
                  

                                                                      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forgácsoló szerszámgépek 
 

Szerzık: Dr. Takács György 

               Szilágyi Attila 

              Demeter Péter 

Barak Antal 

 

Lektor: Dr. Molnár László 



 
Tartalomjegyzék 
 

1 BEVEZETÉS ....................................................................................................................................5 

1.1 SZERSZÁMGÉP FOGALMA......................................................................................................... 5 
1.2 SZERSZÁMGÉPEK OSZTÁLYOZÁSA........................................................................................... 7 
1.3 A FORGÁCSOLÓ SZERSZÁMGÉPEK JELLEMZİI .......................................................................... 9 
1.4 A KORSZERŐ FORGÁCSOLÓ SZERSZÁMGÉPEK ÉPÍTİ ELEMEI .................................................. 10 

1.4.1 Elemi funkciók.................................................................................................................. 10 
1.4.2 Részegység funkcióstruktúrák .......................................................................................... 12 

2 KORSZERŐ SZERSZÁMGÉPEK FUNKCIONÁLIS RÉSZEGYSÉGEI.................................13 

2.1 ORSÓK................................................................................................................................... 13 
2.1.1 Szerszám-orsók ................................................................................................................ 16 
2.1.2 Munkadarab-orsók........................................................................................................... 19 

2.2 LINEÁRIS SZÁNOK.................................................................................................................. 23 
2.2.1 Közvetett hajtású lineáris szánok..................................................................................... 24 
2.2.2 Direkt hajtású lineáris szánok.......................................................................................... 26 

2.3 ROTÁCIÓS SZÁNOK................................................................................................................ 29 
2.3.1 Közvetett hajtású rotációs szánok .................................................................................... 30 
2.3.2 Közvetlen hajtású rotációs szánok ................................................................................... 32 

2.4 TARTÓELEMEK (GÉPÁGYAK, ÁLLVÁNYOK , GERENDÁK)......................................................... 34 
2.5 HŐTİ-KENİ ÉS FORGÁCSKEZELİ RENDSZEREK..................................................................... 39 
2.6 BURKOLAT RENDSZEREK....................................................................................................... 43 

3 FORGÁCSOLÓ BERENDEZÉSEK PONTOSSÁGVIZSGÁLATA ........ ................................45 

3.1 AZ ELTERJEDT SZERSZÁMGÉP-VIZSGÁLATI MÉRÉSEK RENDSZEREZÉSE.................................. 45 
3.1.1 Az elemi mőködıképesség ellenırzı vizsgálatai .............................................................. 45 
3.1.2 Az elemi gépjellemzık vizsgálata ..................................................................................... 45 
3.1.3 A géppontosság ellenırzı vizsgálatai .............................................................................. 46 

3.2 A PONTOSSÁG FOGALMA ÉS JELENTİSÉGE............................................................................. 46 
3.3 A GEOMETRIAI PONTOSSÁG JELLEMZİINEK VIZSGÁLATA ...................................................... 48 

3.3.1 Általános irányelvek......................................................................................................... 49 
3.3.2 A mérések pontatlansága [1] ........................................................................................... 49 

3.4 A PONTOSSÁGVIZSGÁLAT HAGYOMÁNYOS ÉS KORSZERŐ MÉRİESZKÖZEI............................. 51 
3.4.1 Hagyományos mérıeszközök............................................................................................ 51 

3.4.1.1 Mérımőszerek ........................................................................................................................... 51 
3.4.1.2 Ellenırzıeszközök..................................................................................................................... 54 

3.4.2 Korszerő mérıeszközök, mérıberendezések .................................................................... 56 
3.4.2.1 Koordináta-mérıgépek .............................................................................................................. 56 

3.4.2.1.1 Típusai, jellemzıi .............................................................................................................. 56 
3.4.2.1.2 A portál jellegő mérıgépek felépítése ............................................................................... 58 
3.4.2.1.3 Az érintı egység ................................................................................................................ 59 

3.4.2.2 Lézeres méréstechnika............................................................................................................... 60 
3.4.2.3 Melegedésvizsgálat termokamerával ......................................................................................... 64 

3.4.2.3.1 A melegedés vizsgálatának módszerei............................................................................... 65 
3.4.2.3.2 A melegedés vizsgálatának eszközei ................................................................................. 66 

3.5 A GEOMETRIAI PONTOSSÁG VIZSGÁLATA............................................................................... 69 
3.5.1 „Eltérés” mérések............................................................................................................ 70 

3.5.1.1 Az egyenességeltérés mérése..................................................................................................... 70 
3.5.1.1.1 Az egyenességeltérés mérése hagyományos módon.......................................................... 71 
3.5.1.1.2 Egyenességeltérés mérése lézeres méréstechnika segítségével.......................................... 72 

3.5.1.2 A síklapúság mérése .................................................................................................................. 74 
3.5.1.3 Merılegességeltérés mérése ...................................................................................................... 79 
3.5.1.4 Párhuzamosságeltérés mérése.................................................................................................... 82 
3.5.1.5 Köralakhőség és hengeresség vizsgálata.................................................................................... 84 

3.5.2 Ütésvizsgálatok ................................................................................................................ 86 
3.5.2.1.1 Radiális ütés vizsgálata...................................................................................................... 86 
3.5.2.1.2 Forgástengely axiális ütése és homlokütés mérése ............................................................ 88 

3.5.3 Az üresjárati szerszámgépi-mozgások pontosságának vizsgálatai................................... 89 
3.5.3.1.1 Az elemi mozgáspontossági vizsgálatok............................................................................ 89 
3.5.3.1.2 Összetett mozgáspontossági vizsgálatok (interpolációs vizsgálatok)................................. 91 

3.6 A MEGMUNKÁLÁSI PONTOSSÁG VIZSGÁLATA........................................................................ 93 



   

 

 3 

3.6.1 Próbamunkadarabok és azok megmunkálása .................................................................. 94 
3.6.2 Próbamunkadarabok ellenırzése..................................................................................... 95 

3.6.2.1 NAS-tesztek............................................................................................................................... 96 
3.6.2.2 Megmunkálóközpontok vizsgálata ............................................................................................ 96 

3.7 SZERSZÁMGÉPEK PONTOSSÁGI VIZSGÁLATÁVAL KAPCSOLATOS FORRÁSDOKUMENTÁCIÓK.. 97 

4 IRODALOM ...................................................................................................................................99 

 



   

 

 4 

 

Az utóbbi két évtizedben a magyar szerszámgépészet gazdaságon belüli helyzete jelen-

tısen megváltozott. Korábban a szerszámgépipar a vezetı iparágak közé tartozott és a 

magyar szerszámgépgyárak képesek voltak hazai fejlesztéső és gyártású szerszámgé-

pekkel kielégíteni az ipar akkori igényeinek jelentıs részét, illetve számottevı export 

bevételt is tudtak termelni az országnak. Az ezzel kapcsolatos mérnöki feladatok ellátá-

sára a Miskolci Egyetem (jogelıdje: Nehézipari Mőszaki Egyetem), olyan szerszámgép-

ész mérnököket képzett, akik képesek voltak e gyártóeszközök tervezésére, gyártására 

és üzemeltetésére. 

Az új iparszerkezet a korábbitól eltérıtudás-összetételő mérnöki ismereteket igényel a 

gyártóeszközök szempontjából. A szerszámgépek vonatkozásában kevesebb olyan mér-

nökre van szükség, akik képesek ezeket a berendezéseket fejleszteni, tervezni, de egyre 

több olyan mérnököt igényel a gazdaság, akik üzemeltetni tudják ezeket a nagyon bo-

nyolult berendezéseket. Ugyanakkor jelen helyzetben is jelentıs igény van egyedi gyár-

tóeszközök, célgépek, szerelısorok tervezésére, kivitelezésére. Így a szerszámgépészeti 

ismeretek továbbra is biztos egzisztenciát jelentenek a gyakorló gépészmérnökök szá-

mára. 

A Miskolci Egyetem Szerszámgépek Tanszéke, mint az ország egyetlen önálló szer-

számgépészeti profillal rendelkezı tanszéke, az elmúlt években fokozatosan átalakította 

tanterveit az új elvárásoknak megfelelıen. A "Forgácsoló szerszámgépek" c. oktatási 

anyag bemutatja a napjainkban leggyakrabban alkalmazott szerszámgépek funkcionális 

felépítését, alkotóelemeit, és a legjellemzıbb részegységek tipikus mőszaki paramétere-

it, valamint korszerő ismereteket közöl az ilyen gépek pontossági vizsgálatával kapcso-

latban. Bemutatjuk a legelterjedtebb vizsgálati eljárások elméleti hátterét, vizsgálati 

módszereit. Bemutatjuk ezen kívül a pontossági vizsgálatok során leginkább alkalma-

zott hagyományos és korszerő mérıeszközöket, berendezéseket, valamint utalunk az 

ilyen vizsgálatok elıírásait magába foglaló forrásdokumentáció-rendszerre. 

A tananyaggal kapcsolatos lektori feladatokat Molnár László docens úr végezte, aki a 

ME Szerszámgépek Tanszékén korábban szerszámgép-részegységek fejlesztésével és 

kutatásával foglalkozott. Köszönjük lelkiismeretes munkáját, hasznos tanácsait, melye-

ket igyekeztünk figyelembe venni. 

 

Miskolc-Egyetemváros, 2011. február 

Szerzık 
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1 BEVEZETÉS 

A mőszaki gyakorlatban az iparban dolgozó mérnököknek négy kérdést kell tudniuk 

megválaszolni (1. ábra). Mit (milyen terméket/gépet) gyártson a vállalat? Mibıl, (mi-

lyen anyagból) célszerő azt elkészíteni? Hogyan (milyen technológiával) lehet azt meg-

valósítani? Mivel (milyen szerszámgéppel/gyártóeszközzel), lehet legyártani a vállalat 

profiljába esı termékeket és gépeket? Ez a négy terület egymástól eltérı speciális mér-

nöki ismereteteket igényel. Azt a tudást, hogy a vállalatnak a termelési céljainak elérése 

érdekében milyen eszközöket kell vásárolnia, vagy kifejlesztenie, azt a gyártóeszköz-

mérnököknek kell megválaszolniuk. A gyártóeszközökön belül a szerszámgépek képe-

zik a legnagyobb csoportot.  

 

1. ábra 

Gyártóeszközök, szerszámgépek szerepe 

1.1 Szerszámgép fogalma 

A szerszámgép tágabb értelemben olyan gép, amely a munkadarabokat a gépbe fogott 

szerszámokkal az ember által közölt információ szerint, emberi erıkifejtés nélkül alakít-

ja át. A munkadarab anyaga szerint fém-, fa-, mőanyag- stb. megmunkáló szerszámgé-

peket különböztetnek meg. Szőkebb értelemben a szerszámgépek fémmegmunkáló gé-

pek, melyek lehetnek forgács nélküli megmunkáló szerszámgépek (sajtók, gépi 

kalapácsok, hengerlı, hajlító, stb.) és forgácsoló szerszámgépek (esztergák, fúró-, ma-

ró-, gyalu-, vésı-, köszörőgépek, fogaskerék-megmunkálógépek, stb.). 
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SzerszámgépElőgyártmány Gyártmány

 

2. ábra 

A szerszámgépek rendszertechnikai modellje 

A 2. ábra egy rendszertechnikai modellen keresztül mutatja be a szerszámgépek definí-

cióját. Eszerint a szerszámgép egy összetett technikai rendszer, mely valamilyen ké-

szültségi szintő munkadarabból (elıgyártmányból), magasabb készültségi szintő mun-

kadarabot (gyártmányt) állít elı. Az elıgyártmány átalakításához energiát, szerszámot, 

gyakran segédanyagot használ fel és a folyamat végrehajtásához információra is szük-

sége van. A szerszámgépek által megvalósított technológiák közvetve és közvetlenül is 

terhelik a környezetet (az elhasznált energia és hőtı-kenı anyagok, forgács, por, zaj, 

stb.). 

Fontos megjegyezni, hogy a gépi meghajtású kézi szerszámok (pl.: fúró-, csavarozó-, 

sarokcsiszológép, stb.) nem szerszámgépek, mert megmunkálás közben a szerszám és a 

munkadarab közötti kinematikai lánc egyik eleme az emberi test lesz. Szerszámgépek 

használata esetén az ember nem vesz részt a megmunkálás kinematikai láncában csak 

irányítja a gépet (3. ábra). Gépi meghajtású kézi szerszámok használata esetén az embe-

ri test éppen a szerszámgépet váltja ki azzal, hogy beépül a helyére. 

A magyar nyelvben a gépi meghajtású kéziszerszámok esetében a szerszám + gép szó-

összetétel miatt kézen fekvı lenne a szerszámgép kifejezés használata, de ez hibás. Más 

nyelvek lényeges különbséget tesznek a szerszámgépek és a gépesített kézi szerszámok 

között (Angol: Machinetools = szerszámgép, Powertools = gépesített kézi szerszám), 

(Német: Werkzeugmaschine = szerszámgép, Elektrowerkzeuge = elektromos 

kéziszerszám). (Orosz: станки = szerszámgép, электроинструменты = elektromos 

kéziszerszám). 
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3. ábra 

Az emberszerepe szerszámgép és gépi meghajtású kézi szerszám használata esetén 

Az iparban a legfontosabb gépek a szerszámgépek, mert a gépek közül csak a szerszám-

gépek képesek saját maguk reprodukálására. Az iparban a leggyakoribb gépek szintén a 

szerszámgépek, mert ezekkel a gépekkel bármilyen más gépet is el lehet készíteni. 

1.2 Szerszámgépek osztályozása 

A szerszámgépek jellemzıit számos tényezı befolyásolja: a megmunkálandó munkada-

rab mérete, anyaga, geometriája, a megmunkálási pontosság, az megvalósítandó techno-

lógia, az alkalmazott szerszám, az elvárt termelékenység, automatizáltsági fok, ergonó-

miai igények, stb. 

Szerszámgépek osztályozása az alakítás módja szerint: 

− Forgácsoló szerszámgépek 

= Esztergagépek 

= Marógépek 

= Gyalugépek 

= Vésıgépek 

= Fúrógépek 

= Köszörőgépek 

= Üregelı gépek 

= Főrészgépek 

= Fogazó gépek 

= Szikraforgácsoló gépek 

= Nagyenergiájú sugarakkal dolgozó gépek 

= stb. 
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− Képlékenyalakító szerszámgépek 

= Hidegalakító szerszámgépek 

≡ Lemezollók 

≡ Élhajlító gépek 

≡ Présgépek 

≡ Dróthúzó gépek 

≡ Kábelgyártó gépek 

≡ Rugógyártó gépek 

≡ Hideghengerlı lemezgyártó gépek 

≡ stb. 

= Melegalakító szerszámgépek 

≡ Kovácsoló gépek 

≡ Meleghengerlı lemezgyártó gépek 

≡ Extrúderek 

≡ Fröccsöntı gépek 

≡ stb. 

= Kémiai maratással dolgozó gépek 

 

 

Szerszámgépek és gépcsoportok osztályozása az információ jellege szerint: 

− Kézi irányítású szerszámgépek 

− Programvezérléső szerszámgépek 

= Mechanikus vezérléső (görbepályás, bütykös, ütközıs) 

= Számjegyvezérléső (NC, CNC rendszerek) 

− Megmunkáló központok 

− Rugalmas gyártócellák 

− Rugalmas gyártórendszerek 

Az elıbbi csoportosítás és azok állandó fejlıdése jellemzıen mutatja, hogy a különféle 

szerszámgépek olyan nagy családot alkotnak, hogy ezek megismeréséhez több szemesz-

tert kell a mérnökoktatás keretei közt fordítani. Ez az oktatási anyag a korszerő forgá-

csoló szerszámgépek fontosabb részegységeinek ismertetését tőzte ki célul, a bennük 

integrált funkciók bemutatásával. 
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1.3 A forgácsoló szerszámgépek jellemzői 

A múlt század közepétıl olyan új társtudományágak alakultak ki, melyek hatására a 

szerszámgépek fejlıdése új lendületet kapott (4. ábra). A szerszámgép konstruktırök 

számára elıször a teljesítményelektronika területén elért eredmények kínáltak új lehetı-

ségeket, mert a gépi berendezéseken alkalmazott villamos hajtások egyre olcsóbbak, 

kisebb méretőek, jobban szabályozhatók lettek. A költségek csökkenése és a mőszaki 

tulajdonságok javulása miatt az is lehetıvé vált, hogy egy szerszámgépen a különféle 

funkciók megvalósításához önállómotorokat alkalmazzanak, melyek mozgását elektro-

nikus kinematikai lánc hangolta össze számítógépes vezérléssel. Az elsı számítógéppel 

vezérelt szerszámgépet a MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT, USA) gép-

laboratóriumában állították elı, az 1950-es évek elején. 

 

4. ábra 

Szerszámgépek fejlıdését meghatározó új tudományterületek 

A korszerő szerszámgépekre jellemzı: 

− önálló motor minden funkcióhoz, 

− a szerszám és a munkadarab közötti relatív mozgást elektronikus kinema-

tikai lánc biztosítja, 

− rendkívül változatos struktúra (morfológia), 

− a funkcionális részegységeket specialisták gyártják, 

− a szerszámgépipar kimagaslóan igényes összeszerelı tevékenységet vé-

gez. 
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1.4 A korszerű forgácsoló szerszámgépek építő elemei 

A korszerő szerszámgépek rendkívül bonyolult mechatronikai eszközök, melyek építé-

séhez nagyon sokrétő mérnöki ismeretekre és precíz gyártási képességekre van szükség, 

emiatt a szerszámgépipar szereplıi közt szakosodás és munkamegosztás alakult ki. 

Vannak olyan cégek, akik szerszámgépek különféle részegységeinek fejlesztésével és 

gyártásával foglalkoznak, és vannak olyanok is, amelyek a részegységek gyártóitól vá-

sárolt komplett funkcionális egységeket felhasználva komplett szerszámgépeket építe-

nek (a mai értelemben ezek a szerszámgépgyárak) (5. ábra). 

 

5. ábra 

Szerszámgépek szerelési hierarchiája 

A szerszámgépgyárak tervezıinek a legfontosabb feladata, hogy a különféle vevıi igé-

nyek szerint a gépek morfológiai tervezését elvégezzék. A terv kidolgozása során töre-

kedniük kell arra, hogy minél több olyan részegységet használjanak fel, melyeket az 

ezekre szakosodott gyártók jó minıségben rövid idı alatt (gyakran raktárról) tudnak 

szállítani. Ez a szemlélet jelentısen fel tudja gyorsítani egy-egy új szerszámgép kifej-

lesztéséhez szükséges idıt a minıség javulása mellet.  

1.4.1 ELEMI FUNKCIÓK  

A szerszámgépek részegységekbıl épülnek fel, az egyes szerszámgép részegységek az 

alábbiakban példaként felsorolt elemi funkciókat tartalmazhatják: 
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aj ajtó, 

at ablaktörlı 

bv balesetvédelem, 

ci csillapítás, 

ei erısáramú villamos panel integrálása, 

em elmozdulás mérése, 

er ergonómia, 

es esztétikai funkció, 

et, eltömıdés érzékelése 

gy győjtés, 

há ház (más funkciók befogadása), 

hé helyzet érzékelése, 

hm hımérséklet mérése, 

hs hı-stabilitás, 

hv hőtı-kenı közeg vezetése, 

im mechanikus interface, 

ke kiegyensúlyozás, 

kh helyi kenés, 

ki központi kenırendszer integrálása, 

kk külsı kenés, 

kr kábelek rendezése, 

kv környezet védelme, 

má mozgás átalakítása, 

me merevség biztosítása, 

mf mechanikai feszültség, 

ml munkatér látása, 

mm motoros meghajtás, 

mv munkatér megvilágítása, 

ot orsótest, 

rc rezgés csillapítása, 

rö rögzítés, 

s5 5 szabadságfok lekötése (csapágyazás, vezetés), 

sa szerszámtest azonosítása, 

sk szerszámtest kapcsolása a meghajtáshoz, 

sr szerszámtest rögzítése, 

ső szőrés, 

sm szintmérés, 
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sz szállítás, 

tá tárolás, 

te temperálás, 

tö tömítés, 

ül ülepítés, 

ür ürítés, 

vi vezérlıpanel integrálása, 

vv vezetékek védelme. 

1.4.2 RÉSZEGYSÉG FUNKCIÓSTRUKTÚRÁK  

A részegység funkciók megvalósításához elemi funkciókat kell egymáshoz kapcsolni, 

ezt a hálózatot funkcióstruktúrának nevezzük. Az elemi funkciók között vannak olya-

nok, amelyek nélkül a részegységek nem mőködnek ezek a kötelezıelemi funkciók. 

Vannak olyan elemi funkciók, melyek hatása egymással egyenértékő, de a részegység 

funkcióstruktúrában valamelyik alternatív funkciónak szerepelnie kell, ezek a kötelezı 

alternatívelemi funkciók. A nem kötelezı elemi funkciók növelhetik a részegység funk-

ciótartalmát, de alkalmazásuk nem feltétlenül szükséges a részegység mőködéséhez (6. 

