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4.1.3.3 Válaszfalak és oszlopok 
 
Ebben a pontban a hajó belső függőleges szerkezeteivel foglalkozunk. A szerkezet nagy 
része, különösen az oszlopok és a teherhordó haránt válaszfalak, viseli azokat a 
függőleges terheléseket, amelyek a hajót érik. A fő vízmentes válaszfalak a hajóteret 
számos vízmentesen elválasztott térre osztják fel, ezért fontos szerkezetük és egymástól 
való távolságuk tanulmányozása. Azokról a válaszfalakról is szó esik, amelyek a kisebb 
vízmentes tereket határolják, amilyenek pl. a testtankok és a tengelyalagút. 
 
4.1.3.3.1 Válaszfalak 
 
Azokat a függőleges elválasztó elemeket, amelyek a hajón keresztben vagy hosszában 
lehetnek beépítve, ’válaszfal’ elnevezés alatt ismerjük. Ezek közül a legfontosabbak az 
úszóképes hajótest kereszt- és hosszválaszfalai, amelyek a hajóteret vízmentes terekre 
osztják fel. A szerkezet szempontjából kevesebb fontossággal rendelkeznek azok a 
könnyebb válaszfalak, amelyeket ’térelválasztó’ néven emlegetnek, és amelyek a 
vízmentes tereket osztják kisebb részekre, amelyek aztán lakótérként, raktárként, stb. 
funkcionálnak. 
A hajótest megfelelő szilárdsággal rendelkező fő válaszfalai vízmentes kivitelben 
készülnek, hogy amennyiben a válaszfal egyik oldalán levő vízmentes tér lékesedik, 
megakadályozza a többi tér elárasztását. Emellett arra is szolgálnak, hogy a hajótest 
fontos szerkezeti elemeként nemcsak a hajótestet terhelő függőleges erőket hordják, 
hanem megakadályozzák a hajótest keresztirányú deformációját. Elfogadott gyakorlat, 
hogy a vízmentes keresztválaszfalak megfelelő szilárdsággal rendelkeznek a 
hajófenéktől egészen a szilárdsági (teherhordó) fedélzetig, amely lehet magasabban a 
szabadoldal-fedélzetnél. Végül a fő válaszfalak már sok esetben igen hatékonyan 
állították meg az egyik raktérben vagy a géptérben keletkezett tűz továbbterjedését. 
 
Vízmentes válaszfalak elhelyezése teherhajóknál  
A lékesedésről szóló pontban láttuk, hogy az előírások megszabják a vízmentes 
válaszfalak minimális számát, amelyeket egy darabáru szállító hajón el kell helyezni. A 
hajó elején ki kell alakítani egy kollíziós (ütközési) válaszfalat, a farnál farkamrát kell 
kialakítani, ennek mellső válaszfala meg van szabva, és a géptér mindkét végén el kell 
helyezni egy-egy vízmentes válaszfalat. Ez azt jelenti, hogy egy középső gépteres 
hajónál a vízmentes válaszfalak minimális száma négy. A géptérnek a farban való 
elhelyezése ezt a számot háromra csökkentheti, mivel a farkamra mellső fala egyben a 
géptér hátsó fala lehet. 
Ezek közül a válaszfalak közül talán a legfontosabb a mellső kollíziós válaszfal. A 
tapasztalat szerint minden második hajónál, amely ütközéses balesetet szenved, a 
hajóorr megsérül. Ez az oka, hogy egy meglehetősen komoly szerkezetű válaszfal 
kialakítása kötelező, és azt nem szabad annyira előre telepíteni, hogy az ütközés során 
megsérüljön. Viszont nem szabad annyira távol lennie az orrtól, hogy az elárasztott tér 
túlzott orrtrimet okozzon. A Lloyd's Register a válaszfal helyét azoknál a hajóknál, 
amelyek hossza nem lépi túl a 200 métert, a hajóhossz (Lloyd's Length, Lloyd hossz) 5 
és 8%-a között levő értékben határozza meg a terhelt vízvonal mellső végétől. A 
valóságban ezt a válaszfalat annyira elől helyezik el, amennyire lehet, hogy a lehető 
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legnagyobb raktérkapacitást lehessen nyerni. A farkamra-válaszfal célja, hogy a 
tönkcsöveket egy vízmentes térbe zárja be, ezzel megakadályozza, hogy a héjlemeznek 
a hajócsavar-tengelyek törésekor esetleg bekövetkező sérülése miatt lékesedés 
történhessen. Ennek helye annyira hátul van, hogy a farkamra lékesedésekor ne 
keletkezzék túlzott fartrim. A géptéri válaszfalak önmagában zárt teret biztosítanak a 
gépek és kazánok számára, ezzel megakadályozzák, hogy valamelyik szomszédos raktér 
lékesedésekor ezek a létfontosságú berendezések károsodjanak. Emellett az itt keletkező 
tűz továbbterjedését is megakadályozzák. 
A minimális számú vízmentes válaszfal csak a legkisebb teherhajókon fordul elő. A 
méret növekedésével az osztályozó intézet egyre több válaszfal alkalmazását javasolja, 
részben a nagyobb keresztszilárdság érdekében, részben pedig a térelválasztás 
biztonsága miatt. A 4.1.3.3.1.1 táblázat azokat a vízmentes válaszfal darabszámokat 
tartalmazza, amelyet a Lloyd's Register ajánl darabáru szállító hajóknál. Ezeket egyenlő 
távolságban szokták elhelyezni, de a hajótulajdonos esetleg egy adott fuvarozási 
területen hosszabb rakteret igényel, amelyet akkor hagy jóvá az intézet, ha a hajó 
keresztszilárdságát szolgáló kiegészítő merevítést biztosítanak. Az is elképzelhető, hogy 
a Lloyd's Register jóváhagyja egyetlen vízmentes válaszfallal is a konstrukciót, ha a 
kieső válaszfalakat helyettesítő elegendő jóváhagyott szerkezeti kompenzáció van 
beépítve. Konténerszállító hajóknál a válaszfalak osztása a szállított konténerek 
standard hossza alapján történik. 
 

4.1.3.3.1.1 táblázat 
 

Válaszfalak szárazáru szállító hajóknál 
Hajóhossz (m)     Válaszfalak teljes száma  

  -tól     -ig   Középső géptér  Fargéptér  
  65    4    3 

  65     85     4    4 
  85   105     5    5 
105   115    6    5 
115   125     6    6 
125   145     7    6 
145   165    8    7 
165   190    9    8 
190        Egyedileg kell elbírálni 
 
A fő vízmentes válaszfalak mindegyikét a legfelső folyamatos fedélzetig kell 
vízmentesre kialakítani; ha azonban a szabadoldalt a második fedélzettől mérik, csak 
addig a fedélzetig kell vízmentesnek lenniük. A kollíziós válaszfal a legfelső folyamatos 
fedélzetig tart, a farkamra válaszfala azonban csak a vízvonal feletti első fedélzetig kell, 
hogy vízmentes legyen, feltéve, hogy az a farig, illetve egy vízmentes farkamra-
fenékbordáig vízmentesre van kialakítva. 
Tömegáru szállító hajók esetében újabb szempontot kell figyelembe venni a vízmentes 
válaszfalak kiosztásánál, ha a tulajdonos kisebb szabadoldalt szeretne jóváhagyatni. 
Tömegáru szállító hajóknál lehetőség van csökkentett szabadoldal jóváhagyására az 
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1966-os The International Load Line Convention (nemzetközi merülési vízvonal 
konvenció) hatálya alatt, ha egy vagy több teret el lehet árasztani anélkül, hogy a hajó 
elsüllyedne. Nyilvánvaló okokból sok hajótulajdonos szeretné a megengedett 
legnagyobb merülésre a jóváhagyást megkapni az ilyen típusú hajóknál, ezért a 
válaszfalak kiosztása rendkívüli fontossággal bír. 
 
Vízmentes válaszfalak elhelyezése személyhajóknál  
Ahol a hajónak személyszállítási bizonylatra van szüksége (12-nél több utas), ott a 
járműnek ki kell elégítenie az 1974-es International Convention on Safety of Life at Sea 
(nemzetközi konvenció az élet biztonságáról a tengereken) követelményeit. Ez a 
konvenció szigorúan szabályozza a személyszállító hajó válaszfal-kiosztását, és az 
előírások betartását a konvenciót aláíró tengerhajózással rendelkező országok hatóságai 
ellenőrzik. Az Egyesült Királyságban pl. ez a hatóság a Marine and Coastguard Agency 
(tengerészeti és parti-őrség ügynökség). 
 
A vízmentes válaszfalak konstrukciója  
A vízmentes keresztválaszfalak lemezelését általában vízszintes lemeztábla sorokból 
hegesztik össze, így megfelelő kétdimenziós egységeket alakítanak ki. A kisebb 
válaszfalak egy egységet alkothatnak; a nagyobbak két vagy több egységből vannak 
összeállítva. A gyakorlat mindig is a vízszintes lemezsorokat részesítette előnyben, 
mivel a válaszfal alsó részén nagyobb a lemezvastagság, mint felette. Ennek oka, hogy a 
lemezvastagság közvetlen összefüggésben van azzal a nyomással, amelyet a válaszfal 
egyik oldalán levő tér elárasztása esetén a vízoszlop magassága gyakorol a válaszfalra. 
A magassági koordinátán kívül a lemezvastagságot a merevítők osztása is befolyásolja. 
A keresztirányú vízmentes válaszfalak merevítői általában függőlegesek, mivel így a 
merevítők fesztávolsága kisebb lehet, és a terhelést kisebb deformációval képesek 
elviselni. A merevítők rendszerint egyenlőtlen szárú szögacélok vagy aszimmetrikus 
bulba-szelvények (offset bulb plate, OBP), a merevítők mérete az alátámasztatlan 
hossztól, a merevítők osztásától és a végbekötések merevségétől függ. Ez utóbbi a 
végbekötések konstrukciójának függvénye, a rakterekben levő merevítők simán vagy 
csomólemezzel vannak a tankfedélhez és a fedélzethez hegesztve, a magasabban, két 
fedélzet között levő merevítők végét egyáltalán nem kell bekötni (ld. 4.1.3.3.1.1 ábra). 
A függőleges merevítőket meg lehet támasztani vízszintes válaszfal keresztmerevítőkkel, 
így csökkenthető a merevítők mérete a kisebb fesztávolság miatt. Vízszintes 
merevítőket leginkább azokon a válaszfalakon találunk, amelyek egy tanktér határoló 
falát alkotják, erről később még lesz szó. 
A mai korszerű hajókon gyakran találunk önmerevített válaszfalakat, az önmerevítés 
tervezésekor a mélységet és osztást olyanra kell megválasztani, hogy a hagyományos 
merevítőkkel azonos szilárdságot biztosítsanak (ld. 4.1.3.3.1.2 ábra). Az önmerevítés, 
akár V-alakú, akár váltogatott, függőlegesen van elhelyezve, mint a hagyományos 
merevítők a kereszt- és rövid alátámasztó funkciójú hosszválaszfalakon. Az 
önmerevítés a hegesztés előtt készül, ezért a válaszfal lemeztáblái függőlegesen 
helyezkednek el, és vastagságuk végig olyan értékű, amely a válaszfal alján szükséges 
vastagsággal egyezik meg. Ez azt jelenti, hogy maga a lemezelés valamivel nehezebb, 



BBBZ-kódex 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.1.3 AZ ACÉLSZERKEZET  … 4.1.3.3 VÁLASZFALAK              2. kiadás 2009.                                   
4 

mint ami a hagyományos válaszfalnál lenne, ami rontja azt a súlycsökkentő hatást, hogy 
nem kell merevítőket alkalmazni. 
A válaszfal szélét mindkét oldalt folyamatos sarokhegesztés köti a héjazathoz, 
fedélzethez és tankfedélhez. 
A válaszfalakat a sólyatéren azt megelőzően építik be a hajótestbe, hogy a fedélzet 
felkerülne. A közbenső fedélzetek vonalában egy 300-400 mm széles ’polclemez’ kerül 
felhegesztésre a válaszfalon, és amikor a közbenső fedélzetet behelyezik, az ezen a 
lemezen fekszik fel. A fedélzet átlapoltan van a polclemezre hegesztve, az átlapolás kb. 
25 mm. Önmerevített válaszfalaknál arra van szükség, hogy kipótolják lemezdarabokkal 
az önmerevítés profilját a polclemeznél. 
Ahol lehet, el kell kerülni, hogy csövek és szellőzőcsatornák menjenek át a vízmentes 
válaszfalakon. Ha azonban, amint előfordul számos esetben, ez nem lehetséges, 
olyankor a csőátvezetést a válaszfalnál peremes kivitelűre kell készíteni. Ahol 
szellőzőcsatornának kell áthaladnia, ott vízmentes záró-elemet kell beiktatni. 
 

