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1. Felhasználási terület 
 

Valamennyi konténer nagy szakítószilárdságú (S235JR, EN 10025 anyag minőségű) 

hidegen vagy melegen hengerelt acéllemezből (EN 10162; EN 10305-3; EN 10219-1 

szabványok szerint), illetve hidegen hajlított idomacél alkatrészekből készül. Külső burkolat 

1,5 mm anyagvastagságú I. osztályú horganyzott acéllemez. 

A földfelszín feletti konténereinket a szelektív hulladék gyűjtési igények tudatában, a 

lehető legjobb kihasználtságot figyelembe véve különböző sziget összeállításokat tudunk 

ajánlani. Szigetek mérete a beépítésre kerülő konténerek méretétől függően változik. A 0,5-

1,0-1,5 m3-es konténerekből képzett gyűjtő szigetek bármilyen méret variációban 

felépíthetők. A szigetek kialakításában, az alkalmazott konténer méretek meghatározásában 

figyelembe vettük, hogy egy adott lakóközösség, közintézmények (iskolák, 

sportlétesítmények), üzletek, bevásárlóközpontok vagy üzemek, irodaházak igényeit, más és 

más mennyiségű hulladékot szeretnének környezettudatosan gyűjteni. Így elkerülhetővé válik 

a nem megfelelő méretű konténer szigetek miatt az edény mellet felhalmozott szemét, illetve 

a kihasználatlan tároló is. 

Egy új fejlesztés eredményeképpen, a felszín feletti kivitel alapjaira építkezve létrejött 

egy teljesen más megközelítésű hulladékgyűjtési rendszer. A felszín alatt elhelyezett edények 

használatával egy bármilyen környezetbe jól illeszkedő esztétikus külalakú sziget alakítható 

ki. Maga a konténer nem rontja az utcaképet, a felszín felett csupán egy bedobó található. Az 

elhelyezkedése miatt a hulladék illetéktelen kivétele gyakorlatilag lehetetlen. Jelenleg 1,6 m3-

es kivitelben elérhető, de ez a méret a legjáratosabb révén valamennyi hulladékfajta 

gyűjtésére alkalmas. 

Névleges 
űrtartalom 

Alapterület 
Hasznos 

magasság 
Üres tömeg 

Töltet tömege 
(0,4 kg/dm3 átlag 
sűrűség esetén) 

0,5 m3 400x1000 mm 1300 mm 111 kg 200 kg 
1,0 m3 800x1000 mm 1300 mm 149 kg 400 kg 

1,5 m3** 1200x1000 mm 1300 mm 189 kg 600 kg 
2,0 m3* 1600x1000 mm 1300 mm 229 kg 600 kg 
2,5 m3* 1900x1000 mm 1300 mm 261 kg 600 kg 

 
0,5-2,5 m3 földfelszín feletti konténerek mérettáblázata 
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*: befoglaló méretei miatt egyeztetés szükséges ürítő jármű befogadó képességével, és a 

gyűjtendő hulladék fajtájával kapcsolatban. 

**: a jelenlegi más gyártók által forgalmazott konténerekkel közel azonos méretű, ezért a 

legtöbb típusú darus ürítő járművel kompatíbilis.  

 

2. Földfelszín feletti hulladékgyűjtő konténerek 
 
  

Valamennyi konténer kialakítása és felépítése úgy lett meghatározva, hogy a lakossági 

és közigazgatási igényekhez és a hulladékszállító cégek jelenlegi, meglévő gépparkjához a 

legjobban illeszkedjen. 

A konténerek masszív felépítése, és a felhasznált alapanyagok technikai jellemzői a 

biztosíték arra, hogy hosszú távon hibamentesen, kis karbantartási ráfordítással 

üzemeltethetők legyenek.  

A konténer család tagjai nagymértékben ellenállnak a környezeti hatásoknak (UV sugárzás, 

eső, hó, szél, enyhe lúgok és savak), valamint az ürítés és használat közben keletkező 

mechanikai igénybevételeknek.  

 A felhasznált anyagok tekintetében a teljes berendezés 100% újrahasznosítható, 

acélból készül.  

