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1. fejezet - A finommechanikáról
általában
1. A finommechanikai szemlélet
Az olvasóban − logikusan − felmerülhet a kérdés, miért is van szükség finommechanikai szemléletre, miben is
különbözik a finommechanika tudományterülete a klasszikus mechanikától. A finommechanika kialakulása
nagyjából a múlt század elejére esik, bár a kezdetek jóval korábbra nyúlnak vissza. A dolog lényege a
méréstechnikához kötődik, ugyanis az ipari fejlődés során hamar jelentkezett az igény, hogy a termelés során
mérni, ellenőrizni is kell. A méréshez azonban másfajta követelményeket kellett teljesíteni, mint a termékek
előállításához. Ez az igény adott nagy lökést a finommechanika kifejlődésének.

2. A finommechanika fogalma
A finommechanika fogalmára egyetlen, minden sajátosságot figyelembe vevő meghatározás nincs. Ennek
ellenére jól körül tudjuk határolni a finommechanika területét, ha a következő három meghatározást vesszük
figyelembe akár külön-külön, akár együttesen értelmezve azokat. A meghatározások a következők:
a) A finommechanikai szerkezetek úgy jellemezhetők, hogy bennük a jelfolyam zavarmentes továbbvezetése
veszi át a gépészeti berendezésekben elsődlegesen vizsgált energiafolyam veszteségmentes továbbvezetésének
feladatát (pl. mechanikus mérőműszerek).

Így a gépészetben általánosan fontos hatásfok
a meghatározó.

helyett a finommechanikai szerkezetekben a

viszony

b) A finommechanikai szerkezetek az ember szellemi tevékenységét vannak hivatva megkönnyíteni, illetve az
emberi érzékszervek érzékelési területének kiegészítésére szolgálnak (pl. mikroszkóp). Cél lehet olyan fizikai
paraméter mérése is, amelynek észlelésére nincs érzékszervünk (pl. radioaktív sugárzás, villamos áram,
mágneses térerősség).
c) A finommechanika apró, kisméretű tárgyakat állít elő nagy méretszabatossággal (pl. mechanikus óra). A nagy
méretszabatosság viszonylagos, mivel a felületi érdesség az alkatrészek méreteinek tartományába eshet.
A gyakorlati besorolás céljára, ahol erre van szükség, a finommechanikához sorolunk egy terméket, ha az alábbi
jellemzők többsége jellemző rá:
• Kis méretek
• Szabatos (precíziós, esetleg ultraprecíziós) kivitel
• Általában mechanikai struktúra
• Jelátvitel (információtovábbítás) az elsődleges funkció
• A méreteket a környezeti, a gyártási körülmények határozzák meg, és nem a szilárdsági viszonyok. (A
működési terhelések általában elhanyagolható nagyságrendűek. Kivéve pl.: optikai pad deformációra
méretezése!)
• Feladatánál és jellegénél fogva a finommechanikai szerkezet tervezése az általános gépészettől eltérő, új
szemléletmódot igényel.

3. A finommechanikai gyártmányok felépítése
Egy finommechanikai berendezés vagy termék általában összetett felépítésű. Elkészítési szempontból alapvető,
legelemibb alkotóeleme az alkatrész. Az alkatrész olyan elem, ami önálló feladatot lát el, és további bontása már

1
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A finommechanikáról általában