4.1.3.3.1.1 ábra 
Szokásos vízmentes 
válaszfal 
 
A vízmentes 
válaszfalak 
próbálása  
A kollíziós 
válaszfalat, amely az 
orrkamra válaszfala, 
és a farkamra 
válaszfalát, 
amennyiben nem 
képezik tankok 
végfalát, úgy kell 
próbálni, hogy a 
terhelt vízvonalig fel 
kell tölteni a 
kamrákat vízzel. 
Azokat a 

válaszfalakat, amelyek tank végfalát képezik, amely rendszeresen ki van téve a 
folyadéknyomásnak, vízsugárral kell próbálni. Ezt az eljárást elegendőnek fogadják el, 
mivel túlzott költségeket okozna, ha egy rakteret fel kellene tölteni vízzel egy vízmentes 
válaszfal próbálásához. 
 
Vízmentes ajtók 
A vízmentes válaszfalak akkor képesek feladatukat tartósan teljesíteni, ha sértetlenek.  
Ugyanakkor bizonyos esetekben elengedhetetlen, hogy a vízmentes válaszfal két 
oldalán levő terek között átjárási lehetőséget biztosítsanak, ami szükségessé teszi 
vízmentes ajtók beépítését. 
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4.1.3.3.1.2 ábra 
Önmerevített 
vízmentes válaszfal 
 
A leggyakoribb példa 
erre áruszállító hajók 
esetében az, hogy a 
géptér és a 
tengelyalagút között 
közvetlen átjárásnak 
kell lennie.  
A személyhajókon 
még gyakrabban 
találunk vízmentes 
ajtókat, amelyek 
lehetővé teszik az 
utasoknak, hogy az 
utastér egyik teréből 
a másikba átjussanak. 
Amikor ajtót 
építenek be egy 
vízmentes válaszfal 

alsó részén, ügyelni kell arra, hogy a válaszfal szilárdsága ezzel ne csökkenjen. 
 

4.1.3.3.1.3 ábra Gépi 
működtetésű vízszintesen 
eltolható vízmentes ajtó 
 
A nyílást peremmel kell ellátni 
és meg kell erősíteni, ha a 
függőleges merevítőket is át kell 
vágni a nyílás miatt.  
Ha az átvágás helyett a 
merevítők távolságát növelik 
meg egymástól, hogy közöttük 
elférjen a nyílás, a merevítők 
méretét a nyílás mindkét oldalán 
meg kell növelni, hogy a nyílás 
nélküli válaszfal szilárdságával 
azonos szilárdságot lehessen 
elérni.  

A tényleges nyílást minél kisebb méretűre kell kialakítani, pl. a tengelyalagútba vezető 
nyílás magassága kb. 1.000-1.250 mm, szélessége pedig kb. 700 mm. Személyhajók 
utasterében a nyílások valamivel nagyobb méretűek. 
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A vízvonal alatt lágyacél vagy öntött acél vízmentes tolóajtókat építenek be függőleges 
vagy vízszintes konstrukcióval. 
 

4.1.3.3.1.4 ábra Kézi hidraulikával 
működtetett vízmentes vízszintes tolóajtó 
 
A sarokpántos típusú ajtókat elárasztásnál 
szinte lehetetlen becsukni, ezért tilos 
alkalmazni őket. A tolóajtónak akkor is 
működőképesnek kell lennie, ha a hajó 15°-
ra meg van dőlve, azon kívül az ajtó 
közvetlen közeléből is működtethetőnek kell 
lennie, de a válaszfal feletti fedélzeten 
elhelyezett működtető helyről is. A 
távirányítás helyén jelzőszerkezetnek kell 
mutatnia, hogy az ajtó nyitva vagy zárva 
van. A függőleges tolóajtókat függőleges 
csavarorsóval lehet bezárni, amelynek felső 
vége a válaszfal feletti fedélzeten van és el 

van látva forgatókarral. A csavarorsó az ajtóhoz rögzített bronz anyát mozgatja 
tengelyirányban, az ajtónál is van forgatókar, hogy ott is be lehessen zárni. Gyakran 
fordulnak elő vízszintes tolóajtók is, ezek működtetéséhez a függőleges tengely hasonló 
módon a válaszfal feletti fedélzetre van felvezetve, a tengelyen levő forgatókarral az 
ajtó távolról is becsukható, de a helyszínen is. Az ajtó zárását gépesíteni lehet, az 
elektromotor a függőleges tengelyt csigahajtóművön át forgatja, amely kúpkerék-
hajtóművön át hajtja meg a menetes orsót az ajtóhoz rögzített bronz anyában. A 
vízszintes tolóajtót hidraulikus henger is működtetheti, amelyhez a nyomást kézi 
szivattyú biztosítja mind a helyszínről, mind a fedélzetről (ld. 4.1.3.3.1.4 ábra). A 
személyhajókon, ahol a vízmentes ajtók száma sokkal nagyobb, azokat hidraulikus 
hengerek zárják be, amelyeket távvezérléssel hoznak működésbe egy központi helyről a 
válaszfal feletti fedélzetről vagy még magasabb helyről. 
A vízmentes ajtókat vízsugárral próbálják zárt állapotban, a személyhajókon beépített 
ajtókat azonban a válaszfal feletti fedélzetig mért vízoszlop nyomással próbálják. Ezt a 
próbát akkor is el lehet végezni, amikor az ajtót még nem építették be a hajóba. 
Az osztályozó intézet által jóváhagyott helyeken a felső közbenső fedélzetek között a 
vízvonal felett megengedett a sarokpántos vízmentes ajtók alkalmazása is. Ezek hasonló 
megoldásúak lehetnek, mint az időjárásálló ajtók, amelyeket a felépítményekben 
találunk, de a csapoknak bronzból kell készülniük. 
 
Testtankok 
Elfogadott gyakorlat volt korábban, hogy a középső gépteres hajóknál a géptérrel 
szomszédosan testtankot alakítottak ki, amelyet ballasztmenetben feltöltöttek, ezzel 
üres-menetben javítani lehetett az úszáshelyzetet anélkül, hogy trimet okozott volna. 
Ezeket a tankokat arra is fel lehetett használni, hogy árut szállítsanak bennük, 
különösen speciális folyékony árut. A vonalhajókon, ahol bizonyos folyékony 
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rakomány szállítása gyakori volt, előnnyel járt ezeknek a testtankoknak a géptér melletti 
elhelyezése, mivel melegíteni lehetett a rakományt. A korszerű áruszállító hajóknál 
azonban körültekintően kell kiválasztani a testtankok helyét, hogy elkerülhető legyen a 
különböző rakodási állapotoknál a hajótest túlzott igénybevétele. Ma már a legtöbb 
hajón a géptér hátul vagy a hajó hátsó harmadánál van elhelyezve, és előtte testtankok 
vannak kialakítva az üres-meneti ballaszt számára. 
 
A testtankok konstrukciója. Azok a válaszfalak, amelyek a testtankok végfalát képezik, 
abban különböznek a raktéri válaszfalaktól, hogy rendszeresen ki vannak téve a 
folyadékoszlop nyomásának.  

 
4.1.3.3.1.5 ábra 
Testtank-
konstrukció 
 
A szokásos 
raktéri 
válaszfalaknál 
megengedhető, 
hogy az olyan 
ritka 
alkalmakkor, 
amikor a raktér 
átmeneti 
elárasztását el 
kell viselnie, 
nagy feszültség 
ébredjen 
bennük és 

alakváltozást szenvedjenek, ezzel szemben a testtank válaszfalánál, amely rendszeresen 
ki van téve ilyen terhelésnek, követelmény a nagyobb merevség, és a feszültség értéke 
kisebb kell, hogy legyen.  
Végső soron ez azt jelenti, hogy a lemez vastagsága és a merevítő szelvények mérete 
nagyobb a testtankok esetében, sőt, további merevítésekre is szükség lehet. 
A válaszfalak lemezelésének vastagsága nagyobb az alsó részen, a lemezt még 
vastagabbra kell választani, ha a merevítők osztását növelni kell. A válaszfal 
merevségének biztosításához a függőleges merevítőket nagy méretűre kell választani és 
egymáshoz minél közelebb kell őket elhelyezni. Csomólemezekkel kell bekötni a 
végüket, vagy más hasonló bekötést kell alkalmazni. A függőleges merevítők mérete 
akkor csökkenthető, ha vízszintes keresztmerevítőket alkalmaznak, amelyek folyamatos 
merevítő-keretet képeznek a válaszfalon és a hajó oldalsó héjlemezén. Ezeknek a 
vízszintes merevítőknek a végét peremezett csomólemezekkel kötik be az oldalsó 
hosszmerevítőhöz, és a csomólemezek vége az oldalbordákhoz bekötött függőleges 
csomólemezekkel van megtámasztva, ugyanilyen csomólemezek vannak elhelyezve 
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minden harmadik bordánál. Az oldalsó hosszmerevítőt megfelelően kell bekötni az 
egyszerű bordákba (ld. 4.1.3.3.1.5 ábra). 

 
4.1.3.3.1.6 ábra Testtank záró-fedél 
konstrukció 
 
Ahol a testtankokban folyékony 
üzemanyagot vagy olajrakományt akarnak 
szállítani, a szabad felület miatt arra van 
szükség, hogy a hajó teljes szélességét 
elfoglaló tankban középső hosszválaszfalat 
helyezzenek el. Ez a válaszfal lehet 
vízmentes vagy könnyített, ahol vízmentes, a 
merevítők méretének és bekötésének a tank 
végválaszfalánál leírt kivitellel azonosnak 
kell lennie. Ha könnyített, a könnyítések 

felületének elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a folyadékoszlop nyomást 
kiegyenlítsék a két oldalon, a válaszfal merevítése pedig sokkal könnyebb 
szelvényekből készülhet, a könnyítés bizonyos korlátozása megakadályozza a túl gyors 
kiegyenlítődést. 
A testtankok kialakításánál mind a V-alakú, mind a váltogatott profilú önmerevített 
lemezeket jól fel lehet használni, a hagyományos merevítés hiánya esetén ugyanis a 
tankok tisztítása egyszerűbb. Amennyiben a hagyományos hegesztett szelvényekből 
álló merevítést alkalmazzák, előnyt jelent, ha a merevítőket a tankon kívül helyezik el, 
ami ugyancsak a tank tisztítását teszi egyszerűbbé a sima válaszfal felület miatt. 
Azokon az áruszállító hajókon, ahol a testtankokban különböző folyékony rakományt is 
szállítanak, elválasztó testtankot (kofferdam) lehet két szomszédos tank között 
elhelyezni. Mivel ezek közvetlenül a géptér előtt is kialakíthatóak, általában csőalagutat 
képeznek ki rajtuk keresztül, amelybe a géptérből lehet bejutni. Ebben az alagútban 
vezethető a fenékszívó rendszer csőkötege, mivel azt nem kívánatos az olajrakományt 
tartalmazó testtankokon keresztül átvezetni. 
 
Testtankok próbálása. A testtankok próbájánál akkora vízoszlop nyomást kell 
létrehozni, amely üzem közben keletkezhet bennük (azaz a légző-cső tetejéig). Ez nem 
lehet kevesebb, mint 2,45 m a tank feletti fedélzet felett. 
 
Felső oldaltankok 
A szokásos tömegáru szállító hajókon felső oldaltankokat alakítanak ki, amelyeket 
ballasztvízhez lehet használni, de könnyű gabona szállítására is alkalmasak. A ferde 
válaszfal vastagságát ennél a tanktípusnál hasonló módon lehet meghatározni, mint a 
testtankok válaszfalánál. A jelenlegi gyakorlat szerint a felső oldaltankot belül 
elhelyezett hosszmerevítőkkel látják el, amelyet keretbordák támasztanak meg. A 
keretbordákat a fő rakodónyílások keretével egy síkban helyezik el; nagyobb hajókon 
pedig a tank félszélességénél a tank teljes hosszán végigmenő sima lemezválaszfalat 
építenek be a fedélzet és a ferde lemez közé. 
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Tengelyalagút 
 

