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Fotók: Füle Zoltán archív, hatter24.hu

A

Aki repült már hőlégballonnal, azt
állítja, hogy a levegő rétegeinek súlyát,
illatát, a Földtől való elszakadást semmihez nem hasonlítható élményként tapasztalta meg. A hőlégballon nem túl bonyolult
szerkezet, ám elkészítése maximális elővigyázatosságot igényel.

A hazai hôlégballonok
a legbiztonságosabb eljárással készülnek

Szabadságélmény
a levegôben
2013. IV. évfolyam 2. szám

hőlégballon működési elve viszonylag egyszerű, nincs szó ördöngős technológiáról – ahogyan azt
az első hőlégballon kísérletekkor az ókorban gondolták –, vagy nagyon összetett gépészeti berendezésről.
A légballonon (kupola) kívül szükség van egy (egy, két
vagy több csöves) égőre, amellyel a propán-bután gázt
elégetve állíthatjuk elő a meleget, valamint egy kosárra (gondola), az ezeket összekapcsoló kötélzetre, és már
utazhatunk is a levegőben.
– Persze nagyon komoly szabályok vannak, amelyeket
be kell tartani, mind a gyártás során, mind a használatbevételkor is – mondja Füle Zoltán hőlégballon oktató-pilóta, hőlégballongyártó, javító, karbantartó.
Füle úr 1991 óta repül és gyárt ballonokat, mondhatni
szerelemből. Eddig körülbelül 1200–1300 felszállás, nagyjából ugyanennyi óra van mögötte. Ez magas arány, ha számba
vesszük, hogy egy légballon évente átlagosan 20–30 alkalommal száll a magasba. Vannak persze, amelyek akár 70–80
órát is repülnek! Füle úr a saját ballonjaival repül, az elsőt
1991-ben építette, azóta pedig vagy tizenkettőt. Ez is szép
szám ahhoz képest, hogy Magyarországon kb. 300 ballonra adtak ki lajstromjelet 1976 óta, vagyis ennyi ballon repült
magyar lajstromba az elmúlt 37 évben. – Egy légballon élettartama egyébként 500–600 légben töltött órára (5–6 év)
tervezhető, bár az élettartam a felszállások gyakoriságától függ elsősorban. Magyarországon nem ritka a
20 évnél is idősebb ballon. Egy ballont akkor kell a
repülésből kivonni, ha az anyaga a gyártáskori szilárdságának 40%-át elvesztette.
A kupola
Mindenki látott már vízcseppre emlékeztető légballon
kupolát. Nyaranta, a légballonos találkozókkor a Balatonból nézve színesre festik az eget. Az, hogy milyen nagy, vagy
milyen típusú a légballon, függ a működtetési elvétől, valamint a kosár és a ballon méretétől. Egy átlagos méretű, felfújt ballon magassága 22–24 m, legnagyobb átmérője pedig
18–20 m között van.
A legkisebb ballonhoz (ún. hopper) nem tartozik kosár,
csak egy beülő szerkezetet. Ebben foglal helyet a pilóta, a
meleg levegő előállításához szükség palackot pedig a beülő
szerkezetre szerelik. Ez a ballon mindössze 600 m3 térfogatú. Ennél nagyobb az egyszemélyes légballon, aminek kupolája 800–1200 m3 levegőt tartalmaz. A legnagyobb ballonok
térfogata akár a 15 000 m3-t is eléri. Ezek 20–24 személy
szállítására alkalmasak. Az átlagos ballon, melyet Füle úr is
a leggyakrabban gyárt és használ, 2500 m3 és 3–4 személy
szállítására alkalmas. – A Montgolfier-testvérek 1783-ban