ábra).  

 

6. ábra 

Elemi funkciók jelölése 
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2 KORSZERŐ SZERSZÁMGÉPEK FUNKCIONÁLIS RÉSZEGYSÉGEI  

A szerszámgépépítés legfontosabb építıköveinek a különféle részegységeket kell tekin-

teni. A tervezıknek és felhasználóknak pontosan ismerni kell ezen részegységek funk-

ciótartalmát, mőszaki paramétereit és szakszerő felhasználásuk módját. A 7. ábra a kor-

szerő szerszámgépek legfontosabb építı részegységeit mutatja be, a szerszámgépet ki-

fejlesztı és a beépülı részegységet gyártó cégnél felmerülı tervezési idık arányával. 

Bár az ábra becsült adatok alapján készült, markánsan mutatja be, hogy a szerszámgép-

tervezı mérnök munkája (mechanikus oldalról) a szerszámgép optimális struktúrájának 

megtervezésén túl elsısorban a tartóelemek, burkolatok és a szerszám-, illetve a mun-

kadarab-ellátó rendszerek megtervezésére koncentrálódik. A sok funkciót integráltan 

megvalósító kereskedelmi részegységek miatt a korábbinál kisebb mértékben kell egye-

di orsók, fıhajtások, szánok, körasztalok, hőtı-kenı-, forgácskezelı-, szerszám- és 

munkadarab befogó rendszerek tervezésével foglalkozni. 

 

7. ábra 

Fontosabb szerszámgép részegységek tervezés igényének becsült aránya a szerszám-
gépgyárnál és a részegységek szállítóinál 

A következıkben áttekintjük azokat a legfontosabb funkciókat, melyek valamely rész-

egységen keresztül a különféle korszerő szerszámgépekbe beépülhetnek. 

2.1 Orsók 

Az orsók a forgácsoló szerszámgépben a fımozgást biztosítják a megmunkálás során. 

Az elmúlt évtizedekben felépítésük rendkívül sokat változott, a mai korszerő szerszám-
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géporsók funkciótartalma jelentısen meghaladja a korábbi hagyományos szerszámgé-

peken alkalmazott orsók funkciótartalmát. Az integrált elemi-funkciók növekedésének 

több oka is van: 

− Az NC technika olyan követelményeket állított az orsókkal szemben me-

lyek a hagyományos szerszámgépeken korábban ismeretlenek voltak (pl. 

menetvágó jeladó az elektronikus kinematikai lánc létrehozásához). 

− Jelentısen nıttek a szerszámgépek termelékenységével kapcsolatos elvá-

rások, miközben a megmunkálás pontossági követelményei is nıttek.  

− A technika fejlıdése lehetıvé tette, hogy az orsó-részegység önállóan 

rendelkezzen olyan funkciókkal, mely funkciókat korábban más részegy-

ségek biztosítottak a szerszámgép részére (pl. a széles tartományban sza-

bályozható orsómotorok feleslegessé teszik a korábban széles körben al-

kalmazott fokozatos fıhajtómővek alkalmazását). 

Az orsókkal szemben támasztott legfontosabb követelmények: 

− a technológiához szükséges nyomaték biztosítása széles fordulatszám tar-

tományban, 

− nagy merevség, 

− pontosság, 

− hı stabilitás, 

− szabványos mechanikus interfészek, 

− kompakt kialakítás, 

A szerszámgép fıhajtómővek és az orsórendszerek fejlıdése mára szervesen összefonó-

dik, és éppen napjainkban válik fokozatos funkció-összevonások eredménye képen egy 

közös intelligens részegységgé. Ezt a fejlıdést az teszi lehetıvé, hogy közeledett a kor-

szerő motorok jelleggörbéje, a korszerő forgácsolási technológiák által megkívánt for-

dulatszám és nyomaték viszonyokhoz. 

Az orsó részegységekben leggyakrabban alkalmazott funkciókat az 1. táblázat foglalja 

össze. 
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1. táblázat 

Jel Funkció általános feladata Funkció speciális feladata 

em Elmozdulás mérése Menetvágó jeladó. 

há Ház (más funkciók befogadása) Orsóház, vagy orsóbak. 

hé Helyzet érzékelése 
Szerszám-, vagy munkadarab rögzítı 
helyzetének érzékelése. 

hm Hımérséklet mérése 
Hımérséklet jeladó temperált fıorsó ese-
tén. 

hv Hőtı-kenı közeg vezetése 
Szerszámon keresztüli h-k lehetıségének 
biztosítása. 

im Mechanikus interface 
Az orsóház csatlakozása a szerszámgép-
hez, a szerszámhoz, vagy a munkadarab-
befogóhoz. 

kh Helyi kenés Részegységen belüli komplett kenés. 

kk Külsı kenés Külsı kenırendszer pl. ködkenés. 

má Mozgás átalakítása 
A motor karakterisztika illesztése a forgá-
csolási technológiához. 

mm Motoros meghajtás A forgó fımozgás létrehozása. 

ot Orsótest 
Szerszám-, vagy munkadarab követlen 
forgatása. 

rö Rögzítés Szerszám-, vagy munkadarab rögzítése. 

s5 5 szabadságfok lekötése Fıorsó csapágyazás. 

te Temperálás 
A fıorsó optimális hımérsékletének bizto-
sítása. 
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2.1.1 SZERSZÁM -ORSÓK 

A szerszámorsókat fúró-maró jellegő gépeken, illetve köszörőgépeken alkalmazzák. A 

8. ábra egy szerszámorsó általános funkcióstruktúráját mutatja be. Egy szerszámgép-

részegység általánosított funkcióvázlata tartalmazza a részegységbe beépülı elemi 

funkciókat, megmutatja azok belsı logikai kapcsolatát, és a részegység külsı kapcsoló-

dásait is. Az ábra szerinti funkcióstruktúra a gyakorlatban kivitelezett szerszámorsók 

többségére érvényes, de létezhetnek olyan egyedi megoldások is amelyek nem illeszthe-

tık az itt bemutatott rendszerbe. 

 

8. ábra 

Szerszám-orsó funkcióstruktúrája 

Az orsó részegység központi eleme az orsótest (ot), mely a speciális orsócsapágyakon 

(s5) keresztül kapcsolódik az orsóházzal (há). Az álló orsóház és forgó orsótest közé 

tömítést (tö) kell beépíteni, hogy a megmunkálás során keletkezı szennyezıdés ne jus-

son be a precíziós csapágyakhoz, illetve a kenırendszerben (kh, kk) keringı kenıanyag 
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ne tudjon az orsóházból kijutni. Az orsóház igen gyakran tubus formájú (9. ábra, 10. 

ábra). A hajtómotor (mm) közvetlenül, vagy mozgás-átalakítón (má) keresztül hajtja 

meg az orsótestet. A szerszámorsó részegység opcionálisan tartalmazhat szerszámrögzí-

tı (rö) mechanizmust, aminek a helyzetét a szerszámrögzítı helyzet-jeladó (hé) igazolja 

vissza a szerszámgépvezérlı integrált PLC-je felé. A pontos és gyakran emellett nagy 

teljesítményő orsók hımérsékletét automatikus temperáló rendszer (te) stabilizálja, az 

orsóházba épített hımérséklet jeladó (hm) jelének megfelelıen. A korszerő forgácsolási 

technológiák megkövetelik, hogy a hőtı-kenı folyadék az orsóba befogott szerszám 

furatain keresztül közvetlenül jusson el a vágó élekhez. Ehhez a hőtı-kenı folyadékot 

(vagy hideg levegıt) a hv elemi funkció forgó-csatlakozón keresztüljuttatja az orsótest 

furataiba. 

Az orsó-részegység a mechanikus interfészeken (im) keresztül kapcsolódik más rész-

egységek mechanikus csatlakozó felületeivel. A villamos funkciók bontható szabványos 

csatlakozókon keresztül kapcsolódnak a vezérléshez és az erısáramú villamos szer-

kényhez. 

 

9. ábra 

Egyszerő szerszámorsó felépítése 

A 9. ábra egy egyszerő, a 10. ábra egy korszerő szerszámorsó részegység metszetét mu-

tatja be. A két konstrukció 40-50 év technikai haladását mutatja, melybıl jól látható, 

hogy a szerszámgépek fejlıdése a részegységek szintjén, a beépülı elemi funkciók 

számának növekedést eredményezte. 

A beépülı új elemi funkciók, a szerszámgépek eredı tulajdonságait hivatottak javítani. 

A szerszámgépek mőszaki paramétereinek egyidejő javítását gyakran azért nehéz meg-

valósítani, mert a gépekkel szemben támasztott követelmények egyikének megvalósítá-

sa egy másik paraméter romlásához vezethet.  
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Orsók vonatkozásában erre mutat példát a 11. ábra és a 12. ábra. Egy adott pontosság 

megtartása mellet a termelékenység növelése merevebb orsó kialakítását követeli meg, 

ami elıfeszített orsócsapágyak alkalmazásával részben teljesíthetı. A csapágyak növelt 

elıfeszítése és a termelékenység növekedésével járó intenzívebb megmunkálás az orsó 

részegységben hımérsékletnövekedéssel jár, ami az alkatrészek hı-tágulása miatt a 

pontosság csökkenését okozza. Ezt a hatást a temperáló (te) elemi funkció tudja közöm-

bösíteni, mert az orsó részegység pontosságát meghatározó alkatrészekbıl a felesleges 

hıt elszállítja (szakaszosan üzemelı, emiatt gyakran az üzemi hımérséklet alá hőlı 

gépek esetén a temperáló rendszer feladata fordított, mert kívülrıl juttat be hıt az 

alkatrészek optimális hımérsékletének biztosításához). Az ábrák egy olyan precíziós 

orsó részegység hı-kamerás felvételeit mutatják, mely esetében az orsóházon kívül, az 

orsótest temperálását is megoldották. A 11. ábra azt az esetet mutatja, amikor csak az 

orsóház van hőtve, a 12. ábra pedig azt az esetet ábrázolja, amikor az orsótest hőtése is 

mőködik. 

 

10. ábra 

Integrált maró-motororsó jellegzetes felépítése (SIEMENS) 

Az 2. táblázat a korszerő maró-motororsók esetében a foglalja össze a piacon elérhetı 

komplett orsó részegységek jellemzı adatait egy átlagos kismérető és egy átlagos 

nagymérető orsó részegység esetében. A szélsı értékek mellett a részegység gyártók 

számos közbensı paraméterő motororsót gyártanak. A maró-orsók maximális fordulat-

számát a szerszámok fejlıdése befolyásolja leginkább. 
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A köszörő motororsók esetében a jellemzı paraméterek hasonlóak, de a maximális for-

dulatot a köszörőszerszámoknak (köszörőköveknek) a centrifugális erıvel szembeni ál-

lóképessége felőrıl korlátozza. 

 

11. ábra 

Temperálás nélküli orsótest 
(hı-kamerás felvétel)[11] 

 

12. ábra 

Temperált orsótest 
(hı-kamerás felvétel)[11] 

2. táblázat 

  
Kis méret Nagy méret 

Átlagos teljesítmény P [kW] ~5 ~100 

Névleges fordulatszám nn [1/perc] ~5000 ~2500 

Jellemzı nyomaték M [Nm] ~3 ~250 

Maximális fordulatszám nmax [1/perc] ~50000 ~20000 

Jellemzı átmérı D [mm] ~100 ~250 

Jellemzı hossz L [mm] ~330 ~1000 

 

2.1.2 MUNKADARAB -ORSÓK 

A munkadarab-orsókat (13. ábra) eszterga jellegő gépeken alkalmazzák. A szerszám-

orsó és a munkadarab-orsó nem egyenértékő funkcionális részegységek egymást nem 

tudják helyettesíteni.  

Az eltérések oka: 

− a munkadarab-befogó (tokmány) magasabb fordulatszámon a centrifugá-

lis erı miatt veszít szorítóerejébıl, emiatt a munkadarab-orsók maximális 

fordulata általában nem haladja meg az 5000 1/perc fordulatszámot, 
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− rúdanyag megmunkálásának biztosításához átmenı orsófuratra van szük-

ség, emiatt a tokmánymőködtetést is csıszerő alkatrésszel kell megolda-

ni, emiatt az orsó átmérıje nagyobb, 

− a menetvágás miatt menetvágó jeladót kell beépíteni, 

− más kialakítású mechanikus interfészt kell kialakítani a tokmány csatla-

koztatásához. 

A 13. ábra egy munkadarab-orsó általános funkcióstruktúráját mutatja be. A jelenleg 

gyártott gépek átlagában az esztergagép-orsórendszerek integráltsági foka nem éri el a 

marógép-orsórendszerek funkciótartalmát. Ennek okaként az alacsonyabb fordulat-

számokból adódó nagyobb méreteket lehet megjelölni, ami miatt a kompakt orsórend-

szerek ára jelenleg még magas. 

 

13. ábra 

Munkadarab-orsó funkcióstruktúrája 
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A 14. ábra és a 15. ábra egy egyszerő kialakítású NC eszterga orsórendszerének metsze-

tét ábrázolja. A menetvágó jeladót keresztbordás szíjjal illesztették a fıorsóhoz a szíj 

megcsúszásának elkerülése miatt. A fıhajtószíj ugyanakkor hosszbordás (poly-V szíj), 

mert az ilyen szerkezető szíjak kis keresztmetszet mellett nagy teljesítmény átvitelére 

alkalmasak. Az ilyen kis keresztmetszető hajlékony szíj fajlagos tömege kicsi, emiatt a 

szíj káros lengései olyan magas fordulatszám tartományban jelentkeznének, ahol az 

orsót már nem használják. A fıhajtó szíj esetében kismértékő slip megengedhetı, mert a 

hajtómotor nem része az elektronikus kinematikai láncnak. Poly-V szíj alkalmazása 

esetén a szükséges szíjfeszítı erı is elmarad a hagyományos ékszíjakhoz képest, ami 

feleslegessé teszi a tehermentesített szíjhajtás alkalmazását is. 

 

14. ábra 

Egyszerő szíjhajtású NC eszterga orsómetszete 

A motorgyártó cégek eszterga orsórendszerek építéséhez beépíthetı motor alkatrészeket 

is gyártanak (16. ábra). Ezek alkalmazásával a szerszámgépgyárak is tervezhetnek in-

tegrált orsórendszereket. A beépíthetı motor alkatrészek alkalmazása hatékony funkció-

összevonást eredményez (pl, . a motorház funkcióját az orsóház fogja betölteni, a motor 

csapágyak is feleslegesek lesznek, mivel a fıorsó-csapágyak átveszik szerepüket, az or-

sótest lesz a motor tengelye, stb.). A 3. táblázat a beépíthetı orsómotor jellemzıit fog-

lalja össze. 
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3. táblázat 

  
Kis méret Nagy méret 

Átlagos teljesítmény P [kW] ~5 ~30 

Névleges fordulatszám nn [1/perc] ~1500 ~1500 

Maximális nyomaték M [Nm] ~5 ~200 

Maximális fordulatszám nmax [1/perc] ~10000 ~5000 

Jellemzı átmérı D [mm] ~200 ~250 

Jellemzı hossz L [mm] ~250 ~390 

 

 

15. ábra 

Szíjhajtású eszterga orsórendszer 
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16. ábra 

Beépíthetı orsómotor 
(SIEMENS1PH2 típus) 

 

17. ábra 

Integrált eszterga motororsó 
(SIEMENSD1xx-típus) 

A munkadarab-orsók esetében is a legmagasabb integráltsági fokot a kompakt motoror-

sók valósítják meg (17. ábra). Ezek a részegységek teljes egészében a szerszámgépgyá-

rakon kívül készülnek a szerszámgépgyártók számára kereskedelmi tételnek minısül-

nek. A szerszámgéptervezı mérnök feladatköre megváltozott. A motororsó részére csak 

a mechanikus interfész felületeket kell megtervezni az orsószánon, vagy az orsóbakon, 

de a bonyolultabb eszköz alkalmazása miatt jelentısen megnövekedtek a rendszerterve-

zési feladatok. 

2.2 Lineáris szánok 

Minden soros kinematikájú szerszámgépstruktúra céltudatosan egymásra épített, egyen-

ként elemi mozgást megvalósító egységek láncolata, melynek valamelyik eleme a talaj-

jal érintkezik, egyik szélsı eleme a szerszámot, másik szélsı eleme a munkadarabot 

hordozza. Az elemi mozgások lehetnek lineáris, vagy rotációs jellegőek, ennek megfele-

lıen szánoknak, körasztaloknak, nevezzük ezeket. Annak megtervezése, hogy a szer-

számgép szánjai közül melyek legyenek a szerszám-, vagy a munkadarab kinematikai 

láncában a morfológiai tervezés feladata [10].  

A különféle szánok a mellékmozgásokat biztosítják a forgácsoló megmunkálás során. A 

szánok felépítése, a technológiai kivitelezés módja folyamatosan változott a szerszám-

gépek fejlıdése során.  

 

A lineáris szán részegységekben leggyakrabban alkalmazott funkciókat az 4. táblázat 

foglalja össze. 
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4. táblázat 

Jel Funkció általános feladata Funkció speciális feladata 

em Elmozdulás mérése A szán elmozdulásának mérése. 

há Ház (más funkciók befogadása) Szántest és alaptest. 

hé Helyzet érzékelése Végállások érzékelése. 

hm Hımérséklet mérése Hımérséklet jeladó direkt hajtás esetén. 

im Mechanikus interface 
Szántest és alaptest csatlakozása más rész-
egységekhez. 

kk Külsı kenés Külsı kenırendszer pl. impulzuskenés. 

má Mozgás átalakítása 
A forgó mozgás átalakítása haladó moz-
gássá. 

mm Motoros meghajtás 
A szán mozgatásához szükséges mozgás 
létrehozása. 

rc Rezgéscsillapítás 
Gördülı vezeték saját csillapításának nö-
velése. 

s5 5 szabadságfok lekötése Lineáris csapágyazás. 

te Temperálás 
A lineáris motor és környezetének optimá-
lis hımérsékletének biztosítása. 

2.2.1 KÖZVETETT HAJTÁSÚ LINEÁRIS SZÁNOK  

A lineáris szánoknál(18. ábra) a szántest (há(1)) és az alaptest (há(2)) egy hézagmentes 

lineáris vezetékrendszeren (s5) keresztül kapcsolódik egymással. A vezeték rendszerek 

lehetnek csúszó, gördülı és lebegı rendszerőek. Napjainkban a legtöbb esetben gördülı 

kialakítást alkalmaznak, melynek egyik kedvezıtlen tulajdonsága a kis rezgéscsillapító 

képesség, melyen külsı csillapító taggal (rc) alkalmazásával lehet javítani. A szántest és 

az alaptest a tervezı által kialakított mechanikus csatlakozó felületeken (im) keresztül 

kapcsolódik a szerszámgép más részegységeihez. A szánok kenése általában külsı ke-

néső (kk), egy központi kenırendszer impulzuskenéssel juttatja a speciális kenıolajat a 

szánok csúszó, vagy gördülı felületek közé. Közvetett hajtású szánok esetében a szánt-

est és az alaptest közötti relatív elmozdulás a motor (mm) forgó mozgásának általában 

hézagtalanított golyós-menetes hajtás által (má) lineáris mozgássá történı átalakításával 

valósul meg. A szán munkalöketnél nagyobb elmozdulását a végállás-kapcsolók (he) 
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akadályozzák meg. A szán elmozdulását az elmozduló elemekre rögzített közvetlen, 

vagy a forgó elemekre rögzített közvetett útmérık (em) mérik. 

 

18. ábra 

Közvetett hajtású szán funkcióstruktúrája 

Az 5. táblázat a golyósorsós hajtású szánok átlagos jellemzıit foglalja össze. 

5. táblázat 

  
Kis méret Nagy méret 

Löket L [mm] 100-500 5000-10000 

Terhelhetıség G [kg] 100-1000 5000-10000 

Maximális elıtoló erı Fe [N] ~1000 ~8000 

Gyorsjárati sebesség vgy [m/perc] ~30 ~20 

Elıtolás irányú merevség δe [N/µm] ~100 ~1000 

Elıtolás irányra merıle-
ges merevség 

δm [N/µm] ~500 ~2500 

Pozicionálási pontosság pp [mm] ~0,01 ~0,02 

Ismétlési pontosság pi [mm] ~0,005 ~0,01 

 

A 19. ábra egy ferdeszános eszterga golyósorsós hajtású keresztszán rendszerét mutatja 
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be. Funkció összevonás révén az alaptest (há(2)) funkciója és a mozgó állványegység 

funkciója összeolvad. 

