
Légpárnás anyagmozgatás lehetőségei 
a Magyar Néphadseregben 

Mt1K)ar Já110.r merniik .rzaLJdo.r 

Az utóbbi években az egyre gyorsuló technikai fejlődés hatására a Magyar Néphadseregben is 
egyre nagyobb méretű, s ezzel együtt egyre nagyobb tömegű tárgyak (különböző haditechnikai esz· 
közök, ezek elemei, gépek, berendezések, anyagok stb.) jelentek meg. A nagy tömegek mozgatásá· 
nak gátját nem is annyira a már alkalmazott különféle hidraulikus emelőszerkezetek, hanem az MN 
tároló bázisainak kis teherbírású padlószerkezetei (kivéve néhány korszerű objektumot) Jelentik. Az 
objektumon belüli anyagmozgatási útvonalak teherbírása sem felel meg mindenütt a megnöveke
dett igényeknek. A problémán segíthetünk egy új mozgatási mód alkalmazásával: a légpJmár an)úg· 
mozgatáual. 

Mielőtt az olvasó megmosolyogná az anyagmozgatásnak ezt a szokatlan módját, amely kétség· 
telen - a tömeges alkalmazást illetően - a jövőbe mutat, feltétlenül meg kell említenem, hogy 
néhány speciális területen már ma is gazdaságosan alkalmazhatóak ezek az eszközök, a harckészült· 
ség színvonalára pedig egyértelműen pozitív hatást gyakorolnának a különféle légpárnás anyagmoz· 
gatási módok. 

Mielőtt tovább vizsgálnánk ezeket a speciális és korszerű anyagmozgatási eszközöket, néhány 
dolgot tisztáznunk kell az értelmezés körül. Mindenekelőtt azt, hogy a légpárnás járművek fuggetle· 
nül attól, hogy jelentős terheket szállíthatnak (pl. kompok stb.) nem légpárnás anyagmozgató esz· 
közök. A légpárnás járművek nagy tömegek nagy távolságú szállításnál alkalmazhatóak, míg például 
a légpárnás hordozólapok a kis távolságú ( objektumon, raktárbázison belüli) anyagmozgatási fel· 
adatnál kerülhetnek alkalmazásra. Jól mutatja a különbséget a 

O 

légpárnás járművek és a légpárnás 
anyagmozgató eszközök között az üzemi viszonyokban fennálló eltérés. A légpárnás járművek 
működtetéséhez alacsony nyomású (0,01-0,1 bar), de nagy mennyiségű levegőre van szükség. 
továbbá a sűrített levegőt előállító berendezések (ventillátor, belső égésű motor) a járművön van· 
nak elhelyezve. Ezzel szemben a légpárnás anyagmozgató eszközök na&ryobb nyomást (5-8 bar) és 
kisebb levegőmennyiséget igényelnek, melyet külső energiaforrásból nyernek. UgpJmá.r helyett 
helyesen légfilme.r pályának nevezhető az objektumon belüli anyagmozgatási pályarendszer Azon· 
ban a nemzetközi szakirodalom értelmezéseihez igazodva: légpárnákon és légpárnás anyagmozgatá· 
son a légpárnás hordozólapokon történő anyagmozgatást értjük. 

A légpárnás anyagmozgatár dte 

A legegyszerűbb eszközök közé tartoznak a légpárnás hordozólapok. A hordozólapokhoz (1. 
ábra) sűrített levegőt juttatva, a levegő a hordozólapot megemelve kilép a rugalmas tömlő és a pad· 
lófelület között. Ekkor alakul ki egy vékony légréteg, amely megszünteti a hordozólap, s ezzel együtt 
a mozgatni kívánt teher és a padló közötti kapcsolatot. A padlóburkolaton a teher lebeg, gyakorlati· 
lag a surlódás megszűnik a légpárnás hordozólap és a padló között. A valóságban azonban ekkor is 
létezik egy igen csekély ellenállás, amelynek értéke csupán néhány ezred. Ez azt jelenti, hogy a moz· 
gató kapacitás elméletileg határtalan. A nagymértékben lecsökkent surlódási ellenállás következté· 
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ben mindössze 10-20 N tolóerő szükséges ezer kg-os terhek mozdításához. (Egy kivitelezett beren
dezésnél 115 OOO kg tömeget sikerült 450 N tolóerővel mozgatni!) A légpárnás mozgatásnál a surló
dási ellenállások százszor kisebbek a kerék átlagos gördülési ellenállásánál. 

