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4.2.3 Fedélzeti berendezések 
 
A hajók klasszikus berendezéseinek említésekor azok a szerkezetek jutnak a legtöbb 
ember eszébe, amelyek a fedélzet felett helyezkednek el. Ezekre valamennyi 
hajótípusnak szüksége van, ezért ezek a berendezések meglehetősen hasonlóak akkor is, 
ha két teljesen eltérő hajót hasonlítunk össze. 
A fedélzeti berendezések nagy részét a hajó szerkezeti felépítése során már láttuk, mint 
pl. a kormánylapátokat, amelyek a farszerkezet szerves részét alkotják, vagy a 
horgonycsövet és lánckamrát, amely az orr tartozéka. A kiszolgáló gépi berendezésekről 
azonban ebben a fejezetben lesz szó. 
A fedélzeti berendezések négy fő csoportja a következő: 
- kormánymozgató berendezések, 
- kikötő-, horgony- és vontatócsörlők, valamint csónakcsörlők 
- rakodó-berendezések és 
- rakománykezelő és hozzáférést biztosító berendezések. 
 
A kormánymozgató berendezések általános előírásairól a farszerkezetről szóló 
fejezetben szóltunk. Itt a különböző típusú kormánygépek fognak szerepelni. 
Az orrszerkezetnél láttuk a horgony tárolását és kezelését biztosító szerkezeti 
megoldásokat, ez a fejezet a horgonylánc kezelését végző csörlőket ismerteti. 
A másik két csoportról még nem esett szó, azokat teljes mértékben ez a fejezet 
tartalmazza. 
 
4.2.3.1 Kormánymozgató berendezések 
 
A hajó kormányzásáról a 2.4.2 fejezetben esik bővebben szó. A kormányzás 
tulajdonképpen azt jelenti, hogy a hajó mozgását a kívánt útvonalhoz igazítják. Ezt 
három berendezés teszi lehetővé.  

 
4.2.3.1.1 ábra Kormánymozgató 
berendezés működési elve 
 
A kormánylapát vagy egyéb 
külső kormányszerv (pl. 
forgatható Kort-gyűrű, orrsugár 
kormány) feladata, hogy a vízben 
mozgó hajótestre erőt 
gyakoroljon, és azt a kívánt 
haladási irányba állítsa be. A  
kormánygép vagy 
kormánymozgató berendezés a 
kormányszervet a szükséges 
helyzetbe mozgatja a kívánt idő 
alatt. A szükséges helyzetet a 
hídon elhelyezett 

kormányvezérlő eszköz (kormánykerék, kormánykar, stb.) jelöli ki, amellyel a 
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kormányzást végző tengerész (vagy automatikus kormányzásnál az irány tartására 
szolgáló gépi eszköz) kiadja a parancsot a beállítandó helyzetre vonatkozóan.  
A 4.2.3.1.1 ábra elektromotoros kormánygéppel mozgatott kormánylapát működését 
mutatja. A kormánylapát (1) tengelyéhez (2) reteszeléssel csatlakozik a mozgatókar (3). 
A fogas-ív (5) csapágyazva van a kormányszáron, mozgatását a kar végzi a rugókon (4) 
keresztül. Ez a rugós kapcsolat védi a mozgatószerkezet fogaskerekeit a lökésszerű 
erőhatásoktól.  
A fogas-ívhez csatlakozó fogaskereket (6) mechanikus kormányszerkezetnél a 
kormánykerék által forgatott tengelyrendszer, az ábrán látható elektromos erőátvitelnél 
viszont a villamos motor (7) hajtja meg.  
 

4.2.3.1.2 ábra Hidraulikus 
kormánygéppel mozgatott 
kormánylapát sémája 
 
A hajók hidraulikus 
kormányszerkezetének mintegy 
száz év alatt sok megoldása 
alakult ki. A 4.2.3.1.2 ábrán a 
nagyobb hajókon szokásos 
kormánygépek egyszerűsített 
vázlatát láthatjuk.  
A kormányszárra felerősített 
karon levő kulissza (1) a 
hidraulikus hengerek (2) 

dugattyúrúdjához csatlakozik. A hengereket egy-egy cső köti össze a szivattyúval (3). A 
szivattyút hajtó villamos motor (4) állandóan forgatja a szivattyút. A vezérlőrúd (5) 
középállásában a szivattyú nem szállít. Ha a szabályozó rúdirányban elmozdul (pl. a 
kormánykerék elforgatása miatt), a szivattyú az egyik hengerből szív, a másikba nyom.  
 

4.2.3.1.3 ábra Négy hidraulikus 
hengerrel működő kormánygép 
 
A szivattyú addig szállít, amíg a 
kormánylapát a kellő kitérést eléri. 
Amint a vezérlés-visszavezető rudazat 
(6) a kulissza mozgása miatt 
középállásba kerül, a szivattyút 
visszaállítja kiindulási helyzetébe, 
középállásba, amikor az nem szállít. 
A kisebb hajóknál és csónakoknál a 
kormánygép és a kormányvezérlő 
eszköz egyesítve van, a külső 
kormányszervet a kormányzást végző 
ember kézi ereje mozgatja. Amikor 

azonban a kormánylapát elfordítása a rá ható nyomaték miatt túlzott erőt igényel, annak 
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mozgatását gépi erővel kell megoldani. Az első kormánygépekre a gőzhajókon merült 
fel az igény, a kormánygép olyan kisebb méretű gőzgép volt, amelynek működését a 
kormánykerék elforgatása vezérelte. A kormánykeréktől a hátul elhelyezett 
kormánygépig mechanikus kapcsolatot építettek ki, rendszerint huzalok és láncok 
segítségével. 
A nagyobb hajókon a kormány külső szerveinek mozgatásához jelentős teljesítmény 
szükséges, ezt a legtöbb esetben hidraulikus erőátvitellel érik el. A kormánygép a 
legtöbb esetben két vagy több hidraulikus henger összehangolt működésével mozgatja a 
kormánylapát tengelyét. A kormánygép és a kormányvezérlő eszköz szervesen 
összetartozik, a kormányvezérlő művet a kormánygép paramétereihez kell megtervezni, 
ezeket a területre szakosodott gyártók állítják elő. 
 

4.2.3.1.4 ábra HYDROSTER 
kormánygép 
 
A hajózási kormánygépeket arra 
szakosodott üzemek gyártják, 
amelyeknek ezen a területen 
nagy gyakorlatuk van, és a 
hajóosztályozó intézetek szigorú 
előírásai biztosítják, hogy ezt a 
területet egy meglehetősen zárt 
gyártókör sajátította el. 
A hajógyárak csak ritkán 
foglalkoznak ezeknek a 
berendezéseknek a készítésével, 
az erőgépekhez és a többi 
speciális berendezéshez 
hasonlóan beszállítókra 

támaszkodnak. 
Két további példát láthatunk hidraulikus kormánygépekre. Egyik a HYDROSTER cég 
terméke, amely kettő vagy négy hidraulikus hengerrel rendelkezik, ezek összehangoltan 
fordítják a kormánylapát tengelyére felszerelt agyat a kívánt helyzetbe. 

 
4.2.3.1.5 ábra Jastram Model K kormánygép 
 
A másik a kanadai Jastram Engineering Ltd. 
Model K típusú nehéz üzemi körülményekre 
tervezett kormánymozgató szerkezete.  
Működtetését egy mindkét irányban működő 
henger végzi.  

 
4.2.3.2 Kikötő-, horgony- és vontatócsörlők, valamint csónakcsörlők és daruk 
 
A hajónak a rakparthoz, a mederfenékhez és (más vízi-járművek vontatására szánt 
géphajók esetében) a másik úszóműhöz való rögzítése kötelekkel vagy láncokkal a hajó 



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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.2 Gépészeti berendezések                                                                     2. kiadás 2009.                        
4 

üzemideje során gyakran előfordul, rutin művelet, amely azonban sok veszélyt is rejt 
magában, mivel a hajó természetes vízi-utakon közlekedik, ahol az elemek minden 
viszontagságának ki van téve. 
Ezeket a műveleteket csak akkor lehet biztonságosan végrehajtani, ha a hajó fel van 
szerelve a szükséges gépi berendezésekkel. A kötelek és láncok mozgatása, tárolása, 
behúzása, kiengedése olyan szerkezetekkel végezhető, amelyek egyrészt egyszerűek,  
azonban tökéletesen megbízhatóak. Az ilyen egyszerű gépeket nevezzük csörlőknek. 
Közös vonásuk, hogy fogaskerék-áttétel segítségével minimális kézi vagy gépi erővel 
nagy kötél- vagy láncerőt lehet kifejteni (a fizika törvényei szerint a kötél vagy lánc 
sebességének kicsinek kell lennie). A nagy erők ellenében azonban megfelelő fékekkel 
is rendelkezniük kell, illetve olyan átkapcsolási lehetőséggel, amikor a lánc vagy kötél 
szabadon futhat le a tároló dobról vagy a lánckamrából. 
Az egyes csörlőtípusok konstrukcióját saját közvetlen feladatuk határozza meg. 
 