 

19. ábra 

Közvetett hajtású szánegység (eszterga keresztszán) 

2.2.2 DIREKT HAJTÁSÚ LINEÁRIS SZÁNOK  

A közvetlen hajtású szánok (20. ábra) elterjedését a lineáris motorok fejlıdése tette 

lehetıvé. A lineáris motor esetében nem szükséges mozgás átalakítót (má) alkalmazni, 

mert a mozgás irányába beépített motor álló és mozgó része között ébredı vonóerı irá-

nya megegyezik az elıtoló erı irányával. Még precíziós szerszámgépek esetében sem 

alkalmaznak koncentrált csillapítóelemet (rc), mert a lineáris motor mágneses mezeje 

részben betölti ezt a funkciót. Ennek ellenére a lineáris motoros szán felépítése nem 

egyszerőbb a golyósorsóval mozgatott szánokénál, mert új járulékos funkciókat is kell 

beépíteni. A lineáris motor jelentıs hıt termel, ami a hı-tágulás miatt deformálja a 

szánrendszert, amiatt mérni kell a motor hımérsékletét (hm) és kényszerhőtést (te) kell 

alkalmazni a hımérséklet stabilizálására. Közvetlen hajtású szánok esetében csak köz-

vetlen útmérést lehet alkalmazni. 
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Hőmérséklet jeladó
jele

Csatlakozó
felület

Hajtó motor táplálása

Folyadék interfészek

Útmérő jele
a vezérlés felé

mm he kk s5

ha(1)

im(2)

im(1)

Csatlakozó
felület

te

ha(2)

hm

Végállás kapcsolók
Jele a PLC felé

Lineáris 
motor

em

X/Y/Z(m/s)

 

20. ábra 

Direkt hajtású szán funkcióstruktúrája 

 

6. táblázat 

Löket L [mm] 100-1000 

Terhelhetıség G [kg] 100-1000 

Maximális elıtoló erı Fe [N] ~4000 

Elıtolás irányú merev-
ség 

δe [N/µm] ~1000 

Elıtolás irányra merıle-
ges merevség 

δm [N/µm] ~100 

Gyorsjárati sebesség vgy [m/perc] ~150 

Gyorsulás a [m/s2] ~75 

Pozicionálási pontosság pp [mm] ~0,005 

Ismétlési pontosság pi [mm] ~0,002 
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Az 6. táblázata lineáris motoros hajtású szánok átlagos jellemzıit foglalja össze. Látha-

tó, hogy az átlagos mőszaki paraméterek többsége azonos nagyságrendben van a go-

lyósorsós mozgatású szánok adataival, de a gyorsjárati sebesség és a szán gyorsulási 

adatok jelentısen nagyobbak az utóbbi esetben. 

 

21. ábra 

Közvetlen hajtású szánrendszer 

A lineáris motorok primer része állandó mágnes szegmensekbıl áll, mely elvileg tetszı-

leges hosszban felszerelhetı az alaptestre. A szekunder rész tartalmazza a motor teker-

cselését. A primer és szekunder részek között néhány tizedmilliméter légrést kell bizto-

sítani a a szánrendszer tervezése során. A motoralkatrészek a mozgás irányába kifejtett 

vonóerı mellett jelentıs erıvel vonzzák is egymást, ezt a mozgásra merıleges irányú 

erıt parazita erınek nevezzük, mivel a szán mőködéséhez erre az erıre nincs szükség 

(21. ábra). A szánrendszer vezetékeinek méretezésekor a forgácsoló erın kívül a parazi-

ta erıt is figyelembe kell venni, ami gyakran a forgácsoló erı értékét is meghaladhat. A 

direkt hajtású szánrendszerek alkalmazásának költségei kb. 150%-al magasabbak a járu-

lékos funkciók miatt (temperálás, erısebb vezetékrendszer).A parazita erı 2 db lineáris 

motor alkalmazásával kiiktatható, de ez helyigényesebb konstrukcióhoz vezet és tovább 

növeli a költségeket. A lineáris motor gyártók jelenleg olyan szimmetrikus felépítéső 

motorok kifejlesztésén is dolgoznak, amelyekkel a vázolt probléma elkerülhetı. 
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2.3 Rotációs szánok 

A rotációs szánoknak két csoportja van: 

− Osztó asztalok, melyek a munkadarabot a véges számú szöghelyzetek va-

lamelyikébe elforgatják, és abban helyzetben rögzítik a megmunkálás 

alatt. Fontos szerepe van a 90°-onkénti elforgatásnak, mert a megmunká-

landó alkatrészek döntı többségén egymásra merıleges irányokból kell 

forgácsolni a felületeket. Szöghelyzet-váltás közben osztó asztalnál for-

gácsolni nem lehet, a forgó mozgás sebessége állandó, programból befo-

lyásolni nem lehet. Az osztóasztalok jellegzetes gépeleme a homlokfoga-

zatú fogaskerék (Hirth-tárcsa), mely általában 5° és 10°-os osztások 

megvalósítását teszi lehetıvé. 

− Folytonos osztású (kör-elıtolású) körasztalok, melyek megmunkálás 

közben is végeznek körmozgást. A mozgás sebessége, iránya progra-

mozható. 
 

A rotációs szánokban leggyakrabban alkalmazott funkciókat az 7. táblázat foglalja ösz-

sze. 

7. táblázat 

Jel Funkció általános feladata Funkció speciális feladata 

em Elmozdulás mérése A körasztal szögelfordulásának mérése. 

há Ház (más funkciók befogadása) Asztaltest és alaptest. 

im Mechanikus interface 
Asztaltest és alaptest csatlakozása más 
részegységekhez. 

kk Külsı kenés Külsı kenırendszer pl. impulzuskenés. 

má Mozgás átalakítása 
A forgó mozgás átalakítása forgó mozgás-
sá. 

mm Motoros meghajtás 
Az asztalforgatásához szükséges mozgás 
létrehozása. 

s5 5 szabadságfok lekötése Körasztal csapágyazás. 

Napjainkban az osztóasztalok a folytonos osztású körasztalok elterjedése miatt kisebb 

jelentıséggel bírnak. A folytonos osztású mechanizmusokat a körasztalokon kívül ma-

rógépeken billenı fıorsó-fej, eszterga megmunkáló-központokban C-tengely kialakítá-
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sára is alkalmazzák. 

Ha a közvetett hajtású folytonos osztású körasztal funkcióstruktúráját összevetjük a go-

lyósorsós mozgatású szánrendszer funkcióstruktúrájával, akkor azt tapasztaljuk, hogy a 

két funkcionális részegység között jelentıs logikai különbség nincs. A szánok olyan 

körasztalok, melyek végtelen sugarú köríven mozognak, emiatt a funkciók logikai kap-

csolatában nincs jelentıs eltérés, csak az egyes funkciókat megvalósító megoldáselemek 

térnek el egymástól. 

2.3.1 KÖZVETETT HAJTÁSÚ ROTÁCIÓS SZÁNOK  

Rotációs szánok az asztal (há(1)) és az alaptest (há(2)) közötti kapcsolatot egy speciális 

erre a célra kifejlesztett gördülı elven mőködı csapágytípus (s5) valósítja meg. Egyik 

jellegzetes kialakítása a körasztal, ekkor az asztaltesten központosító győrőt, vagy fura-

tot, illetve sugár irányú T-hornyokat alakítanak ki. A lineáris szánoktól eltérı funkció az 

asztal rögzítésének (rö) lehetısége, melyet általában hidraulikus fékdugattyú segítségé-

vel oldanak meg. 

 

22. ábra 

Közvetett hajtású folytonos osztású rotációs szán funkcióstruktúrája 

Eszterga megmunkáló-központokban a fıorsó pozícionálására használják, amikor re-
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volverfejbe fogott hajtott szerszámmal maró üzemmódban dolgozik a gép. Ilyen esetben 

szétkapcsolható csigahajtást (má) kell alkalmazni, mert eszterga üzemmódban a kettıs 

hajtás kinematikai rövidzárat valósítana meg. A 8. táblázat a közvetett hajtású rotációs 

szánok átlagos jellemzıit foglalja össze.  

 

8. táblázat 

Asztalátmérı L [mm] 200-1000 

Terhelhetıség G [kg] 100-1000 

Maximális nyomaték M [Nm] 500-2000 

Torziós merevség δt [Nm/’’] ~100 

Axiális merevség δax [N/µm] ~1000 

Gyorsjárati fordulatszám ngy [1/perc] ~40 

Pozicionálási pontosság pp [’’] ~10 

Ismétlési pontosság pi [’’] ~4 

 

23. ábra 

Közvetett hajtású, folytonos osztású körasztal ház nélkül, 
(ZEATZ UK. MANUFACTURING) 
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2.3.2 KÖZVETLEN HAJTÁSÚ ROTÁCIÓS SZÁNOK  

A mozgás-átalakító nélküli közvetlen hajtású rotációs szánok meghajtására speciális 

nagy nyomatékú győrőmotorokat (mm) használnak. Ezen motorok tulajdonságai nagyon 

hasonlóak a lineáris szánok esetében alkalmazott lineáris motorokéhoz. Alkalmazásuk 

egyrészt egyszerősíti a szerkezetet, mert nincs szükség mozgás-átalakítóra, de a direkt 

hajtás nagy nyomatékigénye miatt tartósan nagy áram folyik a motor primer részén, ami 

itt is új funkciók (a hőtés (te) és hımérsékletmérés (hm)) alkalmazását követeli meg. 

Direkt hajtású rotációs szánok esetében ritkábban alkalmaznak rögzítı-féket, mint a 

mechanikus áttételt is tartalmazó közvetett hajtású kivitelnél. 

 

24. ábra 

Közvetlen hajtású folytonos osztású rotációs szán funkcióstruktúrája 

 

A nyomaték-motorral hajtott rotációs szánok esetében nem kell számolni a 21. ábra sze-

rinti parazita-erıvel a forgó motorok körszimmetrikus kialakítása miatt. A direkt hajtású 

rotációs szánok átlagos adatait a 9. táblázat mutatja be. 
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9. táblázat 

Asztalátmérı L [mm] 100-500 

Terhelhetıség G [kg] 100-250 

Maximális nyomaték  M [Nm] 60-240 

Torziós merevség  δt [Nm/’’] ~700 

Axiális merevség δax [N/µm] ~1000 

Gyorsjárati fordulatszám ngy [1/perc] ~100 

Pozicionálási pontosság pp [’’] ~2 

Ismétlési pontosság pi [’’] ~1 

A 25. ábra egy győrőmotorral közvetlenül hajtott körasztal metszetét mutatja. A körasz-

tal központi eleme egy speciális körasztal-csapágy (s5, elıfeszített görgıs axiál-radiál 

csapágy). A motor primer része a hőtıspirállal (te) ellátott alaptesthez (há(2)) van rög-

zítve. A motor szekunder része, ami állandó mágnes szegmensekbıl van felépítve a for-

gó asztaltesthez (há(1)) van rögzítve. Mivel az asztal nagy átmérıjő átmenı furattal van 

ellátva a ház-jellegő alkatrészek egymáshoz viszonyított elfordulását szintén győrő ala-

kú jeladóval (em) kellet megoldani. A direkt hajtású körasztalok legnagyobb elınye, 

hogy a közvetett hajtásokban gyakran alkalmazott nagy pontosságú hézagtalanított csi-

gahajtásra nincs szükség, emiatt ezek a részegységek sokkal hosszabb élettartamúak és 

lényegesen kevesebb karbantartást igényelnek. 

 

25. ábra 

Közvetlen hajtású, folytonos osztású körasztal metszete (INTELIDRIVES) 
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2.4 Tartóelemek (gépágyak, állványok, gerendák) 

Az állvány jellegő részegységeknek a szerszámgépek kinematikai láncában kettıs sze-

repük van. Egyrészt összekötik a részegységeket egymással, másrészt biztosítják azok 

egymáshoz viszonyított térbeli helyzetét. A 7. ábra szerint ezek azok a részegységek 

melyekkel kapcsolatos tervezési feladatok legnagyobb részt a szerszámgép gyárakban 

történnek. 

Az állvány jellegő részegységekben leggyakrabban alkalmazott funkciókat a 10. táblá-

zat foglalja össze. 

10. táblázat 

Jel Funkció általános feladata Funkció speciális feladata 

al Funkcionális alak 
A forgács eltávolítását a tartóelemek alak-
jának kialakításával is segíteni kell. 

há Ház (más funkciók befogadása) Gépágyak, oszlopok, gerendák. 

hs Hı-stabilitás 
A tartóelem hımérsékletének változása 
nem eredményezheti annak alakváltozását.   

im Mechanikus interface 
A tartóelemek csatlakoztatása a szerszám-
gép más részegységeihez. 

ke Kiegyensúlyozás 
Oszlop jellegő tartóelemeken a függılege-
sen mozgó szánok tömegének kiegyensú-
lyozása 

me Merevség 
A tartóelemekre ható erık nem változtat-
hatják meg annak alakját.   

mf Mechanikai feszültség 

A tartóelemekben a gyártás során nem 
maradhatnak olyan belsı feszültségek, 
melyek lassú leépülése az alak megválto-
zásához vezethet. 

rc Rezgéscsillapítás 
A forgácsolási technológia által gerjesztett 
rezgések csillapítása  

sz Szállítás 
Olyan emelési pontokat lehet kialakítani a 
talajjal érintkezı állványon, mely a gép 
súlyát is elbírja. 

te Temperálás 
A tartóelem üzemi hımérsékletének bizto-
sítása. 
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26. ábra 

Tartóelem általános funkcióstruktúrája 

A tartóelemek általánosított funkcióstruktúráját a 26. ábra mutatja be. A tartóelemek 

nem összetett részegységek, a beépülı funkciók többségét a megfelelı alak- és anyag-

választás biztosítja. 

A funkcióstruktúra központi eleme egy gépágy, állvány, vagy gerenda jellegő váz (há), 

melyen többi részegységhez képest több mechanikus interface (im) felületet kell kiala-

kítani. A szerszámgépek tartóelemein olyan emelési pontokat (sz) kell kialakítani, me-

lyek lehetıvé teszik a szerszámgép szállítását. Szintén alakadással kielégíthetı formai 

funkció, hogy a tartóelemek alakját úgy kell kialakítani, hogy a forgácsolás során kelet-

kezı forgács illetve a hőtı-kenı folyadék akadálytalanul és irányítottan tudjon távozni a 

gép munkaterébıl (al). Ha a munkatér burkolattal el van választva a géptıl ezt a funkci-

ót a burkolat is megvalósíthatja. 

Elsısorban a tartóelemek anyagának megválasztásával lehet biztosítani merevség (me), 

hı-stabilitás (hs), rezgéscsillapítás (rc(1)) funkciókat. A gyártás során a tartóelemben 

nem maradhatnak olyan belsı feszültségek (mf), melyek az anyagban történı lassú vál-
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tozások miatt leépülnek, és hosszabb távon megváltoztatják e részegységek alakját. Ko-

rábban, fıleg esztergagép ágyakban szándékosan hoztak létre olyan mértékő belsı fe-

szültségeket (mf), melyek évek alatt történı természetes leépülésébıl adódó alakválto-

zás részben korrigálni tudta a hagyományos csúszó vezetékek kopásából származó, 

szintén évek alatt bekövetkezı alakváltozást. Mivel a hagyományos csúszó vezetékeket 

a mai korszerő NC szerszámgépeken nem használják, az mf funkció elsısorban feszült-

ségmentességet jelent. 

A hı-stabilitás fokozását ritkán a tartóelemek üregeiben keringtetett temperált folya-

dékkal érik el (te). Ez a funkció drága, de gyakorlatilag megszünteti a hıtágulásból adó-

dó alakváltozásokat. 

A legtöbb állványszerkezet hegesztett acélból, öntöttvasból készül, de különleges célok-

ra (fıleg nagy pontosságú gépek esetén) polimer-beton és tömör gránit tartóelemeket is 

gyártanak. Az anyagválasztásnál a merevség, csillapítóképesség, hı-stabilitás és gazda-

ságosság egymásnak ellentmondó követelményeit kell kielégíteni. 

A leggyakoribb az öntöttvas állványszerkezet (27. ábra). A merevség/súly aránya és a 

csillapító képessége jó, de nagymérető és kis sorozatban gyártott gépeknél az öntıminta 

elıállítása és az idıigényes technológia miatt drága. 

 

27. ábra 

Megmunkálatlan öntöttvas gépágy 

A hegesztett acél állványszerkezet (28. ábra) elıállítása a mai korszerő CNC lézer- és 

plazmasugaras lemezvágó gépek alkalmazása mellett olcsó és kevésbé idıigényes. Az 

acél rugalmasabb, mint az öntöttvas ezért az acélszerkezetet sőrőbb bordázattal kell el-

látni. Az acél rezgéscsillapító képessége rosszabb az öntöttvasénál. A csillapító képes-

séget lehet javítani, ha az üregeket energia elnyelı tulajdonságú anyagokkal töltik ki (pl. 

beton, homok, stb.). 
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28. ábra 

Hegesztett gépágy megmunkált interface felületekkel 

A tartóelemek kialakítására egy új anyag a polimer-beton (vagy kompozit-beton). A 

kompozit-betont a hagyományos betonhoz hasonlóan készítik, de a víz és cement he-

lyett zsugorodásmentes mőgyanta kötıanyagot használnak. A töltıanyag ebben az eset-

ben is osztályozott kvarchomok, vagy természetes ásványokból ırölt osztályozott keve-

rék. Ezzel a technológiával elıállított tartóelemek hı-stabilitása jobb, mint öntöttvas és 

acél alkalmazása esetén, mivel ez a mőbeton hıtágulási együtthatója kisebb és rosszul 

vezeti a hıt. A polimer-beton kiváló rezgéscsillapító képességgel rendelkezik. A 29. 

ábra egy kompozit-beton köszörőgép ágy kialakítást és a hagyományos öntöttvas kivi-

telhez viszonyított jobb rezgéscsillapító képességét mutatja. Az utóbbi években más 

töltıanyagok használatával is kísérleteznek (például szénszálak és üvegszálak), mert 

ezek a merevség megtartása mellett kisebb súlyú tartóelemeket eredményeznek, aminek 

a lineáris motorral hajtott gyors szánok esetében lesz jelentısége a jövıben. Egy másik 

irányzat szerint, a természetes csontok tulajdonságait utánozva porózus kompozit-beton 

alkalmazásával is kísérleteznek, amit töltıanyagként adalékolt apró poliuretánhab 

gyöngy alkalmazásával érnek el. 

A gépágyat rezgésszigetelı (rc(2)) alapra kell helyezni, vagy nagymérető gépalaphoz 

kell rögzíteni, mert a tömeg növelésével javítható a gép dinamikus merevsége. 

Olyan állvány jellegő tartóelemek esetében, amelyeken nagy tömegő függıleges szánok 

mozognak, kiegyensúlyozó részegységek (ke) gondoskodnak a mozgató egységek te-

hermentesítésérıl. 

Ultra-precíziós szerszámgépek esetében gyakran használnak természetes gránit tömbö-

ket a szerszámgépek tartószerkezeteinek kialakításához (30. ábra). Ezzel a technológiá-

val kialakított szerszámgépek esetében a megmunkálási pontosság az 1-10 nm pontos-
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ságot is elérheti, ami a forgácsolt felületek felületi érdességének hasonló nagyságrendő 

javulását is eredményezi. 

 

29. ábra 

Polimer-beton köszörőgép ágy [KELLENBERGER] 

 

 

30. ábra 

Ultra-precíziós esztergagép természetes gránit ággyal [RECITECH] 



   

 

 39 

2.5 Hűtő-kenő és forgácskezelő rendszerek 

A szerszámgépek fontos részegységei a hőtı-kenı folyadékot és a forgácsot kezelı 

rendszerek. Ezek a részegység-funkciók általában egy egységben jelennek meg, de van-

nak olyan forgácsoló szerszámgépek, amelyeknél a hőtı-kenı folyadék és a forgács 

kezelése két egymástól független részegységben van megoldva. Itt azt a funkcióstruktú-

rát mutatjuk be, mely általánosítva mink a két funkcionális részegységet leírja (32. áb-

ra). 

A hőtı-kenı részegységekben leggyakrabban alkalmazott funkciókat a 11. táblázat fog-

lalja össze. 

11. táblázat 

Jel 
Funkció általános fel-

adata 
Funkció speciális feladata 

et Eltömıdés érzékelése A szőrık elhasználódásának. 

gy Győjtés 
A forgács összegyőjtése és a szállító funkcióhoz 
való terelése. 

há Ház  Tartály 

hm Hımérséklet mérése Hőtı-kenı folyadék mérése 

im Mechanikus interface 
A tartály csatlakoztatása a szerszámgép más rész-
egységeihez. 

má Mozgás átalakítás 
A motor üzemi fordulatának és a szállítóelem üze-
mi fordulatának illesztése mechanikus hajtómővel. 

mm Motoros meghajtás A forgácsot szállító lánc, vagy csiga meghajtása 

sm Szintmérés A hőtı-kenı folyadék szintjének mérése. 

ső Szőrés 
A forgácsolás során keletkezı forgács, reve és 
egyéb szennyezıdés leválasztása. 

sz Szállítás A hőtı-kenı folyadék elszállítása a szerszámhoz. 

tá Tárolás 
A hőtı-kenı rendszerben keringı folyadék és a 
forgács tárolása. 

te Temperálás 
Ha a hőtı-kenı folyadék a tartályban nem tud visz-
szahőlni, akkor kényszerhőtést kell alkalmazni. 