4.1.3.3.1.7 ábra Tengelyalagút 
konstrukciók 
 
Amikor a hajó gépterét nem 
teljesen hátul helyezik el, 
szükség van a hajócsavar 
tengely(ek) zárt alagútban való 
elhelyezésére, amely a géptéri 
hátsó válaszfal és a farkamra 
mellső válaszfala között van 
beépítve. Ez védi a tengelyt a 
rakománytól, és vízmentes teret 
alkot, amely megakadályozza, 
hogy a hajóba víz kerüljön 
amennyiben a farkamra-
válaszfalba szerelt tömítő-
szelence megsérülne. Az alagút 

méretének biztosítania kell a felügyeleti hozzáférést és a tengelyek javítását. Az alagút 
mellső végénél, a géptéri válaszfalon mindkét oldalról nyitható vízmentes tolóajtó van 
elhelyezve. A tengelyalagútból két kimenekülési lehetőséget kell biztosítani, a másik 
kiút általában a tengelyalagút hátsó végénél egy vízmentes aknában elhelyezett hágcsó, 
amely a vízvonal felett valamelyik fedélzeten kialakított vész-búvónyíláshoz vezet. 
Amikor a hajófar karcsú formája szükségessé teszi, a géptér mögötti leghátsó raktér 
teljes lemezfeneket kaphat a tengelyalagút felső szintjén, mivel ilyenkor a szokásos 
tengelyalagút két oldalán fennmaradó keskeny rakodótér nem lenne hasznosítható. Az 
így keletkező többlettér a tartalék hajócsavar tengely tárolására szolgál. A 
tengelyalagút arra is felhasználható, hogy a hátrafelé menő csővezetékeket abban 
vezessék, így nemcsak hozzáférhetőek, hanem a rakománytól is védve vannak. 
A tengelyalagút konstrukciója. Az alagút lemezének vastagságát a vízmentes 
válaszfalakéhoz hasonlóan határozzák meg. Ahol az alagút teteje kör-keresztmetszetű, a 
felső rész lemezvastagságát csökkenteni lehet, ahol azonban sík, ott növelni kell. A 
rakodónyílások alatti részen a lemezt vastagabbra kell venni, kivéve, ha megfelelő 
vastagságú fapadlóval van borítva. Az alagút lemezét merevítő függőleges szelvények 
mérete hasonló, mint a vízmentes válaszfalak merevítőinél, alsó végüket pedig a 
tankfedélhez kell hegeszteni (ld. 4.1.3.3.1.7 ábra). Amikor elkészült, a tengelyalagutat 
vízsugárpróbának kell alávetni. 
A tengely mentén adott távolságra egymástól csapágyalapokat kell kiépíteni, ezek 
tartják a tengely csapágyait. A tengely egyik oldalán járót kell kialakítani a tengely 
felügyeletének elvégzéséhez, emiatt az egycsavaros hajóknál a tengelyalagút 
aszimmetrikusan helyezkedik el a hajó középsíkjához képest. Ez a járó általában 
szögacél tartókon elhelyezett rácsokat jelent, a csöveket így a járó alatt lehet elvezetni. 
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4.1.3.3.2 Oszlopok 
 
Az oszlopok legfontosabb feladata, hogy a fedélzetek és az azokon elhelyezett 
rakományok súlyát átadják a hajófenék szerkezetének, ahol a vízkiszorítás felfelé ható 
felhajtóerői a súlyerők ellen hatnak. A második fontos feladata az oszlopoknak a 
szerkezet függőleges összekötése. Az áruszállító hajók hajótest szerkezetében két 
különböző kialakítású oszlopot találunk, a rakterekben levők elsősorban az első 
funkciót teljesítik, a géptéri oszlopok pedig a második célt szolgálják. A főként 
nyomóterhelés alatt álló raktéri oszlopok vége gyakran csomólemez nélkül van bekötve 
a többi szerkezeti elembe, a géptéri oszlopok azonban megfelelő méretű 
csomólemezekkel csatlakoznak a szerkezethez, hogy a húzóterheléseket is fel tudják 
venni. Az ilyen típusú oszlopokat találjuk a tankokban is, ahol a szerkezet terhelés alatti 
deformációja az oszlopokban húzófeszültséget ébreszt. 
 
A raktéri oszlopok osztása  
Mivel a rakterekben elhelyezett oszlopok a rakodást akadályozzák, gyakoribb a 
nagyobb távolságra elhelyezett dobozszerkezetű nagyobb oszlopok alkalmazása, mint a 
kisebb keresztmetszetű zárt szelvényből készülő egymástól kisebb távolságra 
elhelyezett oszlopoké.  
 

4.1.3.3.2.1 ábra Oszlopok keresztmetszete 
 
Az áruszállító hajókon leggyakrabban alkalmazott 
elrendezésnél az oszlopokat két sorban helyezik el, mindkét 
oldalon egy sorban, a rakodónyílás sarkainál vagy a nyílás 
közepénél, ahol a nyílás széle és a hajóoldal között levő 
fedélzeti keretgerendákat támasztják alá. A fedélzeti 
gerenda mérete függ az alátámasztatlan hossztól, ezért, ha a 
rakodónyílás közepénél van elhelyezve az oszlop, és nem a 
nyílás sarkait támasztja alá, a fedélzeti keretgerendák 
mérete nagyobb, mint a másik esetben.  
Valójában az oszlopokat teljesen el lehet hagyni, ha a 
rakomány teljesen szabad teret követel, ilyenkor azonban a 
fedélzeti keretgerenda mérete még nagyobb, a rakodónyílás 
kereténél pedig a végét a válaszfalhoz csomólemezekkel 

kell bekötni. A többi fedélzeti gerendát, amelyek konzolosan támasztják a rakodónyílás 
kerete és a hajóoldal közötti fedélzetrészt, megfelelő méretűre kell megnövelni. 
Oszlopokat lehet elhelyezni a hajó szimmetriasíkjában is a rakodónyílás végeinél, ezek 
alátámasztják a rakodónyílás keretét is képező nehéz fedélzeti gerendát, amely a 
rakodónyílás keret segítségével az oldalsó fedélzeti gerendákat is alátámasztja. Hasonló 
okból találhatunk oszlopként funkcionáló könnyített hosszválaszfalakat is a hajó 
szimmetriasíkjában a rakodónyílás végei és a következő válaszfal között. 
A hajó szerkezetének folyamatosságát biztosítják a közbenső oszlopok, amelyek 
közvetlenül a raktéri oszlopok felett vannak beépítve. Ha erre nincs lehetőség, 
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valamilyen megerősítéssel kell biztosítani, hogy a közbenső oszlop átadja a terhelést a 
raktéri oszlopnak. 
 
Az oszlopok konstrukciója  

 
4.1.3.3.2.2 ábra 
Oszlopok 
bekötése 
 
Már láthattuk, 
hogy a raktéri 
oszlopok 
elsősorban 
nyomásra 
vannak igénybe 
véve, tehát ha 
el akarjuk 
kerülni az 
üzem közbeni 
kihajlást, a 
keresztmetszet 

tervezésénél nemcsak a terhelés mértékét kell figyelembe venni, hanem az oszlop 
hosszát is.  
 

4.1.3.3.2.3 ábra Kisméretű tömör oszlopok 
 
A nyomott rúdnál az ideális keresztmetszet a csőszelvény, a 
legtöbb esetben azt használják a raktéri oszlopokhoz, de 
zárt szögletes vagy nyolcszögletű szelvényt is találunk. 
Gazdasági okokból a szelvényeket acéllemezből gyártják, a 
szögletes zárt szelvényt gyakran alakítják ki szögacélból 
vagy U-szelvényből (ld. 4.1.3.3.2.1 ábra).  
Az ilyen szelvényeknél gyártástechnológiai okokból az 
oszlop belsejében szakaszos hegesztéssel elhelyeznek egy 
kisebb méretű szelvényt vagy lapos-acélt, így az 
oszlopszelvény hegesztése csupán külső hegesztési munkát 
igényel. 

Az oszlopok alá és fölé párnalemezt kell behegeszteni, mivel nagyon fontos, hogy az 
oszlop mindkét végén jól el legyen osztva a terhelés. Az oszlop felső vége a 
csomólemezekkel rögzített kettőző lemezhez folyamatos varrattal van bekötve.  
Maga a kialakítás módja főként a hajó rakodónyílás-keretének alakjától függ, és attól, 
hogyan vannak bekötve a fedélzeti gerendák. Az oszlop alja vastag párna- vagy kettőző-
lemezen áll, amelyet a tankfedélre fektetnek, és az oszlop helyének egybe kell esnie a 
fenékborda és oldalsó fenék hosszmerevítő találkozási pontjával a kettősfenékben. Ahol 
erre nincs lehetőség, két hosszmerevítő között kialakított fenékbordát és rövid 
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interkosztális oldalsó fenék-hosszmerevítőt lehet beépíteni a terhelés elosztása 
érdekében. 
A géptéri bordákat szögacél, U-szelvény vagy lemezből hengerléssel készített profil 
hegesztésével készítik, és megfelelő méretű csomólemezekkel kötik be a vasszerkezetbe 
(4.1.3.3.2.2 ábra). 
 
Kisméretű oszlopok  
A lakóterekben és a viszonylag kisebb hajókon tömör kör-keresztmetszetű acél 
oszlopokat helyeznek el, amelyek átmérője ritkán nagyobb 150 mm-nél. Ezeknek a felső 
és alsó végén kovácsolt bekötőlemez lehet, a felső végüket a végigfutó szögacél fedélzeti 
hosszmerevítőhöz hegesztik. Másik lehetőség, amikor az oszlop felső végét folyamatos 
varrattal hegesztik egy fordítva felhegesztett szögacél fedélzeti hosszmerevítőhöz, 
amelyet felülről csomólemezek kötnek be. Az alsó végét alátét- vagy párnalemezzel 
közvetlenül a fedélzethez rögzítik, amely alulról megfelelően merevítve van (ld. 
4.1.3.3.2.3 ábra). 
Manapság a tömör oszlopok helyett zárt szelvényű oszlopokat alkalmaznak, ezek felső 
és alsó végét a szokásos módon kötik be. 
 
4.1.3.4 Fedélzetek, felépítmények és fedélzeti házak 
 
A hajón különböző magasságban levő fedélzetek különböző célokat szolgálnak; vagy 
vízmentes fedélzetek, szilárdsági (teherhordó) fedélzetek, vagy egyszerűen a rakomány 
és az utasok elhelyezésére szolgáló fedélzetek. A vízmentes fedélzeteket azért építik be, 
hogy biztosítsák a hajótest vízmentességét, ezek közül a legfontosabb a szabadoldal 
fedélzet, amely a legfelső azok közül a fedélzetek közül, amelyek rendelkeznek 
megfelelő eszközökkel a szabadba eső részükön kialakított nyílások állandó lezárására. 
A hajótest szilárdságához valamilyen mértékben az összes fedélzet hozzájárul ugyan, a 
legfontosabb azonban az a fedélzet, amely a hosszirányú hajlító terhelést viselő 
keresztmetszet felső övét alkotja, erre utalunk ’szilárdsági fedélzet’ néven. A könnyebb 
szerkezetű fedélzetek, amelyek nem vízmentesek, esetleg azért kerülnek beépítésre, 
hogy az utasok elhelyezésére szolgáló tereket biztosítsák, és lehetővé tegyék a 
rugalmasabb rakomány-elrendezést. Az áruszállító hajókon ezek a könnyebb szerkezetű 
fedélzetek alkotják azokat a közbenső fedélzeteket, amelyek biztosítják, hogy a 
rakományt ne kelljen olyan sok rétegben egymásra rakni, ami annak károsodását idézné 
elő. 
A rakomány be- és kirakodása érdekében a fedélzeteken nyílásokat vágnak, ezeket 
pedig nem-vízzáró vagy vízzáró rakodótér-fedelekkel kell lezárni. Egyéb nyílásokra is 
szükség van a fedélzeteken keresztül az emberek közlekedésénél; a géptéri zónában 
pedig aknaszerű nyílásokat építenek ki, hogy a gépi berendezéseket építés után vagy 
közben beemelhessék, ha pedig javításra vagy cserére van szükség, kiemelhessék őket 
(gépakna), illetve, ami szintén nem elhanyagolható, világítási és szellőztetési 
lehetőségeket kell biztosítani a géptérnek. Ezek az utóbbi nyílások a fedélzeti házaktól 
vagy felépítményektől védelmet kapnak, az utóbbiak fő funkciója egyébként a lakó- és 
hajózási helyiségek elhelyezése. A legfelső folyamatos fedélzeten elől az orrfelépítmény 
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(forecastle, fokszli), hátul a farfelépítmény (poop) kerülhet kialakításra, hogy a tenger 
hullámai ellen nagyobb védelmet nyújtson a hajó végeinek. 
 
4.1.3.4.1 Fedélzetek 
 

4.1.3.4.1.1 ábra 
Fedélzeti merevítők 
 
A hajókon az 
időjárásnak kitett 
fedélzetek 
domborulattal 
(bucht, camber) 
rendelkeznek, 
amelynek alakja 
általában parabola, 
de ha csak rövid 
szakaszukat kell 

figyelembe venni akkor egyenes. Lehet előnye annak, ha bizonyos hajókon a fedélzetet 
vízszintesre alakítják ki, főleg, ha azon konténereket szállítanak, és a hajó 
szelvényeinek szabályos alakúaknak kell lenniük. A belső terekben a fedélzet általában 
vízszintes. 
A fedélzeteket lemezszekcióként gyártják, a kereszt- vagy hosszborda-rendszerű 
merevítőkkel és az esetleges nyílások környezetében alkalmazott helyi merevítésekkel 
együtt. A keresztbordákat hosszmerevítők támasztják alá, a hosszbordákat pedig 
keretbordák (ld. 4.1.3.4.1.1 ábra). 
 