készített ballonja pergamen volt. Ma, a fejlett technika világában egészen vékony szöveteket alkalmazunk, ezek anyaga
95%-ban poliészter vagy poliamid. A poliészter sokkal jobban ellenáll az UV sugárzásnak, a mikroorganizmusok is
nehezebben tapadnak meg rajta. A hőmérsékletingadozást is
jobban tűri, akárcsak a meleget. Egyszóval tartósabb
és ellenállóbb, mint a poliamid.
Egy 60–65 g/m 2-es poliészter szövet 5 cm-es szalagja
400–500 Newton szakítóerőt
bír el. Vagyis ennek a hártyavékony anyagnak egy 5 cm-es
darabjával 40–50 kg-t lehet
felemelni. Ez hatalmas teherbírást jelent! Az anyag erősségét
a sajátos szövéssel nyerik, a gyártás során ugyanis 5–6 mm-enként
megerősítő szálakat szőnek bele lánc- és
vetülék irányba. Ezért látszik aprókockásnak is. Az így megszőtt anyagot a festés után a
tartósság érdekében poliuretánnal kenik be, amihez lángálló anyagot kevernek. Ettől az 5–6 g/m2-nyi
anyagtól válik a kupola lángállóvá és légzáróvá.
Füle úr kisüzeme egy másik uniós országbeli textilüzemmel folytatott 7 éves kísérletsorozat során olyan anyagot
fejlesztett ki erre a célra, amely mindössze 53 g – szemben a gyakorlatban használt 60–65 g fölötti, általánosan
használttal –, vagyis jóval könnyebb, nagyon jó a légzáró
képessége, a ballon könnyen összecsomagolható marad, hideg időben nem keményedik meg.
Ez fontos szempont. Egyes védőrétegek ugyanis
0 °C körüli hőmérsékleten merevvé válnak, így
megnehezítik a ballonkupola összecsomagolását. A több lépésben zajlott kísérletsorozat
azt a célt is szolgálta, hogy akár –30 °C-ban
ugyanúgy össze lehessen hajtani a kupolát,
mint jó időben.
2013. IV. évfolyam 2. szám
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A kupola készítésének első fázisaként egy számítógépes
grafikai programmal megtervezik a kiszabásához szükséges sablonokat, amelyek alapján kivágják a kupola szeleteit. Léteznek hossz-szabású és keresztszabású ballonok, Füle
úr ez utóbbit gyártja, vagyis a panelek hosszúsága megegyezik a szélességükkel. A terítéses szabás során a poliésztert több
rétegbe hajtogatva kiterítik a munkaasztalokra, majd a sablonokat ráhelyezve egyszerre vágják ki a virágsziromra emlékeztető szeleket (amelyek a végeknél keskenyebbek, középen a
legszélesebbek). Egy közepes méretű kupola 400–500 panelből áll. – Üzemünkben hagyományos szabászollóval dolgozunk! Mire a vágógép egyenként kivágja a szeleteket, azalatt
a terítéses technikával mi is megcsináljuk. Az üzemben 4–6
fő dolgozik egy kupolán, ami a tervek elkészültétől az utolsó
elvarrásig 1 hónap alatt készül el.
A kiszabás után következhet az összevarrás. Ez is egy egyszerű munkafolyamat, melyhez egy kéttűs varrógépet használnak, illetve egy rendkívül erős Grahl cérnát, mely 100%
poliészterből készült, és nagyon jól bírja az ultraviola sugarakat. Az elemeket franciahajtással illesztik egymáshoz, vagyis a
Az első, már működő hőlégballont a Montgolfier-testvérek építették meg. Először vízgőzzel próbálták meghajtani
a ballont, ám a kihűlő gőz átnedvesítette a kupolát. Ezután
vászonkupolát építettek, és a meghajtáshoz füsttel próbálkoztak, de az hamar lehűlt és a jármű a földre ereszkedett. Végül rájöttek arra, hogy az alulról történő folyamatos
melegítés megfelelő hőfokon felemeli a szerkezetet. Az első,
1873-as próbarepülés mintegy fél órán át tartott, ez alatt
7,5 km-t sikerült megtenni vele. A léggömb alja már akkor is
nyitott volt, alatta egy rácson szalma és száraz fa égett, és
annak füstje, illetve a felmelegedett levegő emelte magasba a léggömböt, mintegy 1000 méterre.
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széleket duplán hajtják vissza, ezután varrják össze. A franciahajtás esetében a szélek felhajtása egyenként 25 mm. A hajtás szélétől két oldalról befelé 10 mm-es tűtávolságú géppel
varrják egymáshoz a paneleket. Amikor ez elkészül, jöhet rá
a teherviselő heveder (ezek azok a hosszú csíkok, melyek körbe lógnak le a ballonokon), amiket egyenként 20 és 25 mm
széles tűtávolságú géppel varrják rá a szeletekre. Vagyis: az
anyagot egyszer összevarrják eleve két tűvel, ami két varratot
jelent, majd a következő két varrattal rávarrják a teherviselő
hevedert. (A heveder végéhez vannak kapcsolva a sodronyok,
azok végéhez a kosár.) A ballonnal kapcsolatban ugyan nem
lehet tömeggyártásról beszélni, de vannak nagy nyugati gyártók, amelyek a tömeggyártás elveihez hasonló módon dolgoznak. Ők akár egy nap alatt is elkészülnek egy ballonnal. Füle
úr úgy véli, hogy nem szabad spórolni a ráfordított órák számával. – Igaz ugyan, hogy lassítja a munkafolyamatot, de a
biztonság érdekében a ráfordított órák számával nem spórolhatunk! A ballonnak 100%-ig biztonságosnak kell lennie.
A ballonhoz az égőkeretet acélsodronyok rögzítik. Ehhez
rozsdamentes vagy horganyzott acélsodronyokat használnak.