ül Ülepítés A szőrın átjutó finom részecskék ülepítése 

ür Ürítés 
A tartályt rendszeresen tisztítani kell, emiatt a 
használt hőtı-kenı folyadékot le kell ereszteni. 
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A hőtı-kenı folyadékot és a forgácsot a tartóelemek, burkolatok és a forgácskezelı 

rendszer alakjával, lehetıleg a forgácsra ható gravitációs erıt kihasználva kell össze-

győjteni (gy), mely egy hajtómőves (má) motorral meghajtott (mm) láncos hevederrel, 

vagy szállító-csigával (sz(2)) egy forgácstároló konténerbe (tá(2)) kerül. A nedves for-

gácsról a hőtı-kenı folyadék jelentıs része a szállítás közben lecsurog (ső(2)). A for-

gácsra tapadt folyadék forgácskonténerbe kerül a forgáccsal együtt és összegyőlik a 

konténer alján, amit idınként el kell távolítani egy leeresztı csavaron keresztül (ür(2)). 

Ezt a hőtı-kenı folyadékot általában veszteségként kezelik, és nem töltik vissza a rend-

szerbe. 

A forgácstól megtisztított folyadék egy több rekeszbıl álló tartályba kerül (há+tá+ül). A 

tartály méretét úgy kell megválasztani, hogy a folyadéknak legyen ideje lehőlni, mielıtt 

a szivattyú újra felszívja. Ha a természetes hőtés mégsem elegendı kényszerhőtést is 

alkalmazhatnak a tartályban lévı folyadék visszahőtésére (te, hm). A tartályban lévı 

rekeszek a folyadék erıs áramlását csillapítják, emiatt a folyadékban lebegı apró ré-

szecskék leülepednek (ül) a tartály aljára. A tartályból felszívott folyadékot a szivattyú 

(sz(1)) gyakran nyomóági szőrın (ső(1)) keresztül juttatja el a forgácsoló szerszámhoz. 

A nyomóági szőrı állapotát nyomásmérésen alapuló eltömıdés jeladóval (et) lehet el-

lenırizni, mely a PLC-n keresztül hibajelzést generál, majd letilthatja a gép mőködését. 

A rendszerben keringı folyadék mennyisége egyrészt a párolgás, másrészt a munkada-

rab a forgács és a gép munkaterének nedvesedése miatt folyamatosan csökken, emiatt a 

tartály folyadékszintjét mérni kell (sm(1) villamos jeladóval, vagy sm(2) vizuális szint-

mérıvel.  

 

31. ábra 

Ferdeágyas esztergához illeszthetı forgácskezelı és hőtı-kenı rendszer 

A tartályt rendszeresen tisztítani kell, mert egyrészt az ülepítı rekesz megtelik, másrészt 
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bőzös gombásodási folyamat indul meg, amit fertıtlenítéssel lehet elkerülni, emiatt a 

használt hőtı-kenı folyadékot karbantartáskor le kell tudni ereszteni (ür). 

 

32. ábra 

A hőtı-kenı rendszerek általánosított funkcióstruktúrája 

A 33. ábra egy nagy teljesítményő hőtı-kenı rendszert mutat, mely szerszámon keresz-

tül is képes a folyadékot kijuttatni a szivattyú a nyomása miatt. A forgácsoló gépen, 

melyhez ezt a hőtı-kenı rendszert telepítették alumínium alkatrészeket gyártanak. Mi-

vel az összes forgácsot a forgácskezelı rendszer nem képes eltávolítani a hőtı-kenı 

folyadék által visszamosott forgácsot ezen a berendezésen egyszer használatos papírsző-

rıvel távolítják el.  
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33. ábra 

Nagy teljesítményő hőtı-kenı rendszer  

Az 12. táblázat hőtı-kenı rendszerek átlagos jellemzıit foglalja össze, egy kb. 

P=15kW-os megmunkáló-központot feltételezve. 

12. táblázat 

  
Kisnyomású 

rendszer 
hagyományos 

hőtéshez 

Nagynyomású 
rendszer 

szerszámon ke-
resztüli hőtéshez 

Szivattyú motor teljesítménye P [kW] ~1.5 ~1.5 

Nyomás p [bar] 3-5 20-30 

Térfogatáram Q [l/perc] ~150 ~25 

Tartály térfogat V [l] 750-1000 250-500 

Nyomóági szőrı f [μm] - 25-50 

A szerszámanyagok fejlıdése napjainkban már lehetıvé teszi, a környezetvédelem 

szempontjából is fontos minimál kenés és hideglevegıs hőtés alkalmazását, azonban 

ezen rendszerek eltérı funkciótartalmuk miatt nem illeszthetık bele 32. ábra szerinti 

funkcióstruktúrába ezeket külön kell tárgyalni. 
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2.6 Burkolat rendszerek 

A szerszámgép burkolat részegységek nagyon sok elemi funkciót egyesíthetnek. A 

funkciók között vannak mőködési és formai funkciók is (pl. es - esztétikai funkció, er - 

ergonómia) [2]. 

13. táblázat 

Jel 
Funkció általános 

feladata 
Funkció speciális feladata 

aj Ajtó 
A munkatérben történı mőveletekhez (munkadarab csere, 
szerszámcsere, gépkezelıi ellenırzések, stb.) nyitható ajtókat 
kell a burkolaton elhelyezni. 

at Ablaktörlı 
A fröccsenı hőtı-kenı folyadék miatt az ablakokat folyamato-
san tisztítani kell- 

bv Balesetvédelem 
A burkolatnak komplex balesetvédelmi funkciót kell ellátni a 
vonatkozó szabványok szerint. 

ei 
Erısáramú panel 
integrálása 

Ha lehet, az erısáramú panelt a burkolatba integrált erısáramú 
szekrényben kell elhelyezni.  

er Ergonómia A burkolatnak ki kell elégítenie az ergonómiai elvárásokat. 

es Esztétikai funkció 
Egyszerő letisztult formával kell eltakarni a bonyolult techni-
kát. 

gy Győjtés A forgács és hőtı kenı folyadék összegyőjtése.  

hm Hımérséklet mérése Hőtı-kenı folyadék mérése 

im Mechanikus interface A burkolat csatlakoztatása a szerszámgép más részegységeihez. 

kv Környezet védelme 
A burkolatnak védenie kell a környezetet a megmunkálás köz-
ben keletkezı portól és zajtól.  

ml 
Munkatér megfigyel-
hetısége 

A forgácsolási folyamat ellenırzéséhez ablakokat kell a burko-
laton elhelyezni. 

mv 
Munkatér megvilágí-
tása 

Nagy fényerejő, folyadék ellen tömített fényforrást kell a mun-
katérben elhelyezni. 

te Temperálás 
Ultra-precíziós gépek esetén a pontosságot csak klimatizált 
munkatérrel lehet biztosítani. 

vi 
Vezérlı panel integ-
rálása 

A kezelı-vezérlı panelt a burkolatban célszerő elhelyezni, úgy 
hogy az ergonómiai szempontoknak megfeleljen. 

vv Vezetékvédelem 
A szán részegységekben a vezetékeket védeni kell a forgácstól 
és egyéb szennyezıdésektıl. 
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A burkolatrendszerekben leggyakrabban alkalmazott elemi funkciókat a 13. táblázat 

foglalja össze. 

Szánokhoz

Esztétikai hatás

Zaj, por terhelés

Ergonómiai hatás

Erősáramú jelek
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34. ábra 

A szerszámgép burkolat-rendszerek általánosított funkcióstruktúrája 

 

35. ábra 

Eszterga burkolatrendszerének ergonómiai elemzése [2] 
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3 FORGÁCSOLÓ BERENDEZÉSEK PONTOSSÁGVIZSGÁLATA  

Ebben a fejezetben – vizsgálat-technikai tartalmuk szerint csoportosítva – röviden átte-

kintjük a különféle szerszámgép-vizsgálati célzatú méréseket. Foglalkozunk továbbá a 

szerszámgép-geometria pontosságának vizsgálatával, ismertetjük a vizsgálat keretében 

elvégzésre kerülı lényeges mérési típusokat, és ezek mellett a szükséges mérıeszköz 

készletet is bemutatjuk. A pontossággal kapcsolatos mérési típusok tárgyalása során 

leginkább a vonatkozó DIN-ISO szabványokat és VDI irányelveket vettük alapul, me-

lyek rendszerezett bemutatására a fejezet végén térünk ki. 

3.1 Az elterjedt szerszámgép-vizsgálati mérések rendszerezése 

Tárgyalásmódunkban kétféle gépkategória fordul elı: eszterga megmunkálóközpont, 

illetve fúró-maró megmunkálóközpont típusúak. Az eszterga megmunkálóközpont gép-

kategóriába a hagyományos esztergagépeket is beleértjük, míg a hagyományos „fúró-

gép” és a „marógép” kategóriákat a fúró-maró megmunkálóközpont típusúak közé so-

roljuk. Az alábbiakban bemutatásra kerülı vizsgálati méréseket összefoglalóan tradicio-

nális vizsgálattípusnak is nevezzük. 

3.1.1 AZ ELEMI M ŐKÖDİKÉPESSÉG ELLENİRZİ VIZSGÁLATAI  

Ez a vizsgálat a szerszámgép üzemi telepítését követı elsı, jellemzıen nem-mőszeres 

vizsgálati lépés. Ennek során ellenırzik a gép fıbb egységeinek funkcióját, azok mőkö-

dıképességét. Ilyen funkció például a bekapcsolhatóság, az elıírt mőködésforma létre-

jötte, a funkció fennmaradása és a kikapcsolhatóság. Ezt a vizsgálati lépést vizuálisan, 

vagy azt kiegészítve manuálisan, egyszerő szerszámokkal, esetleg a szerszámgép 

kijelzıszerveire támaszkodva végzik. E vizsgálatcsoportra széles körben elterjedt és 

általánosan elfogadott elıírások nem ismeretesek. 

3.1.2 AZ ELEMI GÉPJELLEMZ İK VIZSGÁLATA  

E vizsgálatok a szerszámgép gépkönyvében elıírt jellemzı értékeinek, vagyis a gép 

− méreteinek (szerszámbefogási méretek, munkatér- és mozgástartomány 

méretek, tartozék-csatlakoztatási méretek), 

− mozgásjellemzı-értékeinek (fordulatszámok, elıtolósebességek, gyors-

mozgás-sebességek, szerszámbefogási erık, egyéb rögzítı- és mőködtetı 

erık, nyomatéki-, teljesítmény-felvételi és hatásfok-jellemzık), 

− mőködési zaj és rezgésjellemzıinek, valamint 

− környezetszennyezés-védelem jellemzıinek (hőtı-kenı folyadék szeny-

nyezettsége, a forgácsszennyezés mértéke) 
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az ellenırzését jelentik. Az ellenırzések mőszeres méréseket feltételeznek, és általában 

a szerszámgép üzemi elsı telepítését, illetve a további – például felújítás vagy áttelepí-

tés utáni – telepítéseit követıen kerül sor. E vizsgálatcsoportra elterjedt elıírások nem 

ismeretesek, vannak azonban az üzemi gyakorlatban jól alkalmazható irányelvek és 

ellenırzési javaslatok. Ezek elsısorban a mérések módszerére és értékelésére vonatkoz-

nak. 

3.1.3 A GÉPPONTOSSÁG ELLENİRZİ VIZSGÁLATAI  

A szerszámgép pontosságának ellenırzése többféle vizsgálattípus (ezeken belül sokféle 

mérés) alkalmazását jelenti. Ebbe a vizsgálatcsoportba az alábbi vizsgálattípusok tar-

toznak: 

1. a szerszámgép-geometria pontosságának vizsgálata, 

2. a szerszámgépi-mozgások pontosságának vizsgálata, 

3. a szerszámgép megmunkáló-pontosságának vizsgálata. 

Lényeges és nagy figyelmet igénylı vizsgálati csoport, hiszen a szerszámgép pontossá-

gának különféle jellemzıi – a létrehozott termék minıségén keresztül – alapvetıen be-

folyásolják a gyártás elvárt gazdasági hatékonyságát. A további fejezetek során az 1 – 3 

vizsgálattípusokat tárgyaljuk. 

3.2 A pontosság fogalma és jelentősége 

A szerszámgépek pontossága alapvetı jellemzı a felhasználó szempontjából. Egy szer-

számgép pontosságát a gépen elıállított munkadarab pontossága alapján, valamint a 

gyártást befolyásoló tényezık együttes figyelembevétele mellett ítélhetjük meg. Megfi-

gyelhetı, hogy a pontosság fokozódása az elsı szerszámgépek megjelenése óta – a gép-

iparban használt alkatrészek pontosságával szemben támasztott, egyre szigorúbb köve-

telmények miatt – progresszíven tartós folyamat (36. ábra). 
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36. ábra 

A pontosság fokozódásának trendje napjainkig [12] 

Ráadásul a mechatronika, valamint a szubmikronos- és egyéb nanotechnológiák megje-

lenése és rohamos fejlıdése azt vetíti elıre, hogy a fenti ábrán bemutatott folyamat a 

közel jövıben sem áll meg. 

Említettük, hogy egy szerszámgép pontosságát leginkább annak megmunkálási pontos-

sága jellemzi, melyen a gépen a típusára jellemzı technológiai körülmények között, 

simító forgácsolással megmunkált próbamunkadarab pontosságát, vagyis 

− a próbafelületek méret- és helyzetpontosságát, valamint alakhőségét és 

felületminıségét, továbbá 

− a próbamunkadarab-sorozat méretszóródását 

értjük [1]. A megmunkálási pontosságon belül lényeges szerepet tölt be a gép geometri-

ai pontosság, melyet a gép gyártása során nyer el. Egy gép geometriai pontosságán a 

gép fı szerkezeti egységeinek gyártási és szerelési pontosságát, vagyis a 

− megfelelı felületek alakhőségét, 

− megfelelı felületek egymáshoz viszonyított helyzetpontosságát, 

− a szánok mozgáspályáinak alakhőségét, 

− a mozgáspályák egymáshoz, illetve a felületekhez viszonyított helyzet-

pontosságát, valamint 

− a mozgások pályamenti pontosságát 

értjük. Megjegyezzük, hogy a munkadarab pontossága a geometriai pontosság mellett 
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egy sor egyéb tényezıtıl is függ, melyeket kiegészítı pontossági jellemzıkkel definiál-

hatunk. Ilyenek például 

− a geometriai pontosság külsı terhelés hatására történı megváltozása, 

− üresjárati vagy terhelés alatti melegedés hatására bekövetkezı geometriai 

pontosság változás, 

− a gépben fellépı rezgések hatására bekövetkezı pontosságváltozás. 

A szerszámgép pontosságát a vizsgálati szabványokban alapvetıen a gépre vonatkozó 

gyártási és szerelési pontosságként értelmezik és ennek megfelelıen a pontosság vizsgá-

latát 

− terheletlen, nem üzemelı és kézi mozgatású, vagy 

− terheletlen, üresjárati – döntıen kis-sebességő – gépi mozgatású, vagy 

− próbamunkadarabok és szerszámok tömegeivel terhelt, rendszerint kis-

sebességő, gépi mozgatású 

esetekre definiálják. Az elsı két estre az 3.5.1, 3.5.2 és az 3.5.3, a harmadik esetre pedig 

a 3.6. fejezetben mutatunk be jellemzı példákat.  

Az iménti rövid áttekintés is igazolja, hogy egy szerszámgép pontossága összetett jel-

lemzı, ezért annak megítéléséhez mind a gépen elıállított munkadarabok, mind az ab-

ban tükrözıdı befolyásoló tényezık vizsgálatára ki kell térni. Mielıtt rátérnénk a vizs-

gálati eljárások részletes bemutatására, elıször a vizsgálatok általános követelményeit, 

valamint a vizsgálatok során alkalmazott mérıapparátus tipikus eszközeit és azok jel-

lemzıit tekintjük át. 

3.3 A geometriai pontosság jellemzőinek vizsgálata 

A pontossági vizsgálat alapvetı feltétele a megismételhetıség. Amennyiben ez nincs 

biztosítva, úgy a különbözı helyszíneken és idıpontokban elvégzett mérések eredmé-

nyei még azonos mérési típusok esetén is jelentıs mértékben eltérhetnek egymástól. A 

reprodukálhatóság érdekében a mérés körülményeit szabatosan rögzíteni kell. Ez nagy-

mértékben megkönnyíthetı, ha olyan mérési körülményeket teremtünk, amelyek megfe-

lelnek a szabványokban rögzített mérési feltételeknek és általános elıírásoknak. A mé-

rési jegyzıkönyvben ilyenkor elég csak az adott szabványos elıírásokra hivatkozni. 

Mivel a mérések végrehajtása a gyakorlatban csak bizonyos pontatlansággal, bizonyta-

lansággal lehetséges, ezért az alábbiakban röviden bemutatjuk a pontossági vizsgálatok 

reprodukálhatóságának és bizonytalanságának jelentıségét. 
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3.3.1 ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK  

Említettük, hogy a mérés reprodukálhatósága érdekében számos mérési körülmény és 

peremfeltétel megtartására ügyelni kell. 

Fontos, hogy méréshez a gép teljesen összeszerelt, üzemkész állapotban legyen. Egysé-

gek utólagos felszerelése, beállítások, beszabályozások ugyanis tartós változásokat hoz-

hatnak a szerszámgép állapotában. Léteznek ugyanakkor olyan gépegységek – például 

csúcsok, tokmányok –, amelyek le- és felszerelése megengedhetı, de ezeket az állapo-

tokat célszerő a mérés során mérési jegyzıkönyvben rögzíteni. Fontos továbbá az, hogy 

a gép a mérésekhez a gépkönyvben megfogalmazott elıírásoknak megfelelıen legyen 

felállítva, ezt követıen vízszintezve, majd rögzítve. A rögzített és beszabályozott gépen 

a mérések befejezéséig újabb beszabályozást végezni nem szabad, különben a mérési 

eredmények elvesztik hitelességüket, és így a mérést meg kell ismételni. 

A mérési eredményeket a környezeti hımérséklet is befolyásolja. A hımérséklet hatá-

sának kiiktatása érdekében gondoskodni kell a hımérséklet közel állandó értéken tartá-

sáról. A hımérséklet ingadozása különösen akkor okoz gondot, amikor nagyobb pon-

tosságú, illetve nagyobb geometriai mérető gépen kell a geometriai pontossági jellem-

zık vizsgálatát elvégezni. Nagymérető berendezések esetén ugyanis azonos hımérsék-

letváltozáshoz nagyobb hıokozta alakváltozás tartozik. Ezek miatt a gépet a mérések 

megkezdése elıtt célszerő üzemmeleg állapotba hozni.  

A kiértékelés szempontjából figyelmet érdemelnek még a mérések során fellépı kör-

nyezeti és géprezgések hatásai. Ezek a hatások a mérésre nézve legtöbbször zavaróak. 

Ennek a hatásnak a kiküszöbölése a rezgések csökkentésével érhetı el. 

3.3.2 A MÉRÉSEK PONTATLANSÁGA [1] 

Ebben a fejezetben a mérést mérési hibák alakjában befolyásoló bizonytalanságok ke-

rülnek bemutatásra.  

Ezek a bizonytalanságok részben rendszeres hibák, vagyis olyanok, amelyek minden 

megismételt mérésnél szükségszerően fellépnek. Ilyenek a felhasznált mérıeszközök 

alakhibái, linearitási hibái, gömbvégzıdésbıl adódó hibák stb. Ezek a hibák a mérési 

eredménybıl valamilyen eljárással, számítással kompenzálhatók. 

A mérési bizonytalanságok másik fajtája a véletlen hiba, amely bizonyos határok között, 

rendszertelenül, valamilyen valószínőségi eloszlásban lép fel. Véletlen hibának az olyan 

rendszeres hiba is, melynek rendszeressége felderíthetetlen. 
A mérés pontatlansága ( )0U±  a mérés pontosságának mértéke, a mérési hibák összes-

ségét magába foglaló mennyiség. Nagysága az adott mérésben szerepet játszó vala-
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mennyi ( )n  darab véletlen és hibakompenzáló eljárással ki nem küszöbölt ( )jU  hiba-

elem 

 
n

2
0 j

j 1

U U
=

± = ∑  (3.1) 

négyzetes középértéke, ahol j 1, 2, ...., n= . (3.1) csak abban az esetben adja az eredı 

hibát, ha a hibaelemek szóródása normál, Gauss-féle eloszlást követi. Pontossági vizs-

gálatok során rendszerint ezzel a feltevéssel élünk. A mérési hibaelemek az alábbiak: 
− Mőszerhiba ( )MU±  a mérımőszer mérési bizonytalansága. Önmagában 

is eredı hiba, összetevıi a mőszer jellegétıl felépítésétıl függenek. A 

mőszer mérési bizonytalanságát a mőszergyártók a mőszer minıségi bi-

zonyítványában közlik. 
− Ellenırzıeszköz hiba ( )EU±  a méréshez használt ellenırzıeszközök 

alak- és helyzeteltérése. A szerszámgép valamely, bázisként használt fe-

lülete is ellenırzıeszköznek minısül. Ezt a hibát az ellenırzıeszköz mi-

nıségi bizonyítványa tartalmazza. 
− Módszerhiba ( )JU±  a mérési módszertıl függ. Forrásai a mérési összeál-

lításban rejlı esetlegesség és bizonytalanság, a mérési összeállítás beállí-

tásában fellépı esetlegesség a kijelzı- vagy regisztrálómőszerek adatfel-

dolgozásából származó elhanyagolások, kerekítések. 
− Szubjektív hiba ( )SU±  a mérést végzı személytıl, annak képességeitıl 

és pillanatnyi állapotától függı tényezı. Elemei az észlelési, a látási és a 

leolvasási hiba. A szubjektív hibát tapasztalati úton lehet meghatározni. 
− Környezeti hiba ( )KU±  a környezeti tényezık befolyásából származik. 