4.2.3.2.1 Kikötőcsörlők 
 
A kikötés a hajó biztonsága szempontjából alapvetően fontos művelet. A kikötéshez 
kellő szakítószilárdságú sodronykötél van a hajó mindkét oldalán a fedélzeten felállított, 
esetleg lerögzített kötéldobokra felcsavarva. A kötélhossz úgy van megválasztva, hogy 
a legszélsőségesebb körülmények között is elegendő legyen (pl. alacsony vízállásnál a 
rakparttól messze elhelyezett kikötőbakokig elérjen vagy rakpart híján a mederbe 
süllyesztett kikötőkarókon álló hajóról a partig ki lehessen vinni).  

 
4.2.3.2.1.1 Kikötött 
hajó 
 
A kikötés abból áll, 
hogy a géperő 

segítségével lelassítják a hajót, a partra kiadják a kötélhurkot, azt a parti személyzet az 
ottani kikötőbakra veti, a kötélből pedig a hajó habvédjénél levő bakokon több nyolcast 
formálnak és a felesleges kötelet visszatekerik a dobra. A súrlódás elegendő a hajó 
rögzítésére.  
 

4.2.3.2.1.2 ábra Kikötőcsörlő 
 
Kisebb hajókon, pl. folyami 
vontatókon külön kikötőcsörlőt 
nem építenek be, a kikötést 
kézzel végzik, amikor a hajó 
parthoz közelebb húzásához a 
kötélhosszat csökkenteni kell, ezt 
úgy végzik el, hogy a 
horgonycsörlő tengelyvégén levő 
szabadonfutó kötéldobra a 

kötélből több menetet csavarnak fel, és a lassan járatott csörlővel a kötelet behúzzák. 
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Nagyobb hajóknál szükség van kikötőcsörlőre, amely a saját dobján tárolt kötelet gépi 
erővel le- és fel tudja csavarni, rendelkezik szabadonfutó kötéldobbal, és a kötélhossz 
beállítása után azt biztonságosan be tudja fékezni. Amikor a hajó kikötött helyzetéből 
elindul, a kötelet leemelik a parti bakról és elengedik, azt a kikötőcsörlővel kell 
felcsavarni. 
A kikötőcsörlő kompakt változata a csatolócsörlő, leginkább kézi erővel működtetik. 
Ezt a csörlőtípust a 20. század 60-as éveiben alakították ki, amikor a folyami 
hajózásban a vontatásról, amelynek csörlőtípusa a vontatócsörlő, egyre nagyobb 
mértékben tértek át a tolóhajózásra. A tolóhajó orrát a hossz-szimmetriasíkra merőleges 
egyenes felületre alakítják ki, a toló-bárka far- és orrésze hasonló kiképzésű, mind a 
tolóhajón, mind a bárkán (az utóbbin elől-hátul) bakokat helyeznek el azért, hogy a 
kikötéshez hasonló módon a tolóhajó orrát és a bárka farát, valamint az utóbbi orrát és 
az előtte levő bárka farát mereven csatolni lehessen. A csatolás művelete analóg a 
kikötéssel, csak nem a hajó oldalán, hanem annak végénél végzik el. 
 
4.2.3.2.2 Horgonycsörlők 
 
A horgonyzás a hajónak a mederfenékhez való rögzítését jelenti. Ez a művelet akkor 
szükséges, amikor a hajót nem lehet egy kiépített kikötőhelyen a rakparthoz, mólóhoz 
vagy folyam esetén a parthoz képest fix kikötőpontonhoz rögzíteni, hanem a hajó 
állandó helyzetét úgy kell biztosítani, hogy a mederfenékhez képest lehetőleg 
változatlan maradjon.   
A horgony olyan szerkezet, amely egyrészt súlyánál fogva a fenékre süllyed, másrészt 
kialakítása miatt hajlamos a mederfenékbe belekapaszkodni.  A legrégebbi horgonyok, 
amelyeket időszámításunk előtt elsüllyedt hajók roncsán találtak, keményfából 
készültek, és a szükséges súlyt rájuk erősített kövek adták. 
A horgony működését tekintve hasonlít a csákányra. Két lényeges része van, a szár és a 
kapa. A horgony jelentősége abban áll, hogy a hajó súlyához képest elenyésző súlyú 
szerkezet képes a hajó helyzetét biztonságosan megtartani, felszakításához jelentős erő 
kell. Amikor azonban az erő nem a fenékkel párhuzamos, mint amit a szél vagy 
vízáramlás gyakorol a járműre, hanem függőlegeshez közeli, amivel a horgonycsörlő 
emeli felfelé, ez az erő sokkal kisebb, és a kapa kifordul a talajból, kivéve néhány olyan 
esetet, amikor nagyobb sziklatömb alá vagy egyéb akadályba akad a horgony. Az ilyen 
esetben nincs más megoldás, mint összekötőszemmel szétkapcsolni a láncot, és a lánc 
végét a horgonnyal együtt feláldozni. A korábban alkalmazott horgony ma már csak 
régebben épült folyami uszályokon fordul elő. A négy kapa, amely a szárral egy 
egységet alkot, a szár alsó vastagabb végéből kiindulva ívelten visszafordul, a szárral 
kb. 60 fokos szöget zárnak be. Végüket tompa nyílhegy formájúra alakítják ki a 
befúródás érdekében. Ehhez a horgonytípushoz két láncdiós csörlőre volt szükség, ahol 
a két lánc sebessége össze volt hangolva, de külön is lehetett őket mozgatni. A horgony 
kapás végén elhelyezett gyűrűben rögzítették a fejláncot, ez volt a vastagabb, mivel a 
horgonynak ez volt a nehezebb oldala. A szár végén is gyűrűt alakítottak ki, ehhez 
erősítették az anyaláncot. A horgony tárolása a hajó orrán kiépített orr-sudáron történt, 
ennek végén volt az a görgő, amelyen a fejláncot leengedték. Az anyalánc egyszerűen a 
fedélzet szélén csúszott bele a vízbe, a horgony felhúzott állapotában azt is feszesre 
húzták be. A horgony leengedésekor az anyaláncot meglazították, a fejláncot leengedték 



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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.2 Gépészeti berendezések                                                                     2. kiadás 2009.                        
6 

a csörlőről, és amikor a horgony a fenékre ért, annyit engedtek utána, hogy a hajót a 
kívánt helyre sodorja a víz, a horgony pedig végig tudjon feküdni a fenéken. Amikor a 
horgony a fenéken fekvő helyzetben volt, a hajó sodrásából adódó erő az alul levő két 
kapát beleásta az iszapba. Felhúzásnál először a kapákat kellett az iszapból kitépni, 
ehhez azonban a fejlánccal a hajót a horgony fölé kellett húzni, ami a csörlő legnagyobb 
igénybevételét jelentette, bár ebben a hajó gépereje is segíteni tudott. A fejlánccal a 
horgonyt kiemelték az iszapból és a két lánc összehangolt bevonásával a horgonyt a 
helyére húzták. Végül az anyaláncot megfeszítették, hogy a horgony biztonságosan 
lógjon a helyén. 
A tengeren olyan horgonyt alakított ki a gyakorlat, amelyet az angol tengerészek 
admiralitás típusúnak neveztek el.   

4.2.3.2.2.1 ábra Admiralitás 
horgony 
 
Ennek a horgonynak csak két 
kapája van, azonban a kapával 
ellentétes oldalon, a horgonyszár 
vége közelében csuklósan van a 
szárra erősítve a támasztókar. Ez 
a gravitáció hatására függőleges 
helyzetben van, amikor a 
horgony az anyaláncon függ. 
Amikor azonban a fenékre kerül, 
arra merőleges helyzetet vesz fel, 
megtámaszkodik a fenéken, és 
emiatt a kapák alulra és felülre 
kerülnek, aminek hatására a hajó 
sodródása beássa az alul levőt a 
talajba. Ennek a horgonytípusnak 
is két láncra van szüksége a 
négykapás folyami horgonyhoz 

hasonló módon. 
A jelenleg használatos legelterjedtebb horgonytípus a Hall-horgony. Ennek 
konstrukciója lehetővé teszi a horgonyzási művelet szinte teljes automatizálását. A 
horgony ugyanúgy szárból és kapából áll, mint az admiralitás típusú, azonban a kettő 
között csuklós kapcsolat van. A horgonyhoz csak anyalánc csatlakozik, amely a 
horgony teljes súlyát viseli. A horgony kiengedése a láncdió fékjének kioldásával 
történik. A mederfenékre érve a horgony vízszintes helyzetet vesz fel, majd a sodródás 
és a lánc-visszahúzás hatására a kapa saját súlyánál fogva belekapaszkodik a talajba, és 
ez tovább téríti ki a szárhoz képest, amíg el nem éri az ütközési szélső helyzetet. A 
horgony felhúzásakor a hajó orrát géperővel a horgony fölé kell manőverezni, hogy a 
lánc a függőlegeshez közeli állapotba kerüljön, és a csörlővel fel kell emelni a szárat, 
ettől a kapa kiemelkedik a talajból és a horgony felhúzható.  
A horgonyt nagyon ritkán rögzíti a hajóhoz sodronykötél, ez speciális hajótípusoknál 
fordul elő, pl. kotróhajóknál, ahol a horgony a kotrásra kijelölt terület lassú bejárásának 
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eszköze: a négy horgony köteleinek összehangolt kiengedésével és behúzásával a 
horgonyok által kijelölt területen bármelyik pont fölé be tud állni a hajó. 
 