Fedélzet-lemezelés  
A fedélzeteken a legvastagabb lemezt a szilárdsági fedélzeten levő rakodónyílásokkal 
egyvonalban építik be. Azok a lemezek, amelyek a rakodónyílások vonalán belül 
vannak, kevés fontossággal bírnak a hajó hossz-szilárdságában, ezért lényegesen 
vékonyabbak. A hosszirányú hajlító igénybevételből a legnagyobb feszültségek a 
hajóközép környezetében ébrednek, ezért a fedélzetlemez legnagyobb vastagságát a 
hajóhossz 40%-án a hajó középső szakaszán végig meg kell tartani, majd fokozatosan 
csökkenteni lehet a hajó végén megengedett legkisebb vastagságra. A lemez vastagságát 
egyes helyeken, ahol a szerkezetben történő hirtelen átmenetek vagy koncentrált 
terhelések miatt nagyobb feszültségek ébredhetnek, meg lehet növelni. 
Ott is megnövelhető a lemezvastagság, ahol nagy fedélzeti rakományt szállítanak, ahol 
villás targoncák vagy más kerekes járművek közlekednek, és a testtankok 
környezetében. Ahol a szilárdsági fedélzet lemezvastagsága konténerszállító hajóknál 
meghaladja a 30 mm-t, Grade B, ha pedig a 40 mm-t túllépi, Grade D acélt kell 
alkalmazni a hajó középső szakaszán, a felépítmény végeinél és a rakodótér zónájában.  
A szilárdsági fedélzet koszorúsora (azaz a fedélzet szélső lemezsora, amelyet a 
mestersorhoz hegesztenek), a középső zónában és a konténerszállító hajóknál a raktér 
környezetében azoknál a hajóknál, amelyek hossza nem éri el a 260 métert, Grade B 
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acélból kell, hogy legyen, ha vastagsága 15-20 mm, Grade D, ha 20-25 mm és Grade E, 
ha vastagabb 25 mm-nél. 
 

4.1.3.4.1.2 ábra 
Keresztbordázatú fedélzet-
konstrukció 
 
Ahol az acélfedélzet 
hőmérséklete 0°C alá 
csökken hűtött árut szállító 
hajóknál, az acél 
minőségének Grade B, D 
és E-nek kell lennie a 
vastagságtól függően. 
Olyan fedélzetek 
lemezelésének 
kiválasztása, amelyek nem 
szilárdsági fedélzetek, 
hasonló, azonban a 

merevítők mérete kisebb. 
 

4.1.3.4.1.3 ábra Hosszbordázatú 
fedélzet-konstrukció 
 
Az időjárásnak kitett 
fedélzeteket fapadlózattal lehet 
burkolni, vagy valamilyen 
elfogadott mesterséges 
burkolattal, ami nemcsak a 
látványt javítja, hanem 
hőszigetelést is biztosít a 
lakóterek felett. Mivel ez 
bizonyos mértékben hozzájárul a 
hossz-szilárdsághoz, 

csökkenthető a fedélzetlemez vastagsága; a felépítmények belső fedélzeteit is vékonyabb 
lemezből lehet készíteni, ha védőbevonatot kapnak.  
 

 
4.1.3.4.1.4 ábra A fedélzet védőburkolata 
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Bármilyen bevonat felhordása előtt a fedélzetlemezt korrózió ellen kezelni kell, hogy a 
lemez a bevonat alatt védve legyen (ld. 4.1.3.4.1.4 ábra). 
 

4.1.3.4.1.5 ábra Fedélzet lemezelése 
rakodónyílás sarkánál 
 
A rakodónyílásokkal azonos 
keresztmetszetben minden további nyílást 
lehetőleg kerülni kell a fedélzeten, és a 
rakodónyílás sarkától távolságot kell tartani. 
Ha mégis kell ilyen nyílást kiképezni, a 
fedélzet szilárdsági keresztmetszetének 
csökkenését valahogy kompenzálni kell. A 
fedélzetben kialakított valamennyi nagy 
nyílásnak lekerekített sarkokkal kell 
rendelkeznie, a sarkokat betétlemezekkel 
meg kell erősíteni, kivéve, ha a sarok 
kiképzése parabola vagy ellipszis, amelynek 
nagytengelye a hajó hossztengelyével 
párhuzamos, ugyanis az ilyen kialakítás a 

helyi feszültségeket csökkenti (ld. 4.1.3.4.1.5 ábra). 
 
A fedélzetek merevítése  
A fedélzetek merevítői kereszt- vagy hosszborda-rendszerűek lehetnek, azonban a 
szilárdsági fedélzeten a nyílások keresztmetszetében előnyben kell részesíteni a 
hosszirányú merevítést. 
 

4.1.3.4.1.1.1 ábra 
Rakodónyílás keret 
kialakítása 
 
Amikor a fedélzet 
hosszmerevítésű, a 
merevítők mérete függ 
osztásuktól, a hajó 
hosszától, attól, hogy a 
rakodónyílások vonalán 
belül vagy azon kívül 
helyezkednek el, 
fesztávolságuktól és a 
fedélzeti rakomány 

nagyságától. A hosszmerevítőket fedélzeti gerendák támasztják alá, ezek magas lemez 
gerincből állnak, amely peremezett vagy ráhegesztett övet kap, és csomólemezekkel 
vannak az oldalbordához bekötve (4.1.3.4.1.1 ábra). A hajó hosszának mellső 7,5%-án 
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belül az orrfelépítmény feletti fedélzet és a szabad fedélzet keresztben elhelyezett 
fedélzeti gerendáit kisebb osztással kell elhelyezni és a hosszirányú merevítők méretét 
meg kell növelni, a megerősítés célja az, hogy megakadályozza a fedélzetlemez 
kihajlását, amikor a hullámok terhelése nyomófeszültséget ébreszt benne.  
A keresztmerevítésű fedélzeteket minden bordakereten fedélzeti gerendával kell ellátni, 
a merevítők mérete függ fesztávolságuktól, osztásuktól és a hajón való helyüktől. A 
hajó orr-részén levő szabad fedélzet gerendái, hasonlóan a hosszmerevítőkhöz ebben a 
zónában, nagyobb méretűek, és a bordakeretek távolsága is csökkentve van ezen a 
zónán belül. Azok a fedélzeti gerendák, amelyek testtankok, orr- és farkamra tankok 
illetve olajtankok közelében vannak, szintén nagyobb méretűek lehetnek, mivel 
merevségüknek meg kell egyeznie a tank végfalának merevítőiével. A fedélzeti 
gerendák alátámasztását a fedélzeti hosszmerevítők biztosítják, amelyek mérete 
megegyezik a hosszmerevítésű fedélzet esetén alkalmazott keretgerendák méretével. A 
hajó hosszának mellső 7,5%-án belül az orrfelépítmény feletti fedélzetnél és a szabad 
fedélzetnél ezeket a fedélzeti keretgerendákat közelebb helyezik el egymáshoz. Máshol 
a kiosztás olyan, hogy megfeleljen a fedélzeti rakomány súlyának és a beépített 
oszloprendszernek. Mindegyik gerendát ’gerendakönyök’ néven ismert csomólemezzel 
kötik be a bordához, és a rakodónyílásokkal egyvonalban ’fél-gerendák’ vannak 
beépítve, amelyek megfelelő alátámasztást biztosító bekötéssel csatlakoznak a 
hosszmerevítőként funkcionáló rakodónyílás kerethez (ld. 4.1.3.4.1.2 ábra). Mind 
hossz-, mind keresztgerendázatnál a merevítők méretét meg kell növelni a 
rakodófedélzeten, ha villástargoncák vagy más kerekes járművek közlekedésére 
számítani kell. 
A rakodónyílások előtt és mögött a nyíláskeret meghosszabbításában hosszmerevítőket 
kell elhelyezni a fél-gerendák belső végének megtámasztására. A nyíláskeretek mellső 
és hátsó végénél keretgerendákat kell beépíteni, amelyeknek a nyíláskeret hosszirányú 
részébe való bekötésénél vízszintes kettőző-lemezeket alkalmaznak (4.1.3.4.1.1.1 ábra). 
Ahol a rakodónyílásnál a fedélzetlemez folyamatos a keret és az alatta levő merevítők 
között, és benyúlik a nyílásba, a keret oldalsó tartóját csomólemez formájában meg kell 
hosszabbítani előre és hátra. 
 
4.1.3.4.1.1 
Rakodónyílások 
 
A vízmentes fedélzeteken kialakított rakodónyílások konstrukciójára és a 
zárószerkezetekre vonatkozó alapvető rendelkezéseket az 1968-as Conditions of 
Assignment of Freeboard of the Load Line Rules (merülés-vonalakhoz tartozó 
szabadoldal engedélyezésének feltételei, ld. lékesedés) tartalmazza. A Lloyd's Register 
képleteket közöl, amelyekkel meghatározható az acél záró-fedelek merevítőinek 
minimális mérete, amely kielégíti a Load Line Rules követelményeit. A Load Line 
Rules csak a maximális megengedett feszültségeket és alakváltozásokat adja meg, 
amelyeket a záró-szerkezetek bizonyos terhelések alatt elszenvednek. Ezeknek a 
rendelkezéseknek az értelmében azok a hajók, amelyeket olyan elfogadott acél záró-
fedelekkel látnak el, amelyek közvetlen biztonsági felszerelésekkel rendelkeznek, 
csökkentett B-100 vagy B-60 szabadoldal engedélyt kaphatnak, amennyiben kielégítik a 
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lékesedés térbeosztási feltételeit, általában azonban standard B típusú áruszállító hajó 
szabadoldalra kapnak engedélyt. Amennyiben olyan önhordó acél fedeleket 
alkalmaznak, amelyek nem rendelkeznek közvetlen biztonsági felszereléssel, csak a 
standard B típusú szabadoldal engedélyezhető. Ahol fa vagy acél gerendákat helyeznek 
a nyílásra, és azt ponyvával fedik be, a hajó növelt B típusú szabadoldalra kap 
engedélyt, azaz merülés-szigorítás alá esik. Ez azt jelenti, hogy ma már a legtöbb hajót 
kizárólag a megerősített kivitelű önhordó acél nyílászáró fedelekkel szerelik fel. 
 
Nyílászáró fedelek  

 
4.1.3.4.1.1.2 ábra Két 
irányba letolható 
rakodónyílás fedél 
 
A szabadalmaztatott acél 
záró-fedelekből számosat 
találunk, mint pl. 
amelyeket a MacGregor-
Navire International AB 
gyárt, amelyek 

megfelelnek az 1966-os International Conference on Load Lines (nemzetközi 
konferencia a merülési vonalakról) által körvonalazott követelményeknek, azon kívül 
összhangban vannak az osztályozó intézetek előírásaival is. Az eszközöket, amelyek a 
nyílások biztonságossá tételét és azok vízmentességének megőrzését szolgálják, 
átadásnál is felügyelik, és időszakosan is vannak ellenőrzések. Ezeknek a 
szabadalommal védett fedeleknek a működési elve többféle lehet, fő változataik az előre 
ill. hátra letolható, a hajtogatott, a feltekeredő, az egymásra-csúszó, a leemelhető 
önhordó és az oldalra kigördülő. Ezeket a 4.1.3.4.1.1.2,  4.1.3.4.1.1.3 és 4.1.3.4.1.1.4 
ábra szemlélteti.  
A letolható fedeleket a vezető panelbe (amely először kerül rá a nyílásra záráskor) 
beépített elektromotorok mozgatják, ezek lánckerekeket hajtanak meg, a lánc pedig a 
panelek külső oldalán levő lánckerekekkel mozgatja a többi panelt. 

 
4.1.3.4.1.1.3 ábra 
Hajtogatott rakodónyílás 
fedél 
 
Nyitáskor a vezető panel a 
többit egymás után tároló 
helyzetbe mozgatja, majd 
saját maga is odakerül, 
záráskor a folyamat 
ellenkező irányban zajlik 
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le. A letolható fedeleket a nyílás végénél a hajó szimmetriasíkjában elhelyezett 
hidraulikus henger vagy ugyanott felszerelt elektromotor is működtetheti, amely a 
nyílás két oldalán végigvezetett végtelen lánccal mozgatja a vezető panelt.  
 

4.1.3.4.1.1.4 ábra Fedélzeti 
emelőszerkezettel működtetett 
rakodónyílás fedél 
 
A panelek függőleges állapotban 
vannak a nyíláskeret egyik vége 
mögé becsúsztatva, ami 
helytakarékos megoldás; 
nagyobb rakodónyílásoknál a 
fedelet kétfelé lehet letolni és a 
nyílás mindkét végén tárolni. A 
hajtogatott fedeleket egy erre a 
célra beállított emelőszerkezet 
nyitja-zárja, de történhet a vezető 
panelre ható külső hidraulikus 
hengerrel is. 
A feltekeredő fedél lényegében 
egy csuklós elemekre osztott 
fedél, amelyet nyitásnál egy 
meghajtott tároló-dobra 
csavarnak fel a rakodónyílás 
végénél. A zárás ennek 
ellenkezője. Az egymásra-csúszó 
fedél a panelek tárolását 
egymásra csúsztatva oldja meg, 

ez feleslegessé teszi az emelő-berendezések elhelyezését és alkalmazását, előnye 
leginkább nagyon nagy nyílásokkal rendelkező hajóknál, pl. konténer- vagy tömegáru 
szállító  hajóknál szembeötlő, ahol a nyílás részleges nyitásával dolgoznak. A kétrészes 
fedél egy hidraulikusan megemelhető panelből és egy motorosan meghajtottból áll, 
amely a másik alá megy be. Mindkettőt mozgatni lehet egymásra csúsztatott állapotban 
a nyílás egyik oldaláról a másikra, ami lehet a kiviteltől tekintve hossz- vagy 
keresztirányban.  
 