feladatának ellátását gátolná meg. Alkatrész pl.: egy műszer mutatója, egy ellenállás, egy csavaranya, egy
emelőkar stb.
Az alkatrésznél összetettebb, de vele rokon a szerkezeti elem, vagy építőelem, ami önálló alapfeladatot ellátó,
néhány alkatrészből álló együttes. Ilyen lehet egy csapágy, egy tengelykapcsoló, egy fogaskerékpár, vagy egy
egyenes vezeték.
Több szerkezeti elemet magába foglaló, meghatározott feladatot vagy feladatsort ellátó együttest neveznek
modulnak vagy szerelési egységnek. Ez utóbbi elnevezésváltozatot az indokolja, hogy ezeket önállóan, külön
szerelik össze, majd végszereléskor egységként építik be egy berendezésbe vagy gyártmányba. Példaként
szolgálhat egy meghajtóegység, ami pl. állhat egy szervomotorból, egy vele összeépített tachogenerátorból és
egy fogaskerék-hajtóműből. Meg kell jegyezni, hogy egy modul nagyon összetett is lehet, lényeges jellemzője,
hogy önálló egységként egy nagyobb együttes elemeként (részrendszereként) kezelhető.
A következő lépcső, mint ez fentebb már szóba került, a berendezés, a készülék. (A gyártástechnológiában
használt befogó-, megmunkáló- stb. „készülék” másik kategória.) A berendezés általában összetett feladatot lát
el, gyakran átállítható más – rokon – feladatra, vagy működési tartományra.
Példaként említhető egy adogatótáras vagy karusszeles diavetítő, egy szalagos adatrögzítő, DVD-meghajtó stb.
Az említett berendezések egy nagyobb együttesben (rendszerben) modul szerepet is betölthetnek, attól függően,
hogy hol jelöljük ki az éppen szintetizált rendszer határait.