4.2.3.2.2.2 ábra Hall horgony 
 
Az elfogadott eszköz a 
horgonylánc, amelyhez többféle 
szem is tartozik. Maga a lánc 
kalibrált szemekből áll, 
mindegyik szemnek bizonyos 
tűréshatáron belül kell lennie, 
különben a lánc mozgatására 
szolgáló dió nem képes 
zavartalanul továbbítani a láncot, 
és ez nagyon komoly 
veszélyhelyzetet teremthet. A 
láncdió acélöntvényből készült 
tárcsa, amely a meghajtó 
tengelyen tengelykapcsolóval be- 
vagy kikapcsolt állapotba 
hozható. Bekapcsolt állapotban 
behúzza a láncot, kikapcsolva 
pedig megtartja vagy kiengedi, 
attól függően, hogy be van 
fékezve vagy nincs. 

A horgonyláncot a lánckamrában tárolják, amely a horgonycsörlő alatti részen van 
kialakítva a hajó vasszerkezetében, a legtöbb esetben az orrkamra hátsó határát kijelölő 
kollíziós válaszfalra van rácsatlakoztatva az orrkamrán belül. Mivel a hajókon általában 
két horgony van rendszeresítve, amelyet a hajóorr két oldalán levő két horgonycsőbe 
behúzva tárolnak menet közben, a két horgony független lánccal rendelkezik és így két 
lánckamrát kell kialakítani, amelyeket a hajó szimmetriasíkjában beépített vízmentes 
válaszfal választ el. A lánckamra alsó részén iszapszekrény van kiképezve, amelyet 
időnként ki kell mosni és a keletkező sűrű lét kiszivattyúzni. A lánc az iszapszekrény 
fedőlapjaként is funkcionáló lyukacsos lemezen gyűlik össze szabálytalan kupacban. 
Amikor a horgonyt leengedik, a lánc felső része jut a vízbe először, a legalsó részre 
csak ritkán van szükség. A lánc alsó vége a vasszerkezethez van csavarozva. 
A horgonylánc kezelésére a horgonycsörlő szolgál. Két alapvető típust különböztetünk 
meg ezek közül, a vízszintes és a függőleges tengelyű horgonycsörlőket. 
 
4.2.3.2.2.1 Vízszintes tengelyű horgonycsörlők 
 
A hajók döntő többségén ezt a típust alkalmazzák.  
A csörlő általában el van látva meghajtó motorral, amelyet a géppel közös alapra 
építenek össze. Kezelni tudja mindkét oldali horgonyt, ezen kívül van rajta 
szabadonfutó kötéldob a kikötési műveletekhez. A meghajtó motor fogaskerék 
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hajtóművön keresztül hajtja meg a tengelyt, amelyre mereven van felerősítve a két 
szabadonfutó kötéldob, ezek állandóan forognak, amikor a motor forgásba jön. 

 
4.2.3.2.2.1.1 ábra 
Vízszintes tengelyű 
horgonycsörlő 
 
A két láncdiót külön-külön 
lehet tengelykapcsolóval 
forgásba hozni, ilyenkor a 
rákapcsolt láncdió behúzza 
a láncot, a láncdió fékjét ki 
kell engedni a tekerőkarral. 
A lánc megtartásakor a fék 
be van szorítva, a 

motornak ilyenkor nem kell járnia, illetve a tengelykapcsoló ki van oldva, a láncdióban 
a tengely szabadon forog abban az esetben, ha a csörlővel más műveletet végeznek. A 
lánc kiengedése a fék oldásával történik. 
 
4.2.3.2.2.2 Függőleges tengelyű horgonycsörlők  
 
Ezt a horgonycsörlő típust tekinthetjük a horgonycsörlők ősének. A vitorlás korszakban, 
sőt, már azt megelőzően, a fedélzet alatt elhelyezett láncdióval vagy kötéldobbal húzták 
fel a horgonyt olyan módon, hogy a fedélzet felett elhelyezett kötéldob peremén 
kiképzett lyukakba gerendákat helyeztek, és ahány ember odafért, körben haladva a 
gerendákkal forgatták a csörlőt. A géptípus eredeti magyar neve járgány, ami ebből 
ered. 

 
4.2.3.2.2.2.1 ábra Függőleges 
tengelyű horgonycsörlő 
 
Ez a csörlőtípus nagyobb 
hajókon csak ott fordul elő 
napjainkban, ahol a farban külön 
horgonyt kell elhelyezni. 
Egyébként vontatókon és 
dereglye kialakítású uszályokon 
alkalmazzák, mivel csak 
egyetlen horgony kezelését tudja 
ellátni, illetve a kötéldobbal 
kikötési műveletekre is képes. A 
meghajtó motor a fedélzet alatt 
helyezkedik el. 

A csörlő kezelését a fedélzetről végzik. 
A lánc nyomvonalának ennél a csörlőtípusnál még nagyobb figyelmet kell szentelni, 
mint a vízszintes tengelyűnél, mivel a lánc nagyon súlyos kötöző-elem, és a gravitációs 
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erő nagy befolyással bír. A lánc csak akkor tartható a láncdió által kijelölt vízszintes 
síkban, ha mind a két irányban (a lánckamrába vezető nyelőcső szájánál és a 
horgonycső felső végénél) terelőgörgő tartja ott, ahol a terelők egyik oldalán a lánc 
súlya hat, a másik oldalon pedig befeszül a láncdióba. 
 
4.2.3.2.3 Vontatócsörlők 
 
A kisebb vontatókon nem alkalmaznak csörlőt, a vontatott járműről átadott kötelet a 
vontatóhorogba akasztják be, amely általában a megerősített konstrukciójú 
kormányállás hátsó falához van rögzítve, és annak megakadályozására, hogy 
fordulásnál a hajóra a jelentős kötélerő hatására borító nyomaték hasson, a horog egy 
körpályán el tud mozdulni mindkét irányban. Amikor a vontatóhajó feladata uszályok 
nagyobb távon történő vontatása, amelyek saját gépi meghajtású kötélcsörlővel nem 
rendelkeznek, elengedhetetlen a hajón vontatócsörlőt rendszeresíteni.  
A vontatócsörlők feladata a tekintélyes hosszúságú, folyami vontatásnál akár 200 m 
hosszú kötél tárolása, kiadása a vontára és behúzása. Az első ilyen csörlőket a 
gőzgéppel hajtott vontatóhajókon rendszeresítették, ezért azok erőgépe kisebb méretű 
gőzgép volt. A dízelmotoros propulzió elterjedése a hajók segédüzemét elektromos 
hálózatra állította át, ezért a jelenleg használt vontatócsörlők szinte kizárólag 
elektromotorral vannak meghajtva. 
Az elektromotorral fogaskerék hajtóművön keresztül meghajtott tengelyre 
tengelykapcsolóval lehet rákapcsolni a kötéldobot, ilyenkor a kötéldob fékjét kioldják, 
és a csörlő a kötelet behúzza és a dobra felcsavarja. A kötél megtartásához be kell húzni 
a féket és a tengelykapcsolót szét kell kapcsolni. Ez történik olyankor, amikor a 
kötélhossz beállítása megtörtént, és a hajóvonta menetben van. Amikor a kötelet ki kell 
adni, hogy az uszályok távolabb kerüljenek a vontatótól, a szétkapcsolt tengelykapcsoló 
mellett a féket is kioldják, a kötél a hajó tolóerejének és az uszályok ellenállásának 
hatására lefut a dobról. 
A vontatócsörlők nagyobb méreteik ellenére nem bonyolultabbak, mint a kikötőcsörlők, 
sőt, mivel nincs rajtuk szabadonfutó kötéldob, még egyszerűbbek is, azonban a nagy 
mennyiségű kötelet több rétegben kell egymásra tekercselni, és ehhez szükség van 
kötélsoroló beépítésére, amely a behúzott kötelet egymás mellé rendezi, amint egy sor 
megtelt, az ellenkező irányban indul el, és a kötelet rávezeti a dobra. 
A folyami vontatóhajókon a vontatócsörlő beépítési helye a hátsó lakótér feletti 
fedélzet. A vasszerkezeten ezt a részt a jelentős kötélerő miatt (a hajó propulziós 
eszközeinek teljes tolóereje a vontatókötélre adódik át) meg kell erősíteni. 
 