 
 

4.1.3.4.1.1.5 ábra Feltekeredő rakodónyílás fedél 
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A leemelhető önhordó fedeleket általában konténerszállító hajókon használják, 
mozgatásukra a hajó saját daruját vagy kikötői darukat alkalmaznak.  

 
4.1.3.4.1.1.6 ábra Egymásra 
csúszó rakodónyílás fedél 
 
Zárt állapotban a többi 
acélfedélhez hasonlóan 
időjárásálló konstrukció.  
Az oldalra kigördülő fedelek a 
hajtogatott fedelekhez hasonló 
elven működnek, de tárolásuk 
nyitott állapotban vízszintes 
helyzetben történik. Az 
említetteken kívül még számos 
más kialakítású nyílásfedelet 
lehet találni a piacon, a közbenső 
fedélzetekhez pedig olyanok, 
amelyek a fedélzetbe 
illeszkednek, ez manapság igen 
fontossá vált, amikor a 
fedélközben is tárolnak 
rakományt. A vízmentességet a 
szabadalmaztatott fedelek 
illeszkedő felületekkel és 

gumitömítésekkel oldják meg; a fedelek zárása a tömítőanyag ellenében kézi vagy 
automatikusan záródó záró-elemekkel történik (ld. 4.1.3.4.1.1.2 ábra).  
 
Rakodónyílás keretek  

 
4.1.3.4.1.1.7 ábra Vízmentes tömítések rakodónyílás 
fedélhez 
 
Ezek az alkatrészek a fedél konstrukciójával változhatnak. 
 
A keretek és a zárószerkezetek magassága egyes esetekben 
a nyílás pozíciójától függ. A pozíciókat a zónáknak 
megfelelően jelölik ki, amelyek közül egyesek nagyobb 
kockázattal bírnak. Az 1-es pozíció azt jelzi, hogy a nyílás 
az időjárásnak kitett szabadoldal fedélzeten, az emelt 
szállásfedélzeten vagy a felépítmény-fedélzeten 
helyezkedik el az orrtól a hajóhossz 25%-án belül. 
A 2-es pozíció azt jelenti, hogy a nyílás az időjárásnak 
kitett felépítmény-fedélzeten helyezkedik el az orrtól a 
hajóhossz 25%-án kívül. Azoknak a nyílásoknak, amelyek 
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az 1-es pozícióval vannak megjelölve, legalább 600 mm magasságú kerettel kell 
rendelkezniük, azoknak pedig, amelyek pozíciója 2-es, legalább 450 mm magasságúval, 
a magasságot burkolt fedélzetnél a burkolattól kell mérni. Annak, hogy ezeket a 
magasságokat csökkenteni lehessen, vagy teljesen el lehessen hagyni a keretet, az a 
feltétele, hogy közvetlen biztosítású acél fedelet kell felszerelni, és bizonyítani kell, 
hogy a hajó biztonsága semmilyen időjárási és tengerviszonyok mellett sem fog 
csökkenni. 

 
4.1.3.4.1.1.8 ábra 
Leemelhető önhordó 
rakodónyílás fedél 
 
Ahol a keret magassága 
600 mm vagy több, a keret 
felső szélét vízszintes 
aszimmetrikus bulba 
szelvénnyel kell 
merevíteni, és a 
fedélzethez merevítő 
csomólemezekkel 
(támaszokkal) kell bekötni. 
Azokat a kereteket, 
amelyek magassága nem 

éri el a 600 mm-t, valamilyen szelvénnyel merevíteni kell a felső élükön. Az acél 
nyíláskereteket leviszik a fedélzeti gerendák alsó éléig, és azokkal megfelelően 
összekötik (4.1.3.4.1.1.1 ábra).Az önhordó leemelhető acél fedelek saját merevítéssel 
rendelkeznek, nem igényelnek tartógerendákat. Mindegyik leemelhető szelet a teljes 
nyílásszélességet befedi, egy nyíláshoz kb. négy szükséges. Elég szilárdsággal 
rendelkeznek ahhoz, hogy a hajó megkapja a B típusú szabadoldal engedélyt, a 
megfelelő vízmentességhez azonban ponyvával vannak befedve és ki vannak 
ékelve.Ahol kiemelhető gerendákat alkalmaznak, azok fából vagy merevített acéllemez 
szeletekből készülhetnek. Ezeknél és más merevített gerendáknál az előírás szerinti 
merevítő-méreteket kell alkalmazni, de szabadoldal-növelés az ára annak, ha ilyen 
fedeleket építenek be. A gerendákat a nyíláskeretekben kialakított fészkekbe helyezik, a 
fedeleket pedig legalább két réteg ponyvával kell védeni. A keretnél a ponyvát ékekkel 
rögzítik, a fedél szeleteit pedig lakatolt rudak vagy más biztosító berendezések zárják le 
(ld. 4.1.3.4.1.1.8 ábra). 
 
4.1.3.4.1.2 Habvédek 
 
Az időjárásnak kitett fedélzeteken elhelyezett habvédek a személyzet védelmére 
szolgálnak, ezért nem számítanak a fő szerkezeti elemek közé. Emiatt könnyebb 
szerkezetek, merevítőiket pedig a hajó szerkezeti elemeihez úgy kell bekötni, hogy ne 
okozzanak nagy feszültségeket a habvédekben. A habvédeken vízkifolyó nyílásokat kell 
kialakítani, hogy a fedélzetre jutó víz gyorsan lefolyhasson. A nyílások méretének az 
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1968-as Load Line Rules (merülési vonalakra vonatkozó előírások) követelményeivel 
összhangban kell lennie. 
 
A habvédek konstrukciója  

 
4.1.3.4.1.2.1 ábra Habvéd 
 
A habvédek magasságának az időjárásnak kitett 
szabadoldal- és felépítmény-fedélzeteken legalább 1 m-nek 
kell lennie, azonban ez az érték csökkenthető, ha a hajó 
üzemét zavarja. A habvéd függőleges lemez, amelynek 
felső szélét korlátszelvénnyel (leginkább bulba, szögacél 
vagy lapos-acél) merevítik, a fedélzethez pedig 
támaszokkal kötik be (4.1.3.4.1.2.1 ábra). Olyan hajók 
orrfelépítményén, amelyek B-100 és B-60 szabadoldal 
engedéllyel rendelkeznek, a támaszokat sűríteni kell. Ahol 
a habvédet valamilyen okból meg kell szakítani, a sarkokat 
jól le kell kerekíteni, és kompenzációs megerősítést kell 
alkalmazni. Nem helyezhetők el nyílások a habvéden a 
felépítmények végénél. 

 
4.1.3.4.2 Felépítmények és fedélzeti házak 
 
A felépítmények fogalmát úgy lehet meghatározni, hogy azok a hajó oldaláig vagy 
majdnem addig terjedő építmények a szabadoldal-fedélzet felett. A fedélzeti házak 
olyan építmények a fedélzeten, amelyek jóval a hajó oldalvonalán belül vannak.  
Mindkét típusú szerkezet fontossággal bír a terhelt merülés-vonal megállapítása során, 
mivel védelmet nyújtanak a szabadoldal-fedélzeten kialakított nyílások számára. 
Különleges fontossága van ebben a vonatkozásban a felépítmények végválaszfalainak, 
főleg a híd mellső válaszfalának, amelynek ki kell állnia a tengeren a hullámok erejét. A 
hajóközépen vagy a farfedélzeten levő hídszerkezetet a hatósági előírások szerint úgy 
kell kezelni, mint a gépakna védőszerkezetét. 
Van azonban arra is lehetőség, hogy lemondjanak ezekről a fedélzeti házakról és 
felépítményekről, és jelentősen megnöveljék a védelem nélkül álló gépakna merevítőit; 
azonban az egészen kis hajók kivételével nem valószínű, hogy ilyen megoldást 
válasszon valaki. A legfelső fedélzeten, amennyiben a fedélzet szélének felhajlása 
(sprung, sheer) nem elég nagy, szükség van orrfelépítmény kialakítására, ami további 
védelmet nyújt hullámokkal szemben való hajózásnál. Mind a far-, mind az 
orrfelépítményt teljesen ki lehet használni, a farfelépítmény gyakorlatilag a teljes 
lakóteret magában foglalja korszerű hajóknál. A legénység lakótere a farfelépítmény 
leghátsó részén helyezkedik el, a hajózási helyiségek pedig a híd szerkezetében 
helyezhetőek el.  
A tengerjáró személyhajók felépítményei sokkal kiterjedtebbek, több fedélzetet is 
magukban foglalnak, és az utasok legnagyobb része ezekben kap helyet, sőt, a 
legénység egy része is. 
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4.1.3.4.2.1 ábra 
Hídfelépítmény kialakítása  
 
A hajó szilárdságát 
jelentősen befolyásolhatják 
az olyan szerkezeti 
kialakítások, ahol a 
felépítményekben és 
fedélzeti házakban 
megszakítások vannak, 
nem mennek végig. Az 
ilyen megszakításoknál, 
amint azt a hajószilárdság 
tárgyalásánál láthattuk, 
igen nagy feszültségek 
ébredhetnek, ezért 
kiegészítő megerősítéseket 
kell eszközölni helyileg, 
ahogy ezeket a következő 
szerkezet-kialakítási 
szempontok bemutatják. 
Azok a hosszabb 
felépítmények, amelyek a 
hajó hosszának 15%-át, 

illetve a hajó középső szakaszának 50%-át meghaladják, külön figyelmet érdemelnek, 
mivel részét képezik a hajó teherhordó keresztmetszetének, tehát olyan merevítőkkel 
kell rendelkezniük, amelyek a teherhordó acélszerkezet merevítőinek felelnek meg. 
 
Orrfelépítmény  
A tengerjáró hajóknak rendelkezniük kell orrfelépítménnyel, amelynek a hajó 
hosszának legalább 7%-ára kell kiterjedni az orrtőkétől mérve, azon kívül elő van írva 
az orr minimális magassága is az orrfelépítményen a nyári terhelt merülés-vonal felett.  
A felső fedélzet felhajlásának növelésével az orrészen annak érdekében, hogy magasabb 
lehessen az orr, el lehet hagyni az orrfelépítményt, azonban ilyen megoldást ritkán 
látunk. Az orrfelépítményben az oldal és végfal lemezelésének vastagsága függ a hajó 
hosszától és a bordák és merevítők kiosztásától, a kettő közül az oldal lemeze kicsit 
vastagabb. Abban az esetben, ha olyan hosszú az orrfelépítmény, hogy végválaszfala a 
hajó középső részének 50%-ába beleesik, további merevítés van előírva. 
 
Hídszerkezetek  
Az oldallemez vastagsága azoknál a hídfelépítményeknél, amelyek hossza meghaladja a 
hajóhossz 15%-át, nagyobb, mint más építményeknél, a merevítők méretének meg kell 
egyeznie azokéval, amelyek a hajó oldallemezéhez vannak előírva. A hídfelépítmények 
és hajóközépen levő fedélzeti házak mellső végfalának vastag lemezből kell készülnie, a 
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hátsó végfal lemeze vékonyabb lehet az oldal- és homloklemeznél. Hasonlóképpen a 
homlok végfal merevítőinek mérete is nagyobb, mint az oldalnál és a hátsó végfalnál.  
Ahol a hídfedélzeten nagyobb építményeket kell emelni, ott a hídfedélzet további 
merevítést kap fedélzeti keretgerendák vagy rész-válaszfalak formájában. Ezek célja a 
hídfedélzeten levő fedélzeti házak oldalának és falainak merevítése, és amennyiben 
lehetséges, az alatta levő vízmentes válaszfalak síkjában kell ezeket elhelyezni. A 
felépítmény-fedélzeteket terhelő koncentrált erők helyén, pl. mentőcsónak-daruk alatt, 
szintén kell fedélzeti keretgerendákat beépíteni. 
Azoknak a hosszabb felépítményeknek a végeinél, amelyek részt vesznek a hajó 
hajlítószilárdságában, megfelelő megerősítéseket kell eszközölni. Az ilyen nagy 
mértékű keresztmetszet-változásoknál a felső fedélzet vonalában a mestersor 
vastagságát meg kell növelni 20%-kal, a koszorúsorét 20%-kal, a híd oldalsó lemezéét 
pedig 25%-kal. Az utóbbi lemez csatlakoztatása a mestersorral nagy sugarú 
lekerekítéssel van megoldva, amint a 4.1.3.4.2.1 ábrán látható, és a felső éle övet kap, 
illetve merevítő lemezekkel van megerősítve, amelyek egymástól legfeljebb 1,5 m-re 
lehetnek. A kisebb hídfelépítmények végénél kisebb erősítés is elegendő, mivel azonban 
a helyi feszültségek itt is nagyok lehetnek, a felső fedélzetnél a mestersor vastagságát 
növelni kell 20%-kal és a koszorúsorét 20%-kal. 
 