A légpárnával a terhet saját tengelye körül is el lehet forgatni, gyakorlatilag minden irányban 
lehetséges a mozgatás. 1 

A légpárnás hordozólap alsó felületén egy fémből készült tárolólapra rugalmas tömlő van fel
erősítve. A tömlő általában körgyűrű alakú, de más formák is kialakításra kerültek: pl. lepke-, 
szárnyprofil alakúak stb. A fém tartólap közepén található az úgynevezett felfekvőlap, amely a tartó
lappal egybeöntött vagy felrögzített kialakítású. Feladata az, hogy nyugalmi állapotban a terhelés 
ezen a lapon keresztül adódjon át a padlófelületre. További fontos funkciója a felfekvőlapnak az, 
hogy megvédje a rugalmas tömlőt leengedett állapotban, illetve lehetővé tegye a feltöltődés meg
kezdését. A tartó lapon találhatóak a légbevezető járatok, valamint a légcsatlakoús lehetősége. A tar
tólap felső felü letére kerül elhelyezésre a mozgatandó tömeg megfelelően rögzítve. 

A légpárnás hordozólap a következőképpen hozható működésbe. A kompresszor vagy légsű
rítő által előállított sűrített levegőt a hordozólap légcsatlakozóján keresztül bevezetik. Amikor a hor
dozólap alján elhelyezettgumitömlők megtelnek levegővel, a lapra helyezett teher kissé megemel
kedik. Amennyiben további levegőt engednek a tömlőbe, az a megfelelően kialakított furatokon 
keresztül a tömlő alsó része és a padlózat közé áramlik, a hordozó lap néhány tized millimétert emel
kedik, lebegni kezd. Ebben a pillanatban gyakorlatilag megszűnik a hordozólap, illetve a teher és a 
talaj közötti surlódás, a kiáramló levegő mennyisége a minimális szintre áll be, a teher elfordítható a 
saját tengelye körül pontosan beállítható és kis erővel mozgatható. Egyenlőtlen felület esetén a hor
dozó lap megváltoztatja alakját, alkalmazkodik ahhoz a felülethez, amelyen mozog. A tömlő külön
leges szerkezeti kialakításánál fogva megfelel a rugalmassági követelményeknek, megtartja a levegőt, 
ellenáll a surlódásból adódó kopásnak, a szakitásnak és vegyi hatásoknak is. Öuzefagl,J/1 a: a légpár
nahatás kialakulása három mozzanatból áll: 

- al1phel)zel: a légpárnás hordozólap a felfekvő lapján érintkezik a padlózattal; 
- filw,elkedés: a rugalmas tömlőt feltöltve levegővel, az kitágulva felemeli a terhet; 
- tozabbítJ.r: további sűrített levegő bejuttatásának hatására a felesleges levegőmennyiség a 

tömlő és a padlófelület között kilép, ekkor a terhelés vékony (0,1-0,5 mm) és a rugalmas tömlő által 
bezárt tér levegőnyomásán, mint egy párnán adódik át a padozatra. 

Az előzőekben leírtakból is egyértelműen következik, hogy a légpárnás hordozólapos anyag-
mozgatás megteremtésének alapvetően hdrmm rmirzllki jellé/e/e 1a11: 

- légpárnás mozgató berendezés (berendezések) megléte; 

- sűrített levegő ellát-i.sának lehetősége; 
- alkalmas padlófelület biztosítása. 

A llgpJmd.r mozgató berendezmk 
Az előzőekben már említett, leggyakrabban használt eszköz a légpárnás hordozólap. Egyetlen 

hordozólapot ritkán alkalmaznak a terhek mozgatására. Ennek a súlypontelmozdulás többnyire az 
oka. Ha ugyanis a súlypont elmozdul, a hordozólap megbillenhet, a levegő a tehetetlen rész irányába 
kiszökik, megszűnik a párnahatás, a hordozólap .leül". Ennek kiküszöbölése érdekében általában -
nagy tömegek mozgatása esetén - nem megy, hanem több (három, illetve négy) légpárnás hordozó
lapot alkalmaznak. A légpárnás eszközöket gyártó cégek (Rolair 2. sz. dbra) a legkülönbözőbb teher
bírású hordozólap típusokat hozzák forgalomba. A 2, 4, 6, illetve 8 db hordozóelemet egy közös tar
tószcrkezetbe beépítve nagyobb hordozólap egységeket is létrehoznak. Ma már egyre jobban tért 
hódítanak a légpárnás hordozólapokon mozgó bak- és portáldaruk is. A táblázatban a Rolair cég 
által ajánlott típusok kerültek felsorolásra. 