lont, ezért a hőlégballonok legalább
Nincs szükség speciális sodronyra, a lényeg, hogy megfeleljen
két motorral rendelkeznek.
a ballongyártás követelményeinek, vagyis megfelelő erősségű
legyen. A teherviselő szalagok végét kb. egy méter hosszúsáA hőlégballonok égőrendszerében is működik egy őrláng,
gon megduplázzák, és a végére egy kötélszívet képeznek. Erre
mint azt a háztartási kazánoknál is megfigyelhetjük. Ezt egy
préselik rá a sodronyt. Ehhez egy speciális, kábelprés nevezeerre a célra szolgáló kisebb gázpalackról üzemeltetik, de ma
tű szerszámot használnak. Egy ballonhoz annyi sodrony tarmár gyakran használnak folyadék fázisú gyújtóégőt, amely a
tozik, ahány teherviselő szalag van rajta. A sodronyok felül a
főégőt tápláló tartályból veszi a gázt. Ez a kis őrláng gyújtja
teherviselő szalaghoz, alul az égőkeret négy sarkához csatlabe a folyékony halmazállapotú gázt. Mindenkinek ismerős
koznak. Ha a ballon 12 szeletes, akkor a négyzet alakú égőlehet az a robaj, amit a hőlégballon égője működés közben
keret minden egyes sarkára három sodrony jut. A sodrony
kiad. Néhány alkalom után meg lehet szokni. Eleinte a gyehossza minden típusnál más. Egy AX–8-as méretű, 3000
rekek néha a fülüket is befogják, de a látvány szinte minm3-es, húszszeletes kupolához húsz teherviselő szalag, és húsz
dent elfelejtet!
sodrony csatlakozik. Ebben az esetben a sodronyok nagyjáA gondola
ból 230 cm hosszúságúak, és 5–5 sodrony fut ki az égőkeret 1–1 sarkára.
A kupola mellett a gondola a légballon legjellegzeteA sodrony felső – a ballonhoz közel eső – vége a kötélsebb és leglátványosabb része. Az újkori ballonozás kezdeszívben, az alsó vége négy karabinerben végződik. A sodtén készítették alumínium lemezből, műanyagokból,
ronyok ezekkel a karabinerekkel csatlakoznak rá
fűzfavesszőből. Ma egy indonéziai kúszópálmáaz égő négy sarkán kiképzett tartókra. Ezek a
ból nyert rattan a legelterjedtebb. Füle úr
Nem is
karabinerek 3 tonna teherbírásúak. 10-es,
rattanból gyártja a gondoláit. A kosár fő
gondolnánk, de a
12-es acélból készülnek, az égőt és vele
részei a fenék, az acélkeret, a rattan burhőlégballon, ez a viszonylag
együtt a kosarat tartják.
kolat és a sodronyok. A kosár feneke két
egyszerű eszköz a megfelelő
nagyon könnyű és erős rétegelt tengekiegészítő felszerelésekkel akár
Az égő
részeti lemezből, vagy más néven platólemezből áll. A kosárfenék mind a négy
A hőlégballon motorja az égő, ami szia sztratoszféráig is fel tud
sarkához
két–két sodronyt vezetnek át,
gorú biztonsági előírások szerint készül.
emelkedni!
amiket a dupla fenék felső részének alsó
A ballon kupoláját a karabinerek rögzítik
feléhez rögzítenek egy szorító hüvely segítséaz égőkerethez. Az égő az utasok feje felett
gével. Ezután a két padlólemezt egymással összehelyezkedik el, hatalmas lángokat bocsát ki, amely
csavarozzák. Itt végződnek a kupola hevederéhez rögzített
melegíti a kupolában lévő levegőt. Az égők vezérlése kézzel
sodronyok, melyek az egész szerkezetet összetartják egytörténik. Egy-egy fűtőszelep lehúzásával, illetve nyitva tartámással. A padlóhoz alulról átvezető csavarok segítségével
sával lehet szabályozni, hogy mennyi meleget engedünk be
gyakran tölgyből vagy bükkből gyártott csúa hőlégballonba. Több fajta égőrendszer létezik, a ballonkuszó talpat fognak. Így leszálláskor nem a