Farfelépítmény-szerkezet  
Ahol a hajóközépen nincs fedélzeti ház vagy hídfelépítmény, a farfelépítmény mellső 
végfalát vastag lemezből kell készíteni, merevítőinek mérete pedig azonos a 
hídfelépítmény homlokfalánál előírtakkal. Ezek a szerkezetek viszonylag erősen ki 
vannak téve az elemeknek, ezért minden esetben elegendő megerősítésre van szükség. 
Ha a farfelépítmény mellső fala a hajó középső szakaszának 50%-án belül van, az így 
keletkező teherhordó keresztmetszet változásnál jelentős megerősítést kell alkalmazni, 
amennyiben a híd hossza a hajóhossz 15%-át meghaladja. Ahol a farfelépítmény 
fedélzetére még fedélzeti házat építenek, azt fedélzeti keretgerendának vagy rövid 
kereszt-válaszfalnak kell alátámasztania azonos módon, mint a hajóközépen kialakított 
felső fedélzeti házak esetében. A farfelépítmény fedélzetén levő bármilyen fedélzeti ház 
hátsó falát megnövelt méretű merevítőkkel kell ellátni, mivel azok az időjárásnak 
jobban ki vannak téve, mint más fedélzeti házak hátsó végfalai. 
 
Személyhajók felépítményei  
Láthattuk a hajószilárdság tárgyalásánál, hogy a hajlító igénybevételtől ébredő 
feszültségek eloszlása a keresztmetszetben lineáris, tehát a semleges szálban zéró, a 
felső fedélzetben és a fenékben pedig maximális értékű. Ha hosszú felépítményt 
alakítanak ki a hajón, a feszültség továbbra is lineárisan oszlik meg, a szilárdsági 
(teherhordó) fedélzet viszont feljebb kerül a felső fedélzetnél, a szerepét a felépítmény-
fedélzet veszi át. Ha felépítmény rövid, a felső fedélzetnél ugrás következik be a 
feszültségeloszlásban, amely a szilárdsági fedélzet, és a felépítmény-fedélzetben kisebb 
feszültségek ébrednek, mint a felső fedélzetben. A hosszú felépítményt azért nevezik 
’együtthordó felépítménynek’, mivel az építmény részét képezi a hossz-szilárdságot adó 
teherhordó keresztmetszetnek, tehát ennek megfelelően kell megépíteni. 
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4.1.3.4.2.2 ábra Külső vízmentes 
ajtó 
 
A nagy felépítményekkel ellátott 
személyszállító hajókon jelenleg az 
a gyakorlat, hogy megfelelő méretű 
merevítőkkel a szerkezetet 
teherhordóvá teszik. Számos 
régebben épült hajónál elmozduló 
(expanziós) bekötéseket 
alkalmaztak, ezek valójában 
keresztirányú átvágások, amelyek 
célja, hogy a hajótestben ébredő 
feszültségek ne menjenek át a 
felépítményekre. A korábbiakban 
már említettük, hogy a fedélzeti 
építmények végeinél a feszültségek 

nem teljesen a hajlított tartók elmélete szerint viselkednek, a keresztmetszet-
változásoknál nincs hatékony hossz-szilárdság folytonosság. Az elmozduló bekötések 
elrendezése emiatt úgy volt megoldva, hogy ez a ’végeffektus’ bekötésről bekötésre 
adódott át, így a felépítményben kisebb méretű merevítőket lehetett alkalmazni. Sajnos 
az elmozduló bekötés gyakran kiváló volt a ’bemetszés’ bevitelére a szerkezetbe, 
ahonnan repedések indulhattak ki. Az alumínium-ötvözetekből készülő felépítmények 
kínálnak alternatívát az expanziós bekötések helyett, mivel ennek az anyagnak a 
lényegesen kisebb rugalmassági tényezője azt eredményezi, hogy a felépítményekben és 
fedélzeti házakban sokkal kisebbek a feszültségek, mint amelyek acél felépítményekben 
ébrednének, ha minden más feltétel azonos. 
 
Külső vízmentes ajtók  
A szabadoldal-fedélzeten és a többi fedélzeten emelt építmények vízmentességét, 
amelyek a fedélzeti nyílások védelmét szolgálják, meg kell őrizni. A fedélzeti házakba 
biztosítani kell a bejutást, ezért az elemek ellen védett ajtókat kell kialakítani ezeken a 
közlekedésre szolgáló nyílásokon. Az ilyen nyílásoknak meg kell felelniük az 1968-as 
Load Line Rules (merülés-vonalakra vonatkozó előírások) előírásainak, és acél ajtókkal 
kell őket zárhatóvá tenni, amelyek mindkét oldalról használhatóak és zárhatóak. Az 
időjárás elleni védelmet az ajtókeretben levő gumitömítés biztosítja (ld. 4.1.3.4.2.2 
ábra). 
 
4.1.3.5 Orrszerkezet 
 
A hajó orrésze a kollíziós válaszfal előtti tér szerkezetét jelenti. Ebbe beleértendő a 
lánckamra is, mivel azt rendszerint a kollíziós válaszfal előtt képezik ki a második 
fedélzet vagy a felső (fő-)fedélzet alatt, illetve magában az orrfelépítményben. 
A 4.1.3.5.1 ábra az orrész szerkezetének teljes képét mutatja, amiből kiderül, hogy a 
pumpálás elleni merevítések különösen fontos szerepet játszanak. 
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4.1.3.5.1 ábra Hajóorr-konstrukció 
 
Erről már volt szó részletesen 
korábban, mivel azok a 
héjlemezeléssel szoros kapcsolatban 
vannak.  
Az orrfelépítmény fedélzetén szilárd 
alapozást kap a horgonycsörlő, az alap 
miatt a fedélzet meg van erősítve. A 
fedélzet lemezének vastagsága 
lokálisan meg van növelve, a csörlő 
alatt pedig nagy keresztmetszetű 
szelvényből készült rövidebb 
oszlopokat illetve helyi interkosztális 
fedélzeti hosszmerevítőket, vagy a 
hajó szimmetriasíkjában elhelyezett 
oszlopválaszfalat építenek be. 
 
Orrtőke 
A hagyományos hajókon tömör 
orrtőkét, vagyis egy tömör köracélt 
építenek be a gerinctől a vízvonal 
tájáig, felette pedig az orrtőke felső 
részeként egy fél-henger formára 

hajtott lemezt helyeznek el.  
 
4.1.3.5.2 ábra Hajóorr-szerkezet 
 
Ez alkotja az úgy nevezett ’puha-orr’ 
orrtőkét, amely ütközésnél a terhelés 
hatására összecsuklik, ami az ütközés 
hatását a legkisebbre szorítja le. A még 
régebben épült hajók orrtőkéje tömör 
szögletes szelvényből készült, amelyet 
a hajótesthez szegecseltek, mivel pedig 
függőlegesre alakították ki, merevsége 
miatt hatalmas károkat okozhatott 
ütközésnél. Kisebb hajók, mint pl. 
vontatók és halászhajók, még ma is 
épülhetnek tömör orrtőkével, amely 
egészen az orrtőke tetejéig 
ugyanolyan, a nagyobb személyhajók 
közül sok pedig még ma is öntött vagy 
kovácsolt orrtőke alsórésszel épül. 
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Azoknak a hajóknak, amelyek Ice Class AC (AC jégosztály) osztályozási jel 
kiegészítést kapnak, különlegesen tervezett orrésszel kell rendelkezniük, és azoknak, 
amelyek más jégosztályba vannak sorolva, megnövelt méretű merevítőkre van 
szükségük az orrtőkénél. 
A tömör köracél alsó vége a gerinclemez belső oldalára van felhegesztve, a lekerekített 
keresztmetszetű orrtőke felső részébe pedig mindkét oldalt a héjlemez van behegesztve 
(4.1.3.5.1 ábra). Az orrtőke felső részét, amely kör-alakúra van hajlítva, meg kell 
erősíteni vízszintes lemezekkel a fedélzetek között és a legalsó fedélzet alatt, hogy az 
orrtőke fesztávolságát csökkenteni lehessen. 
 

4.1.3.5.3 ábra Bulbaorr 
 
Ahol a lemez görbületi 
sugara nagy, további 
merevítést kell biztosítani a 
hajó 
szimmetriatengelyében 
elhelyezett függőleges 
merevítővel.  
Ezeknek a lemezeknek a 
vastagsága nagyobb, mint 
azoké, amelyeket a hajó 
elején a héjlemezre 
megkövetelnek, a 
vastagság azonban 
fokozatosan csökkenhet 
arra az értékre, 
amennyinek az orrtőke 
tetejénél a héjlemeznek 
kell lennie. 
 
Bulbaorrok 
Azok a hajók, amelyek 
üzemi sebessége nagyobb, 
illetve azok, amelyek 
hasábos teltsége nagy, 
gyakran épülnek 
bulbaorral, amely a 
vízvonal alatt előrenyúlik. 
Az érvek a bulbaorr mellett 
és ellen a hajóépítési 
elméleti szakkönyvek 

anyagát képezik, azt azonban figyelembe kell venni, hogy a hajótest vízbemerült 
részének több más különlegességéhez hasonlóan ez a tulajdonság is általában azt a célt 
szolgálja, hogy csökkentse a jármű mozgással szembeni ellenállását bizonyos 
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körülmények között. Az építés oldaláról nézve a bulbaorr nem jelent túlzott nehézséget, 
ha a bulba alakjának tervezése körültekintő volt. 
Általában azonban a lemezt jelentősen meg kell domborítani, hacsak a viszonylag 
kényelmes hengeres formát nem alkalmazzák, és hegesztik be az orrtőkébe egy 
egységként. Ez utóbbit egyébként sikeresen hajtották végre; általában azonban az 
előrenyúló alak az oldalsó héjlemez folytatását alkotja. A bulbán belül minden 
bordakeretnél fenékborda van beépítve, amikor pedig a bulba nagy, a hajó 
szimmetriasíkjában könnyített hosszválaszfal is található. A hosszú bulbákban minden 
negyedik bordakeretnél van keretborda (ld. 4.1.3.5.3 ábra). A héjlemez a bulbaforma 
környezetében vastagítást kap, hasonlóan az íves keresztmetszetű orrtőke vízvonal alatti 
részéhez.  

 
4.1.3.5.4 ábra 
Lánckamra-
konstrukció 
Ezt a vastagabb 
lemezt használják 
minden olyan 
felületen, ahol a 
horgonyoktól és a 
láncoktól sérülés 
keletkezhet; a 
horgonyoktól és 
láncoktól keletkező 
esetleges sérüléseket 
az orrtőke 
tervezésénél is 
figyelembe kell 
venni. 
 
Lánckamra 
A lánckamrát 
gyakran közvetlenül 
a kollíziós válaszfal 
előtt helyezik el, 
ahogy azt a 4.1.3.5.1 
ábra mutatja, a fő- 
vagy a második 
fedélzet alatt. 
Elhelyezhető az 
orrfelépítményben is 
vagy a kollíziós 

válaszfal mögött, az utóbbi esetben azonban önmagában vízmentesnek kell lennie, és el 
kell látni fenékszívó csővel.  
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Horgonycsövek 
A horgonycsövek vezetik a láncokat a csörlőtől a horgonyokhoz, ezért megfelelően kell 
kialakítani őket. Nem ritka, hogy az erőket és a szerkezetet figyelembe vevő 
méretarányos modellt készítenek, és azzal a horgonycsövek különböző helyzeteit 
próbálják ki, hogy a legkedvezőbb konstrukciót lehessen megvalósítani. 
Ennek a modellnek nem kell működőképesnek lennie, elkészíthető kartonból és fából, a 
horgony sima leengedéséhez és felhúzásához, illetve jó felfekvéséhez a legjobb 
elrendezést ezzel is meg lehet határozni. 

 
4.1.3.5.5 ábra Horgonycső 
 
A horgonycsövek keresztmetszete 
általában kör, a héjlemeznél és a 
fedélzeten pedig öntött alkatrészeket 
hegesztenek fel, hogy a lánc rongálását 
megakadályozzák (ld. 4.1.3.5.5 ábra). 
A héjlemezen a horgonycső 
környezetében megerősítéseket kell 
alkalmazni. A nagyobb sebességű 
hajóknál a horgony számára a 
héjlemezben gyakran fészket 
alakítanak ki; ez csökkenti a 
légellenállást, és megelőzi a 
komolyabb sérüléseket ütközés esetén. 
 
Orrkormány-berendezések 
A mindkét irányban haladó kompokat 
mindkét végükön felszerelik 
kormánylapáttal, az elől levőt mindig 
rögzítik menet közben. 
 
Orrsugár-kormányok 
A szűk helyeken kis sebességnél való 
manőverezésnél nagyon hasznosak 
tudnak lenni az orrsugár-kormány 
egységek. Ezeket leggyakrabban 
kutatóhajókba építik be vagy 
fúróhajókba, ahol a pontos 
pozicionálás elengedhetetlen.  