 
2.2. Acélváz 

 
A fém konténer acélváza hidegen hajlított acél profilból, zárt szelvényekből és 

acéllemezből épül fel. Az alapanyag és falvastagságok úgy lettek megválasztva, hogy a 

szerkezet relatív kis tömeg mellet is nagy szilárdságú legyen. A szerkezet fő elemei 

hegesztéssel kerültek rögzítésre, a kopó és mozgó alkatrészek szerelhetőek, és ez által 

könnyen cserélhetők.  

A központi acélkeret feladata, hogy nagy szilárdságának köszönhetően tartsa a fő 

terhet (saját tömeg + hulladék tömege), erre kerül felszerelésre a külső burkolat, a 

nyitószerkezet és a bedobó egység. 

A tervezésnél törekedtünk arra, hogy a különböző űrtartalmú edények a lehető legtöbb, 

egymással csereszabatos alkatrészből épüljenek fel. Ezzel csökkenthetőek a gyártási és 

karbantartási költségek. 
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Felületvédelemként a belső alkatrészekre több rétegű festést alkalmazunk, mely a több éves 

teszt alapján megfelelő védelmet nyújt, és kevesebbe kerül mint a tüzihorganyzás. Mindössze 

kb. 4-5 évenként az acélszerkezet alsó betonnal érintkező részeit javasolt újrafesteni a 

mechanikai ütések miatt. 

 

 
 

Acélváz ürítő szerkezettel 
  

2.3. Külső burkolat 
 

 Feladata, hogy a konténerben elhelyezett anyagokat a külső környezettől elhatárolja, 

az egész szerkezetet egy egységgé tegye, ezzel további merevséget adva annak. A külső 

lemezelésen kerülnek elhelyezésre az információkat tartalmazó feliratok, és az adattábla. 

A alkalmazott anyag Lv 1,5 mm-es acéllemez, mely számítógéppel vezérelt vágógéppel van 

kész méretre vágva. Ezzel a technológiával készülnek az összeillesztéshez szükséges M6-os 

csavarok furatai is. A gépi vágásnak köszönhetően akkora méretpontosság érhető el, ami 

maximálisan biztosítja a megfelelő illesztéseket. 
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A lézerrel kivágott oldallemez gépi élhajlítóval, függőleges oldalanként két-két hajlítási 

művelettel merevítést kap, és ezzel kialakításra kerül az illesztési csavarsor. Az összeszerelés 

belülről történik, így az oldalakat illetéktelen módon megbontani kívülről nem lehet. 

A felületvédelem horganyzás (alapmodell), de a megrendelő kérésére külön díjazás szerint 

bármilyen színnel rendelhető.  

 
Külső lemezelés 

 

2.4. Ürítő szerkezet, ürítés 
 

Ürítés: 

A konténerek ürítése ütemezetten a hulladékgyűjtő, kezelő vállalatok jelenleg is 

meglévő gépeivel történik. A kisebb konténerek ürítése, azonos méretű üres cserekonténer 

elhelyezésével is történhet, de megoldott a helyszíni önrakodós tehergépjárműre történő ürítés 

is. A konténerek ürítése nem kíván speciális megfogó, vagy rögzítő fejek beszerzését és a 

meglévő géppark átalakítását, az ürítést a gépjárművezető egyedül, szakszerűen és 

biztonságosan elvégezheti. 
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Konténer ürítés 

   
Ürítő szerkezet 
 

Lv3 mm-es acéllemezből és zárt idomacélból épül fel. Az hegesztett acélszerkezettel 

szerelten összeépített egység. A tapasztalataink szerint kétféle ürítési mechanizmus terjedt el, 

melyekkel kompatíbilis az emelő és ürítő fül. 

- Kéthorgos emelőszerkezet 

A KM-920-11 típusú kéthorgos konténer ürítő az egyik legelterjedtebb módja a szelektív 

hulladékgyűjtők ürítésének. 
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A folyamat első lépéseként a kezelő a konténer fölé irányítja a daru gémjét. Lassan 

megközelítve a fix emelőfület beakasztja az emelőszerkezet szintén fix kampójába. A 

hidraulikus működtetésű mozgó kampó működtetésével a konténer mozgó gyűrűjét felső 

véghelyzetbe mozgatja. Ezzel a teher emelésénél biztosítja, hogy az alsó két billenő ajtó zárt 

helyzetben maradjon. Az ürítő jármű garatjához emeli a teli konténert, majd a mozgó gyűrűt 

az alsó véghelyzetébe engedi vissza. Ekkor a teljes tömeg a fix fülre helyeződik át. Az ajtók 

kinyílnak, és ezzel az ürítés megtörténik. Abban az esetben, ha a hulladék beszorulna a belső 

részbe, akkor a nyitást-zárást többször is el lehet végezni. Viszont kerülni kell az egész 

konténer rángatását és az ürítő jármű belső falaihoz történő odaütését. 