4.2.3.2.4 Csónakcsörlők és csónakdaruk 
 
A csónakdaruk és csörlők jelentősége a személyhajóknál a legnagyobb, de a SOLAS 
egyezmény minden hajótípusnál szabályozza a mentőcsónakok leeresztésére és 
felhúzására szolgáló eszközök követelményeit. 
A csónakcsörlők funkciója kettős: 
- leengedni a mentő- vagy szolgálati csónakot, 
- felhúzni az üres csónakot. 
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4.2.3.2.4.1 ábra Csónakdaru kézi csörlővel 
 
Az első funkciónál, amennyiben 
mentőcsónakról van szó, a csónakot teljes 
rakománnyal (állandóan benne tárolt 
ellátmánnyal, felszereléssel és engedélyezett 
számú utassal) kell tudni leereszteni a hajó 
ellenkező irányba való 15 fokos megdőlése 
esetén. Az utasok beszállásához biztosítani 
kell a hozzájutást. A szolgálati csónakoknál 
nem követelmény az utasokkal együtt 
történő leeresztés, a leeresztett üres 
csónakba az utasok később szállhatnak be. A 
második funkció azonos a mentő- és 

szolgálati járművek esetében. 
 
4.2.3.2.4.2 ábra Lekocsizó rendszerű 
csónakdaru 
 
A csónakcsörlők és daruk 
elválaszthatatlanok abban, hogy 
működésük során kapcsolat van köztük, 
de funkciójuk és működésmódjuk más és 
más. 
A csónakdaruk igen sokfélék, a 
legegyszerűbb folyami kifordítható 
kétgémes darutól a legbonyolultabb 
szerkezetekig, amelyek pl. egy nagy 
óceánjáró személyhajó legfelső 
fedélzetéről engedi le a terhelt 
mentőcsónakot. Az utóbbinál a 
legkomolyabb követelmény a hajó 
ellenkező irányban való dőlésénél a 
csónak kellő mértékben való eltávolítása a 
hajó oldalától ahhoz, hogy ne ütközzék fel 
rajta, mielőtt vizet érhetne. Ezt két módon 
lehet elérni: megfelelően hosszú darugém 
kibillentésével, vagy olyan pályával, 

amely a csónakot levezeti elég alacsonyra ahhoz, hogy a hajó megdőlése már ne 
okozzon gondot. 
A csónakcsörlő általában rendelkezik gépi meghajtással, azonban a kisebb hajókon, 
főként olyan helyeken, ahol a csónak a vízfelszín közelében van elhelyezve, ma is a 
kézi csörlőket rendszeresítik. Attól függetlenül, hogy kézi vagy gépi meghajtással 
működik, a fenti két funkciót el kell látnia. A nagyobb csónakdaruknál a gépi csörlő 
nemcsak a csónak súlyát viseli, mint az egyszerűbb kifordítható gémes daruknál, ahol 
egy vagy két azonos daru emeli fel és bocsátja vízre a csónakot. A nagyobb 
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magasságban tárolt csónakoknál ugyanis a gém kibillenése vagy lekocsizása része a 
csónak vízrebocsátásának. A csónak felemelésekor a csörlő behúzza és felcsavarja a 
csónakot tartó kötelet, és először a csónak emelkedik fel a vízről és halad egyre feljebb. 
Amikor a csónakot tartó félszem eléri a gém fejénél kialakított ütközőt, a csörlő csak 
úgy tudja a kötelet tovább húzni, ha a gém is emelkedni kezd. Ettől a félszem becsúszik 
a kialakított biztosító vájatba. A kötél további behúzása a gémet felső helyzetbe emeli, 
ahol azt biztonságosan rögzítik. A csónak felemelése üres állapotban történik. 
 

4.2.3.2.4.3 ábra Kibillenő 
rendszerű csónakdaru 
 
Amikor a mentőcsónakot le kell 
engedni akár gyakorlat, akár 
vészhelyzet esetén, a legelső 
művelet az utasok elhelyezése. 
Amikor a megengedett számú 
utas elfoglalta helyét, kioldják a 
biztonsági rögzítést, a csörlő 
befékezett helyzetben van. A fék 
kioldásával a csónak és a gém 
súlya elindítja a gém lekocsizását 
vagy kibillenését, ennek 
lassítására szolgál a leeresztésnél 
működésbe lépő feszítőkészülék. 
A fékkel is lassítani lehet a 
mozgást, esetleg meg is lehet 
állítani. Amikor a gém az alsó 
helyzet közelébe ér, a kötél, 

amelyen a csónak függ, eléri azt a pontot, ahol a félszem kiakad a rögzítő pályából. 
Amint a gém eléri azt az ütközőt, amely lefelé irányuló mozgását korlátozza, megáll, és 
a csónak szabadon ereszkedik lefelé a vízre. Az ábra azt az állapotot mutatja, amikor a 
hajó az ellenkező irányban 15 fokra megdől, a csónakot ilyenkor is le kell tudni 
engedni. 
A csörlők meghajtási formától és mérettől függetlenül hasonló szerkezetűek: áttétel 
biztosítja, hogy a csónak üresen megfelelő sebességgel felemelhető legyen, beleértve 
ebbe a gém felső helyzetbe állítását is, illetve fék vagy tengelykapcsoló kioldásával 
biztonságos sebességgel a csónak (a gémmel együtt) leereszthető legyen. A 
csónakcsörlők nagyon biztonságos szerkezetek, a rájuk vonatkozó fő követelményeket a 
SOLAS tartalmazza. 
 
4.2.3.3 Rakodó-berendezések 
 
A hajók rakodó-berendezései a gépkorszak kezdetével gyakorlatilag nem változtak, a 
vitorlás hajókon kialakult konstrukciók éltek tovább. Jelenleg is a legtöbb rakodó-
berendezés az árbocokra alapozott elvet követi. 
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A másik csoport a fedélzeti daruk, amelyek tulajdonképpen a hajó fedélzetére telepített 
kikötői rakodó-berendezések, természetesen a hajótest szerkezete jelentős eltéréseket 
eredményez a rakodóparton telepített szerkezetekhez képest. Bár teherbírásuk 
gyakorlatilag nem korlátozott, a rakparton található berendezések alsó tartományának 
felelnek meg. 
 
4.2.3.3.1 Gémek, árbocok és kötélzet 
 
Amikor egy hajótulajdonos új hajót rendel, általában specifikálja a hajón elhelyezésre 
kerülő rakománykezelő gémek számát, üzemi terhelését, helyét és valamennyi 
különleges követelményét. A hajóépítő vagy egy külső szakértő tanácsadó felelős ezt 
követően mindegyik rakománykezelő emelő-berendezés részletes tervezéséért, illetve a 
különféle szerelvényekért a gémeken és az árbocokon. Amikor szabadalommal védett 
gémeket és árbocokat építenek be, arra is van példa, hogy a szabadalom tulajdonosa 
átadja a rajzokat, stb. a hajógyárnak, amely aztán legyártja és beszereli ezeket az emelő-
berendezéseket. Az árbocokért néhány szabadalommal védett típus kivételével a 
hajóépítő felelős; a csigákat, sodronykötelet és általában a gémeket is külső szállító 
gyártja le a hajógyár specifikációja szerint. 
 
Árbocok és Sámson-oszlopok 
A szárazáru szállító hajókon az árbocok számos funkciót teljesítenek, de a korszerű 
hajókon fő feladatuk, hogy hordozzák azokat a gémeket, amelyekkel a rakományt lehet 
kezelni. Számos esetben építenek be egyetlen árbocot, ma már azonban sok hajó 
rendelkezik különféle kétlábú árbocokkal, amelyek gyakran jobban megfelelnek a 
gémek tartásánál, bár ezek a hídról való kilátást jobban akadályozzák. A Sámson-
oszlopok szintén népszerűek, különösen a fedélzeti házak végeinél, de más 
rakodónyílásokon is gyakran helyezik el őket. 
Az árbocok és kikötőbakok szilárdságát az osztályozó intézetek szabják meg. Az árboc 
végénél fellépő kötél- és a gémtől eredő rúderők miatt az egyedülálló árbocot vagy 
oszlopot beépített konzolos tartóként lehet kezelni, amelyet axiális és hajlító 
igénybevétel terhel. Bizonyos nyomatékot az is okoz, ha az oszlop a szomszédos 
oszlophoz keresztirányú elemmel hozzá van kötve. Ahol tartó- vagy biztosítókötelek 
vannak bekötve, azokat is számításba kell venni, ami a számítást kissé bonyolultabbá 
teszi. A korszerű hajókon tendencia van arra, hogy egyszerűsítsék a kötélzetet, ami 
korlátozhatja a rakomány kezelését. A tartókötelekről gyakran lemondanak, és a 
biztosítóköteleket csak akkor alkalmazzák, amikor az alkalmazott gémek nehezek. Az 
árbocok és oszlopok elegendő merevítéssel rendelkeznek ahhoz, hogy a tartókötelek 
elmaradhassanak. 
 