4. A kis méretek hatása
Mint azt a bevezetőben említettük, minden finommechanikával foglalkozni kívánó szakember első kérdése
lehet, hogy mi a különbség a finommechanika és a klasszikus mechanika között, azaz a finommechanika
valóban annyira különbözik-e a mechanikától, hogy külön tudományágnak tekintsük. E kérdésre természetesen
igen a helyes válasz, nem kell mást tennünk, mint áttekintenünk a műszaki fejlődés utolsó évszázadait. Mert mi
is történt a finommechanika kialakulásának szempontjából az elmúlt évszázadban? Az első jelentős fázis a múlt
század első harmadában azoknak az eszközöknek nem is annyira a megjelenése, mint inkább az elterjedése volt,
amelyek a gépészethez, a mechanikához álltak közel, de a hagyományos gépészethez viszonyítva ezeket az
eszközöket nem energiatovábbításra, hanem mérési feladatokra használták. Megjelent az igény olyan
eszközökre, amelyek feladata a jel minél hibamentesebb továbbítása és feldolgozása lett, esetleg az ember
szellemi tevékenységét hivatottak megkönnyíteni vagy érzékszerveink mérési tartományát kiterjeszteni.
Teljesen logikusan következett az az igény, hogy olyan eszközök létrehozására is szükség volt, amelyek az
érzékszerveinkkel nem érzékelhető fizikai mennyiségek mérhetővé tételére szolgáltak. Kereskedelmi
forgalomban megjelentek és elterjedtek a mechanikai, optomechanikai mérőeszközök, a tolómérő, mikrométer,
mikroszkóp, a csillagászati távcsövek, a fényképezőgép, az írógép, hogy csak felsorolásszerűen, a teljesség
igénye nélkül említsünk néhány olyan eszközt, amelyek közismertek. Ezekben az eszközökben már megjelentek
olyan különleges konstrukciós megoldások, amik bizonyos tekintetben eltértek a klasszikus mechanika
megoldásaitól, mindamellett feltételezték annak magas szintű ismeretét is.
Lássunk néhány példát! Egy klasszikus, múlt századi filmes fényképezőgép ún. központi záras szerkezete
könnyűszerrel produkálta az 1/100 mp-es expozíciós időt, ami alatt a zár kinyit, nyitva tart és bezár,
gyakorlatilag fénymentesen, hogy a mögötte lévő fényérzékeny film ne kapjon szórt fényt. Egy ilyen feladatot
csakis kis méretekkel, csakis a finommechanika eszközkészletével és finommechanikai szemlélettel lehetett
megoldani. Tessék csak gondolatban elképzelni, hogyha egy ilyen zárszerkezet, mondjuk, egy szekrényajtónyi
lenne, micsoda erők, micsoda csapágyazások és szilárdsági méretezés kellene ahhoz, hogy 1/100 mp alatt ezt
kinyissuk és bezárjuk! Nem is beszélve arról, hogy a hagyományos fényképezőgépek rugóban tárolt energiája
helyett a szekrényajtónyi zárszerkezet mozgatásához mekkora teljesítményre lenne szükségünk. Mindenki
számára nyilvánvaló, hogy ilyen feladatokat csakis kis méretekkel lehet megoldani. Mindjárt látni fogjuk ennek
fizikai okait, de előbb menjünk tovább a múlt századi technikai fejlődésben! 1954-ben fedezték fel a
tranzisztort, ezt az első pillanatban kifejezetten elektronikusnak látszó eszközt, amellyel kapcsolatosan jogosan
merül fel a kérdés: jó, de ennek mi köze van a finommechanikához? Nagyon is sok. Azelőtt ugyanis az
elektroncsöves technológia létezett. Aki látott ilyen eszközt, annak számára világos, hogy maga a gyártmány, az
elektroncső finommechanikai kötésmódokat, finommechanikai technológiát igényel. Az első tranzisztorok (tűs
tranzisztor) is nagyon közel álltak a finommechanikához. De az igazi lényeg nem itt van! A mi szempontunkból
még ott sem, hogy példátlan az a fejlődés, ami az első tranzisztor megjelenése óta az előző 50 évben
bekövetkezett.
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Gondoljuk meg: az egész számítástechnika, az informatika, az internet, a digitális hang- és képrögzítési
technika, a szórakoztató elektronika, az autóipar (sajnos a haditechnika is ide tartozik) nem létezne, ha nem
létezne a modern félvezető technika, amelynek alapja ma is a tranzisztor, és még jó ideig az is marad. Csakhogy
a mai félvezetők már egyáltalán nem hasonlítanak az 50 éve felfedezetthez, elsősorban méreteikben, de
ugyanúgy konstrukciójukban is mérhetetlenül eltávolodtak a kezdeti eszközöktől, a hallatlan informatikai
fejlődést éppen ez a tette lehetővé.
E kis kitérő után nézzük meg, mi is történt a finommechanika területén? Mindössze annyi, hogy az elektronika
fejlődése magával húzta a finommechanikát is, és létrejött a mikromechanika, az a tudományág, amely
mikrométeres nagyságrendű mechanikai szerkezetek konstrukciójával és technológiájával foglalkozik.
Napjainkban pedig már a nanotechnológiáról beszélünk (1 nm= 10 −3μm=10−9m). Mi ennek a jelentősége? Az, és
számunkra ez a lényeg, hogy továbbmegyünk azon az úton, amelyik a méretek további csökkentését jelenti.
Most lehet feltenni a kérdést, hogy miért ez a helyes út? A válasz egyszerű: ezen az úton haladva olyan új
minőséget (minőségeket) lehet létrehozni, amelyek eddig nem léteztek. Ráadásul ezek más úton-módon nem is
hozhatók létre. Ennek megértéséhez tegyünk egy kis kitérőt a természet világába!
Nézzük például a rovarvilágot, ami egyes szerzők szerint a legsikeresebb rend a természetben! A hangyákat
mindenki ismeri. Azt is tudjuk, hogy testsúlyuk többszörösét képesek megemelni és szállítani. Ha most
összehasonlítjuk a hangyák teherviselő képességét mondjuk a legnagyobb szárazföldi állat, az elefánt teherbíró
képességével, relatíve, az állatok súlyához viszonyítva, akkor ebből a hangya kerül ki győztesen. És hogyha
ehhez még mérnöki konstrukciós szempontból magát a biomechanikai szerkezetet is összehasonlítjuk, és látjuk,
hogy a hangya (1.4.1. ábra) milyen filigrán, vékony, karcsú szerkezet, az elefánt (1.4.2. ábra) pedig milyen
vaskos, robusztus konstrukció, akkor a különbség még szembetűnőbb.
Vagy vegyünk még egy másik, mindenki által ismert, kellemetlen rovart, a bolhát! Ha a bolha hosszát 2 mm-nek
vesszük, és azt, hogy kb. 20 cm magasra tud ugrani, akkor ugye ez a természet által kifejlesztett „biomechanikai
szerkezet” testmagasságának 100-szorosára képes felugorni helyből.