A szigetre való visszahelyezés előtt meg kell győződni arról, hogy az ürítő ajtók megfelelően 

zárva vannak. Ellenkező esetben a visszahelyezett konténer billeghet a nem megfelelő sík 

illeszkedés miatt. 

A konténercsalád valamennyi űrtartalmú tagja egyforma ürítő szerkezettel van ellátva. 

 

 

Ürítés elvégzése után a szerkezet önsúlyánál fogva alaphelyzetbe kerül, és használatra kész. 

Egy jelzésnek köszönhetően a kezelő kívülről is láthatja, hogy a billenőajtó teljesen kint van-

e, ill. rendesen visszakerült az alappozícióba. Helytelenül lezárt alsórésszel tilos a szigetre 

helyezni a konténert.  

 

2.5. Tetőszerkezet és bedobó ajtó 
 
Korábban felsorolt anyagokból, előre gépi élhajlítóval előkészített lemezekből összeállított 

szerelt részegység. Oldallemezekből és tetőlemezből lett kialakítva. A tetőlemez ferdeséget 

kapott, így a csapadék a bedobó ajtóval ellentétes oldalra távozik. A homloklemez is 

ferdeséggel befelé billen, erre azért van szükség, mert a billenő ajtó így zárt állapotban 

biztosítottan a helyén marad. Ürítéskor és környezeti hatások következtében önmagától való 

mozgás nem várható. A lenti képen egy bedobó látszik, a nagyobb űrtartalmú egységeknél ez 

duplázva van. 

A hulladék behelyezéséhez az ajtót magunk felé kell húzni, így szabaddá válik az a térrész 

(~600x200x200) amelybe elhelyezhető az anyag. Ezek után csak annyi a teendő, hogy a 
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„zsilipet” bezárjuk. A kialakításnak köszönhetően a szemét saját súlyánál fogva beesik. A 

konstrukció előnye, hogy mind zárt, mind nyitott állapotban a nyílást zárja (zsilip), így szinte 

lehetetlen a konténerből anyagot kivenni. A minden helyzetben zárt belső térből nem 

távoznak a kellemetlen szagok. A jelenleg terepen lévő konténereknél egy kör alakú bedobó a 

jellemző kialakítás hasított gumi bűzzárral, de az a tapasztalat, hogy ezek vagy hiányoznak, 

vagy nem töltik be a nekik szánt szerepet. Behelyezéskor igen kellemetlen a kéznek, ha ez a 

kemény gumi megsérti. Ha ezeket a kukákat vesszük alapul, akkor a mi megoldásunk, a fémes 

zsilipes rendszernek köszönhetően egy emberbarát megoldás. Különleges esetben kérésre 

lábbal (pedál szerkezettel) nyitható bedobó is elképzelhető. Jelenleg ez külön tervezést 

igényel. 

Amennyiben a Megrendelő ettől eltérő bedobó nyílást/ajtót szeretne külön megállapodás 

szerint kivitelezhető. 

 

 
Tető és bedobó szerkezet 

 
2.6. Hulladékgyűjtő szigetek 

 
Területre kihelyezett, illetéktelen eltulajdonítást gátló, beton alapzatra helyezett azonos, vagy 

különböző méretű konténerek összessége. 

A méret variációk miatt többféle összeállítási lehetőség nyílik meg. Új sziget kialakításának 

első lépése, hogy az előre meghatározott méretű betonalap kerül kialakításra. Meglévő 
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szigeteknél a régi konténerek cseréje esetén semmi teendő nincs, csak arra kell ügyelni, hogy 

az elhelyezés sík terepre történjen. Az edények egymás mellé akár szorosan is illeszthetők.  