pola méretétől függően egy, kettő vagy négy égőfejjel ellácsupasz lemezre, hanem erre érkezik a
tott rendszert használnak. Annál nagyobb teljesítményű a
jármű. A kosár oldalai rozsdamentes
ballon, minél több rajta az égőfej. A hőlégballonok propánacélcsövekből készülnek. Erre dolbután gázzal működnek. A hazai hőlégballonozáshoz a házgozzák rá hagyományos kosárfonó
tartásokban is használt, 23 kg-os gázpalackokból nyerik az
technikával a rattant. A kosarat a
energiát azzal a különbséggel, hogy egy speciális átalakításrattan saját anyagából vett vezető
nak köszönhetően a gáz folyékony halmazállapotban jön ki
szállal, vagy poliészter zsinórral,
a palackból, és jut a ballon égőrendszerébe. A folyékony halnetán sodronnyal a talpmazállapotú gáznak általában két útja van: a tartályból a gáz
hoz rögzítik. A kosár
egy kombinált szelep kézi megnyitásával eljut a főégőhöz,
oldalain futó csőami beengedi a gázt a csőspirálba, innen eljut a fúvókákig, és
szerkezetet habomegkezdődik az égés. A másik út, amikor ugyancsak kézzel
sított polifommal,
nyitható-zárható mechanikus szeleppel az ún. csendeségőbe
vagy szivaccsal
áramlik a gáz. Ha mindkét égőfej működésben van, akkor
vonják be, majd
azok 5000 kW teljesítménnyel fűtik a ballonkupolát. Bizegy vékonyabb
tonsági okokból minimum két égőfejre minden esetben
velúrral bebőröszükség van, mert ha az egyik üzem közben meghibásodik,
zik. Ennek – túl az
vagy kiürül, a másik még mindig működik, és fűti a légbal2013. IV. évfolyam 2. szám
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esztétikai szerepén – az a feladata, hogy védje a kosárban tartózkodókat az esetleges ütődésektől vagy más sérülésektől. A
kosár alsó élét, sarkait mintegy 20 cm magasságban marhabőrrel vonják be, melyet alulról a talphoz csavaroznak, felülről pedig a kosár oldalához varrják. Ennek is kettős szerepe
van, egyrészt esztétikai, másrészt pedig az, hogy a leszállások
alkalmával védje a kosár anyagát a korai elhasználódástól.
Nagyon sokféle kosár létezik, amit nagymértékben befolyásol a megrendelő ízlése, a szín, a forma és anyagválasztás.
Miért repül?
A hőlégballon tulajdonképpen egy meleg levegővel feltöltött zsák. A levegőnek az a tulajdonsága, hogy a hőmérséklet emelkedésével csökken a sűrűsége. A ballon azért repül,
mert a környezetéhez képest melegebb levegő könnyebb fajsúlyánál fogva felemeli az egész szerkezetet. Ez a felhajtóerő
Ballonrepüléskor a pilótáknak mindig figyelnie kell az igénybe venni kívánt légtér paramétereit, az esetleges tiltásokat,
korlátozásokat. Nem ellenőrzött légtérben 1200 m alatti
magasságra tervezett repülésre nem kell engedélyt kérni. Ha azonban repülés közben ellenőrzött légtérbe kerül,
be kell jelentkeznie az információs toronyhoz, és az onnan
kapott infók, utasítások szerint folytathatja a repülést.
Magyarországon a ballonrepülők sajnálatára nagyon sok,
több száz természetvédelmi terület van, amely bizonyos
korlátozásokat jelent. Többnyire tilos ezeken a területeken
le- és felszállásokat végrehajtani, vagy fölöttük 300 m alatt
elrepülni. Ezeken kívül számos egyéb okból léteznek tiltott,
korlátozott és veszélyes légterek, amelyek a légi navigációs
térképeken fel vannak tüntetve. El kell kerülni őket!