1.4.1. ábra Forrás: BME MOGI

1.4.2. ábra Forrás: BME MOGI
Ha most elfelejtjük a fizikát, és relatíve megnézzük, mire kellene képesnek lennie egy embernek, akinek lineáris
méretei hozzávetőlegesen 1000-szer nagyobbak, igen furcsa eredményre jutunk. Az egyszerűség kedvéért
vegyünk egy 2 m magas embert, akkor ugye a 100-szoros testmagasságból adódóan a helyből magasugrás
világrekordjának 200 méternek kellene lennie. Ez ugyebár lehetetlen. És most érkeztünk el a lényeghez, vagyis
annak magyarázatához, hogy a finommechanikai, és még inkább a mikromechanikai szerkezet miért kínál más,
újabb minőséget. Amiről szó van, az a kis méretek hatása. Az 1.4.3. ábrán a vízszintes tengelyen a lineáris
méretek, a függőleges tengelyen a szerkezet vagy alkatrész felülete, tömege és a kettő hányadosa látható.
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1.4.3. ábra Forrás: BME MOGI
Értelmezzük ezeket a görbéket! A legfontosabb, hogy a méretek csökkentésével a tömegek a lineáris méretek
harmadik (!) hatványával csökkennek! Egy 10-szer kisebb szerkezet tömege 1000-szer kisebb lesz! Ennek
tudatában már nem kell meglepődnünk sem a hangya, sem a bolha teljesítményén! A finommechanika és
mikromechanika éppen ezt a kaput nyitja meg előttünk. (Megjegyezzük, hogy a nagyobb lineáris méretek hatása
felé is érdemes elmennünk, ami ilyen szemszögből jól rávilágít pl. a Titanic katasztrófájára, de most éppen a kis
méretek hatását próbáljuk elemezni.) Ha a szerkezet vagy alkatrész felületét nézzük, úgy az a lineáris méretek
második hatványával arányos. Tehát egy 10-szer kisebb alkatrész felülete 100-szor kisebb lesz. Képezzük a
felület-térfogat arányt: ez 1/x jellegű lesz. Ebből is egy nagyon fontos következtetés adódik, ami még egy okát
jelenti az utóbbi 50 év hallatlan fejlődésének. Ez a kisebb méretű alkatrészek relatíve nagyobb felületét jelenti.
Tudjuk, hogy az áram hőhatása elsősorban a térfogattal függ össze, az pedig a lineáris méretek harmadik
hatványával, a hűtés a felülettel, azaz a lineáris méretek második hatványával. Következmény: a kisebb
alkatrész, pl. ellenállás, tranzisztor, de maga a nyomtatott áramköri lap is relatíve jobban hűtött, mint a nagyobb.
Érdemes tehát mindent kisebbre építeni, hatékonyabb rendszereket tudunk így létrehozni. Van itt azonban még
két hatás, amelyről nem szabad elfelejtkeznünk. Az első, hogy a kis méreteknél a kapacitások is kisebbek, a
síkkondenzátornál például a kapacitás a méretekkel lineárisan csökken. A kapacitások (és tegyük hozzá, hogy az
induktivitások) csökkenése a működési frekvencia növeléséhez járulnak hozzá: íme, még egy ok, hogy miért
kell egyre kisebb eszközöket készítenünk. A kisebb eszköz általában gyorsabb működésre képes, akár villamos,
akár mechanikai rendszerről van szó. Minket a finommechanikában és a mikromechanikában inkább a termikus
kapacitások, mechanikai időállandók csökkenése érdekel. A második méretek csökkentésével együtt járó
következmény, hogy olyan fizikai törvényeket kell figyelembe vennünk, amelyeket a gépészetben általában
elhanyagolunk, gyakran meg sem említve az elhanyagolás tényét. Ilyen például a felületi feszültség. A molnárka
nevű rovar (vízi poloska, 1.4.4. ábra) például éppen a felületi feszültséget használja ki ahhoz, hogy a vízen
ússzon. Megteheti, mert a méretek csökkenésével tömege annyira kicsiny lesz, hogy a felületi feszültség fenn
képes tartani. Hajók méretezésekor pedig nem szokás a felületi feszültséggel számolni, azt nyugodtan el lehet
hanyagolni.