 
 

Sziget terv 
 
2.7. Gyűjtésre kerülő hulladékok osztályozása 

 
A gyűjtendő és gyűjthető anyagokról az alábbi táblázat ad bővebb információt. A 

különféle tároló edény méretek miatt egyedileg matricázottan kerülnek majd kihelyezésre. (Pl. 

a 2,5 m3-es edénybe nem lehet üveget gyűjteni, a nagy átlagos sűrűség miatt. A kukákat nem 

szabad túlterhelni. A lehetséges variációkat lehetőleg úgy kell kialakítani, hogy 

konténerenként ne legyen nagyobb a töltet átlagsűrűsége a 0,4 kg/dm3 nél. A matricázás úgy 

lesz kialakítva, hogy egyértelműen, akár piktogrammokkal is kiegészítve, megállapítható 

legyen hogy mit lehet és mint nem lehet elhelyezni. 

 
Konténer felirata Elhelyezhető anyagok Kerülendő anyagok 

Papír 
újság, papírzacskó, 

csomagolópapír, karton 

fóliázott papír, élelmiszerrel 
szennyezett papír, tejes-
gyümölcsleves dobozok 

Üveg 
öblösüveg, sörös; boros; üdítős; 
szörpös üvegek, befőttes üvegek 

síküveg, tükör, hígítós; festékes; 
olajos üvegek 

Műanyag 
ásványvizes; üdítős PET 

palackok, szatyrok, műanyag 
csomagolóanyagok 

étel és motorolajos flakonok, 
tisztítószeres flakonok, 

samponos és tusfürdős flakonok 

Fémdoboz 
üdítős; energiaitalos, sörös 

dobozok, tejes-gyümölcsleves 
dobozok 

olajos; festékes; hígítós; lakkos 
dobozok, különböző spray 

dobozok 
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3. Földfelszín alatti hulladékgyűjtő konténerek 
 

3.2. Konténerek felépítése 
 
Meglévő tapasztalatainkat és korábbi felszín felett elhelyezkedő hulladéktároló edényzet 

fejlesztéseinket kihasználva egy teljesen új, más országokban már jelentősen elterjedt 

hulladékgyűjtési formát igyekszünk megvalósítani és népszerűbbé tenni. Ennek lényege, hogy 

maga a hulladéktároló edény a földfelszín alatt helyezkedik ez, ezzel sem rontva a környezet 

összképét. A felszín felett csak egy járószint és egy csökkentett méretű bedobó helyezkedik 

el. A festés és a formai kialakítás variálásával harmonikus összkép alakul ki. A bedobó 

egység formáját, alakját külön igény szerint tudjuk változtatni. Tervezést igénylő 

hulladékbedobó ajtók kivitelezése is lehetséges külön megállapodás szerint. 

Az ürítéshez itt sem kell különleges kialakítású emelő szerkezeteket beszerezni, a meglévő 

géppark használatával, és a korábban bemutatott szerkezetek használhatók. A telepítéshez 

előre meghatározott méretű víz behatolás ellen védett betonakna építése szükséges. 

 
3.3. Föld alatti rész 

 

A hulladék tárolására kialakított 1,6 m3 űrtartalmú felszín alatt elhelyezett acélszerkezet, mely 

tartalmazza az ürítő szerkezetet (kompletten), és az oldallemezelést. Az edény természetesen 

felülről nyitott, egy bevezető gallér került rászerelésre, így a konténer mindig az akna 

ugyanazon helyére kerül, és minimalizált a rés a beton oldalfal és az edény között. 

Össztömege és terhelhetősége közel megegyezik a felszín feletti kivételével.   

                
Felszín alatti tároló konténer 
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3.4. Föld feletti rész 
 
Egyik fő eleme konténer föld alatti tárolására kialakított akna felső pereméhez csavarokkal 

rögzített acélkeret. Erre kerül szereléssel rögzítve a bedobó és a felső járószint, ami ürítéskor 

felhajtható. A megfelelő anyagvastagságok és kiegészítő merevítésnek köszönhetően a felső 

vízszintes lemezelés terhelés hatására egyáltalán nem hajlik be a súly alatt. A bedobó jelenlegi 

(hengeres) formaterve és a bedobó ajtó kialakítása külön kérésre és megállapodás alapján 

változtatható. A külső felületvédelem festés, szín összeállítás teljesen a megrendelő igényei 

alapján kialakítva. A felső részen kerülnek elhelyezésre a gyűjtendő hulladék típusára utaló 

táblák. Ezekből kettő is elhelyezésre kerül, mivel a hulladékgyűjtő sziget adott esetben több 

irányból is megközelíthető lehet.    