Az árbocok konstrukciója és merevítése. Az árbocok és oszlopok szerkezetéhez gyakran 
használnak  zárt keresztmetszetű acél profilokat, a profilokat rövidebb darabokból 
hengerlik és hegesztik össze a hajógyárban. A rövid szakaszok kúposak is lehetnek, és a 
lemez vastagsága is eltérő lehet, hogy az árboc tövénél ébredő nagyobb terheléseket el 
tudja viselni. Ahol szerelvényekhez való csatlakozásokat készítenek, mint pl. az árboc 
tövénél vagy felső végénél levő forgócsap, kettőzést vagy hegesztett erősítő 
párnalemezt helyeznek el. Az árboc megfelelő keresztmetszetének megvalósításához 
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ritkán használnak ma már túlzott kettőzéseket vagy belső merevítőket, kivéve, ha az 
eredetileg tervezetthez képest nehezebb gémet kell az árbocra felhelyezni. Az árbocok 
konstrukciójához gyakran veszik igénybe a nagyobb szakítószilárdságú acélok előnyeit, 
mivel így a hajó felső részén kisebb súlyokat lehet elérni, és túlzott merevítések nélkül 
sincs szükség további megtámasztásra. 

 
4.2.3.3.1.1 ábra Merevítések az 
árboc és a nehéz gém 
környezetében 
 
A keresztirányú elemeket, 
alapokat az árbocokhoz, stb. 
hegesztett acéllemezből és 
szelvényekből készítik. 
A gémek szokás szerint 
varratmentes acélcsőből 
készülnek. A középső részen a 
csőátmérő nagyobb lehet, hogy a 
hajlító igénybevétel ellen 
elegendő szilárdsággal bírjon, 
mivel a gém a hosszirányú 
nyomóerőn kívül hajlításnak is ki 
van téve. 
Az árboc tövénél kielégítő 
merevséget kell biztosítani, a 
további szerkezeti megerősítés 
attól függ, milyen súlyú gémet 
kell az árbocnak tartania. 
Számos áruszállító hajó 
rendelkezik árbocházakkal, 
amelyekbe az árbocot beépítik, 
ezért a háznak ennek 
megfelelően merevítve kell 

lennie. Ezeket a házakat nem kell olyanra tervezni, mintha az árbocot tartanák, a 
szerkezet kisebb méretű merevítőkkel készül, a megtámasztást a fedélközi merevítők 
biztosítják. Ahol a ház mégis meg van erősítve, ott az árboc töve a felső fedélzeten van, 
ahol azonban a gémek nehezebbek, az árboc le van vezetve a felső közbenső fedélzetig. 
Mivel a gémet hordó árbocok helye általában két raktér között van középen, alapozásuk 
a rakterek közötti keresztválaszfalra esik, ami további támasztékot ad. 
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4.2.3.3.1.2 ábra Lengő gém egyes és 
postázó üzemben 
 
A nehezebb gémmel ellátott árbocok 
nagyobb megerősítést tesznek 
szükségessé nemcsak az árbocházban, 
hanem a fedélközben is, ezen kívül a 
keresztválaszfalra támaszkodnak, így a 
terhelés a szerkezeten keresztül a 
hajófenéknek adódik át. Az árbocház 
merevítésére részleges hossz- és 
keresztválaszfalak, valamint fedélzeti 
hosszmerevítők szolgálhatnak.  
A fedélzet alatti további merevítést 
szolgálják a hajó szimmetriasíkjában 
beépített merevített lemezgerincű 
hosszmerevítők a fedélközben, illetve a 
raktér keresztválaszfalának megnövelt 
méretű merevítői (ld. 4.2.3.3.1.1 ábra). Az 
árboc körzetében a fedélzeteknél vastag 
betétlemezeket helyeznek el. 
 

 
4.2.3.3.1.3 ábra Pillangó és jojó gém 
alakzatok 
 
Gémek 
A gémek számos változata alkalmazható 
az áruszállító hajókon, ezek közül a 
leggyakoribb egyedülálló gém az 
’egyszerű lengőgém’ (ld. 4.2.3.3.1.2 
ábra).  
A szomszédos árbocokat ’postázó 
üzemben’ lehet használni, a  gémek 
rögzítve vannak hajó oldalon kívüli illetve 
belüli helyzetben. A rakományt kiemelik 
a raktérből a rakodónyíláson át, majd a 
hajóoldalon kívülre továbbítják úgy, hogy 
a kezelő mindkét csörlőt irányítja.  
Ennek a felszerelésnek a változatait 

gyakran építik be, például a ’pillangó’ rakodó-berendezést (4.2.3.3.1.3 ábra), amelyet a 
rakodótérből kiemelt rakománynak a hajó mindkét oldalán történő kirakására lehet 
alkalmazni. 
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4.2.3.3.1.4 ábra Szabadalmaztatott Hallen 
lengőgém 
 
Ahol olyan terhet kell emelni, amely 
meghaladja a gémek biztonságos 
teherbírását, a ’jojó’ formációt szokták 
alkalmazni. A gémek felső végét 
egymáshoz közelítik, a mozgócsigát 
pedig az ábrázolt módon a teheremelő 
kötelekre vagy egy áthidaló 
sodronykötélre függesztik fel. 
A ’pillangó’ és a ’jojó’ formációknál 
egyaránt a ’postázó üzemhez’ és az 
’egyszerű lengőgémhez’ hasonló 
terheléselosztás jön létre, amelyre el kell 
végezni a számításokat, a kötelekben 
azonban mindegyiknél nagy erők 
keletkezhetnek. 

 
4.2.3.3.1.5 ábra Szabadalmaztatott 80-
tonnás Stulken gém 
 
A szabadalommal védett árbocdaruk 
általában ’egyszerű lengőgém’ jellegűek, 
amelyek valamilyen formában 
rendelkeznek gépi mozgatással. A Hallen 
lengődaru vázlatosan látható a 
4.2.3.3.1.3.4  ábrán. Ezt a típusú 
árbocdarut a hajó szimmetriasíkjában 
lehet elhelyezni, hogy mindkét oldalon ki 
tudjon nyúlni a hajóoldalon túlra, és a 
kezelést egyetlen kezelő végzi úgy, hogy 
az emlékeztet a gépi forgódaru 
kezelésére.  
A szokásos biztonságosan emelhető teher 
ennél a darutípusnál 10 és 80 tonna között 
van. 
Különleges figyelmet érdemel a nagyon 
nagy teherbírású daruk tartományában a 

szintén szabadalommal védett Stulken daru, amelyet a Blohm és Voss AG forgalmaz. 
Ennek a darunak a biztonságos teherbírása 80 és 300 tonna között lehet. Ennek a 
darunak további előnye, hogy ki tud szolgálni két rakodónyílást is, mivel a gém 
átbillenthető egy íven a két oszlop között a hátsó állásból a mellsőbe. 
Árbocdarukban fellépő erők. Az árbocdaru geometriája nagy mértékben meghatározza 
a daru alkatrészeiben ébredő terheléseket. Ezek között a legfontosabb méretek között 
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van a gém hossza, a gém alsó vége és az árboc felső vége közötti fesztávolság 
(felfüggesztés magassága), illetve a gém legmeredekebb állásszöge. 
Amikor növeljük a gém hossza és a felfüggesztés magassága közötti viszonyszámot, a 
gémben a nyomóterhelés növekszik; tehát ha hosszú gémre van szükség, elegendőnek 
kell lennie a felfüggesztés magasságának is. A hajótulajdonosok azonban gyakran 
elzárkóznak attól, hogy a híd előtt árbocot helyezzenek el, és ha emiatt korlátozott a 
felfüggesztés magassága, a gém hossza is korlátozottá válik, ami miatt a rakománnyal 
nehéz lesz dolgozni. A gém legmeredekebb állásszögének nincs befolyása az axiális 
terhelésre, a rakomány továbbításához szükséges kötél azonban gyakran megnöveli a 
nyomóerőt, mivel a gémmel párhuzamosan van vezetve, kivéve a nagyon nagy 
teherbírású darukat. 
 