1.4.4. ábra Forrás: BME MOGI
Az elmondottak csak példák voltak (csak a legfontosabbakat emeltük ki), amelyek azt kívánták bemutatni, hogy
a finommechanika, a mikromechanika sok mindenben különbözik a klasszikus mechanikától.

5. Pont- és vonalszerű érintkezések a
finommechanikában
4
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Mint azt az előző fejezetben is bemutattuk, a finommechanikában a kis méretekből következik, hogy a
szerkezetek tömege is kicsiny lesz. Ez azt jelenti, hogy a finommechanikai szerkezeti elemeket csak nagyon
ritkán kell szilárdságra méretezni, a szerkezeti elemek általában túlméretezettek, és a saját súlyukból keletkező
igénybevétel általában elhanyagolható. Ebből következik, hogy a finommechanikában sokkal gyakrabban
találkozunk a pont- vagy vonalszerű érintkezéssel, amiknél a szerkezeti elemek elméletileg egyetlen pontban
vagy vonal mentén érintkeznek. A valóságban természetesen az ilyen érintkezések esetében is létrejön az
érintkezési pont vagy vonal mentén egy felület, és a kialakuló nyomófeszültség nem lesz végtelen nagy. A
kialakuló feszültséget Hertz-feszültségnek nevezzük, és ennek a feszültségnek nem szabad egy bizonyos határt,
a megengedett feszültséget túllépnie, azért, hogy az anyag igénybevétele a rugalmassági határon belül maradjon.
A megengedett Hertz-feszültség nagysága többszöröse is lehet az anyagra megadott húzó- vagy nyírófeszültség
értékeinek. Joggal merülhet fel az a kérdés, hogy mi ennek az oka. Egyszerűen fogalmazva az, hogy nyomó
igénybevételnél az elmozduló anyagrészecskéknek nincs hova elmozdulniuk. A Hertz-feszültségre méretezés
gyakran előfordul finommechanikai vezetékeknél, csapágyazásoknál, mozgást továbbító elemeknél, de ezeken
kívül számos más helyen is, mert legtöbbször ennek segítségével tudunk kis súrlódású rendszereket létrehozni.
A Hertz-feszültséggel persze a klasszikus gépészetben is sok helyen találkozhatunk, egyik legjobb példa erre a
gördülőcsapágy. A finommechanikában a Hertz-feszültségre történő méretezéssel az adott finommechanikai
építőelem tárgyalásánál térünk ki.
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A. függelék - Fogalomtár a modulhoz
exponenciális: hatványkitevő szerint, egyre gyorsabban változó
Hertz-feszültség: pont- és vonalszerű érintkezésnél fellépő nyomófeszültség
mikromechanika: mikrométeres nagyságrendű méretekkel rendelkező, mechanikai alkatrészekkel foglalkozó
tudomány
nanotechnológia: olyan technológiák, amelyeknél a nanométeres tartományba eső méreteket vesszük
figyelembe
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Javasolt szakirodalom a modulhoz
Finommechanika. Dr. Petrik, Olivér. Bp. MK. 1974.
Finommechanika. Dr. Petrik, Olivér. BME jegyzet.
Finommechanikai építőelemek. Siegfried, Hildebrand. Bp. MK. 1970.
Finommechanikai Kézikönyv. Dr. Bárány, Nándor. Bp. MK. 1974.
Finommechanika. Valenta, László. MOGI. 2003.
Finommechanikai építőelemek c. tárgy előadási anyagai. Dr. Halmai, Attila és Dr. Samu, Krisztián. MOGI.
www.wikipedia.org. www.wikipedia.org.
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2. fejezet - A finommechanikai
kötések
A finommechanikában is, mint ahogyan a klasszikus gépészetben is, a szerkezetek elemekből, alkotórészekből
állnak össze. Az alkotórészeket, elemeket leggyakrabban egymáshoz erősítjük, összekötjük. Hogy hogyan,
milyen módokon lehet az alkatelemeket egymással összekötni, erről szólnak a kötések. A finommechanikában
használatos kötéseket három fő csoportra oszthatjuk, ugyanúgy, mint a klasszikus gépészetben alkalmazott
kötéseket is:
• Anyaggal záró kötések
• Alakkal záró kötések
• Erővel záró kötések
A fenti három kötéstípus és alakkal zárás segítségével külön dobozolt kötés jön létre.
A különböző kötésformákat a hozzájuk tartozó jellegzetes megoldásokkal a következő táblázat foglalja össze.