1 
l:z a lehetó,i:g nemcsak a :'>!agyar Néphadsereg anyagmozgatási rendszerében kamatoztatható, hanem például a külon

bozti 1avít.is1, karbant:utasi tcvékenysCl,!eknCI is jól alkalmazható-így na~y e~)·st'gek osszeállításánál-szerelésend (páncélos-tech· 
nika, rakc.:ta·tcchnika esetében stb.) 
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Emelő· Méretek (mm) Matíassá8 5apt 

Típus kepöseg Szélesség Hosszúsag tomeg 
U\ \X' L H1 1-12 (kg) 

2ABR-18LLL 20 460 915 89 104 70 

IABR-25LLL 10 635 1220 89 109 120 

6ABR-32LLL 60 815 1525 96 122 215 

10ABR-38LLL 100 965 1830 96 125 250 
14ABR-tlLLL 140 ll20 2135 96 130 ,20 

l8ABR-48LLL 180 1220 2440 96 135 385 

30ABR 77.LLL 300 1830 2440 96 135 565 

36ABR-18LLL 360 1220 2440 96 127 170 

60ABR-72LLL 600 1830 2440 96 135 685 

(3. sz. áhr.1) 

A JtÍrt/.rfl lmgórel t'Jló d/JtaJ 

A légpárnás eszközök sűrített levegővel való ellátása a gyakorlatban háromféleképpen oldható 

meg: 

- objektumon belüli sűrített levegő h.ílózatról, 

- mobil kompresszorról; 

- sűrített levegős pllackról. 

Légpárnis anyagmozgató eszkozök állandó alkalmazása esetén célszerű léJ.thálózatot ep1teni. 
Ennél gyombb és olcsóbb megoldást nyúJt a mobil kompresszorállomás telepítése. Spt-ciális 
megoldást jelenthet a motoros kompresszornak a légpárnás eszközre való közvetlen rátelepitese. A 
sűrített levegős palackok felhasználása ott célszerű, ahol a mobil kompresszor a kis lcvegőigény 
miatt gazdaságosan nem üzemeltethető. A sűrített levegős palackokat kis tömegek rövid távú alka!· 
mankénti mozgatására használják. A levegőcsatlakozásokat sz3bv:ínyos levcgőtómlő csatlakozások· 
kal oldják meg. 

Pud/óftliiltt 

A padlózat kialakítása fonto~ eleme a légpárnás rendszernek, befolyásolja a szükséges levegő· 
mennyiséget is. A megfelelő út·, illetve padlófelület kialakítása az üzemeltető részere a legnagyobb 
feladatot jelenti. Légpárnás anyagmozgatás csak megfelelően sík, egyenletes, hullámoss,ígmentes 
felületen lehetséges {a megadott tűrésen belül). A felületi símaságdöntően befolyásolja a lcvegőfcl· 
használást - egyben az energiafelhasználást - , valamint a rugalmas tömlő élettartamát. 

Fontos követelmény továbbá, hogy a mozgatási út, illetve padlófelületek légátnemeresztő bur· 
kolattal rendelkeznek. A beton· és az aszfaltburkolat általában légáteresztő, megfelelő kezeléssel 
(lakkozas stb.) elérhető a porózusmentesség a már meglevő burkolatokon is. Segíteni lehet a prob· 
lémán úgy is, hogy olyan sima, nem porózus anyagokat fektetünk le, amelyek csökkentik a levegő· 
veszteségeket. Ilyen anyagok: alumínium lemez {fólia) műanyaglapok {fóliák) sima gumiheveder 
stb. Ez a lehetőség a katonai alkalmazásban lehet jelentős, például terepen kialakított anyagátadási, 
vételezési, feltöltési helyeken háborús körülmények között. 

A Rolair·bercndezésekkcl általában 10-12 mm·nél nem magasabb akadályok minden nehézség 
nélkül leküzdhetőek. Az optimális, még könnyen legyőzhető lejtő 5-lűlb·os. Amennyiben a moz· 
gatás nagyobb magasságban történik, kis lejtósorozatok alakíthatók ki, ügyelve arra, hogy lejtésük a 
megengedett !0%·os értéket ne haladia meg. 
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A légpárnás anyagmozgatás gazdaságosságának kérdései 

Alapvetően kétféle szempontból: beruházási és üzemeltetési szempontból kell megvizsgál
nunk a kérdést. Beruházási oldalról megállapítható, hogy a légpárnás hordozólapok, valamint az 
ezekből kialakított egységek egyszerű szerkezetűek, így beruházási szempontból jóval olcsóbbak is. 
Beruházási költségként jelentkezik a megfelelő út-padlóburkolat kialakításának költsége is, ez 
objektumonként igen nagy eltéréseket mutathat. Van olyan bázis is, melynek úthálózata minden 
további nélkül alkalmas lehet légpárnás anyagmozgatásra jelenleg is {pl. az 5. VERA). 