4.2.3.3.1.6 ábra Egyszerű 
lengőgémben fellépő erők 
 
A tartókötélben ébredő 
terhelések függenek mind a 
gémhossz és a felfüggesztési 
magasság közötti viszonytól, 
mind attól a szögtől, amelynél a 
gém a legmeredekebb helyzetbe 
kerül. A kötélben a terhelés 
nagyobb, ha a kötél kisebb 
szöget zár be a vízszintessel, és 
adott felfüggesztési magasság 
esetén nő a gém hosszával. 
Ezeknek az erőknek a 
meghatározásához egyszerű 
vektordiagramokat kell készíteni, 
és meghatározni az eredő erőket, 
ebből kijön a szükséges 
sodronykötél méret, illetve a 
csigákon és a rögzítő köteleken 
levő erők nagysága, valamint a 
gémben ébredő nyomóerő. A 
tartókötélben és a gémben 
ébredő erők vízszintes és 
függőleges összetevői ahhoz is 

használhatóak, hogy az árboc oszlopának méreteit meghatározzuk. Az erők 
vektordiagramja látható egyszerű lengőgémnél a daru alkatrészeiben ébredő erőkhöz a 
4.2.3.3.1.6 ábrán. 
Biztonságos 15 tonnás üzemi terheléshez vagy annál kisebbhez az erőket a gém 
vízszinteshez mért 30 és 70°-os szögénél lehet kiszámítani, ha a tulajdonos másként 
nem specifikálja, pl., hogy a gémet ettől eltérő szögben is lehet használni (de 15°-nál 
kisebb szögben nem). Amennyiben az üzemi terhelés biztonságos módban nagyobb 15 
tonnánál, az erők számításánál a vízszinteshez mért 45°-os szöget kell figyelembe 
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venni. A csigákon a terhelő erő, kivéve a teheremelő csigasor alsó csigáját, a csigát 
terhelő két erő eredője fog jelentkezni. Az egyes állócsiga terhelése fele az eredőnek, a 
csigasorok csigáinak terhelése megegyezik az eredővel. 
A rakományemelő kötelekben ébredő erők és a gém nyomóterhelésének 
meghatározásánál nemcsak a rakományból eredő erőket kell figyelembe venni, hanem 
az emelőkötelek és a gém súlyát is. A gém súlyának másik fele a gém alsó végének 
támasztását terheli. 
Az erők számításánál arról sem szabad megfeledkezni, hogy a csigáknak súrlódási 
ellenállásuk is van. Ez részben a kötél súrlódásából adódik, azaz a kötél csiga körüli 
meghajlításához és kiegyenesítéséhez szükséges nyomatékból, illetve a csapok 
súrlódásából. A hajóépítők, akik az angol szabványokat használják, a következő 
táblázat szerinti súrlódási értékeket veszik figyelembe. 
 
Kis és közepes állócsigák  siklócsapágy persely  8% 
     gördülőcsapágy   5% 
Nagy átmérőjű állócsigák  siklócsapágy persely   6% 
     gördülőcsapágy   4% 
Gém 80 tonna üzemi    siklócsapágy persely  5% 
terhelés felett    gördülőcsapágy  3% 
 
A postázó üzemben működő árbocdaru erőábrái bonyolultabbak, mint az egyszerű 
lengőgémé.  

 
4.2.3.3.1.7 ábra 
Postázó üzemben 
dolgozó daru 
elemeiben ébredő 
erők 
 
Ezek mutatják a daru 
biztonságos üzemi 
terhelését, a 
’magassági 
határhelyzetet’, a 
gémben ébredő 
nyomóerőket, 
amelyek nagyobbak, 
mint az egyszerű 
lengőgém eseténél, 
és az optimális 

kötélerőket. A ’magassági határhelyzet’ a tehernek az a magassági helyzete, amely alatt 
a felemelt teher minden helyzetében a hajóoldal belső és külső oldalához tartozó 
emelőkötelek egymással mindig 120°-nál kisebb szöget zárnak be. A 120°-os értéknél a 
két gém egyenlő magasságánál a belső és külső kötélágakban ébredő erő megegyezik a 
teher nagyságával (ld. 4.2.3.3.1.7 ábra). Általában az állócsiga mérete határozza meg 
postázó üzemben az üzemi terhelést, de amikor könnyű gémeket szerelnek fel, az 
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azokban ébredő nyomóerő a döntő tényező. A rögzítő-kötelek helyzete fontos lehet a 
gémmozgató kötelekben és magukban a rögzítő-kötelekben ébredő erők szempontjából. 
Ha ezek túl kis szöget zárnak be a gémmel, a rögzítő-kötelek túlterhelődnek; a jó 
vezetési irány ezért nagyon fontos. Sajnos a gyakorlatban nem mindig veszik 
figyelembe a rögzítő-kötelekben ébredő erőket, az utóbbi időben azonban a téma több 
figyelmet kapott, és gyakran helyeznek el túlterhelés-gátlókat a rögzítő-kötélben. Erre 
célra létezik megfelelő túlterhelés-gátló; a régi állócsigák alkalmazása pl. ott, ahol a 
túlterhelés-gátlót nem lehet elhelyezni. 
Postázó üzemben dolgozó árbocdaruknál létrejöhet olyan helyzet, amikor a külső 
gémmozgató kötél terhelése megszűnik, és a gém terhelés alatt az árbochoz közelít. Ezt 
az állapotot ’bicskázás’ néven emlegetik, és a terhelési helyzetre készített erőábrából 
világosan látszik, mivel az erő-háromszög nem zárul. A tervezési fázisban módosítani 
kell a rögzítő-kötelek helyzetét, hogy elkerülhető legyen. A gyakorlatban ez az állapot 
előfordul esetenként, ahol a gémeket postázó üzemben használják a híd mellső részénél. 
A híd szerkezete ugyanis akadályozza, hogy a rögzítő-köteleket a megfelelő helyre 
lehessen rögzíteni, ilyenkor azonban segíthet a megfelelő túlterhelés-gátló helyes 
elhelyezése a probléma megoldásában. 
 
Az árbocdaruk első és időszakos terhelési próbái. A nemzeti és osztályozó intézeti 
előírások szerint a hajó-árbocdarukat, amelyek egyszerű lengőgémmel dolgoznak, az 
első terhelési próbánál olyan próbateherrel vizsgálják, amely a következő táblázat 
szerinti mértékben túllépi az üzemi terhelést: 
 
 Üzemi terhelés    Próbaterhelés 
Kevesebb, mint 20 tonna   25%-kal az üzemi terhelés felett  
20 és 50 tonna között    5 tonnával az üzemi terhelés felett  
50 tonna felett     10%-kal az üzemi terhelés felett 
 
A nehéz gémeket olyan helyzetben kell próbaterhelésnek alávetni, hogy azok a 
vízszintessel legfeljebb 45°-os szöget zárjanak be, a többi gémnél pedig ez a szög 
legfeljebb 30°. A próba alatt a gémet mindkét irányban a lehető legtávolabbi pozícióba 
kell kilendíteni, azokat a gémeket pedig, amelyek terhelés közben gépi üzemmódban 
emelés alá esnek, fel kell emelni a maximális helyzetű üzemi állásba legszélső 
helyzetükben. 
Mielőtt egy nehéz gémmel terhelőpróbát végeznénk, meg kell bizonyosodni arról, hogy 
a jármű rendelkezik a megfelelő haránt-stabilitással. A próba előtt, közben és után 
ellenőrizni kell, nem mutatnak-e károsodást a daru alkatrészei; az is jó módszer, ha a 
próba alatt fel van szerelve túlterhelés-gátló, ami megakadályozza, hogy a gémmozgató 
felszerelés megsérüljön. A próba elvégzése után a gém alsó végét meg kell jelölni a 
következő adatokkal: 
(a) üzemi terhelés nagysága egyszerű lengőgém üzemben, 
(b) üzemi terhelés kettős üzemben, amennyiben tervezésénél ezt az üzemmódot 
figyelembe vették, 
(c) üzemi terhelés postázó üzemben, amennyiben tervezésénél ezt is figyelembe vették, 
az ’U’ betű kerül az üzemi terhelés elé (union purchase). 
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Pl.: SWL 3/5 tonnes SWL (U) 2 tonnes (safe working load, üzemi terhelés), valamint 
kibocsátásra kerül egy teherpróba-jegyzőkönyv is a megfelelő nyomtatványon. 
Időszakos teherpróba akkor szükséges, ha a darut jelentősen módosították vagy az egyik 
fő alkatrész megsérült vagy javításon esett át. 
Az International Labour Organisation (ILO, nemzetközi munkaügyi szervezet) 
Convention, 152. kiegészítése, amelyet 1979. június  25-én fogadtak el, megköveteli, 
hogy megfelelő képzettségű szakember minden 12 hónapban alaposan megvizsgálja a 
berendezést és terhelési próbát végezzen rajta 5 évenként.  
 
