályán'éllensullyal

müki5dik. A,k-upol6 kemence tetején uralkodó magae~ómérsáklet
é8 gázoe levegő miatt a teher
üritése automatikusan történik •.

, 31. 13anyafelvonó.
A~báfiyafélvén6k:'a legnagyobb méretü felvon6k~ 500-900

tn mélységb51 s~áll~tják az ipar kenyer't, a szenet~ A.felvon' sebessége
igen négy. lO-l6 m/aeo. 1200 LE~s v:illam~s mQtQr müködteti.
4-5000 kg su1yt képes emelni egyszerre.
'

.

32 • .Hgy d,QboS bányafelvonó

gépházának belse~
J6l látfiátó-'s-ko; -50 mm átrilérőjü'emelő drótkötél és dobja~, valamint a felvonó kormányzását végző g'pkezel5 munkáját megkönnyitő
regisztráló mUszerek, közöttük a különáll6 üvegszekrényben elhelyezett sebességmérő és a tőle balra lévő helyzetr~gisztráló.

Készült
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