Ilyenek a hımérsékletváltozások okozta deformációk, az erıhatások 

okozta alakváltozások, a rezgések által okozott hibák, valamint, például 

optikai eszközök esetén a légmozgás okozta hibák. A környezeti hiba 

nagyságát a mőszerhiba hányadában szokás figyelembe venni. Ennek ta-

pasztalati értékei [1]-ben megtalálhatók. 

A mérés eredı pontatlansága e tényezık alapján a négyzetes hibaösszegzési szabály 

figyelembevételével a 

 2 2 2 2 2
M M E J S KU U U U U U± = ± + + + +  (3.2) 

alakúra adódik. A hibaelemek összegzése során elegendı az alapvetı összetevık figye-
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lembevétele. Azok a hibaelemek, amelyek nagysága a legnagyobb hibaelem 20%-ánál 

kisebb, figyelmen kívül hagyhatók, mivel a négyzetes összegzés következtében befolyá-

suk kisebb, mint a legnagyobb hibaelem 4%-a. A mérési bizonytalanság analitikus 

meghatározása sok esetben nem lehetséges, mivel hiányoznak az összetevıire vonatko-

zó elemi adatok. Ilyenkor a mérési bizonytalanságot tapasztalati úton, statisztikai eszkö-

zök segítségével kell elvégezni. Ehhez ugyanazon szerszámgépen ugyanazon mérıesz-

közökkel, ugyanazon személlyel, ugyanazon környezeti feltételek mellett, rövid idın 

belül, ismételten kell elvégezni az adott módszerre történı mérést. A mérési eredmé-

nyek statisztikai feldolgozását illetın lásd. például [1]. 

3.4 A pontosságvizsgálat hagyományos és korszerű mérőeszközei 

A továbbiakban a 3.5 – 3.6. fejezetekben bemutatásra kerülı pontosságvizsgálati mód-

szerek elvégzéséhez szükséges mérıeszközkészletet ismertetjük.  

3.4.1 HAGYOMÁNYOS MÉR İESZKÖZÖK  

Ennek keretében azokat a mérıeszközöket mutatjuk be, melyek fizikailag érintkeznek 

az ellenırizni kívánt geometriával, vagy mőködésük és az általuk végzett mérések nem 

igényelnek villamos energiát, és a mért adatok kiértékelése sem automatikusan történik. 

Ezeket az eszközöket két csoportra osztjuk: 

− Mérımőszerek, ezek érzékelik a vizsgált alak-, méret- vagy helyzetelté-

rés nagyságát; 

− Ellenırzıeszközö, amelyek megtestesítik a bázisfelületet vagy a további-

akban említésre kerülı ráfekvı felületet. 

3.4.1.1 Mérőműszerek 

A pontossági vizsgálatokban leggyakrabban használt mérıeszköz a mutatós 

hosszmérımőszer. Ez a mőszer a mért felületre elıírt határok közötti mérıerıvel tá-

maszkodó mérıcsapjával, az elmozdulást mechanikus vagy villamos módszerekkel fel-

nagyítva, értékmutató szerkezete által analóg vagy digitális módon jelzi ki. Mutatós 

hosszmérımőszer például a mérıóra, a mérıtapintó (37. ábra). 
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37. ábra 

Jellegzetes hosszmérı-mőszerek: mérıóra, mérıtapintó 

A mutatós hosszmérı mőszerek méréstechnikai jellemzıi a felbontóképesség, a skála 

osztásértéke és a mérımőszer összegzett hibája. Az összegzett hiba az alábbi hibaele-

mek halmozott értéke (38. ábra): 

− Állandó hiba a mérımőszer egyirányban mozduló mérıcsapjának teljes 

elmozdulása közben felvett hibagörbe legmagasabb és legalacsonyabb 

pontjainak ordinátatávolsága; 

− Teljes hiba a mérımőszer kétirányban elmozduló mérıcsapjának teljes 

elmozdulásai közben felvett hibagörbepár szélsıértékeinek ordináta-

különbsége; 

− Irányváltási hiba a mérési tartományban ugyanazon méretek kétirányú 

megközelítése során megállapított eltérések közül a legnagyobb; 

− Ismétlési hiba a mérımőszer legnagyobb és legkisebb értékmutatásának 

különbsége ugyanazon mért mennyiség többször megismételt mérésekor. 

 

38. ábra 

Hosszmérımőszerek összegzett hibájának hibaelemei [1] 

Az ábrán 
m 1( b )d  a befelé mozduló mérıcsap állandó hibáját, 

m 1( k )d  a kifelé mozduló 

mérıcsap állandó hibáját, m2d  a teljes hibát, m3d  pedig az irányváltási hibát jelenti. A 
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mérıeszköz megválasztásakor ügyelni kell arra, hogy összegzett hibája ne haladja meg 
az ellenırzött tőrés 10 20 %− -át. 

A pontossági vizsgálatok további fontos eszköze a lejtésmérı mőszer. Legelterjedtebb 

formája a vízszintmérı, amely – az ábrán nyilakkal jelölt – libellacsövekben elmozduló 

buborék elvén alapszik (39. ábra). 

 

39. ábra 

Vízszintmérı 

A lejtésmérı mőszer a vizsgálni kívánt felülettel, gépegységgel kapcsolatba hozva azok 

szinthelyzetét (vízszintes vagy attól meghatározott szögértékkel eltérı helyzetét) vagy 

annak változását mechanikai, optikai vagy villamos módszerekkel felnagyítva jelzi ki. 

A lejtésmérı mőszer tehát győjtıfogalom, vízszintmérın kívül beletartozik még például 

az autokollimátor (40. ábra). 

 

40. ábra 

Az autokollimátoros mérés elve 

A szögek mérésének autokollimátorral történı mérése azon a – geometriai optika tárgy-

körébe esı – tételen alapszik, mely szerint, ha a síktükröt – esetünkben ez a vizsgált 

berendezés egyik síkfelülete – a beesési síkra merıleges tengely körül α  szöggel elfor-

dítjuk, a visszavert sugár 2α  szöggel fordul el, mert a beesési szög is és a visszaverıdé-

si szög is α -val nagyobb lesz. A 40. ábra egy szubjektív tükörleolvasás elvén mőködı 

autokollimátor elvét mutatja. Ekkor a kollimátor távcsövét úgy állítják be, hogy tenge-
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lye az alapállásban lévı – esetünkben függıleges – síkfelület normálisával egybeessék. 

A távcsıre megvilágított skálát helyeznek. Alapállásban, vagyis amikor a vizsgált felü-

let függıleges, a megfigyelt fénysugár a skála 0  pontjába esik. Amennyiben a vizsgált 

felület ettıl a függıleges helyzettıl eltér, úgy a megfigyelt fénysugár a skálarész más 
pontjába, 0-tól y  távolságra esik be. Az imént közölt tétel, és a 40. ábra jelölései alap-

ján a keresett szögeltérés az 
2

y

f
α =

′
 kifejezéssel számítható. A módszer hátránya, 

hogy a megfigyelınek a távcsıvel óhatatlanul érintkezı szeme az eredményt meghami-

síthatja. Sok esetben szögérték helyett 
mm

m
 dimenzióban adják meg a mérési ered-

ményt. 

3.4.1.2 Ellenőrzőeszközök 

Az ellenırzıeszközök anyagi testek, méréstechnikai értelemben ún. mértékek. Mérıfe-

lületeikkel maradandóan testesítenek meg 

− Hosszméreteket; 

− Egyeneseket, tengelyvonalakat, csúcsvonalat; 

− Ráfekvı- vagy referenciafelületeket 

− Párhuzamos és merıleges elemeket. 

A pontossági vizsgálat során alkalmazott ellenırzıeszköz típusokat az alábbi táblázat 

foglalja össze (14. Táblázat). 
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14. Táblázat A szerszámgépek pontossági vizsgálatához használt ellenırzıeszközök [1] 

Sorszám Az ellenırzıeszköz neve Az általa megtestesített geometriai elem 

1. Ellenırzıléc Hosszméret 

2. Ellenırzı menetes orsó Hosszméret 

3. Ellenırzıhúr Egyenes 

4. Ellenırzıvonalzó Ráfekvı vagy referenciaegyenes, két párhuza-
mos egyenes 

5. Ellenırzıhenger Két csúcs által meghatározott egyenes 

6. Ellenırzıtüske Tengelyvonal 

7. Ellenırzıcsúcs Tengelyvonal egy pontja 

8. Golyós ellenırzıtüske Tengelyvonal egy pontja 

9. Ellenırzılap Ráfekvı vagy referenciasík 

10. Ellenırzıprizma Ráfekvı henger (annak két érintısíkja) 

11. Ellenırzıderékszög Két merıleges egyenes 

12. Hengeres ellenırzı derékszög Síkra merıleges egyenes 

13. Ellenırzıtárcsa Tengelyvonalra merıleges sík 

Különösen a karcsú alakú ellenırzıeszközök kialakítása során kell igen nagy gondot 

fordítani a sajáttömeg alatti minimális lehajlásra. E célból olyan keresztmetszetet kell 

választani, amely ezt a feltételt kielégíti. A 41. ábra ellenırzıtüske és ellenırzıvonalzó 

keresztmetszeteinek helyes kialakítására mutat példát. 

   

41. ábra 

Jellegzetes ellenırzıeszköz kialakítások: ellenırzıtüske, ellenırzıvonalzó 

A 42. ábra egy ellenırzıtüskeként is funkcionáló szerszám forgástengelyének vizsgála-

tát mutatja. 
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42. ábra 

Ellenırzıtüske alkalmazása 

3.4.2 KORSZERŐ MÉRİESZKÖZÖK , MÉRİBERENDEZÉSEK 

Az ilyen eszközök közös jellemzıje, hogy „mérıcsapjuk” jelképes, a mérıerı értéke 

zérus, és a mért adatokat közvetlenül dolgozzák fel a mérıszemély számára is értelmez-

hetı fizikai mennyiséggé. Az ilyen mőszerek nagy része tehát érintésmentesen, rendsze-

rint induktív, kapacitív, esetleg fényelektromos elven mőködik, és a mérıjelet valami-

lyen villamos mennyiség megváltozása alapján generálja. A továbbiakban három kor-

szerő mérıeszköz-rendszert mutatunk be röviden. 

3.4.2.1 Koordináta-mérőgépek 

Ezzel a mérıberendezéssel a mérendı alkatrész vagy gyártmány lineáris méretei mellett 

annak bonyolultabb geometriai jellemzıit, például felületek egytengelyőségét, kúpossá-

gát, hengerességét stb. határozhatjuk meg mikrométeres pontossági tartományban. 

Emellett alkalmazható szög- és szöghelyzet-mérésre, mélységmérésre, meglévı felület 

digitalizálására, tengelyek kölcsönös helyzetének vizsgálatára. Egy ilyen mérıberende-

zés fı elınye, hogy az imént felsorolt geometriai jellemzık egy felfogásban határozha-

tók meg. 

3.4.2.1.1 Típusai, jellemzői 

A mőszaki gyakorlatban a portál vagy más néven híd jellegő mérıgépek terjedtek el 

(43. ábra). 
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43. ábra 

Portál jellegő koordináta-mérıgépek 

Az ábrán megfigyelhetı egy ilyen berendezés felépítése: gránit mérıágy, az ágyon lévı 

vezetékek mentén mozgó szánok, érintıegység, valamint az adatgyőjtı rendszer, amely 

tartalmazza – vezérelt mozgatás esetén – a vezérlırendszert, egy asztali számítógépet és 

a kiértékelı szoftvert. Mérés során a három, egymásra kölcsönösen merıleges, útmérı-

vel ellátott X , Y  és Z  koordinátatengely mentén mozgathatjuk az érintıvel ellátott 

mérıfej szánjait (43. ábra) a mérendı munkadarab felületére, majd a felületet megérin-

tik a gömbvégő érintıvel (44. ábra).  

   

44. ábra 

A gömbvégő érintı (bordó színő) 

Érintést követıen – melyet általában hangjelzés kísér – a berendezés az érintési pontok 

x  

y  

z 
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útmérı rendszerbıl származó koordinátáit olvassa be és tárolja. Több hasonló érintést 

elvégezve a munkadarab felületein, a kiértékelı rendszer a beolvasott – végesszámú – 

koordinátaértékek alapján határozza meg a mérni kívánt értékeket, valamint a helyzet- 

és alakjellemzıket. A koordinátaértékeket a berendezéshez kötött, rendszerint a mérés 

megkezdését megelızıen felvett koordinátarendszerben értelmezi. A szánok kézzel 

vagy programvezérléssel mozgathatók. Kézi mozgatásnál a szánok általában egymástól 

függetlenül mozognak, ilyenkor kézzel irányítjuk a mérıfej érintıjét a felületre. A prog-

ramozott mozgatás DNC segítségével történik. A programvezérlés lehetıvé teszi azonos 

munkadarabok folyamatos, egymás utáni ellenırzését. Ebben az üzemmódban a koordi-

náta-mérıgép egy ipari robot speciális eseteként is értelmezhetı. 

A portál kivitelő mellett a hordozható, karos mérıgépek is elterjedtek, ezeket jellemzı-

en bonyolult külsı, sıt alámetszett felületek digitalizálásakor is alkalmazzák (45. ábra). 

Rögzítése permanens mágnessel történik. 

 

 

45. ábra 

Karos mérıgép 

 

3.4.2.1.2 A portál jellegű mérőgépek felépítése 

Ezek a berendezések hídszerkezetőek. A támasztó lábak közül csak az egyik van két 
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irányból megvezetve, míg a másik csak függılegesen kényszerezett. A vezetékek rend-

szerint aerosztatikusak, vagyis a hídszerkezet levegıpárnán mozog. Ilyen gép telepíté-

sekor tehát gondoskodni kell sőrített levegırıl is. Az aerosztatikus vezetés közel súrló-

dásmentes elmozdulást teszi lehetıvé. Az állandó és kontrollált légpárnát úgy érik el, 

hogy a mozgó és álló felületek közé kis átmérıjő furatokon keresztül érkezik a sőrített 

levegı. Ennek következtében valósítható meg a szinte súrlódás nélküli szánmozgás, 

melynek egyébként a pontos pozícionálás miatt van jelentısége. A hídszerkezet mozga-

tása az X Y−  síkban történik, míg az érintı egységet közvetlenül hordozó szán a füg-

gıleges Z -irány mentén mozog. Az X , Y  és Z  tengelyek segítségével elvileg a mérı-

tér egésze bejárható. Alámetszett felületek esetén azonban szükség van pótlólagosan 

felszerelhetı körasztalokra. Sokszor a mérıfejbe fogott érintıegység pálcája is elforgat-

ható egy félgömbnél nagyobb felület mentén. Ilyen esetekben jól alkalmazható a fenti 

ábrán bemutatott karos mérıgép is. 

3.4.2.1.3 Az érintő egység 

Az érintı egység kezdetben egy fémpálcára forrasztott edzett acél gömbbıl állt. Minden 

olyan esetben ideális megoldásnak bizonyult, amikor sík, kúp, gömb vagy hengeres 

felületek jellemzıit kellett megmérni. A tapintót a mérendı felület egy pontjához érin-

tették, majd leolvasták a digitális kijelzı által mutatott koordináta-értékeket. Fejlettebb 

rendszerek esetén egy lábkapcsolóval olvasták be számítógépbe. Ezek a mérések gyak-

ran szolgáltattak hamis eredményeket, ugyanis az érintı egység mozgatása manuálisan 

történt, így a tapintót a felülethez szorító erı egyes kezelık esetében jelentıs mértékben 

különbözött egymástól. Különleges esetekben a problémának megfelelı – például kocka 

– alakúra köszörült érintıt alkalmaztak.  

Jelentıs fejlıdés volt, amikor a manuálisról áttértek a gépi szánmozgatásra. Ekkor a 

kezelı közvetlenül nem érintkezett a szánokkal, hanem joystick segítségével irányította 

azok mozgását. 

Az elektronikus érintıfejek bevezetése számottevı mértékben növelte a mérés pontos-

ságát. Ennek mőködési elve a következı: az tapintófejet tartalmazó pálca, miközben a 

tapintófej a vizsgált felület pontját érinti, rugalmas alakváltozást szenved, és a vezérlés 

ezt érzékelve azonnal küldi az érintıegység aktuális CNC-koordinátáit. Ezáltal a szub-

jektív hiba nem jelentkezik. Az eszköz kifejlesztésében a RENISHAW cég vállat vezetı 

szerepet (44. ábra). 

Elterjedten alkalmazzák a különféle optikai és CCD-elven mőködı, érintésmentes tapin-

tóegységeket is. 

Léteznek olyan érintıegységek, amelyek tapintója végigvándorolva a vizsgált felületen, 

mérési pontok ezrein keresztül végzi a felület szkennelését. 
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3.4.2.2 Lézeres méréstechnika 

Érintésmentes mérıeszköz, ahol a lézersugár – mint „hajszálvékony” egyenes vonal – 

testesít meg különbözı, elsısorban egyenes mentén értelmezett pontossági jellemzık 

méréséhez szükséges ideális egyeneseket és merıleges szögszárakat. Lézeres pontos-

ságvizsgálat esetén tehát nincs szükség bizonyos ellenırzıeszközökre, például ellenır-

zılécre, -húrra, -vonalzóra, -tüskére, -csúcsra. Így az ilyen ellenırzıeszközzel együtt 

járó mechanikai (lehajlás) és hıdeformációs hibák is kiküszöbölıdnek. 

Egy ilyen rendszer általában egy lézeradó és egy vevı-, valamint egy kiértékelı egysé-

get tartalmaz (46. ábra). 

 

46. ábra 

Lézeres mérıberendezés ipari vizsgálathoz 

A mérırendszer használata azon az elven alapszik, hogy az abszolút egyenes lézernya-

láb iránya a vevıegység fényérzékeny felületéhez képest a mérés során megváltozik. Ez 

a változás a lézernyaláb végpontjának egy fényérzékeny rétegen történı – kis mértékő – 

elmozdulását jelenti, amelybıl aztán a mérési eredmény képzıdik. Ennek elvét legegy-

szerőbben vezetékek egyenességeltérés-vizsgálatán keresztül érthetjük meg, melynek 

lézeres mérıeszközzel végzett változatát a 47. ábra mutatja. Az ábra az 

egyenességeltérés-vizsgálat kiindulási állapotát tünteti fel. Valós esetben a mozgó és a 

rögzített egységek távolsága akár több méter is lehet. A lézernyaláb ábrán feltüntetett 

helyzete és iránya tőzi ki a referenciaegyenest, amelyhez képest a mérendı objektum ∆  
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egyenességeltérése megadásra kerül. Mérés során a szánra erısített mozgó egységet a 

rögzített egység felé mozgatjuk lassú gépi, esetleg kézi elıtolással. Az egyenetlen moz-

gáspálya következtében, melyet a szán és vele együtt a mozgó egység is lekövet, a de-

tektor felületén a B  becsapódási pont és ezzel együtt a referenciahelyzethez képesti 

eltérést jelentı ∆  mennyiség, amelyet tulajdonképpen mérünk, folyamatosan változik. 

(Az egyenességeltérés bıvebb magyarázatára a 3.5.1.1. fejezet során térünk ki.) 

 

47. ábra 

Pontosságvizsgálat lézeres méréstechnikával 

A mérés menetét bıvebben a 3.5.1.1.2. fejezetben ismertetjük. A jelképzés fényelekt-

romos elven történik, az alábbiak szerint: a nyalábvégpont detektorfelületére történı 

„becsapódása” – a B  becsapódási pont elektródákhoz képesti helyzetétıl függıen – 
elektromos jelet kelt (a 48. ábra 1 2I , I  áramai), és az így létrejövı áramerısségek kü-

lönbségébıl képzıdik a mérési eredmény [7]. 
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48. ábra 

A jelképzés folyamata 

A detektor egy – az elektródákra merıleges – irány mentén érzékeny. Mérés során a 

mozgó egységet a rögzített egység felé mozgatva az leköveti a vezeték egyenetlenségét, 

melynek következtében a mozgó egység detektorára beesı nyalábvégpont a detektor 

felülete mentén elmozdul, ennek következtében az áramerısségek különbsége, és így a 

mérıjel is folyamatosan változik, elıállítva a szánfelület valós – egyenestıl eltérı – 

alakját. 