4.2.3.3.2 Fedélzeti daruk 
 
Sok korszerű áruszállító hajó van felszerelve fedélzeti darukkal, amelyek a 
hagyományos árbocdarukat helyettesítik. Általánosságban a postázó üzemben dolgozó 
árbocdaru alternatívájának tartják. A fedélzeti daruk számos előnnyel rendelkeznek, a 
felszerelési idő elhanyagolható, a daru pedig képes felemelni és letenni a megengedett 
súlyú rakományt bárhol elérési sugarán belül. Általában a daruk üzemi terhelése 10 és 
15 tonna között van, és nagyobb daruk is beszerezhetők, amelyek teherbírása 30-40 
tonna. A postázó árbocdarukhoz hasonlóan a daru is főként arra szolgál, hogy olyan 
rakomány gyors be- és kirakását elvégezze, amelynek súlya ritkán több kb. 3 tonnánál. 
A daruk és postázó árbocdaruk előnyeinek összevetésénél nincs teljes egyetértés, de az 
elfogadott vélemény. hogy a daru kisebb terheknél kevésbé hatékony. 
A darukat gyakran a hajó szimmetriasíkjában helyezik el, ez azonban nagyon nagy 
kinyúlást igényel nagyobb szélességű járművek esetén. Emiatt olyan darukat is be lehet 
építeni, amelyek terheletlen állapotban egyik oldalról a másikra helyezhetők át, és ott 
rögzíthetőek a rakodónyílásnál a megfelelő kinyúlás biztosítása érdekében. Alternatíva 
lehet, ha a rakodónyílás mindkét oldalán elhelyeznek egy-egy darut, általában átlósan. 
Ez olyan elrendezés, amely lehetővé teszi a hajó mindkét oldalán a rakodást 
egyidejűleg. Olyan daru is létezik, amely a rakodónyílás fedél egy szekciójára van 
szerelve, és terhelt állapotban képes mozogni a rakodónyílás peremén hosszirányban. 
A fedélzeti daruk gyártására bizonyos cégek specializálódtak, a hajóépítő a megfelelő 
beépítésért lesz felelős, ami a helyi merevítéseket és alapozásokat illeti. 
 
4.2.3.4 Rakomány-hozzáférés, kezelés és korlátozás 
 
A hajóépítő annak érdekében, hogy meggyorsítsa a rakomány kezelését és javítsa a 
raktározást, a korszerű hajókon, amellett, hogy bizonyos konstrukciós módosításokat 
eszközöl (ld. Hajótípusok), beépíthet gépi mozgatású rakodónyílás-fedeleket és 
továbbfejlesztett emelőszerkezeteket, különféle szabadalommal védett és speciális 
gyártású eszközöket, ezeket külső szállítóval hozatja a hajógyárba, és beépíti a hajóba. 
Ez a fejezet néhány olyan felszereléssel foglalkozik, amelyek ebbe a kategóriába 
tartoznak. Ezek főként a ro-ro hajókon, konténerszállító hajókon és olyan járműveken 
vannak kapcsolatban a rakomány kezelésével és a korlátozásokkal, amelyek raklapos 
rakományt szállítanak. 
 
4.2.3.4.1 Farban és orrban elhelyezett kapuk és rámpák 
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Kapuk 
A ro-ro hajókon gyakran szerelnek fel olyan sarokpánton fel-lebillenő kapukat a 
hajófarban, amelyek több részre lehetnek osztva, ha nagy méretűek. A hajóorrban az 
ilyen kapuk két csoportba oszthatók, egyik a fel-lebillenő (’sisakrostély’) kapu, a másik 
oldalsó sarokpántokon függ, és oldalra nyílik (’csűrajtó’ típus). Ezeket a szabadoldal 
fedélzet szintje felett helyezik el, ahol viszont az orr-kapu egy elölről zárt hosszú 
felépítménybe vezet, a Lloyd's megköveteli egy belső ajtó beépítését, amely a kollíziós 
válaszfalba illeszkedik.  
 

4.2.3.4.1.1 ábra Hidraulikus hajófar kapu 
 
Ez a SOLAS követelmények betartásához 
is szükséges olyan személyhajókon, ahol 
a kollíziós válaszfal a válaszfalfedélzet 
felett elhelyezett vízmentes fedélzetig 
meg van hosszabbítva, de nem szükséges, 
hogy közvetlenül efelett a válaszfal felett 
legyen beépítve. A hajók egy részén lejtős 
időjárásálló járműrámpa van elhelyezve, 
amely a szabadoldal fedélzet feletti 
kollíziós válaszfalat helyettesíti, ilyenkor 
elhagyható a belső ajtó.  

 
4.2.3.4.1.2 ábra Hajófar rámpa 
 
Ez a rámpa tovább vezethető 
előre annál, mint ahol a kollíziós 
válaszfal kijelölt helye lenne, 
amennyiben magassága a 
válaszfal fedélzet felett a 2,3 m-t 
meghaladja, vagyis több, mint a 
hagyományos közbenső fedélzeti 
magasság. A farban és orrban 
beépített ajtók szilárdságának 
meg kell felelnie a környező 
szerkezet szilárdságának, ahol 
pedig zárt felépítménybe való 
bejutást biztosítanak, 
vízmentesnek kell lenniük. 

A far- és orrkapukat gépi mozgatással lehet felemelni és leereszteni, pl. sodronykötéllel 
és más emelő-szerkezetekkel, általában azonban az oldalsó sarokpántos ajtók nyitása és 
zárása hidraulikusan történik (ld. 4.2.3.4.1.1 ábra). Ezek a vízmentes ajtók tömített és 
reteszelt kivitelűek. 
 
Rámpák 
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Azoknál a ro-ro hajóknál, amelyek rendelkeznek rámpával, ez általában far-rámpát 
jelent, bár azokon a hajókon, amelyek orr-kapuval vannak felszerelve, megtalálható az 
orr-rámpa olyan kialakítása, hogy az tulajdonképpen maga a belső vízmentes ajtó (ld. 
fent), és amikor kinyílik az orr-kapu, amely lehet sisakrostély vagy oldalsó sarokpántos 
megoldású, leengedik és egy megfelelő alátámasztáson nyugszik. Rámpákat a hajó 
belsejében is lehet elhelyezni a fedélzetek közötti közlekedéshez. Ezeket hidraulikusan 
vagy mechanikusan lehet beállítani, hogy egynél több fedélzet is megközelíthető legyen 
velük, és a beépítési fedélzeten vízszintes helyzetben is lehet rögzíteni őket azon a 
fedélzeten való közlekedés céljából (ld. 4.2.3.4.1.3 ábra). Egyes hajókon legfelső 
helyzetbe felemelve a vízmentes rakományfedelet alkotják. 
 

4.2.3.4.1.3 ábra 
Univerzális rámpa 
autószállító hajón 
 
A far-rámpákat fixen 
be lehet építeni a 
hajóközépre 
hosszirányban, de 
lehetnek fix ferde 
rámpák, illetve 
mindkét irányban 
vagy csak egyik 
irányban kifordítható 
rámpák (ld. 

4.2.3.4.1.4 ábra).  
 

4.2.3.4.1.4 ábra Far-
rámpa változatok 
 
A hosszirányú 
(axiális) far-rámpa 
szintén szolgálhat 
egyben farkapuként 
is, és a süllyesztés-
emelés műveletét 

hidraulikusan vagy sodronykötéllel lehet megoldani.  
A fix ferde rámpákat olyan ro-ro hajókhoz fejlesztették ki, amelyek célkikötőiben 
nincsenek olyan rakodópartok vagy egyéb megközelíthető kikötőhelyek, amelyekre 
merőlegesen tudna a hajó csatlakozni. A nagy méretű, csuklós elemekből álló fix ferde 
rámpát sodronyköteles szerkezetekkel vagy hidraulikus csörlőkkel emelik és 
süllyesztik.  
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4.2.3.4.1.5 ábra Nagy 
méretű ferde rámpa 
 
A kifordítható rámpák 
hasonló célokat szolgálnak, 
mint a ferde rámpa, de több 
esetben alkalmazhatóak. A 
kifordítható rámpa a 
hajófar vonala mentén egy 
azzal párhuzamos görbe 
sínpályán gördül le, ezt a 
mozgást befolyásolják 
azok a sodronykötelek, 
amelyek az emelő-
süllyesztő funkciót végzik, 
és a hidraulikus csörlőkhöz 
vezetnek. 
 
4.2.3.4.2 Oldalkapuk 
és rakodók 
 

Az oldalkapu/rámpa megoldások gyakoriak a ro-ro üzemben, és hasonlóak az orr-
kapu/rámpa konstrukciókhoz.  