A földfeletti rész lakatolható. 

 

       
Fedél és bedobó rész zárt és nyitott állapotban 

 

A fedél hátrabillenését mechanikus határoló által akadályozzuk meg. A gázrugók ebben az 

állapotban folyamatosan nyomva tartják a szerkezetet. Két oldalra kerültek elhelyezésre, 

ezáltal elkerülhető, hogy emeléskor megsérüljenek. 
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3.5. Ürítés 
 
A konténer ürítéséhez elegendő 1 fő személyzet. Ürítése a szokásos, korábban már ismertetett, 

alsó ürítésű edényekhez kialakított járművekkel történik. Első lépésben a kezelő felhajtja a 

járószinten kialakított teljes felső rész. Ehhez nagy segítség a szerkezetbe egyenként 1200 N 

tolóerejű gázrugó, mely nagyban megkönnyíti a működtetést. Körülbelül 50 %-os nyitási 

értéknél a gázrugók már gyakorlatilag önmagukban végzik a fedél nyitását. A kezelőnek úgy 

kell közben beavatkozni, hogy a fedél a felső holtponton ne ütközzön nagy sebességgel a 

korlátozónak. A finom kezelés nagymértékben megnöveli a gázrugók élettartamát. Igény 

szerint a felnyitott állapotban használandó visszabillenés gátló biztosító szerkezetet (láncos 

rögzítő) is biztosítunk. 

A fedél felhajtása (és biztosítása) után a 2.4-es pontban leírtak szerint kell elvégezni a 

műveletet. 

Ürítés után a konténer aknába helyezésekor ügyelni kell, hogy az ne ütközzön nagy 

sebességgel sem az acélszerkezetnek se a betonakna falának. Lassú süllyesztéssel a szerelt 

gallér nagy pontossággal a helyére vezeti a szerkezetet.  

A fedél lehajtását szintén egy kezelő elvégezheti, kb. 50%-os zárásnál kis mértékű ellentartás 

szükséges. Feltétlenül el kell kerülni a nagy sebességgel történő zuhantatást, mert kárt tehet a 

berendezésben.   

 
3.6. Sziget kialakítás 

 
Mivel a földfelszín alatti kivitelből jelenleg egy mérettel (1,6 m3) rendelkezünk, ezért szigetek 

kialakításánál a konténerek számával lehet variálni. 

Az aknák kialakításához vízbehatolás ellen megfelelő technológiát kell használni. 

Valamennyi már talajszinten lévő burkolatot (járóbeton, térkő, stb.) úgy kell kialakítani, hogy 

az lejtéssel rendelkezzen a megfelelő helyi adottságokhoz is igazodó irányokba. A betonakna 

felső peremét, amelyhez az acélszerkezet kerül rögzítésre ki kell emelni, 30-50 mm-rel a 

térburkolattól, ezzel jól megakadályozható a külső peremnél a vízbefolyás. 

Cégünk vállalja komplett szigetek kialakítását, konténertelepítéssel, földmunkával, 

tereprendezéssel, növényzet telepítésével bezárólag. 
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Megvalósított sziget 2db felszín alatt elhelyezett konténerrel 
 
4. Összefoglalás 
 
Cégünk idáig összesen közel száz darab földfelszín feletti hulladékgyűjtőt értékesített, 

nagyobb projekt keretén belül Jászberénybe 80 db-ot, Dunaújvárosi Vasmű területére 9 db ot. 

Miskolcon egy minta sziget is megtekinthető. 2017-ben elkészült Dunaújvárosban az első 

földfelszín alatti sziget is, szintén a Dunaferr területén. 

A telepített konténerekhez magyarországi szervíz hátteret, tartalék alkatrész ellátást, 

tanácsadást és komplett kivitelezési ajánlatot tudunk biztosítani.  

ÖKO-FERR Kft.        TÜKI Zrt. 

Kereskedelmi kérdések       Műszaki kérdések 

Szekeres-Balogh Emese       Oláh József 

okoferr@oko-ferr.hu        tervezes@tuki.hu 

+3646555070         +3646555070 

   

Videó az ürítésről:  
https://www.youtube.com/watch?v=2wqPbAYC6VI 

Miskolc, 2017.10. 