Az álló- és a mozgóegység az alábbi ábrán látható. Megfigyelhetı, hogy az egységek 

teljesen megegyeznek: mindkettı képes jeladásra és detektálásra. 

 

49. ábra 

A lézeradó (balra) és detektáló egység (jobbra) 
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Megfigyelhetı, hogy az egységek teljesen megegyeznek: mindkettı képes jeladásra és 

detektálásra. Egytengelyőségi vizsgálatok során például az egységek mindkét funkciót 

egy idıben látják el (50. ábra). 

    

I.

II. III.

IV.

  

50. ábra 

Egytengelyőség-vizsgálat hagyományos módon mérıórával, illetve lézeres mérıberen-
dezéssel 

Az ábra római számokkal jelöli az egyes mérési pozíciókat és azok sorrendjét. Ezekben 

a pozíciókban leolvassák a mérıeszközök által mutatott értékeket, majd ezek alapján 

állapítják meg az egytengelyőségi hiba jellegét és nagyságát.  

A mérési eredmények folyadékkristályos kijelzın, például az alábbi sematikus ábraként 

jelennek meg (51. ábra). 
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51. ábra 

Az egytengelyőségi vizsgálat mérési eredményeinek megjelenítése 

A mért értékek mellett az eltérés jellege is megjelenik (pl. egytengelyőség eltérés ex-

centricitása, szöghelyzet-eltérése, a merılegességi eltérés jellege a derékszöghöz képest: 

hegyesszög vagy tompaszög, stb). 

Mérıszoftverrel számítógépen keresztül lehetséges a folyamatos adatgyőjtés, ezek táro-

lása, és igényes megjelenítése. A 3.5.1. fejezetben, a pontossági vizsgálatok ismertetése 

során részletesen bemutatjuk egyes vizsgálatok hagyományos eszközökkel, valamint 

lézeres mérıeszközzel történı kivitelezését is. 

3.4.2.3 Melegedésvizsgálat termokamerával 

Egy forgácsoló szerszámgép melegedésvizsgálata inkább diagnosztikai, mint pontos-

ságvizsgálati célzatú, és jellemzıen üzem közben szokás végezni. A hıállapot ismereté-

nek jelentısége – diagnosztikai célzatú vizsgálatok mellett – egyébként forgácsoló szer-

számgépek megmunkálópontosságának vizsgálata során merül fel. Ezért röviden kité-

rünk a hıállapot vizsgálatával kapcsolatos alapvetı ismeretekre, betekintést nyújtva 

arról, hogy a gép mindenkori hıállapota hogyan befolyásolja a pontosságvizsgálatokat, 

valamint hogyan vehetık figyelembe az ezzel kapcsolatos nemkívánatos jelenségek.  

Egy szerszámgép mőködése közben külsı és belsı hıforrások egyidejő hatásának van 

kitéve. Ezek a hatások a gépben térben és idıben változó hımérsékletmezıt hoznak 

létre, és ennek következtében a gép részei alakváltozást (hıdeformációt) szenvednek. A 



   

 

 65 

hıdeformációk olyan mértékben befolyásolhatják a mozgások egyenesvonalúságát, 

esetleg a pozicionálási pontosságot, hogy azok akár jelentıs mértékben is meghaladhat-

ják az elıírt tőrések többszörösét is. Ezeket a hıjelenségeket sokáig elhanyagolták. A 

nagypontosságú – pl. szubmikronos – gyártásra tervezett forgácsológépek esetén ezzel 

az elhanyagolással már nem élhetünk. 

A hıdeformáció kialakulása az alábbi egymást követı fizikai folyamatok összessége 

valósítja meg: a hıforrásban termelıdı hımennyiség a hıterjedés különbözı módjain 

(hıvezetés, hıátadás, hısugárzás) bejut a szerszámgép különbözı részeibe és azok fel-

melegedését, hımérsékletének idı- és térbeli megváltozását, majd a géprészek térben és 

idıben változó alakváltozását idézi elı. Ez a folyamat a megmunkálási folyamattól füg-

gıen befolyásolja a gép megmunkálási pontosságát. 

Az imént vázolt folyamat pontos feltárása – más néven melegedésvizsgálat – révén 

adódik lehetıség a káros hıdeformációs folyamatok pontosságvizsgálatra gyakorolt 

hatásának a kiszőrésére. 

3.4.2.3.1 A melegedés vizsgálatának módszerei 

Mindenek elıtt olyan körülményeket kell kialakítanunk, amelyek mellett valóban az 

üzemszerő gépállapot melegedési viszonyait tudjuk mérni: 

− A pontosságvizsgálatokhoz hasonlóan, a gép felállítása, alapozása a gép-

könyvi elıírásoknak feleljen meg; 

− A gépen a fedelek, burkolatok, hıforrások üzemszerő állapotban legye-

nek; 

− A gép környezetében más hıforrás ne legyen; 

− Amennyiben a mérést külön erre a célra kialakított mérıhelyiségben vé-

gezzük, ott a mérés ideje alatt a környezeti hımérséklet állandó legyen. 

Következı lépés a gép üzemállapotának meghatározása. Mivel megmunkálási pontos-

ság hımérséletfüggésének felmérése a cél, ezért a melegedésvizsgálatot célszerő forgá-

csolás mellett, a megmunkálási pontosságvizsgálathoz szüksége próbadarabok legyártá-

sa során elvégezni. El kell dönteni továbbá, hogy mely pontok hımérsékletét mérjük. 

Célszerő mérni a 

− csapágyhımérsékletet az orsóház környezetében, a csapágyakhoz minél 

közelebb, valamint az orsóház belsı terének hımérsékletét; 

− a kenırendszerek olajhımérsékletét; 

− a mozgó szánok vezetékhez közel esı pontjának hımérsékletét; 

− a motorok hımérsékletét a házon egy pontban, valamint a gépágyhoz 

csatlakozó felület több pontjában; 
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− villamos szekrények belsı terét egy pontban, emellett esetleg hıtermelı 

elemek (ellenállások, transzformátorok) hımérsékletét; 

− Forgácsolás közben azon felület több pontjának hımérsékletét, amelyre a 

forgács hullik; 

− a hőtıfolyadék hımérsékletét a hőtıtartályban [1]. 

Végül dönteni kell a mérés idıtartamáról. Ez gyakorlatilag maximum 6-8 óra, mert eny-

nyi idı alatt a legnagyobb idıállandójú1 géprész hımérséklete is állandósul. 

 

3.4.2.3.2 A melegedés vizsgálatának eszközei 

A vizsgálat célja egy idıben és térben változó hımérsékleti mezı feltérképezése, ahol a 

mérési pontok száma igen jelentıs, több száz, néha több ezer is lehet. A problémától 

függıen különbözı hımérı eszközök alkalmazása terjedt el. A hagyományos, érintéses 

hımérık ismertetésétıl eltekintünk, ezzel kapcsolatban utalunk a szakirodalomra [6]. 

A hımérséklet mérés és egyúttal egy térben és idıben változó hımérsékletmezı feltér-

képezésének egyik legkorszerőbb eszköze a termokamera (52. ábra). 

     

52. ábra 

Termokamera 

                                                 
 
 
 
 
 
 
1 Az az idıtartam, mialatt a vizsgált pont hımérséklete az állandósult hımérsékletének körülbelül 63%-
át eléri. 
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A következı ábrán a termokamera kijelzıje látható. 

 

53. ábra 

A termokamera kijelzıje aktiváltan 

A fenti ábrának megfelelıen a vizsgált géprészrıl olyan fénykép készíthetı, amelyen a 

különbözı hımérséklető felületrészek különbözı színben jelennek meg. Ezzel a beren-

dezéssel a vizsgálat szempontjából érdekes géprészrıl meghatározott idıközönként fel-

vételeket készítünk, és így meghatározhatjuk a hımérsékleteloszlást egyes idıpillana-

tokban. Nagy tárolókapacitású berendezéssel viszonylag hosszabb idejő, folyamatos 

monitorizálás is elvégezhetı. Célszerő ezt a berendezést sokcsatornás, például termo-

elemes hımérséklemérı berendezéssel együtt alkalmazni, mert a gép összes pontjáról 

egyszerre nem lehet felvételt készíteni. A sokcsatornás hımérsékletmérıvel a hıforrás-

ok hımérsékletét célszerő mérni, a hıkamerával pedig a deformációban résztvevı gép-

részek hımérsékleteleoszlását. Ezzel számos mérési pontot meg tudunk takarítani. 

Az alábbi, hıkamera segítségével elkészített ún. termoábrák egy csapágyvizsgáló be-

rendezés egyes egységeinek stacionárius hıállapotait rögzítik. A jobb oldali ábrákat a 

szerkezeti elemek könnyebb beazonosíthatóság miatt tüntettük fel. 



   

 

 68 

  

54. ábra 

A vizsgálókengyel hıtérképe [3] 

  

55. ábra 

A támcsapágyak házai és a tengely hıtérképe [3] 

  

56. ábra 

A hajtómotor és a hajtószíj hıtérképe [3] 

A berendezés melegedését és a stacionárius hıállapot hıtérképét egy Fluke Ti20 típusú 

hıkamera segítségével követtük nyomon. Ez a mérıeszköz 10...350 C− �  hımérséklettar-

tományon belül érzékel egytized fokos felbontással.  
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A hımérsékleteloszlás ismeretében elvégezhetı a hıdeformációk meghatározása, majd 

minısítése. A hıdeformáció vizsgálatakor kapott eredményeket össze kell hasonlítani a 

geometriai és megmunkálási pontosság gépkönyvi elıírásaival és megnézni, hogy a 

hıdeformáció révén túllépi-e a gép az elıírt értékeket. 

Egy forgácsoló szerszámgép megmunkálási pontosságát az imént bemutatott 

melegedésvizsgálati lépésekkel és eredményekkel együtt célszerő megítélni. 

 

3.5 A geometriai pontosság vizsgálata 

Esetünkben „geometria” fogalma alatt a szerszámgép fı egységeinek összefüggı, a mé-

ret-, alak- és relatív-helyzet jellemzık által meghatározott térbeli alakzatát értjük. Egy 

szerszámgép-geometria sohasem tekinthetı állandónak, megváltozását a mőködési 

mozgások – döntıen az egységek elıírt relatív elmozdulásai – okozzák. Léteznek azon-

ban szükségszerően állandó geometriai jellemzık is, mint például a realtív-helyzet jel-

lemzık, melyek közül a mozgásirány-fıorsótengely párhuzamosság említhetı szemléle-

tes példaként. Az ilyen jellemzık „állandóság-vizsgálatait” a szerszámgép vonatkozó 

egységeinek elmozdítása alatt kell elvégezni. A fenti példának megfelelıen ilyenkor 

tehát a hossz-szánt mozdítják el teljes lökete mentén vagy annak csak egy szakaszán, 

miközben figyelik a mozgáspálya és a fıorsótengely párhuzamosságának alakulását. Az 

ilyen és ehhez hasonló jellemzık az okai annak, hogy a vonatkozó elıírásokban szerep-

lı geometriai-pontosság vizsgálatokon belül – bizonyos esetekre – mozgás-

vizsgálatokat is értelmeznek. Ezek valójában csak többhelyzetes geometriai vizsgálatok, 

melyeknél a mozgásnak – vagy inkább csak szakaszos, sebességkontrollálatlan elmozdí-

tásnak – kizárólag segédszerepe van, így ezeket a vizsgálatokat nem is sorolhatjuk a 

3.1.3. fejezetben említett 2. számú, gépi-mozgások vizsgálatai közé. 

Említettük már, de ismételten fontosnak tartjuk megjegyezni azt, hogy a szerszámgép 

bármilyen jellegő pontossági vizsgálatát mindig elıkészítı intézkedéseknek kell meg-

elızniük az alábbiak tartalma és sorrendje szerint: 

− A gépnek megfelelı gépalapra, rezgésszigetelı papucsokra történı elhe-

lyezése, szintezése, végül rögzítése; 

− A gép meghatározott részegségei hımérsékletének és kenési állapotának 

az üzemi hıfokra és kenési állapotra emelése elızetes üresjárati mőköd-

tetéssel; 

− A gép elıírt terhelésének elhelyezése és rögzítése az elıírt helyen. 

Végül jelezzük, hogy a szerszámgép geometriai entitásainak (tengelyeinek, felületeinek) 

alakjára, helyzetére és relatív elmozdulásainak pontosságára vonatkozó értelmezési de-
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finíciók, mérési módok és megengedett tőrésértékek mind szabványban rögzítettek 

(részletesebben lásd: 3.7. fejezet). Ebbıl következik, hogy mind a mérendı geometriai 

jellemzık értelmezésének, mind a mérési módoknak és alkalmazott eszközeinek korrekt 

ismerete alapfeltétele a geometriai-pontossági mérések elvégzésének. 

 

3.5.1 „E LTÉRÉS”  MÉRÉSEK 

A következıkben ismertetjük a legfontosabb geometriai-pontossági jellemzıket, vala-

mint ezek mérési módszereit érzékeltetve azt is, hogy magától értetıdınek tőnı dolgok 

mögött esetenként milyen bonyolult értelmezés és összefüggések húzódnak meg. 

3.5.1.1 Az egyenességeltérés mérése 

Beszélhetünk síkfelület (gépasztal, vezeték) és mozgáspálya egyenességérıl és 

egyenesvonalúságáról egyaránt. Mindkét esetben egy referenciavonalhoz képest mérünk 

és értékelünk. A referenciavonalat ráfekvı egyenesnek is nevezzük. Ez egy olyan, a 

valóságos, egyenestıl eltérı vonalszakaszt érintı egyenes, amelyhez képest a vizsgált 

vonalszakasz legnagyobb távolsága minimális. Az alábbi ábra két példán keresztül mu-

tatja be a ráfekvı egyenes vizsgált szakasz képesti elhelyezkedését és az 

egyenességeltérés értelmezését. 

 

57. ábra 

A ráfekvı egyenes elhelyezkedésének két leggyakrabban elıforduló esete 

Látható, hogy az egyenességeltérés a vizsgált vonalszakasznak a ráfekvı egyenestıl 

mért legnagyobb távolsága. Másképp fogalmazva, az egyenességeltérés az az – elıjel 

nélküli, abszolút – számérték, amely azon két, egymáshoz legközelebb álló párhuzamos 

egyenes távolsága, amelyek a vizsgált görbevonalat közrefogják. Amennyiben a vizsgált 

görbevonal mentén nem csak az egyenességeltérés értékére vagyunk kíváncsiak, hanem 

magára a görbevonal valós alakjára, úgy az említett vonalszakasz több pontjában kell 
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elvégezni a – ráfekvı egyeneshez képesti – mérést, így lehetıség adódik a vizsgált gör-

beszakasz közelítı rekonstruálására. A továbbiakban ennek lehetséges kivitelezését mu-

tatjuk be példákon keresztül. 

 

3.5.1.1.1 Az egyenességeltérés mérése hagyományos módon 

Hagyományos méréstechnika (ellenırzı vonalzó, mechanikus tapintó óra) alkalmazása 

esetén nincs mód arra, hogy – a ráfekvı egyenes elızetes ismeretében, amely esetünk-

ben most az ellenırzı rúd – a vizsgált egyenes teljes hosszában kapjunk információt. 

Ezért ilyenkor közelítı méréssel szokás megelégedni. A közelítés ebben az esetben azt 

jelenti, hogy a vizsgált vonalszakasznak csak adott számú diszkrét pontjáról szerzünk 

információt és ebbıl állítjuk elı a vonalszakasz helyettesítı húrsorozatot. Elsı lépésként 

a vizsgált vonalszakaszt egyenlı hosszúságú rész-szakaszokra osztjuk, és minden egyes 

osztáspontban egy, a mérés megkezdése elıtt kinullázott mechanikus vagy digitális mé-

rıórával megállapítjuk a pont és az ellenırzı vonalzó távolságát (58. ábra). 

 

58. ábra 

Egyenességmérés mechanikus mérıórával 

Az ábrából jól kitőnik az ellenırzı vonalzó szerepe: egy adott felületre ráfektetve annak 

– közelítı – ráfekvı egyenesét valósítja meg. Feladata ilyenkor tehát az, hogy a maga 

kis hibájú egyenes alakjával a vizsgált felület helyi hibáinak zavaró hatását a mérési 

eredménybıl kiszőrje, illetve a vizsgált felület általános irányával egyezı vonalat teste-

sítsen meg. Lehetıség van a két szomszédos osztáspontot összekötı húr szögeltérésének 

mérésére is, melyet lejtésmérı mőszerrel, például autokollimátorral végeznek. Ilyenkor 
a két-két szomszédos pontot összekötı húrnak a vízszintessel bezárt iα  szögét határoz-

zuk meg (59. ábra). 
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59. ábra 

Egyenességmérés lejtésmérı mőszerrel 

Megjegyezzük, hogy az ilyen jellegő méréseknél alkalmazott ellenırzıeszközök – pél-

dául esetünkben a vonalzó – karcsúságuknál fogva hibaforrásként szerepelhetnek: haj-

lamosak a sajáttömeg alatti lehajlásra, ráadásul anyagukból kifolyólag érzékenyek a 

hıingadozásra is. Mérés során ezeket figyelembe kell venni. Éppen az említett két hiba-

forrás miatt viszonylag hosszú ellenırzıeszköz nem készíthetı, így a módszer hátrá-

nyaként róható fel, hogy hosszú vonalszakasz egyenességeltérés vizsgálata csak nehéz-

kesen végezhetı el. A lejtésmérés mentes ugyan az elıbb említett problémáktól, azon-

ban ez a módszer is csak közelítıleg, húrszerően képes rekonstruálni egy vonalszakasz 

egyenességeltérést, ráadásul a mechanikus mérıóra által szolgáltatott mérési eredmé-

nyek alapján tőnik könnyebbnek a vizsgált vonalszakasz egyenességeltérésének a szem-

léltetése. Megemlítjük továbbá, hogy mind két módszer esetén felléphet az ún. szubjek-

tív hiba, amely a mérést és leolvasást végzı személytıl ered. Amennyiben számítógép-

hez is csatlakoztatható digitális mérıóra áll rendelkezésünkre, úgy a szubjektív hiba 
megszüntethetı, valamint - 50 min ta / s-es mintavételi frekvencia mellett – folyamatos 

adatrögzítés is lehetıvé válik.  

Az imént bemutatott módszerek hátrányait és nehézségeit teljes egészében lézeres mé-

réstechnika segítségével tudjuk kiküszöbölni, azonban – mint látni fogjuk – ez a techni-

ka sem mentes hátrányoktól. 

 

3.5.1.1.2 Egyenességeltérés mérése lézeres méréstechnika segítsé-
gével 

Mivel az alkalmazott mérılézer-rendszerek digitális kijelzıvel rendelkeznek, így szub-

jektív hiba nem léphet fel. Ellenırzı vonalzóra sincs szükség, mert a ráfekvı egyenest a 

lézernyaláb testesíti meg, így a lehajlási hiba mellett a hıingadozásból származó hibák 

is kiküszöbölıdnek. A kijelzı egység soros porton keresztül csatlakoztatható számító-

géphez, ezért a kijelzın megjelenı értékek számítógépen is megjeleníthetık és tárolha-
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tók, így a vizsgált vonalszakasz egyenességeltérése folyamatosan, nagy pontossággal 

rekonstruálható. A mérés elvét az 60. ábra mutatja. 

 

60. ábra 

Lézeres technika alkalmazása egyenességeltérés mérésére 

A vizsgálandó vonalszakasz két végén egymással szemben helyezik el a két egységet. 

Ezt tekintjük kiindulási állapotnak. A rögzített egység folyamatos lézernyalábot küld a 

másik egység fényérzékeny detektorára. A mérés megkezdése elıtt gombnyomással 

definiáljuk a lézernyaláb által kitőzött irányt, amely így a ráfekvı egyenest testesíti 

meg. Ezt követıen a mozgó egységet a vizsgált szakasz mentén fokozatosan a rögzített 

egység felé mozgatjuk. Mivel a mozgó egység követi a vizsgált vonalszakasz görbülete-

it, így a lézernyaláb becsapódási pontja is elmozdul a detektorfelszínhez képest, így a 

folyamatos mozgatásnak köszönhetıen a rendszerre csatlakoztatott kijelzı egység fo-

lyamatosan jeleníti meg a mozgó egység kezdeti lézernyalábhoz képesti függıleges el-

mozdulásait. Számítógép hiányában a hagyományos méréstechnikához hasonló – húr-

szerő – közelítésre van csak lehetıség. Az alábbi ábra egy ilyen módon elkészített 

egyenességeltérési diagramot mutat. 
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61. ábra 

Húrszerő közelítés lézeres méréstechnikával 

A mozgatható egységet minden esetben egy csúsztatható elemre helyezik. Prizmatikus 

vezetékek mérése esetén a csúsztatható elemnek olyan profillal kell rendelkeznie, hogy 

a prizmatikus vezetékre rá- vagy belehelyezhetı legyen. Lapos vezeték mérése esetén 

célszerő gördülıpapuccsal ellátott felületre erısíteni a mozgatható egységet. A mérés 

megtervezésénél ügyelni kell arra, hogy a mozgatható talpazat hosszmérete a lehetı 

legkisebb legyen a bemérendı hosszhoz képest, ellenkezı esetben ugyanis a rövid sza-

kaszon fellépı egyenességeltérési hibák rejtve maradnak. Az imént vázolt gondolatsor 

érzékelteti a lézeres méréstechnika a hagyományos, mérıórával végzett technikához 

képesti hátrányát, éppen ezért lézeres méréstechnikát nagymérető szerszámgépek vi-

szonylag hosszú – több méteres – felületeinek egyenességeltérés-mérésekor alkalmaz-

zunk! Normál üzemi körülmények között a hagyományos méréstechnika alkalmazása 

rendszerint kielégítı. 