 
4.2.3.4.2.1 ábra Oldalkapu 
 
A legtöbb oldalkapu megoldás azonban a raklapos  
rakománynak a kikötőpartról emelővillás 
targoncával való berakodását célozza, ahol a 
kikötőparton mozgó targonca a hajóoldalon belül 
egy erre szolgáló felületre rakja le a raklapot, a 
hajón belül pedig egy másik emelővillás targonca 
végzi az áru helyre rakását. 
Azoknak a hajóknak az esetében, amelyek olyan 
kikötőkbe járnak, ahol nagy az árapály 
szintkülönbsége, a hajón belüli rakodófelület 
helyett felszerelhető egy olyan rámpa, amelyre a 
kikötőparton mozgó villás targonca ráhajt. 
Emelhető platformok helyezhetők el közvetlenül 
az oldalkapu közelében a hajóoldalon belül, 
amelyek a különböző közbenső fedélzeteket és a 
rakodóteret szolgálják ki. A leginkább specifikus 

típusú emelőrendszert a papírtermékek, elsősorban újságpapír tekercsek számára 
fejlesztették ki. A kikötőparton mozgó villás targonca a papírtekercset a szabályozható 
szintmagasságú rakodóplatformra helyezi, amely az emelőplatformmal együtt görgős 
szállítórendszerrel van felszerelve. Ennek mozgása automatikus, a tekercseket a 
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rakodóplatformról az emelőplatformra továbbítják, amelyek az előre kiválasztott 
fedélzetre vagy raktérbe kerülnek (ld. 4.2.3.4.2.1 ábra). 
Az oldalsó nyílásra általában hidraulikus hengerekkel működtetett felfelé hajtogatott 
kapukat tesznek, a rakodóplatformot a kapun belül helyezik el és sarokpántokkal 
csatlakozik a nyílás aljához, automatikusan lenyílik, amikor a kaput kinyitják. 
A kombinált oldalkapu/nyílásfedél konstrukció olyankor fordul elő, amikor a hajó 
meglehetősen mélyen merül a vízbe a kikötőparthoz képest, és célja, hogy elegendő 
magasságot biztosítson a villás targoncának.  
 

4.2.3.4.2.2 ábra Oldalkapu szállítórendszer 
működtetése 
 
Az oldalkapus emelőrendszernél, amelyre 
korábban utaltunk, a nyílásra kombinált 
kapu/fedél kerül, amely a torony egy részét 
is hordozza, amelyben az emelő felső része 
foglal helyet. 
Az oldalsó rakodók egyik típusa, amely 
szükségtelenné teszi az oldalkapu 
alkalmazását, a MacGregor-Navire 
International AB cég ’Rotoloader’ 
berendezése. Ez lehet fix vagy hordozható 
kivitelű. Az egységrakományt a 
kikötőpartról a hajóoldal fölé emelik fel, 
180°-os fordulattal a fedélzet fölé befordítják 
egy forgó kerettel, majd leeresztik a 
rakodónyíláson át a raktérbe vagy a 

fedélközbe. 
 
4.2.3.4.3 Elmozdítható fedélzetek 
 
Számos hajóra szerelnek fel elmozdítható fedélzeteket, amelyek lehetővé teszik a 
rakomány elhelyezésének nagyobb rugalmasságát, de azt is lehetővé teszik, hogy két 
különböző úton más-más rakományt szállítsanak. Az egyik ilyen extrém példa az az 
50.000 tonna hasznos terhelésű tömegáru szállító hajó, amely mozgatható autószállító 
fedélzetekkel van felszerelve, amelyeket az oldalsó fedélzet alatti tankok alá felhúzva 
tárolnak, amikor Ausztráliából Japánba ércet szállít, a visszaúton pedig leengedik 
ezeket, hogy 3.000 autót szállíthasson. Az autófedélzet az elmozdítható fedélzetek 
leggyakoribb formája, és szinte mindennapos a ro-ro kompokon. A felemelhető 
fedélzeteket a fix fedélzet alá emelik fel és onnan engedik le sodronykötelekkel, 
amelyeket kötéldobos hidraulikus csörlőkön vezetnek át. A hajtogatott fedélzeteket a 
hajótestben levő terek oldalán vagy végén tárolják, és általában hidraulikusan engedik 
le vízszintes helyzetbe. A Lloyd's Register tartalmaz előírásokat az elmozdítható 
fedélzeteket illetően, és amennyiben egy hajóra ezeknek az előírásoknak megfelelő 
elmozdítható fedélzeteket szerelnek fel, a hajótulajdonos vagy a hajóépítő kérésére 
kiadható a ’mozgatható fedélzetek’ osztályozó megjelölés. 
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4.2.3.4.4 Ollós emelő 
 
A ro-ro hajókon gyakran szerelnek fel ollós emelőket, amelyekkel a rakományt le lehet 
engedni vagy fel lehet emelni fedélzetek között vagy a raktérben, és amelyek a belső 
rámpák alternatívái lehetnek, mivel kevesebb helyet foglalnak el. A hidraulikus 
hengerrel mozgatott ollós emelőt gyakran tervezik nehéz egységrakományok 
továbbítására. 
 
4.2.3.4.5 A rakomány rögzítése 
 
A ro-ro és konténerszállító hajókon fontos biztonsági előírás a rakomány rögzítése, ami 
általában szükségessé teszi olyan szerelvények beépítését, amelyek a rakomány gyors és 
egyszerű, ugyanakkor hatékony rögzítésére alkalmasak, ezek a hajók ugyanis rövid 
fordulókat tesznek nagyon sűrűn. A hajóépítő felelőssége a rakománybiztosító eszközök 
fedélzeten és rakodónyílás fedeleken elhelyezett szerelvényeinek működőképessége, és 
a hajó üzemeltetőjétől megfelelő útmutatást kér azok típusára és helyére vonatkozóan. 
A ro-ro hajók fedélzetén, ahol a rakomány mozgása megjósolhatatlan, azon kívül a 
járműveknek oldalirányú mozgása is van, a 4.2.3.4.5.1 ábrán látható csatlakozó 
beépítése nagyon elterjedt.  
 

4.2.3.4.5.1 ábra Rögzítő-pipa 
 
A konténerek terhelhetősége kicsi, kivéve a függőleges 
terhelést sarokoszlopaikon keresztül, ezért szükség van a 
konténerek elegendő szilárdságú elegendő rögzítésére, 
amikor a hajóra be vannak rakva. A konténerek 
tárolásánál azok hosszabb méretének mindig a hajó 
hossztengelyével párhuzamosan kell elhelyezkedni, 

mivel a hajó mozgásából a rakományra átadott billegő mozgás nagyobb, mint a 
bukdácsolás, így a konténerben levő rakomány mozgása kisebb.  
 

4.2.3.4.5.2 ábra Rakományrögzítő cellák 
 
A hosszában elhelyezett konténerek kirakása 
is egyszerűbb, akár közúti, akár vasúti 
járműre kerülnek. A fedélzetek alatt a 
konténereket függőleges vezetőcellák tarják 
a helyükön, ezek általában 150x150x12 
méretű szögacélból készülnek, és be vannak 

kötve a hajó vasszerkezetébe, így a dinamikus erők amennyire lehet a hajószerkezetre 
adódnak át, nem a konténerekre. A vezetőcellák azonban nem képezik részét a hajó 
szerkezetének, konstrukciójuk megakadályozza, hogy a hajótestben ébredő feszültségek 
ezeket is terheljék. Ahol négy konténer sarka találkozik, a vezetőcellák határoló 
profiljai helyett összetett oszlopot építenek be (ld. 4.2.3.4.5.2 ábra). A vezetőcella 
profilja és a konténer közötti hézag nagyon fontos. Ha túl kicsi, a konténer beszorulhat, 
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ha túl nagy, az egymásra rakott konténerek sarkában levő oszlopok nem találkoznak, az 
excentricitás miatt a sarkok nem illeszkednek egymásba. A Lloyd's arra ösztönzi a 
hajóépítőket, hogy a maximális hézag 25 mm legyen keresztirányban és 40 mm 
hosszirányban. A tűrések meglehetősen szigorúak a vezetőcellák esetében, a pontosság 
meghaladja az általános hajógyári pontosságot, amelyet a felszereléseknél alkalmaznak, 
tehát a méreteket be kell tartani a hegesztési művelet során. A Lloyd's követelményei 
szerint a vezetőcella profil nem térhet el a rajztól 4 mm-nél többel keresztirányban és 5 
mm-nél többel hosszirányban. A cellák felső végénél bevezető eszközöket kell 
elhelyezni. 

 
4.2.3.4.5.3 ábra Fedélzetbe épített konténer-
rögzítő 
 
A fedélzet felett is el lehet helyezni 
vezetőcellákat, erre léteznek szabadalommal 
védett konstrukciók, mint a MacGregor-
Navire International AB cég ’Stackcell’ 
rendszere. Ezeket azonban szélesebb körben 
nem alkalmazzák, és hanem sok 
konténerszállító hajó a fedélzeti 
konténereknél különféle fedélzeti és 
raktérnyílásra helyezett fészekre 

támaszkodik, ezek lehetnek záródó vagy nem záródó rögzítők, amelyek a standard 
konténerek sarkával kapcsolódnak össze. A záródó rögzítők esetében kevesebb 
lekötözésre van szükség, emiatt gyakran a legdrágább fajtákat alkalmazzák. A fedélzeti 
fészkek, amelyek a konténerek sarkához illeszkednek, rendelkeznek az ISO szabvány 
szerinti furattal, amelybe a rögzítő beleillik (ld. 4.2.3.4.5.3 ábra). 
 
 


