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Ergonómiai szempontok figyelembe vételével példákat kerestem arra, hogy a biztonság, 

hatékonyság és komfort hogyan érvényesül a környezetünkben bizonyos tárgyak esetén. A 

dolgozatban két példát mutatok be, arra fókuszálva, hogyan funkcionálnak az eszközök a 

megadott szempontoknak megfelelően. 

Az 1. sz. tárgy egy állványos fúrógép, melyet általában műhelyben használnak fémből, 

fából, illetve műanyagból készítendő munkadarabok különböző méretű furattal történő 

ellátására. Az eszközt általában egy személy működteti, mindkét kezének használatával. 

A 2. sz. tárgy egy botturmix, amely a konyhában használatos folyékony, illetve 

krémszerű élelmiszerek turmixolására, darálására. A készüléket úgy alakították ki, hogy 

egykezes működtetésre alkalmas legyen. 

Dolgozatomban több lépcsőben dolgozom fel a fenti eszközökről szerzett 

információkat. A készülékeket ki is próbáltam, így személyes tapasztalataim is megjelennek 

írásomban. 
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1. sz. tárgy: FERM FTB-13 asztali fúrógép 

 

A készüléket általában a fémipari forgácsolás területén tevékenykedő szakmunkások 

(leginkább mechanikai műszerészek), valamint barkácsolással foglalkozó amatőrök 

használják. Ezek a felhasználók rendszerint ismerik a forgácsoló gépek működtetését, 

illetve rendelkeznek a használat során betartandó munkavédelmi szabályok ismeretével. 

 

A készülék jellemzői 

 

Színe többségében narancssárga, felesleges formáktól, díszítésektől mentes. A praktikus 

használatból (és az elnevezéséből) adódóan fix helyre, egy munkaasztalra van felszerelve. 

Az elektromos csatlakozás oldható, így használat után a fúrógép feszültségmentesíthető. A 

talpra satu szerelhető, ami lehetővé teszi a munkadarab rögzítését a megmunkálás során. A 

talp és a tokmány közötti távolság állítható – ez lehetővé teszi különböző hosszúságú 

fúróhegyek használatát. A tokmányba befogható legkisebb átmérőjű fúróhegy 1 mm-es, a 

legnagyobb 13 mm-es. 

 

A készülék működése 

 

A fúrógép a bekapcsoló gomb megnyomásával folyamatos működésbe hozható. A motor a 

meghajtás szerkezetében ékszíjhajtással adja át a forgatónyomatékot a tokmány tengelyére. 

A tokmányban elhelyezett forgácsoló szerszám (fúróhegy) felülnézetből tekintve az 
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óramutató járásával megegyező irányban forgásba jön, a gép kezelője pedig az előtolókart 

elforgatja. Ekkor a fúróhegy a munkadarab felé indul, majd abban furatot készít. Az 

előtolókar, azt visszaengedve, magától kiindulási helyzetébe kerül. A készülék a kikapcsoló 

gomb megnyomásával leáll. 

 

A biztonság mint munkavédelmi szempont tekintetében, a forgó alkatrészek miatt 

feltétlenül szükséges a hosszú haj felkötése, illetve sapkával történő fedése. Ugyancsak 

balesetveszélyt jelenthet a begombolatlan ingujj, mert a fúróhegy könnyen elkaphatja és 

felcsavarhatja azt. A fúrás során keletkező forgácsok miatt védőszemüveget kell használni. 

A gép 200 V-tal működik, és mivel fém házzal rendelkezik, védőföldeléssel ellátott, így az 

áramütés lehetősége minimális. A készülék működése megbízhatóságot sugall, úgy látszik, 

hogy a biztonságos működés garantált – az általam végzett minden művelet eredménnyel 

járt. 

A készülék hatékonyságát jellemzi, hogy bekapcsolásakor a gép azonnal eléri az üzemi 

fordulatszámot, késlekedés nélkül használható. A kezelése könnyen elsajátítható. 

Kikapcsoláskor nincs hosszú lendülete a gépnek, a forgó mozgás azonnal megszűnik, 

további beavatkozást nem igényel. A készülék tisztítása könnyű, bár megfigyeltem, hogy a 

talpon levő, a satu különböző pozíciókban történő rögzítésére szolgáló lyukakba belehullik 

a forgács, amit onnan nehéz (alighanem lehetetlen) eltávolítani. A készülék hatékonyságára 

még jellemző, hogy az egyrészt a működtető személy munkaütemétől, másrészt a 

készítendő furat méretétől, valamint a felhasznált anyagok minőségétől is függ (a fúróhegy 

megfelelően edzett volta, a fúrásra kijelölt munkadarab keménysége stb.). 