2.1. ábra Forrás: Hildebrand
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3. fejezet - Az anyaggal záró kötések
Az anyaggal záró kötéseket az jellemzi, hogy az összekötendő alkatrészek közötti kapcsolatot valamilyen anyag
segítségével hozzuk létre. Ez lehet saját anyag, mint a hegesztésnél, és lehet idegen anyag, mint a forrasztásnál
és a ragasztásnál.

1. Hegesztések
A hegesztés során két vagy több munkadarabot hővel, nyomással vagy mindkettővel egyesítjük oly módon,
hogy a munkadarabok között nem oldható, az anyagok természetének megfelelő fémes (kohéziós) kapcsolat jön
létre.
A finommechanikában alkalmazott hegesztési eljárások és a gépiparban alkalmazott hegesztési eljárások között
nagymértékű átfedés van. Ezért itt a gépiparban használatos eljárásokat nem tárgyaljuk, csak utalunk ezekre, és
a hangsúlyt a finommechanikai sajátosságokra helyezzük.

1.1. Ívhegesztés
A villamos ív által végzett ömlesztő eljárások hőforrása a gázközegben végbemenő nagy hőmérsékletű kisülés,
ami az alapanyagok (és többnyire hozaganyag) megömlesztése útján hozza létre a kötést. A villamos
ívhegesztést a kis méretek miatt a finommechanikában gyakorlatilag nem használják.

1.2. Ellenállás-hegesztés
Ellenállás-hegesztéskor a kohéziós kötés a hőhatás és erőhatás együttes alkalmazásával jön létre. A kötés
létesítéséhez szükséges hőt a munkadarabon átvezetett, ill. indukált áramnak az átmeneti ellenálláson, valamint
a munkadarabban fejlődött hője adja. Az ellenállás-hegesztéseknél a hőbevitel kisebb, és kisebb helyen is
keletkezik, ezért az ellenállás-hegesztéssel gyakran találkozhatunk finommechanikai szerkezetekben is. Az
ellenállás hegesztések nagy előnye, hogy az energiabevitel (hőbevitel) sokkal jobban szabályozható, kézben
tartható, mint az ív- vagy gázhegesztések esetében. A többféle ellenállás-hegesztés közül az egyik leggyakoribb
a ponthegesztés. Ez egy olyan ellenállás-hegesztési eljárás, amelynek során a pontszerű hegesztési varrat a
munkadarabban a ponthegesztő elektródák között jön létre, és a varrat közelítőleg olyan területű, mint az
elektródák csúcsai. Az eljárás során az elektródákra külső erőhatást fejtenek ki (3.1.2.1. ábra).