3.5.1.2 A síklapúság mérése 

Síklapúságeltérés-mérés a szerszámgépipar sok területén jelentkezik. Ezek közül két 

területet említünk: egyrészt a munkaasztalok, körasztalok, palettafelületek síklapúságát, 

másrészt a gépnek stabil fekvést biztosító gépalap-felületek síklapúsága. A síklapúságot 

– hasonlóan az egyenességeltéréshez – a vizsgált síkfelület ráfekvı síkja segítségével 
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értelmezzük. A síklapúság tehát a felületnek a ráfekvı síktól mért legnagyobb távolsá-

ga. E fogalommeghatározás alapján a gyakorlatban a következı három eset fordul elı: 

− Homorú felület esetén a ráfekvı sík a felület három legmagasabb pontját 

érinti, 

− Domború felület esetén a ráfekvı sík a felület legmagasabb pontját érinti, 

és párhuzamos a felület három legmélyebb pontjára illeszkedı síkkal, 

− Nyereg jellegő felület esetén a ráfekvı sík a felület két legmagasabb 

pontjára illeszkedik és párhuzamos a felület két legmélyebb pontját ösz-

szekötı egyenessel. 

Értelmezése alapján a síklapúságeltérés gyakorlatban megvalósuló mérése egyenesség-

mérés-sorozatra vezethetı vissza. Az egyenességeltérs-méréséhez hasonlóan a mérése-

ket ebben az esetben is hagyományos vagy modern, lézeres méréstechnika alkalmazásá-

val végezhetjük el. 

Derékszögő négyszögalakú felület esetén a mérést néhány hossz- és keresztmetszet-

ében, illetve az átlók irányában szokás elvégezni az alábbi ábrán látható stratégia szerint 

(62. ábra). 

 

62. ábra 

Derékszögő gépasztal síklapúság vizsgálata 

Az ábrán látható mérési pontokat, ezzel együtt a koordinátahálózatot célszerő ilyenkor 

az asztalba mart – rendszerint egymásra merıleges – T-hornyok mentén kijelölni, és az 
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egyenességeltérés-méréseket e hornyok által kijelölt irányok mentén elvégezni. Ezzel 

szemben például egy nagymérető karusszel eszterga körasztala esetén egyenlı osztá-

sokban elhelyezett, legalább három átmérı és ezek kerülete mentén elhelyezkedı osztó-

pontok által kijelölt sokszögek irányában kell a mérést elvégezni (63. ábra). 

 

63. ábra 

Körasztal síklapúság vizsgálata 

A fent vázolt esetek mindegyikében egyenességmérés történik a koordinátapontok által 

kijelölt – célszerő – irányok mentén. Az egyenességeltérés-méréséhez hasonlóan a mé-

réseket ebben az esetben is hagyományos vagy modern, lézeres méréstechnika alkalma-

zásával végezhetjük el, és ezek eredményeibıl létrehozható a felület – síklapokból ösz-

szeállított – közelítı alakja. Azért közelítı, mert az értékeléshez a vizsgált felületnek 

csak az önkényesen kijelölt, véges számú pontjaiból származik információ. Az ábrák 

alapján érzékelhetı, hogy a síklapúság mérése igen bonyolult feladat, ráadásul munka-

igényes számítási apparátust igényel, ezért a kiértékelést célszerő számítógépre bízni. 

Megmunkálógépek telepítését sokszor ugyancsak síklapúságeltérés-mérés elızi meg 
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[1], [5]. Gépalapok felfekvı felületeinek síklapúságeltérés-mérésével kapcsolatban két 

esetet említünk meg. Amennyiben a szerszámgép négynél több érintkezési pontban fek-

szik fel a gépalap felületére, úgy a síklapúság meghatározását a fenti módszerek alapján 

végezzük. Ilyenkor a mérési pontok hálózatát célszerő úgy megtervezni, hogy tartal-

mazza a gép felfekvési pontjait. Egyszerőbb a helyzet abban az esetben, amikor a gép 

csak négy pontban érinti az alapot. Az alábbiakban bemutatásra kerülı módszer segítsé-

gével lehetıvé válik a szerszámgép billegésének a kiküszöbölése. A mérési pontok há-

lózatát a 64. ábra jeleníti meg. 

 

64. ábra 

Gépalap felfekvı felületének síklapúság vizsgálata 

A mérési pontok ebben az esetben a gép érintkezési pontjai. Felhasználjuk azt, hogy az 

S  síkot egyértelmően meghatározza három, nem egy egyenesbe esı pontja, esetünkben 

az A, B  és C  pontok. A gép negyedik felfekvési pontja elvileg M , és azt kell kimérni, 

hogy ez a pont az imént felvett S  síkhoz képest hogyan helyezkedik el. R  egy önké-

nyesen felvett referenciapont, mely lehetıleg essen az ABCM téglalap súlypontjának 

közelébe. Két, az AR RC−  és a BR RM−  szakaszok mentén elvégzett 

egyenességeltérés-mérést követıen ez meghatározható, az alábbiak szerint. Tegyük fel, 

hogy az AR RC−  szakasz mentén elvégzett egyenességeltérés-mérés eredményeként az 

alábbi értékek születtek (65. ábra). 
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65. ábra 

Egyenességeltérés-mérés az AR RC− szakasz mentén 

A BR RM−  szakasz mentén elvégzett méréseket pedig a 66. ábra tükrözi.  

 

66. ábra 

Egyenességeltérés-mérés az BR RM− szakasz mentén 

Könnyen belátható, hogy az M pont S  síkhoz képesti távolsága a 

 ( )1 2d 2 R R= −  (3.3) 

összefüggésbıl határozható meg. Az is könnyen belátható, hogy negatív elıjelő d  érték 

esetén az M  pont az S  sík „fölött”, ellenkezı esetben pedig az S  sík „alatt” helyezke-

dik el. Mivel a fenti adatok alapján d 0.08mm=  adódik, így esetünkben M  pont az S  

fölött található. Vagyis a telepítésre kerülı szerszámgép M -re esı érintkezı pontját a 

másik három érintkezı ponthoz képest d 0.08mm= -rel rövidebbre kell állítani, és így a 
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gép nagy pontossággal az S  síkba kerül.  

Kérdésként merül fel azonban, hogy az imént definiált S  sík milyen helyzető a tényle-

ges vízszinthez képest. Ennek jellegét kellı pontossággal a következı fejezetekben be-

mutatásra kerülı merılegességi és párhuzamossági vizsgálatok segítségével dönthetjük 

el. 

3.5.1.3 Merőlegességeltérés mérése 

A merılegességeltérés mérésének széles skálája lehetséges aszerint, hogy felületek, 

tengelyvonalak vagy mozgáspályák relatív helyzetének mely kombinációját vizsgáljuk. 

Síkfelületek esetén a vizsgálandó felületet ráfekvı síkjával, ráfekvı egyenesével célsze-

rő helyettesíteni annak érdekében, hogy a síkfelület alakhibáját a mérés ne tartalmazza. 

Ilyenkor az ellenırzıeszköz – amely lehet egy ellenırzılap, ellenırzıvonalzó vagy egy 

derékszög – bázisfelületét közvetlenöl az ellenırzött felületre kell helyezni. Mivel az 

ellenırzı eszközök bázisfelülete pontosabb síkot és egyenest testesít meg, mint maga az 

ellenırzött felület, ezért a pontos sík vagy egyenes a valóságos felületen úgy helyezke-

dik el, mintha az az elméleti ráfekvı felülete lenne. 

Abban az esetben, amikor az ellenırzıeszköz bázisfelülete egy mozgásirányt testesít 

meg, az ellenırzıeszközt valamilyen állítható támasztékkal a mozgásiránnyal párhuza-

mosan kell beállítani. Ez történhet például úgy, hogy a mozgást mőködtetve az ellenır-

zıeszköz alátámasztását addig szabályozzuk, amíg a mozgáspálya két végpontjának 

környezetében az ellenırzıeszközt tapintó mérımőszer azonos kitérést mutat. A továb-

biakban két példát mutatunk be hagyományos, illetve modern lézeres méréstechnika 

által támogatott merılegességeltérés-mérési eljárásra. 

Elsıként egy szerszámgép fıorsónak és az asztal mozgásirányának hagyományos mérı-

eszközökkel végezhetı merılegességi ellenırzését mutatjuk be. Ekkor elıször az állít-

ható támaszokra helyezett ellenırzıvonalzót kell a fıorsó forgástengelyéhez képest me-

rılegesre állítani. Ezt követi a mérés, melynek során az asztalt L  hosszon elmozgatva, 

az A és B  pontokban leolvasott értékek különbsége például 1000mm hosszra vonat-

koztatva adja a keresett eltérést (67. ábra). 
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67. ábra 

Mozgáspálya és forgástengely merılegességének ellenırzése: beszabályozás és mérés 
[1] 

További példaként CNC mellékhajtások mozgáspályáinak merılegességvizsgálatát mu-

tatjuk be lézeres méréstechnika alkalmazása mellett. Ehhez elıször egy gondolati pél-

dán keresztül tekintjük át a méréstechnika merılegességi vizsgálatokhoz nyújtott lehe-

tıségeit. Képezze mérés tárgyát egy téglatest szomszédos DA  és AB  éleinek 

merılegességeltérése. A lézeres méréstechnika azt az elvet használja, mely szerint az 

egyik élhez, mint referenciaegyeneshez képest határozza meg a másik él szöghelyzetét. 

A mérési folyamatot az alábbi ábrán látható módon célszerő elvégezni (68. ábra). 

I’
II

’

 

68. ábra 

Merılegességeltérés mérés lézeres méréstechnikával 
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Jelen esetben a TD-S jelő egység szolgáltatja a folyamatos nyalábot, a TD-M jelő csak 

detektálja azt. Megfigyelhetı, hogy a nyaláb, amíg a TD-M egységbe jut, a pentaprizma 

egységbe 90� -os törést szenved. Az egységek I  és I ′  pozíciói jelölik a kiindulási hely-

zetet. A kiindulási helyzet mellett az egységek minden egyéb új helyzetét gombnyomás-

sal hagyjuk jóvá. Kiindulási helyzetébıl a II  pozícióba mozgatva a TD-S egységet, 

kitőzzük a referencia irányt, majd ezt követıen az I ′  pozícióból a II ′  pozícióba tolva a 

TD-M egységet végrehajtjuk a merılegességeltérés mérését. Az egységek végpozícióit 

az I ′ , II ′  pozíciók jelölik. A mérés eredménye a kijelzın az alábbi sematikus formában 

jelenik meg (69. ábra). 

  

69. ábra 

Merılegességeltérés mérés végeredménye 

Az ábrából kitőnik a derékszögtıl való eltérés jellege (hegyesszög, tompaszög), vala-

mint az eltérés mértéke. Ennek mérıszáma tulajdonképpen a derékszögtıl való eltérést 
adó szög 1000 mm-re vonatkozó tangense, amely kis szögek esetén jó közelítéssel 

megegyezik a kérdéses szög radiánban vett értékével. Megjegyezzük, hogy az ábrán 

feltüntetett A és B értékek a lézeregységek milliméterben értelmezett elmozdulásai, és a 

mérés megkezdése elıtt a mérést végzı személy adja meg a mérıszoftver számára.  

Az imént bemutatott elvet az alábbiak szerint alkalmazhatjuk CNC mellékhajtások 

merılegességeltérésének mérésére. Tekintsük az alábbi ábrát, amely egy fúró-maró 

megmunkálóközpont szánrendszerét mutatja, és ahol az X, valamint az Y irányú elmoz-

dulásokat megvalósító szánok mozgáspályáinak merılegességeltérését kell megmérni 

(70. ábra).  
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70. ábra 

Mellékhajtások mozgáspályáinak merılegességeltérés vizsgálata 

A 68. ábra helyzetei ebben az esetben a következık: a kiinduló helyzetet az ábra mutat-

ja. A referenciaegyenes kitőzése az X-szán pozitív irány mentén, „A” hosszon történı 

elmozgatásával valósul meg. Ezt követi a Z-szán pozitív irányba, „B” hosszon történı 

elmozgatása, és a kijelzın azonnal megjelenik a 69. ábra sémájához hasonló végered-

mény. A szánok mozgatása lassú gépi elıtolás segítségével történjen az esetleges rezgé-

sek kiküszöbölése miatt. Hagyományos esztergagépek hossz- és keresztszánjainak köl-

csönös helyzete is meghatározható az említett módon, ilyenkor a szánok mozgatása 

kézzel történik. 

 

3.5.1.4 Párhuzamosságeltérés mérése 

Az alkalmazott mérési elvek megfelelnek az elızıfejezetben ismertetett elvekkel: ebben 

az esetben is – a valódi helyett – ráfekvı felületek és ráfekvı egyenesek kölcsönös 
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helyzetét vizsgáljuk, melyeket ellenırzıeszközök testesítenek meg. Ezek közül az egyi-

ket referenciaentitásként kezeljük és ehhez viszonytjuk a másik elem helyzetét. Szer-

számgép-vizsgálatok során szánvezeték-párok, mozgáspálya-párok és síkfelület-párok 

párhuzamosságeltérés-mérése szokott felmerülni. A lézeres mérési elv megegyezik a 

merılegességvizsgálatok során bemutatott elvvel, azzal a különbséggel, hogy jelen 

esetben a két lézeresegység elmozgatása nem egymásra merıleges, hanem egymással 

párhuzamos irány mentén történik. Az egységek elrendezését az alábbi ábra mutatja, és 

amely alapján a mérés kivitelezése könnyen elképzelhetı. 

 

71. ábra 

Szánvezetékek párhuzamosságeltérés vizsgálatának elve lézeres méréstechnika segítsé-
gével 

Az egységek ábrán feltüntetett helyzete a mérés kiindulási állapotát mutatja, melyet a 

kezelıpult megfelelı billentyőjének lenyomásával érvényesítünk. Ezt követıen a TD-M 

egységet a vizsgált hossz másik végpontjába mozgatjuk. Ezt az új helyzetet ismételten 

egy billentyő lenyomásával érvényesítjük. Végül a TD-S egységet is a vizsgált hossz 

másik végpontjába, a TD-M egységhez közel mozgatjuk, amely helyzet megfelel a fenti 

ábrán vázolt kiindulási pozíciónak, és gombnyomást követıen elıáll a mérési ered-
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mény. A párhuzamosságtól való eltérés ebben az esetben is 1000 mm-re vonatkozó 

szögtanges formájában jelenik meg. 

Fordítsuk figyelmünket egy hagyományos méréstechnikát alkalmazó, normál üzemi 

körülmények között is gyakran végzett vizsgálat felé. Ennek során egy szerszámgép 

fıorsójának a gépasztal felületéhez viszonyított párhuzamossági eltérésének mérését 

mutatjuk be. A mérés elrendezését a 72. ábra mutatja. 

 

72. ábra 

Párhuzamosságeltérés vizsgálata hagyományos mérıeszközök segítségével [1] 

A mérési bázist megtestesítı ellenırzıvonalzót közvetlenül a gépasztalra helyezzük, az 

orsót pedig radiális ütés szempontjából középhelyzetbe állítjuk. Az A és B pontokban 

megállapított mőszerkitérések különbsége ekkor az asztal egyenességeltérésének és az 

orsóba fogott ellenırzıtüske radiális ütésének befolyásától megtisztított 

párhuzamosságeltérését adja. Amennyiben az ellenırzıvonalzó felfekvı felületeinek 

párhuzamossági hibája nem elhanyagolható, úgy a vonalzó végeinek felcserélésével ez a 

hiba kompenzálható. 

3.5.1.5 Köralakhűség és hengeresség vizsgálata 

A köralakhőség és a hengeresség olyan pontossági jellemzık, melyek a gépek fı egysé-

geinek geometriai pontosságára és a megmunkálási pontosságra egyaránt értelmezhetık. 

A köralakhőséget egy referenciagörbéhez, az ún. ráfekvı körhöz képest értelmezzük, 

amely külsı felület esetén az a legkisebb kör, amely a vizsgált profilt kívülrıl, belsı 

felület esetén pedig az a legnagyobb kör, amely a profilt belülrıl érinti. A köralakhőség 

mérıszáma pedig e ráfekvı köröktıl mért legnagyobb sugárirányú eltérés (73. ábra, 

ahol δ  jelöli a köralakhőséget). 
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73. ábra 

A köralakhőség értelmezése 

Mérésére különleges berendezéseket használnak, amelyeken vagy egy igen pontos 

csapágyazásban megvezetett tapintó járja körül a vizsgált profilt vagy a vizsgált munka-

darabot hordozó precíziós csapágyazású körasztal fordul el az álló tapintó elıtt. A mérı-

tapintó jelének feldolgozása számítógépes. 

Referenciaként szokás még alkalmazni a vizsgált szelvény regressziós körét, azt a kö-

zépkört, amelyhez képest az eltérések négyzetösszege minimális, és amely a számítógé-

pes adatfeldolgozás elterjedését követıen vált szélesebb körben alkalmazottá. A kör-

alakhőség közelítı meghatározása koordináta-mérıgép segítségével is elvégezhetı úgy, 

hogy a vizsgált szelvény meghatározott számú pontja koordinátáinak mérésébıl indul-

nak ki, majd szoftveresen értékelik ki a mérést és állítják elı a profil közelítı alakját. 

A hengeresség összetett jellemzı, mértéke több elembıl tevıdik össze: 

− A keresztmetszetek köralakhősége, 

− Az alkotók egyenessége, 

− Az alkotók párhuzamossága. 

Így a henger pontosságának minısítését többnyire ezeknek a jellemzıknek a meghatá-

rozásán keresztül végzik. A hengeresség másfajta értelmezése egyszerőbbé teszi az elı-

zı, bonyolult mérési eljárást. Ehhez tisztázni kell a ráfekvı henger fogalmát. Ennek 

értelmezése megegyezik a köralakhőség értelmezése során bevezetett ráfekvı kör ér-

telmezésével. A ráfekvı henger hagyományos értelmezése mellett itt is bevezették a 

regressziós henger fogalmát, melyet az elızıekhez hasonlóan a legkisebb négyzetek 

módszerével állítanak elı. A ráfekvı henger ismeretében a hengeresség már könnyen 

értelmezhetı: a hengerességi eltérés a referenciahengertıl mért legnagyobb sugárirányú 

eltérés. 

A hengeresség normál koordináta-mérıgépen is megmérhetı, és ezt követıen adódik a 
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közelítı hengeres felület jellege. A gyakorlat számára gyakran elegendı, ha ismerjük a 

henger hossz-szelvényének alakulását. Ez különbözı átmérık mérési sorozata alapján 

állítható elı, speciális esetei pedig az alábbi ábrán láthatók. 

 

74. ábra 

A hosszmetszetben vizsgált hengeresség-eltérés különleges esetei 

Az imént bemutatott eltérés-jellegő geometriai pontossági vizsgálatok mellett számos 

egyéb, ilyen jellegő vizsgálat is létezik. Említhetjük például a furathelyzetek vizsgálatát, 

a fıorsó-szegnyereg viszonyának vizsgálatát, különbözı mozgáspályák irányának és 

forgástengelyek helyzetének vizsgálatát, a kúposság vagy kúptól való eltérés vizsgálatát 

stb., melyek elveit, környezeti elıírásait és méréstechnikai hátterét a 3.7. fejezetben fel-

sorolásra kerülı szakszabványok tartalmazzák. 

3.5.2 ÜTÉSVIZSGÁLATOK  

Az ütésvizsgálatokat azért tárgyaljuk külön fejezetben, mert ezek jellemzıen egy szer-

számgépi fıegység, a fıorsó és a fıorsó által hordozott szerszám- vagy munkadarab-

befogó-készülék mőködési jellemzıinek minısítésére szolgálnak. 

 

3.5.2.1.1 Radiális ütés vizsgálata 

Ezt a fajta vizsgálatot elıfeszített gördülıcsapágyazással ellátott orsók esetére mutatjuk 

be. Ekkor ugyanis az üzemi fordulatszámon való forgás és a kézi körülforgatás a forgó 

orsó hasonló viselkedését eredményezi. Egy ilyen mérés vázlata az alábbi ábrán látható. 
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75. ábra 

Forgástengely közelítı radiális ütésmérése 

A mérés során az orsót négyszer forgatják körbe szakaszosan, és minden egyes helyzet-

ben - 45� -onként – leolvassák a mérés elején kinullázott mérıórák által mutatott értéket. 