A komfort tekintetében, a használat során azt tapasztaltam, hogy a gép működtetése 

nem erőltette meg semelyik végtagomat, nem igényelt görnyedt testtartást. A kezelőszervek 

jól láthatók és tapinthatók. A bekapcsoló gomb zöld, a kikapcsoló piros, így a periférikus 

látómezőben is informál mindkettő. Az előtolókar elengedésekor az visszaáll a kiindulási 

helyzetébe, tehát könnyíti a munkavégzést. A fúróhegy könnyen, szabadkézzel elhelyezhető 

a tokmányban, illetve eltávolítható onnan, ezekhez a műveletekhez nincs szükség 

tokmánykulcsra vagy egyéb szerszámra. Az előtolókar könnyedén mozgatható, a 

munkadarab az egész folyamat alatt jól látható. A gép hangja az emberi beszédénél ugyan 

erősebb, de egy nagy forgalmú úténál gyengébb, ami számomra arra a megállapításra ad 

alapot, miszerint a géppel végzett néhány perc munka egyáltalán nem kelt zavaró hatást, 

viszont úgy gondolom, hogy a hosszú, folytonos használat némi kellemetlenséget okozhat. 
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2. sz. tárgy: SilverCrest SSMS 600 C3 botturmix 

 

 

A készüléket általában olyan személyek használják, akik nem végeztek szakmai 

szemináriumot a gép működtetésének megtanulására. Erre a gyakorlatban nincs is szükség, 

hiszen a háztartási konyhai készülékeket úgy tervezik, hogy azok bárki által könnyen és 

biztonságosan üzemeltethetők legyenek. A szóban forgó készüléket a gyakorlatban 

leginkább háziasszonyok használják. 

 

A készülék jellemzői 

 

A fekete és fehér színek váltogatásával díszített elektromos konyhai eszköz forgó késekkel 

van ellátva. A marokba fogható készülékkel különböző élelmiszerek apróra vágását 

valósíthatjuk meg. Az eszközt hozzávetőlegesen függőlegesen tartva használjuk. 

 

A készülék működése 

 

A botturmixot az egyik kezünkbe fogva, ugyanazon kéz hüvelyk- vagy mutatóujjával 

kapcsolhatjuk be a gomb megnyomásával. A készülék csak addig működik, amíg a gombot 

benyomva tartjuk, annak elengedésére a kések azonnal leállnak. A darálandó élelmiszer 

állagától és a várt halmazállapottól függően a fordulatszámot is beállíthatjuk egy ötfokozatú 

szabályzóval (1 = leglassab, 5 = leggyorsabb). 

 



 6 

Kipróbálás általi saját tapasztalat 

 

A biztonság kérdésében a legfontosabb a forgókések körüli henger alakú ház (dob), mely 

megvédi az eszköz használóját az esetleges sérülésektől. Ugyanakkor semmi nem véd a 

sérüléstől, amennyiben a ház alá nyúlunk, vagy a készüléket valamely testrészünk fölött 

működtetjük. A gomb elengedésére történő kikapcsolás viszont növeli a biztonságot. Mivel 

különböző halmazállapotú élelmiszerek mixelésére tervezték, a készülék akár 

folyadékokkal is érintkezhet, s mivel elektromos készülékről van szó, fokozott odafigyelést 

igényel az áramütés megelőzése. A készülék kettős szigetelésű, vagyis műanyag borítással 

rendelkezik, ezáltal az áramütés veszélye minimális. 

A készülék hatékonyságát annak függvényében lehet jellemezni, milyen keménységű 

az étel, amit feldolgozunk vele. Hosszabb használat után (3–4 perc) melegedés 

tapasztalható, ami a készülék károsodásának megelőzése érdekében arra sarkallja a 

felhasználót, hogy ennél hosszabb ideig egyhuzamban ne működtesse a turmixot. A 

hatékonysághoz tartozik, hogy a készülék üzemeltetésekor általában egy másik eszköz 

(általában egy tál) használata is szükséges. 

Ami a komfort ot illeti, nemigen található negatív hatás. A készülék könnyű, akár 

percekig dolgozhatunk vele, fél kézzel tartva azt. A gép által keltett zaj a feldolgozandó étel 

minőségétől és mennyiségétől, valamint az élelmiszert tartalmazó edény anyagától függ. Az 

üzemeltetés közben keletkező zaj nem nagyobb a hangos beszéd által keltett zajnál. 

A készülék tisztítása egyszerű a forgó kés a tengellyel együtt egy könnyű csavaró 

mozdulattal eltávolítható akár mosogatógépben is tisztítható. 

 

 

 

 