Üzemeltetési költségként jelentkezik a légpárnás eszköz fenntartási költsége, valamint a sűrí
tett levegő előállításának költsége. Fenntartási költségekkel gyakorlatilag nem számolhatunk, a 
pneumatikus rendszer energiaigénye azonban magasabb, mint a mechanikus rendszereké, vagyis 
valamivel nagyobbak az energiaköltségek. · 

A légpárnás anyagmozgatás alkalmazása előtt átfogó gazdaságossági vizsgálatot célszerű végezni, 
amelyet - a lehetőségekhez képest - gyakorlati próbákkal is egybe kell kötni. 

Összegezve 

A légpárnás anyagmozgatási eszközök alkalmazásának előnyei: 

- nagy terhet kis erővel mozgathatunk; 

- pontos elhelyezés és beállítás valósítható meg; 

- nem tartalmaznak mozgó-forgó alkatrészeket, egyszerű szerkezetűek; 

- a teher saját tengelye körül is elforgatható, minden irányban mozgatható; 

- kezelése szaktudást nem igényel; 

- tűz- és robbaná.rveszélyes helyeken is üzemeltethető; 
- üzemeltetése zaj- és rezgésmentes; 

- alacsony üzemeltetési költség, olcsó eszköz. 

Az alkalmazás hátrányai: 

- korlátozott alkalmazási terület; 

- biztosítani kell a működtetéshez szükséges feltételeket { sűrített levegő, padlófelület); 

- az energia felhasználása kedvezőtlen hatásfokú. 

A légpárnás anyagmozgatási eszköztik alkalmazásának lehetőségei 
a Magyar Néphadseregben 

A légpárnás eszközök alkalmazásának a Magyar Néphadseregben leginkább a Fegyverzeti Szolgá
latfőnökség lőszertá,-oló bázisain van létjogosultsága. Ez igen egyszerűen a légpárná~ eszközök -tűz- és 
robbanásbiztos üzemével indokolható. Az alkalmazás lehetőségeinek vizsgálata a Fegyverzeti Szol
gálatfőnökség lőszertároló bázisain, külön tanulmány kereteit igényelné, a megfelelő gazdaságossági 
vizsgálatokkal egyetemben. 

További alkalmazási lehetőséget jelenténeka speciális alakalmazási lehetőségek: repülőtéri szerelő 
hangárokban {feltöltés-mozgatás) stb. Páncélozott haditechnikai eszközök javításában, feltöltésé
ben stb. 

A meglevő tárolóterületeken raktár objektumokban tárolóbázisokon a következő alkalmazási 
lehetőségek adódnak: 

- a szabadtéri tárolóterületeken, vagy fedett színekben elhelyezett nagy méretű és tömegű 
anyagok, eszközök, gépek és konténerek (stb.) vízszintes mozgatása megoldható olcsóbban és egy
szerűbben légpárnás hordozólapokkal, mint nagy emelő képességű villás emelő targoncákkal. Külö-
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nösen gyorsan és könnyen végezhetők el az átrendezési műveletek. Ha a vízszintes mozgatáson 
kívül emelni is szükséges a terhet, légpárnákon mozgó bakdaru alkalmazásával megoldható (lőszer· 
bázisok!); 

- a tárolóobjektumokon belül a légpárnás mozgatás jelentőségét az adja, hogy a megrakott áll
ványok (DS-elemek) mozgatása is lehetővé válik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a raktári állvá
nyok lábai alá légpárnás hordozólapot szerelnek. Az állványok így kézi erővel könnyedén egymás· 
nak tolhatók, így a felszabadult helyre még annyi raktári állvány helyezhető, hogy egy kiszolgáló út 
maradjon. Az áruk ki-betárolására az állványok összetolásával a mindenkor szükséges helyen a 
kiszolgáló út kialakítható. A megleió raktJrkapacitdr ezzel a módrzerre/ 2,5-3,5-szeresére nöre/hető! 
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