Minden egyes pozícióhoz négy leolvasott érték tartozik, és képezik ezek számtani átla-

gát. Ezeket az átlagokat egy célszerően választott polárkoordináta-rendszerben ábrázol-

ják az alábbi ábrának megfelelıen. 

 

76. ábra 

A közelítı radiális ütésmérés kiértékelése 

Elıállítják az így kapott sokszög legnagyobb körülírható és legkisebb beírható koncent-

rikus köreit, és ezek rádiusz-különbsége jelenti a forgó orsó radiális ütését (δ ). 

Bonyolultabb a helyzet olyan esetekben, amikor a forgó orsó nem elıfeszített gördülı-, 

hanem például siklócsapágyazású. Ilyenkor az orsó kézi és gépi forgatás esetén más-

képp viselkedik. Gépi forgatáskor, például üzemi fordulatszámon a fıorsó forgásten-

gelyének jelentıs mértékben változik a helyzete. Ilyen esetek vizsgálata megtalálható 

például [1]-ben. 
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3.5.2.1.2 Forgástengely axiális ütése és homlokütés mérése 

Ilyenkor axiális ütésen a forgástengely vonalában kijelölt pont forgás közbeni tengely-

irányú elmozdulását értjük. Ennek kimérését úgy oldják meg, hogy az orsó tengelyvona-

lában elhelyezett sík- vagy gömbvégő ellenırzı tüske helyzetét mérik többnyire mérı-

órával az orsó forgatása közben. A mérés gépi vagy kézi körülforgatás mellett hajtható 

végre. 

Ezzel szemben a homlokütés egy összetett jellemzı, melyet a homlokfelület alakeltéré-

sének, a homlokfelület merılegességi eltérésének és a forgástengely axiális ütésének 

együttes jelenléte okoz (77. ábra). 

  

77. ábra 

A homlokütés összetevıi 

Függ továbbá attól is, hogy a mérést a homlokfelület mely sugarán végezzük. Ráadásul 

egy kerület mentén elhelyezkedı pontokban is mérhetünk eltérı ütésértékeket. Ezért 

homlokütés-méréskor több – egymáshoz képest rendszerint 90� -ban elhelyezett – kerü-

leti ponton kell a homlokütést mérni és az így kapott értékek közül a legnagyobb a mér-

tékadó (78. ábra). 

 

78. ábra 

A homlokütés mérése 

Az imént bemutatott ütésmérések mellett a forgástengely helyzetállandósága is nyomon 

követhetı mérések útján. Erre azért van szükség, mert a forgástengely helyzetét nem 
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csak forgás közben változtatja, hanem egyéb – például fordulatszám, idı, hımérséklet – 

hatására is módosul. Ezzel kapcsolatban a szakirodalomra utalunk [1]. 

 

3.5.3 AZ ÜRESJÁRATI SZERSZÁMGÉPI -MOZGÁSOK PONTOSSÁGÁNAK 

VIZSGÁLATAI  

A „szerszámgépi-mozgások” fogalma alatt a gépek irányított pozicionálásának egyedi 

mozgásait, valamint összetett mozgásfolyamatát értjük. A mozgások pontossága közvet-

lenül kihat a munkadarab gyártási minıségére. 

Vizsgálatok során a gépi mozgások kisebb részben üresjárati – terhelés nélküli – szán-

pozícionálási mozgásként, nagyobb részt terhelés alatti forgácsoló pozícionálási moz-

gásként valósulnak meg. A pozícionálás mindig dinamikus folyamat, így a mozgáspon-

tosságot mindkét esetben a szerkezet merevsége, a tömegerık és az elıre definiált for-

gácsoló erık befolyásolják. 

Mivel az elıre definiált forgácsolási erıviszonyok megvalósítása többlet méréstechnikai 

problémával jár, ezért az üresjárati és a terheléses mozgáspontossági vizsgálatokat cél-

szerő külön fejezet során tárgyalni. A terheletlen gépen elvégzett mozgáspontossági 

vizsgálatokat jelen fejezetben a „klasszikus” geometriai pontossági vizsgálatokkal 

együtt tárgyaljuk. A forgácsolás közbeni mozgások pontosságának megítélésére vonat-

kozó közvetett módszerek rövid áttekintését a 3.6. fejezetben végezzük el. 

Az üresjárati pozicionálások pontosságát alapvetıen négy jellemzı együttesen szabja 

meg. Ezek a következık: 

− A szerszámgép geometriai pontossága; 

− A pozicionáló-hatómővek helyzetszabályozásának követési pontossága; 

− A koordináta-hajtásokat összekapcsoló pálya-interpolációk pontossága; 

− A gép saját tömegdinamikai merevsége. 

A szerszámgép mozgáspontosságát e négy összetevı együttes eredményeként létrejövı 

értékek minısítik, melyek mőszeres vizsgálatokkal nyerhetık. Megkülönböztetünk ele-

mi és összetett mozgáspontossági vizsgálatcsoportokat. 

 

3.5.3.1.1 Az elemi mozgáspontossági vizsgálatok 

Ilyen vizsgálatok alatt az ún. egy-koordinátás pozicionálási vizsgálatokat értjük, melyek 

elsısorban pont- és szakaszvezérelt CNC gépeknél alkalmazottak. Három alapvetı 

vizsgálattípus alkotja e vizsgálatcsoportot: 
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− A mozgás-egyenletesség vizsgálat (kis-sebességő szánmozgások esetén 

pl. az akadozva csúszás – stick-slip – kimutatása); 

− A kis-elmozdulású pozicionálás vizsgálata; 

− A mozgásirány-váltás vizsgálata. 

Látható, hogy a CNC-gépek pozicionálási pontossága összetett jellemzı, Ezek a vizsgá-

latok eredendıen a lineáris elmozdulásokra értelmezettek, alkalmazhatók azonban foly-

tonos forgómozgásokra, valamint merev-osztószerkezet-nélküli diszkrét osztó-

pozícionálási mozgásokra is. A vizsgálati paraméterhalmaz értékeit a gép vizsgált egy-

ségének több, a gép munkaterének különbözı pontjára való adott bejárási stratégia sze-

rint megismételt helyzetbeállításának adataiból, számítással lehet meghatározni. Az 

alábbi ábra néhány bejárási stratégiát mutat be (79. ábra). 

 

79. ábra 

Bejárási stratégiák elemi pozicionálási vizsgálatok elvégzéséhez [1] 

Ezek közül leginkább a sorbavevı eljárás terjedt el, melynek során a mozgó egység a 
kiinduló helyzetbıl ( )A  elindulva rendre bejárja a k 1,2,...,m=  jelő mérési helyzetet, 

majd az m-ediken túlfutva fordított sorrendben jut vissza A-ba. 

Az egyes stratégiák alkalmazását a mérés egyéb körülményei döntik el: például stabil 

hıállapot esetén mindhárom stratégia alkalmas az üresjárati pozícionálási pontosság 

megítélésére, instabil hıállapot esetén azonban a sorbavevıt célszerő alkalmazni, a má-

sik kettı alkalmatlan. 

A bejárás során az egyes pozíciókban rögzített mérési értékeket – terjedelem-, átlagter-

jedelem-, valamint szórásszámítás alapján – statisztikai eszközökkel dolgozzák fel. 

Az elemi pozicionálási hibák a gép mérırendszerének és vezérlésének a hibáiból adód-

nak, és lényegében a mérırendszer tengelyében érvényesek. A munkatér egyéb pontjai-

ban ezek az értékek torzulnak, egy megmunkálóközpont esetén például: 

− Mindhárom koordinátairányban két-két síkban lehetséges mozgásegye-

nességi eltérések; 
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− Mindhárom koordinátatengely mentén három-három tengely körül lehet-

séges szögelfordulások; 

− A koordinátatengelyek merılegességi eltéréseinek következtében. 

Meghatározva tehát a hibaelemek függvényeit, a hibaösszegzı számítás számítógéppel 

elvégezhetı. Egy ilyen számítás grafikus szemléltetését mutatja a 80. ábra. 

 

80. ábra 

A szerszám által bejárt sík torzulása egy megmunkálóközpont esetében 

Megfigyelhetı, hogy az hibaelemekbıl adódó folytonos, kettıs pontvonallal jelölt hiba-

vonalak a szélek felé egyre növekvı torzulást mutatnak. 

 

3.5.3.1.2 Összetett mozgáspontossági vizsgálatok (interpolációs 
vizsgálatok) 

E vizsgálatok már feltételezik az elıírt egy-koordinátás mozgásvizsgálatok korábbi el-

végzését és elfogadható eredményeit. A jelenleg érvényben lévı nemzetközi szabvá-

nyok terhelés nélküli esetre csak két-koordinátás, azaz síkbeli pályapozícionálási pon-

tossági vizsgálatokat definiálnak, melyek az alábbiak: 

− Körpálya-vizsgálat; 

− „Sarok”-vizsgálat. 

A körpálya-vizsgálat a mőködés-kapcsolt koordináta mozgásirányok merılegességi 

hibáját, a koordináták hajtásainak követési hibáját, valamint az elektronika interpolációs 

hibáját egybeolvasztva minısíti, a szerszámgépszán egy kitüntetett pontjának körszerő 
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mozgása alapján. A vizsgálat során elıállított a pályagörbe körtıl való eltérését a 81. 

ábra mutatja. 

x

y

R

r

P1

P2

 

81. ábra 

A pályakövetési hiba értelmezése 

Az ábrán megfigyelhetık a programozott 1P  és a ténylegesen létrejövı 2P  pontok. Ezek 

eltérése az ábrán jelzett hibavektorral jellemezhetı, melynek csak a hibaokok elemzése 

szempontjából van jelentısége. 

A megmunkálás pontossága szempontjából gyakorlati jelentısége magának a generált 

körnek, a programozott körtıl való eltérésnek, vagyis annak a ∆  sugárirányú hibának 

van, amely a gyakorlatban megvalósuló r  és a programozott R  sugarak eltéréseként 

adódik. A körpálya-vizsgálatok a ∆  hiba meghatározására irányulnak. Jellegzetes kör-

pálya-vizsgálati diagramot mutat be a 82. ábra. 
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82. ábra 

A körpálya-vizsgálat eredménye 

Az ábrán megfigyelhetı, hogy 

− irányváltáskor jellegzetes ugrások lépnek fel; 

− ehhez járul a körpályának negyedkörön belüli alakhibája; 

− a körpálya megismétlésekor szóródás jellegő hiba lép fel. 

A fenti hiba hosszabb idın át történı megfigyelése során információ nyerhetı a körpá-

lya középpontjának idıbeli stabilitásáról. 

„Sarok”-vizsgálati teszttel a mőködés-kapcsolt koordináták hajtóegységei merıleges 

mozgásirány-váltásának hibáját (a „túllendülés” mértéke), és pozíciótartásuk hibáját (a 

„kibillenés” mértékét) mérik. A sarokpálya-teszt egy két-koordinátára kibıvített pozici-

onálási vizsgálat. 

A fenti vizsgálatok elvégzéséhez különleges célmőszer és mérıszoftver (pl. Heidenain, 

Renishaw, API 5D Laser Ballbar) szükséges. 

3.6 A megmunkálási pontosság vizsgálata 

Ilyen vizsgálatok során a szerszámgépen legyártott munkadarabok ellenırzése szolgáltat 

információt a gép pillanatnyi állapotáról. A gép és a munkadarab állapota közötti össze-

függés azonban mégsem ilyen egyértelmő. A szerszámgép a forgácsolás-technológiára 

alapozott gyártási folyamat legfontosabb eszköze. Gyártási bizonytalanságát az alábbi 

tényezık befolyásolják: 

− A szerszámgép jellemzıi, aktuális állapota; 
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− A gyártási eljárás jellemzıi, technológiai segédeszközei; 

− A munkadarab specifikus jellemzıi; 

− A gépkiszolgálás minısége, körülményei; 

− A munkadarab megítélésének módszere, eszközei, megbízhatósága. 

Látható, hogy a szerszámgéppel elıállított munkadarabokon fellépı méret-, alak- és 

felületminıségi eltéréseknek nem egyedüli okozója a szerszámgép. Következésképpen a 

gép megmunkáló-pontosságának megítélése sem a termék-munkadarabok, sem pedig az 

un. próbadarabok bevizsgálása által nem hozhat egyértelmő eredményt. Emiatt a szer-

számgépek megmunkáló-pontosságának vizsgálata és minısítése kevés számú, egysze-

rősített formai kialakítású próbadarab elıírt típustechnológiával történı megmunkálásá-

val és méreteltéréseinek mőszeres mérésével valósul meg. 

 

3.6.1 PRÓBAMUNKADARABOK ÉS AZOK MEGMUNKÁLÁSA  

A megmunkálási pontosságot próbamunkadarabok megmunkálásával és azok beméré-

sével vizsgáljuk. Annak érdekében, hogy a megmunkálási próba elsısorban a szerszám-

gép hibáit mutassa ki, a próbamunkadarabok megválasztása, a próbamegmunkálás fel-

tételeinek kiválasztása és a próbamegmunkálás végrehajtása különös figyelmet érdemel. 

A próbamunkadarabok alakját és méreteit úgy kell megválasztani, hogy 

− A próbafelületek feleljenek meg az adott gépen lehetséges valamennyi 

megmunkálási módnak; 

− A próbamunkadarab befogása kellıen stabil legyen; 

− A próbamunkadarabok tömege a lehetı legkisebb legyen. 

További szempont, hogy a próbafelületek mérete minél kisebb legyen. Ezt az indokolja, 

hogy a próbamegmunkálás eredményében a szerszámkopás is jelentkezik, melynek 

mértéke viszont a megmunkált próbafelület nagyságától is függ. Ennek érdekében a 

próbafelületet beszúrásokkal, könnyítésekkel lehet csökkenteni addig a határértékig, 

hogy a megmaradó próbafelület a megbízható mérés lehetıségét még biztosítsa. A be-

szúrások könnyítések lehetıvé teszik a próbamunkadarabok ismételt felhasználását ad-

dig a határértékig, amíg a beszúrás, könnyítés a próbafelület ismételt megmunkálása 

miatt el nem tőnik. 

Anyagtakarékossági okok indokolhatják a szerelt kivitelő próbamunkadarabok készíté-

sét. Ezek a próbamunkadarab megmaradó alaptestére rögzített győrőkkel, lécekkel, per-

selyekkel alakíthatók ki. A megmunkálási ráhagyás elfogyasztása után ekkor csak eze-

ket a betéteket kell kicserélni. 
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Az ilyen szempontok figyelembevételével készített próbamunkadarabokra mutat be két 

példát a 83. ábra. 

DD
1

D
1

DD
1

 

83. ábra 

Jellegzetes próbamunkadarab kialakítások [1] 

Rendkívül fontos a próbamunkadaraboknak a próbamegmunkáláshoz való elıkészítése. 

Az egyes munkadarabok azonos ráhagyása miatt célszerő például elımunkált próbada-

rabokat alkalmazni. Ugyanez vonatkozik a felfogó-tájoló felületek alak- és helyzettőré-

seire is, annak kiküszöbölése érdekében, hogy a rögzítı erı lényeges deformációkat ne 

tudjon elıidézni. Fontos továbbá, hogy a próbadarabok megmunkálása, az un. próbafor-

gácsolás simító megmunkálás legyen. Ezzel a megmunkálásban résztvevı rendszer ru-

galmasságának hatását zárhatjuk ki a próbaforgácsolás eredményébıl. A vizsgálat rep-

rodukálhatósága érdekében szükséges, hogy a próbaforgácsolás technológiai jellemzıit 

a mérési dokumentáció kellı részletességgel tartalmazza. 

 

3.6.2 PRÓBAMUNKADARABOK ELLEN İRZÉSE 

A próbamunkadarabok ellenırzı mérését – nagymérető szerszámgépek vizsgálatától 

eltekintve – általában a próbamunkadarabnak a géprıl való lefogás után, a szerszámgé-

pen kívül kell elvégezni. Méréssel ellenırzik általában a próbafelületek 

− Méretét, méretszóródását; 

− Alak- és helyzeteltéréseit; 

− Felületi érdességét. 

A mérések zöme hosszméréstechnikai feladat, vagy a gépek geometriai pontosságának 

vizsgálatával kapcsolatban ismertetett mérések egyike vagy azok közül néhány. 
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A továbbiakban az NC-gépek megmunkálópontossága vizsgálatának néhány, széles 

körben elterjedt módszerét ismertetjük röviden. 

 

3.6.2.1 NAS-tesztek 

Ezeket a vizsgálatokat az amerikai National Aerospace Standard (NAS) elıírásai szerint 

végzik. Háromtengelyes gépek megmunkálási pontosságának komplex ellenırzésére 

szolgál az alábbi ábrán bemutatott munkadarab (84. ábra). 

 

84. ábra 

Munkadarab NAS-teszthez 

A munkadarabon négyszögmarás, körmarás, 05 -os lejtı marása és 0,125 / 300 mm-es 

igen alacsony lejtı marása minden koordinátairányban elıfordul. Megmunkálást köve-

tıen ellenırzılapra helyezve bemérik a próbafelületek alak- és helyzetpontosságát, és 

ennek alapján minısítik a gépet. 

 

3.6.2.2 Megmunkálóközpontok vizsgálata 

A próbamunkadarab 12 lépcsısfuratot tartalmaz, az alábbi ábra szerint. 
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85. ábra 

Lépcsısfuratos próbamunkadarab [1] 

Minden egyes furat esetén úgy történik a helyzetbeállítás, hogy a gépet elıször referen-

ciapontra állítják, majd ezt követıen csak az adott furatra. A ciklusban valamennyi fura-
tot 1D  átmérıre fúrják fel, majd a továbbiakban minden egyes ciklus során az azonos 

átmérıjő lépcsıket. Így minden furat 5-5 koordinátamérési eredményt ad, ami lehetıvé 

teszi a statisztikai értékelést. 

A lépcsıs furatok alkalmasak arra is, hogy segítségükkel a furatmélység irányába is 

értékeljenek. Ekkor azonban célszerő minél kevesebb X  és Y  irányú mozgással meg-

terhelni a furattengely-irányú helyzetreállást, ezért ilyenkor a furatok bejárása egymás 

után történik. 

 

3.7 Szerszámgépek pontossági vizsgálatával kapcsolatos forrás-
dokumentációk 

A szerszámgépek pontossági vizsgálatának elsı átfogó dokumentumát Schlesinger al-

kotta meg. Az 1927-ben megjelent mő évtizedekig útmutatást jelentett ezen vizsgálatok 

kivitelezéséhez. Könyvének bevezetıjében méréstechnikai útmutatásokat adott, majd a 

legfıbb szerszámgéptípusokra összefoglalta a kapcsolódó méréseket és az azokhoz tar-

tozó tőréseket. Schlesingernél nagyobb hangsúlyt helyezett a megmunkálási pontosság 

vizsgálatára Salmon, aki francia nyelvterületen az 1950-es évek végéig szinte kizáróla-

gosan használt vizsgálati könyvben foglalta össze az elvégzendı méréseket és a megen-

gedett tőréseket [1]. 



   

 

 98 

Napjainkban az elızıek során ismertetett szerszámgépvizsgálati mérések kivitelezése-

kor az alábbi forrásdokumentációkra érdemes támaszkodni: 

− Hagyományos szerszámgép-viszgálatokat megfelelı részletességgel elı-

író szabványok (ISO, EN, DIN, ANSI, JIS, új MSz kiadások); 

− Egyes nemzeti mőszaki irányelvek (pl. német: VDI, VDMA, VDE, 

DGQ, amerikai: AMT, ASME, ASTM); 

− Szakcikkekben megfogalmazott ajánlások (pl. CIRP Ann., Int. J. of 

Mach. Tools & Manuf., Prec. Engineering); 

− Oktatási, szakképzési anyagok (német REFA és magyar HEFOP kiad-

ványok). 

A témára vonatkozó érvényes magyar nyelvő szabványok csak kis számban hozzáférhe-

tık, mivel: 

− Az elmúlt évek során a szerszámgépészeti tárgyú magyar szabványok 

90%-át a MSzT hatálytalanította, ezek ISO és EN megfelelıinek pótlása 

még folyamatban van; 

− A már részben megújult MSz szabványdokumentációk – elterjedtségük 

hiányában – csak körülményesen és nagyon költségesen hozzáférhetık; 

− A még hatályban lévı MSz szerszámgép-vizsgálati szabványok csak 

szerszámgép kibocsátási elıírásokat tartalmaznak, vagyis karbantartási, 

diagnosztikai célzatú mérési módszerekre nem utalnak. 

Magyar nyelvő forrásdokumentáció hiányában a vizsgálati feladatokat célszerő nemzet-

közi (ISO) és a megfelelı korszerő német (DIN) szabványokra alapozni. 
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