Szükségesek azonban nagyobb hajókon és csatornákban közlekedő járműveknél is 
kikötéshez. 
A sugárkormány általában állítható szárnyú vagy irányváltásra képes járókerékből áll, 
amelyet egy keresztirányú alagútban helyeznek el; az alagút fala a hajó vízmentes 
héjazatának része. Az egységet a hídról irányítják, a meghajtó motor az alagútban vagy 
annak közelében van. A járókerék csak kis tolóerőt tud létrehozni; a legnagyobb eddig 
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beépített egység kb.16 tonnát, de ez elegendő, mivel kis erők is igen hatékonyak. Az 
azonban tény, hogy a legnagyobb tolóerőre majdnem nulla sebességnél van szükség, 
amint a hajó gyorsulni kezd, az egység egyre kevesebb hatást ér el. 
A hajóépítés oldaláról nézve a legfontosabb szempont a hajótestre keresztben 
elhelyezett alagút végeinél a héjlemezben az áramvonalas forma kialakítása. Már 
bebizonyosodott, hogy ennek elhanyagolása esetén a hajótest ellenállása és emiatt a 
szükséges teljesítmény jelentősen megnőhet. A legjobb módszer ennek elkerülésére az 
alagút két végének lezárása használaton kívül. Ehhez pillangószelephez hasonló 
működésű, hidraulikusan működtetett ajtókat alkalmaznak. 
 
4.1.3.6 Farszerkezet 
 
A hajó farrészének tervezésekor nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a víz áramlását 
a hajócsavar előtt és mögött javítani lehessen.  
A lekerekített (cirkáló) far (ld. 4.1.3.6.1 ábra) sok évtizeden át a leginkább alkalmazott 
farkialakítás volt az óceánjáró hajóknál, ma azonban a legtöbb hajót tükrös (tranzom) 
farral építik (ld. 4.1.3.6.2 ábra).  
 

4.1.3.6.1 ábra Cirkáló far 
 
A cirkáló far alakja 
kedvező, és 
hidrodinamikusan is 
hatékony, a tranzom farnál 
azonban nagyobb lehet a 
hátsó fedélzet, egyszerűbb 
szerkezetű, és szintén 
kedvező áramlást biztosít a 
farnál.  
A kormánylapátnak 
nagyon sok típusa létezik, 
az adott hajónál 
alkalmazott típusú és alakú 
kormány feladata mindig a 
legjobb manőverező 
képesség biztosítása. Mind 
a far alakja, mind a 
kormány típusa 
befolyásolja a fartőke 
formáját, azonban ebbe 
még a szükséges 
hajócsavar mérete is 
beleszól. Rendkívül 
fontosak azok a részletek a 

hajó farrészénél, amelyek lehetővé teszik a hajócsavar tengelynek és 
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kormánytengelynek, hogy áthaladjon a vízmentes héjlemezen. Ezektől a részletektől az 
egész hajó biztonsága függ. Ahol a hajó haladásához szükséges tolóerőt egynél több 
hajócsavar szolgáltatja, nadrágcsövek vagy tengelybakok alkalmazása szükséges a 
tengelyek külső szakaszának alátámasztásához. 
 
A hajófar szerkezete 
A cirkáló far konzolos formája miatt erős hullámhatásnak van kitéve, ezért megerősített 
acélszerkezetet kell kialakítani. Minden bordakeretnél keret fenékborda van kialakítva, 
és a szimmetriasíkban hosszmerevítőt kell elhelyezni a lemezelésnél és a fedélzetnél is.  
 

 
 

4.1.3.6.2 ábra Tranzom far 
 

A far fenéklemezét sugárirányban elhelyezett bordák vagy keretbordák merevítik, a 
fedélzetet pedig ugyanazokban a síkokban rövid fedélzeti gerendák, amelyek a 
következő keresztirányú fedélzeti keretgerendáig vannak vezetve. További merevítést 
lehet biztosítani a lemeznek a függőleges sugárirányú bordák és gerendák helyett 
vízszintes merevítő-keretekkel amelyeket a következő bordakeretig vezetnek és abba 
kötnek be. A tranzom far esetén nincs szükség sugárirányú merevítésre, mivel a far 
oldallemezét függőleges merevítőkkel lehet megerősíteni (4.1.3.6.2 ábra). A tranzom far 
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acélszerkezetének alsó részét keret fenékbordák alkotják a szimmetriasíkban elhelyezett 
hosszmerevítővel. A pumpálás elleni merevítésekkel a fedélzetek tárgyalásánál 
foglalkoztunk. 
 
Fartőke 
Már szóba került, hogy a fartőke alakjára befolyással van a far profilja és a kormány 
típusa. A hajó hátsó részén kialakuló komoly rezgések megelőzésére elegendő helyet 
kell hagyni a hajócsavar és a hajótest között, ez pedig nagy mértékben meghatározza a 
fartőke méretét.A fartőke lehet acélöntvény, kovácsolt darab, illetve lemezből és 
merevítő szelvényekből hegesztett szerkezet.  
A nagyobb hajóknál általában az öntvényt vagy a lemezszerkezetet választják, az 
öntéssel a hajógyáron kívül arra szakosodott cégek foglalkoznak. Az öntés és a szállítás 
egyszerűsítésére a nagyobb fartőkéket egynél több darabból készítik, és a sólyán vagy 
dokkban az összeépítés során hegesztik össze ezeket.  
 

4.1.3.6.3 ábra Öntött fartőke-
konstrukció 
 
A hegesztett szerkezetű fartőkék 
rendszerint a hajógyárban 
készülnek, a lemezekből és 
merevítőkből hegesztett 
szerkezet az öntéssel készített 
alakot utánozza (ld. 4.1.3.6.4 
ábra). A kovácsolt fartőkéket 
szintén arra szakosodott cégek 
gyártják, és szintén egynél több 
darabból készülnek a nagy 
méretű bonyolult alakú 
konstrukciók. 
A fartőke függőleges részének 
szelvényei áramvonalasak, hogy 
lehetőleg ne keletkezzenek 

örvények a fartőke mögött, amelyek a hajótest ellenállásának növekedéséhez 
vezetnének. Az öntött acél keresztmetszetek hegesztett kötéseinél alapos előkészítés és 
előmelegítés szükséges. Mind az öntött. mind a hegesztett szerkezetet vízszintes 
merevítők támasztják meg. 
A 4.1.3.6.3 és 4.1.3.6.4 ábra két fartőke alakot mutat, egyik öntött, a másik hegesztett, 
így jól láthatóak a kész szelvények hasonlóságai. Különös figyelmet érdemel a fartőke 
és a hajótest szerkezetének bekötése, mivel ha ez nem megfelelő, a fartőkében dolgozó 
hajócsavar forgása komoly rezgéseket kelthet. A kormányoszlopot fel kell vezetni a 
hajótestbe, és be kell kötni a tranzom keret fenékbordákba, amelyek vastagított 
lemezből készülnek. A fartőke függőleges oszlopát is be kell vinni a hajótest 
szerkezetébe, és a keret fenékbordákba be kell kötni, az alsó vízszintes nyúlványt pedig 
előre kell vinni, és össze kell kötni a gerinclemezzel. Az oldalsó héjlemez közvetlenül a 
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fartőkéhez van hegesztve, gyakran képeznek ki a fartőkén olyan mélyedést, amely 
lehetővé teszi, hogy a héjlemez tökéletesen befeküdhessen a fartőke szelvényébe. 
 
Kormányok 
A mai hajók többségén félig kiegyensúlyozott kormánylapát található, ami azt jelenti, 
hogy laterális felületüknek kisebb része a forgástengely előtt helyezkedik el (általában 
20%-nál kevesebb). Vannak kiegyensúlyozott kormányok (25-30% a forgástengely 
előtt) és kiegyensúlyozatlanok is, az utóbbiaknál a teljes felület a forgástengely mögött 
van. A kiegyensúlyozás célja az elfordításhoz szükséges nyomaték csökkentése, mivel 
így a laterális nyomás központja a forgástengely közelébe kerül. A teljesen 
kiegyensúlyozott kormánylapát azonban kis elfordításnál meghajtja a kormányművet, 
amely nem annyira gépi kormányzásnál okoz gondot, hanem a szervokormány nélküli 
kézi kormányos hajóknál. 

 
4.1.3.6.4 ábra Hegesztett fartőke-
konstrukció 
 
Számos különböző kormány-
konstrukció létezik, 
szabadalmazott típusok is 
vannak, amelyek mindegyike 
valamilyen szempontból jobb a 
többinél. A 4.1.3.6.4 ábrán két 
általánosan ismert kialakítású 
kormány látható a 4.1.3.6.3 
ábrán bemutatott két fartőke 
típushoz. 
 
Kormánylapát-konstrukciók. 
Manapság a kormánylapát 
áramvonalas keresztmetszetű, 
kivéve az egészen kis hajókon 
használt kormányokat, a 
hegesztett lapát oldallemezein 
belül lemezmerevítők vannak. 
Gyártásnál az egyik oldali lemezt 
készítik el teljesen, és 
felhegesztik rá a függőleges és 
vízszintes lemezbordákat. A 
másik lemez, amelyet gyakran 
’záró-lemez’ néven emlegetnek, 
ezt követően már csak kívülről 
hegeszthető rá a belső 
merevítőkre. Ennek az a módja, 

hogy a záró-lemez felhelyezése előtt a bordákra lapos-acélokat hegesztenek fel, majd 
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ezeket a záró-lemezen vágott nyílásokon át hegesztik hozzá a 4.1.3.6.4 ábra szerint. 
Más kormánylapátok állhatnak öntött keretből és bordákból, az oldal-lemezt és a záró-
lemezt pedig hegesztik, szintén a 4.1.3.6.4 ábrán látható módon. 
A kormánylapátok el vannak még látva alul egy dugóval lezárt leeresztő furattal és egy 
emelőlyukkal, amely lehet pl. a kormánylapáton átvezetett és behegesztett rövid cső, 
amelyet aztán záró-fedéllel látnak el mindkét oldalon. A belső korrózió megelőzése a 
belső felület megfelelő védelmével történik, a kormánylapátot esetleg meg lehet tölteni 
semleges műanyag habbal. A kormánylapát nyomáspróbájánál a felső felülete felett 
2,45 m vízoszlopnyomást alkalmaznak. 
Kormánylapát csap. A csapok, amelyeken a kormánylapát a kormánytőkében vagy a 
fartőke vízszintes hátsó sarkantyújában elfordul, kúposra vannak kialakítva, a csap 
hossza nagyobb az átmérőnél. 

 
4.1.3.6.5 ábra Öntött 
kormánylapát-konstrukció 
 
A régebbi hajóknál a csapokat 
sárgaréz vagy bronz perselyekkel 
látták el, az érintkezett a vízzel 
kent csapágyfészekkel, amelynek 
anyaga pockfa (lignum vitae, egy 
trópusi fenyőfajta) volt. Ma már 
szintetikus anyagok vannak 
használatban fa helyett, pl. 
'Tufnol', sőt, luxus óceánjáró 
személyhajóknál rozsdamentes 
acél is előfordul. Mindegyik 
esetben a csapágy kenőanyaga az 
a víz, amelyben alá van merítve. 
A legutóbbi időkig nem volt 
praktikus dolog a kormánylapát 
csapját olajkenésű 
fémcsapággyal ellátni, azonban a 
Queen Elizabeth 2-nél ezt az 
újítást vezették be. 
 
Kormánytengely. A 

kormánylapát tengelye általában öntött vagy kovácsolt acélból készül, átmérőjét a 
terhelő csavaró-nyomaték és hajlító igénybevétel alapján határozzák meg. Alsó vége a 
kormánylapáthoz van csavarozva, a csavarok keresztmetszetének elégségesnek kell 
lennie, hogy a csavaró-nyomatékból adódó nyíróerőt elviselje. Ennek a 
tengelykapcsolónak ki kell bírnia, hogy a kormánylapát csapját kiemeljék a kúpos 
csapágyból ellenőrzés és javítás céljából. 
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Kormánycsapágy. A kormánylapát súlyát részben a kormánycsap, részben a hajótestben 
kialakított tartócsapágy viseli. Egyes kormánylapát típusoknál, pl. a zászló-alakúnál, 
amely kizárólag a hajótesten belül ül fel, ez a tartócsapágy viseli a teljes súlyt. A 
kormány tartócsapágy tömítő-szelencét is tartalmazhat a kormányszekrény felső 
végénél, amint azt a 4.1.3.6.5 ábra mutatja. A kormánylapát súlyának zöme a 
tartócsapágyra fog nehezedni, ha a kormánycsapon túlzottan nagy kopás jön létre, az 
ábrázolt tartócsapágy pedig, amelynek kúpos felületét öntöttvasból képezik ki, nem 
kopik olyan mértékben. 
 