2013. IV. évfolyam 2. szám

Mindenrôl • Mindenkinek • Másképp

31

Hőlégballon

függ a külső és a ballonon belül elért
hőmérséklet különbségétől, a levegő nedvességtartalmától, a tengerszint feletti magasságtól, és a légáramlatoktól is. Az alsó légkörben minden 1000 méteren
3%-kal csökken a hőlégballon felhajtóereje. A kupola térfogata, súlya, anyaga, a gondola a benne lévő felszereléssel és
persze a benne utazók súlya határozza meg azt, hogy mekkora hőmérsékletre kell felmelegíteni a levegőt. A megfelelő hőmérsékletkülönbség elérésekor a hőlégballon felfelé fog
emelkedni.
Tekintve, hogy a ballonkupolában nem lehet olyan homogén légtömeget előállítani, amely mind az alján mind pedig a
tetején azonos hőmérsékletű, ezért a ballonrepülésben általánosan elfogadott szorzó a 250 g. Ez azt jelenti, hogy a ballonok terhelhetőségének számításakor a kupolába zárt levegő
minden m3-ének maximum 250 g emelőerőt számolunk. A
250 grammal beszorzott m3/levegőtömeg nem a ballon emelőereje, csupán a benne lévő levegőé. Ha a nettó emelőerőt
(terhelhetőséget) akarjuk kiszámítani, akkor ebből az értékből le kell vonni az eszköz saját súlyát, a felszerelések súlyát
és az 1 fő pilóta súlyát.
A repülési hőmérséklet általában maximum 120 °C,
amit a ballon anyagának bírnia kell. Az emelkedési sebesség
3–5 m/s a süllyedési sebesség pedig 5 m/s lehet. A süllyedéshez egyszerűen szüneteltetni kell a fűtést. A levegő magától
lehűl a ballonban, alkalmazkodik környezete hőmérsékletéhez, ezért lejjebb ereszkedik.
Élet a levegőben
Füle úr szerint a ballonozás élménye a szerkezet felállításával kezdődik, melyhez legalább 450 m2-nyi akadálymentes területre van szükség, egy 4 fős ballon esetében. Először
a kupolát kiemelik a tartózsákból, egyenesre húzzák, majd
kihajtogatják a két oldalát, egészen addig, amíg a kupola ki
nem terül a földön.
A kosarat menetirányba fordítják, majd felszerelik az
égőt. A hőlégballon kosarába teszik az üzemanyagtartályokat, melyeket a pilóta szakszerűen csatlakoztat az égőhöz,
majd az így kialakított üzemanyagkört kipróbálja és megállapítja, hogy az sétarepülésre alkalmas. Felszerelik a köteleket, drótokat, karabinereket. Kipróbálják az égőfejeket, majd
a kosarat az oldalára fordítják, a ballon szája felé, és megkezdődik maga a feltöltés. Először körülbelül 10–12 perc
alatt a hőlégballon kupoláját 2/3-áig megtöltik hideg levegővel, majd következhet a meleg levegő feltöltése. A kupola felemelkedik, a pilóta elvégzi az utolsó ellenőrzést a légi
járművön, majd a megfelelő hőmérsékletet elérve a szerkezet a levegőbe emelkedik. A légballon repülési sebességét a
szél határozza meg. Nyári, csendes estéken az enyhe légmozgás miatt tűnik úgy, mintha a légballonok csak egészen lassan szántanák az eget.

Füle urat a repülés már gyerekkora óta érdekelte,
de csak negyvenéves kora után kezdett el hőlégballonokkal foglalkozni. Egy hobbirepülő barátjával emelkedett először a magasba, hobbiból. A második repülés
után vásárolt magának egy saját ballont gondolával,
égővel, üzemagyag tartályokkal, navigációs műszerekkel.
Később ezzel a ballonnal vizsgázott le, megszerezte a repülési engedélyt, sőt, néhány évvel később az oktatói jogosítást is.
Minden légballon pilótának ugyanis érvényes szakszolgálati engedéllyel kell rendelkeznie, kétévente hatósági ellenőrző
repülésen, és rendszeres repülő-orvosi vizsgálatokon kell részt
vennie. Füle úr ma is repül, hol a családjával, barátokkal, gyerekekkel, hol hivatalból. Mint mondja, már régen nem oktat,
mert a recesszió, a válság miatt egy ideje nincsenek pilótatanoncok, és a ballonok fenntartási költsége is nagyon magas:
körülbelül 200 ezer forinttól 1,5 millióig évente. – Aki ballonozni akar, az tényleg szerelemből teszi! – mondja Füle úr.
Nem csodálkozhatunk azon, hogy 1976 óta, a hazai újkori
ballonozás kezdete óta mindössze kb. 300 lajstromjelet adtak
ki az országban. Vagyis ennyi ballon működött hivatalosan az
elmúlt 37 évben magyar lajstromban. Füle úr szerint a ballon könnyen válhat szenvedéllyé. Aki valaha ballonra szállt,
nem bírja ki, hogy legalább a nyári időszakban ne szálljon a
magasba. Ez az élmény ugyanis semmihez sem fogható. 

Csík Edina
Elérhetőség: Füle Zoltán
Tel.: +36/20-587-2704
mail: aquilateam.kft@upcmail.hu
www.aquilateam.hu

keresse a könyvesboltokban
A szerzôpáros
korabeli
dokumentumok
és fotók
felhasználásával
emlékezik
a pesti villamos
elindításának
125. évfordulójára.
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