4.1.3.6.6 ábra Hegesztett 
kormánylapát-konstrukció 
 
Kormányszekrény. A 
kormánylapát tengelye a 
kormányszekrényen halad át, 
amelyet általában nem 
készítenek vízmentesre, hanem 
felső végén helyeznek el egy 
tömítő-szelencét, ahol a 
kormánytengely belép a 
vízmentes hajótestbe (4.1.3.6.7 
ábra). Ezt a szekrényt olyan 
rövidre készítik, amennyire 
lehet, hogy a kormánylapát 
tengelye minél rövidebb legyen a 
két csapágy között, és a 
fartőkéhez csatlakozó keret 
fenékborda alkotja a szekrény 
mellső falát, a többi válaszfalat 
pedig hegesztett szerkezetként 
alakítják ki. A szekrény egyik 
oldalán vízmentes búvó-nyílást 
alakítanak ki, amelyen át a 
hajótesten belülről meg lehet 
tekinteni a kormánytengelyt 
szükség esetén. 
 
 
 

Kormánymű 
Ha a fő kormánymű a hajón nem több azonos különálló egységből van kialakítva, akkor 
szükséges, hogy a hajónak legyen egy fő- és egy segéd-kormányműve. A fő 
kormányműnek képesnek kell lennie a kormánylapát átfordítására az egyik 35°-os 
végállásból a másik oldali 35°-os végállásba a hajó legmélyebb megengedett 
merülésénél és maximális előremeneti sebességénél, és vissza legfeljebb 28 másodperc 
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alatt. A működtetés történhet gépi erővel, ha szükséges és a kormánytengely átmérője 
120 mm felett van.  
 

4.1.3.6.7 ábra 
Kormánycsapágyak I 
 
A segéd-kormányműnek 
képesnek kell lennie a 
kormánylapát átfordítására az 
egyik 15°-os végállásból a másik 
oldali 15°-os végállásba 
legfeljebb 60 másodperc alatt a 
hajó legmélyebb merülésénél és 
maximális előremeneti 
sebességének felénél vagy 7 
csomónál, amelyik több. Géppel 
működtetett segéd-
kormányművet kell beépíteni, 
amennyiben az előírt 

követelmény csak azzal teljesíthető vagy ahol a kormánytengely átmérője nagyobb, 
mint 230 mm. 

 
4.1.3.6.8 ábra Kormánycsapágyak II 
 
Az olajszállító tankhajóknál, vegyszerszállító 
tankhajóknál vagy gázszállító hajóknál, ha a BRT 
(bruttó regiszter tonna, ld. nemzetközi 
egyezmények) a 10.000 tonnát eléri vagy több, és 
minden más hajónál 70.000 BRT esetén vagy 
afelett a fő kormányműnek kettő vagy több azonos 
gépi egységből kell állnia, amelyek képesek a 
kormányt a fenti feltételek teljesítésével 
működtetni, amennyiben az összes gépi egység 
egyszerre üzemben van. Ha személyszállító 
hajóról van szó, ezt a követelményt akkor is 
teljesíteni kell, ha a gépi egységek közül egy 
működésképtelen. 
A kormányművek működtetésének a gépi fő- és 
segéd-kormányművek esetében a hídról és a 
kormánymű-géptérből kell történnie, a segéd-
kormánymű működtetésének függetlennek kell 
lennie a fő-kormánymű működtetésétől (de ez nem 
lehet a kormánykerék vagy kormánykar azonos 
másolata).  

Az óceánjáró hajók kormányműve általában elektrohidraulikus típusú. 
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Ahol a kormánytengely átmérője 230 mm felett van, alternatív energiatáplálást kell 
biztosítani automatikusan a hajó vészüzemi áramforrásáról vagy olyan független 
tápegységről, amely a kormánymű-géptérben van elhelyezve. 
 
Tönkcső 
A tönkcső alkotja a hajócsavar tengely hátsó csapágyát, egyben a tömítő-szelencét is, 
ahol a tengely kilép a vízmentes hajótestből. Két kivitelét találjuk meg a tönkcsőnek a 
mai gyakorlatban, az egyik az elterjedtebb, amelynek csapágyai vízkenésűek és hátsó 
vége a szabadba nyitott. A másik típus zárt mindkét végén, és a csapágyfelületek fémből 
vannak, a kenés pedig olajjal történik. Az előzőnél a csapágyakat hagyományosan 
pockfa (lignum vitae) lécekből készítették, a hajócsavar tengely (a főgép és a hajócsavar 
közti tengelyrendszer leghátsó darabja) pedig sárgaréz perselyt kapott, ma már azonban 
elterjedtebb fa helyett a Tufnol. Az utóbbi tönkcső konstrukciót olyan hajóknál 
használják főként, ahol a géptér a farban van, ahol a rövid tengely viszonylag merev, és 
csak kisebb deformációk fordulhatnak elő a tengely sérülése nélkül. Ennél a 
szabadalommal védett megoldásnál mind a két végén tömítő-szelence akadályozza meg 
az olaj kiszivárgását a vízbe, a csapágyak felülete fehérfém (nagy ólomtartalom), az 
olajat pedig tartályból keringetik a kenési helyekre. Mindkét tönkcső-típust ábrázolja a 
4.1.3.6.9 ábra. 
 
Nadrágcső és tengelybakok 
A két- és többcsavaros hajók olyan hajócsavar tengelyekkel rendelkeznek, amelyek a 
héjlemezen a hajófar előtti területen haladnak át. A tengely konzolos részét nadrágcső 
vagy tengelybak támasztja alá. A nadrágcsövek gyakoriak nagy többcsavaros 
személyszállító hajók esetében, ezek tulajdonképpen a héjlemez különleges kialakítását 
alkotják, amelyek adott távolságra a héjlemeztől követik a tengelyvonalat. A hajótesten 
belülről így viszonylag nagy hossz mentén megoldható a tengely megközelíthetősége, 
és a tengely nagyobb védelmet élvez.  
Számos nagyobb sebességű hajónál bebizonyosodott, hogy csökkent az ellenállása, 
amikor nadrágcsöveket alakítottak ki tengelybakok helyett. A legkorszerűbb nagy luxus 
személyhajóknál azonban néhány esetben kizárólag egy új konstrukció alapján 
továbbfejlesztett tengelybakokat alkalmaznak a tengelyek alátámasztására. 
 
Nadrágcső és tengelybak konstrukciók. A nadrágcsövet alkotó hajlított vagy 
domborított lemezek és merevítőik egy öntvényben végződnek, amelyet 
’szemüvegkeret’ néven emlegetnek, és amely a tengely leghátsó csapágyát hordozza. A 
nadrágcső lehet öntött vagy hegesztett konstrukciójú, harántmetszetben zárt szerkezetet 
képez, amelyet a megerősített lemez keret fenékbordákhoz kötnek be. A konzolok, 
amelyek a tengelyek súlyát viselik, innen indulnak ki, lehetséges a két vagy több 
részből való szekciógyártás, hogy az összeépítés során jobban be lehessen állítani a 
helyzetüket (ld. 4.1.3.6.10 ábra). A tengelybakok öntéssel vagy hegesztéssel készülnek, 
különösen ügyelni kell a merevítő karok keresztmetszetére, hogy elkerülhető legyen az 
ellenállás növekedése és a kavitáció. A legfontosabb azonban a hajó fő szerkezetébe 
történő jó bekötés, mivel a szerkezet nagy merevséget igényel. A kisebb hajóknál a 
felső tartókar egyszerűen egy kettőző lemezzel hegeszthető a héjlemezhez, a 
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nagyobbakon azonban a karok felső vége áthalad a héjlemezen, és be van kötve egy 
megerősített lemez keret fenékbordába, amely további helyi merevítéseket kap 
(4.1.3.6.10 ábra). 
 
Hajócsavarok 
A hajócsavarok három és hat közötti számú azonos szárnnyal rendelkeznek, a 
szárnyszám a tervezésnél felmerülő szempontok függvénye. Nagyon lényeges dolog a 
hajócsavar elhelyezésénél, hogy megfelelő vízoszlop magasság legyen felette az üzemi 
merülésnél, és ne legyen túl közel a hajótesthez. 
 

 
 

4.1.3.6.9 ábra Tönkcsövek 
 
A hajócsavar agya kúpos furattal rendelkezik, amelyet a hajócsavar tengely kúpos 
végére illesztenek, és a kúp mellett retesz is gondoskodik a nyomaték átadásáról; a 
megfelelő erőt a hajócsavar feltolásához a tengelyvég anya szolgáltatja. A hajócsavar 
még jobb biztosításához rendelkezésre áll olyan szabadalommal védett konstrukciójú 
anya, amelyben beépített hidraulikus henger növeli a súrlódást a hajócsavar agy és a 
tengelyvég között. Az úgy nevezett ’Pilgrim nut’ (vándoranya) akár reteszmentes 
környezetben is használható. A véganya védelméről csavarral biztosított védőkupak 
gondoskodik. 
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Állítható szárnyú hajócsavarok. Az állítható szárnyú hajócsavarok szárnyait külön 
szerelik fel az agyra, a szárnyak profiljának emelkedése pedig azok elforgatásával 
szabályozható, vagy akár meg is fordítható az agyban elhelyezett mechanizmus 
segítségével a hajócsavar forgása közben. A szárnyprofil állásszöge mechanikusan vagy 
elektro-mechanikusan változtatható annak érdekében, hogy különböző 
üzemállapotokban a főgépek mindig le tudják adni teljes teljesítményüket. Azonban az 
ilyen hajócsavarok radiális emelkedés-eloszlása nem változtatható, tehát csak egyetlen 
üzemállapotban optimális, amelyre a tervezést végezték, minden más üzemállapotban 
rosszabb a hatásfok, mint az arra tervezett hajócsavaré. Az ilyen típusú hajócsavarokat 
leginkább a dízelmotoros vontatókon és halászhajókon használják, ahol a hajócsavar-
szárnyak állásszögét változtatják, hogy teljes nyomatékot tudjon leadni a motor akkor 
is, ha vontatást (illetve hálóvontatást) végez a hajó kis sebességgel és akkor is, ha 
szabad menetben önjáró hajóként halad nagyobb sebességgel. A szárnyak emelkedését 
meg lehet fordítani annak érdekében, hogy gyorsan meg tudjon állni a hajó, majd 
elindulhasson hátramenetben úgy, hogy a motor és a hajócsavar forgásiránya nem 
változik. 
Az utóbbi években nagy átmérőjű állítható hajócsavarokat szereltek fel nagy tömegáru 
szállító hajókra. 

 
4.1.3.6.10 ábra Nadrágcső 
és hegesztett tengelybak 
 
Gyűrűben dolgozó 
hajócsavarok. Az adott 
átmérőjű nagy terhelésű 
(kis sebességnél és nagy 
szlip értéknél dolgozó) 
hajócsavar tolóerejének 
növelésére a hajócsavart el 
lehet helyezni egy 
körülötte kialakított 
gyűrűben. Az egycsavaros 
vontatók és halászhajók 
gyakran használják ki a 
szabadalmazott fix ’Kort 
gyűrűt’, ahol nagy 
ellenállású vontatott 
rakomány esetén a haladási 
sebesség kicsi, a 
hajócsavar által tapasztalt 
szlip pedig nagy. Ez a 
gyűrű hátsó részén 
vízsugár összehúzó 
szakasszal rendelkezik, a 
gyűrű hossza viszonylag 
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kicsi az átmérőhöz képest, hogy el lehessen kerülni az iránystabilizáló hatást, ami a 
kormányzást megnehezítené. 

 
4.1.3.6.11 ábra Öntött 
tengelybak (szemüvegkeret) 
 
Amikor a hajó önjáróként halad, 
a szlip sokkal kisebb, olyankor a 
gyűrűs hajócsavar elveszíti 
előnyét. A gyűrűs hajócsavarok 
alkalmazásának van azonban egy 
olyan esete, amikor a nagyon 
nagy méretű egycsavaros 
hajóknál a nagy gépteljesítményt 
korlátozott átmérőjű 
hajócsavaron keresztül kell 
leadni, ezért érdemes gyűrűt 
alkalmazni. 
Számos hajó épült olyan 
gyűrűvel, amely nemcsak a 
hajócsavar terhelését képes 
megnövelni, hanem forgatható 
függőleges kormánytengelyre 

van felszerelve és uszonnyal ellátva, és így a hajó hatékony kormányzására lehet 
használni.  
 

 
 
4.1.3.6.12 ábra Hajócsavar-gyűrű 
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A fix és a forgatható (kormány-) gyűrűk konstrukciója és gyártása nagyon hasonló, a 
4.1.3.6.12 ábra egy 2,5-3 m átmérőjű gyűrűt mutat. A gyűrű minimális átmérőjű 
hengeres belső lemeze nagyobb vastagságú, az helyezkedik el a hajócsavar 
szárnyvégeknél, és attól előre-hátra egy adott távolságon. A gyűrű szilárdságát ezen a 
hengeres részen elhelyezett két teljes gyűrű-alakú merevítő biztosítja, emellett a belső 
lemezt még további lemezgyűrű merevíti, amely a külsővel nem érintkezik. A gyűrű-
formájú merevítőket hosszirányúak támasztják meg. 
 