3.1.2.1. ábra Forrás: BME MOGI
A ponthegesztés általában 0,05−6 mm vastagságú alkatrészek átlapolt kötéseinek kialakítására alkalmas. A
folyamat gyakorlatilag három szakaszra osztható:
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1. Az áram bekapcsolásával létrejön a villamos érintkezés a munkadarabok között. A szilárd fém felhevül és
kitágul, ezáltal a munkadarabok közötti rés megnő, majd az elektródaerő hatására a megolvadt fém kinyomódik
a munkadarabok közötti résbe, és kialakul a hegesztési lencse záró övezete.
2. Az érintkezési felület tovább nő, és az adott munkadarab vastagságától függő átmérőjű lencse képződik
(3.1.2.2. ábra). A felületi oxidréteg feltöredezik és elkeveredik a megömlött fémben, a fém tovább tágul, és
képlékeny alakváltozást szenved.
3. A hegesztőáram kikapcsolása után a fém lehűl és kristályosodik. A kristályosodási folyamat a nyomóerő
változtatásával szabályozható. A hegesztendő fém termomechanikai igénybevétele hat a lencse és annak
közvetlen közelében lévő fém tulajdonságaira.

3.1.2.2. ábra Forrás: BME MOGI
A ponthegesztés során az összeszorított munkadarabok ellenállása a hőmérséklet növekedésével nő. Az
érintkezési ellenállás függ a fémfelület tisztaságától, felületi érdességétől, s kellően tiszta felületek és megfelelő
nyomóerő esetén értéke gyakorlatilag közel nullára csökkehet. A hegesztett kötés kialakulásának szempontjából
lényeges az munkadarabok között fellépő átmeneti ellenállás, aminek értéke a hőmérséklet növekedésével
csökkenő tendenciát mutat, ahogy az egyszerű érintkezés átmegy a megolvadt fázisba. Az olvadt mag hűlése a
kokillában lehűlő öntött fém hűlésével hasonlítható össze. A lencse alakú fém a szélektől a közép felé haladva
hűl, annál gyorsabban, minél nagyobb a hőmérséklet-gradiens. Gyors hűlés esetén előfordulhat, hogy az
ömledékben levő gázok a varratban maradnak, azonban megfelelő nagyságú nyomóerővel ez a hiba
megszüntethető.

1.3. Gázhegesztés
A gázhegesztést a finommechanikában általában akkor használjuk, ha a feladatot (például vékony lemezeknél)
sem ívhegesztéssel, sem valamilyen jól szabályozható technológiával (pl. ellenállás-hegesztés, lézeres hegesztés
stb.) nem lehet megoldani. Gázhegesztéssel például 1 mm-nél vékonyabb lemezek is hegeszthetők. A
gázhegesztésnél az eljárás energiaforrása hőtermelő (exoterm) kémiai reakció, amelynek során fejlődő hő
ömleszti meg a munkadarabot és a hozaganyagot.

1.4. Ultrahangos hegesztés
Ultrahangos hegesztéskor a kohéziós kötés felületi nyomás, valamint piezoelektromos vagy magnetostrikciós
elven gerjesztett ultrahangrezgések által valósul meg (3.1.4.1. ábra).
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3.1.4.1. ábra Forrás: BME MOGI
A magnetostrikciós rezgőt nagyfrekvenciás generátor táplálja. A váltakozó mágneses tér hatására a
magnetostrikciós tulajdonságú vasmag hosszirányú méretváltozást szenved, így a villamos rezgésekből
mechanikai, longitudinális rezgések keletkeznek. E rezgéseket az akusztikai transzformátor felerősítve
továbbítja a szonotródán át az üllőn fekvő munkadarabhoz. A sajtolóerő következtében a hegesztendő
felületeken a rezgés hatására létrejövő elcsúszás maradandó alakváltozást okoz. A hegesztés során hő
keletkezik, és a pillanatnyi hőmérséklet elérheti a műanyagok vagy fémek olvadási hőmérsékletét is.
Ultrahangos hegesztéssel, ha a szonotróda kialakítása megfelelő, finommechanikai kötések, továbbá egyenes és
körvonal menti varratok is készíthetők (3.1.4.2. ábra). Az eljárás egyaránt lehetőséget nyújt azonos, ill.
különböző műanyagok, fémek és fémötvözetek egyesítésére.

3.1.4.2. ábra Forrás: Sieker - Taschenbuch der Feinwerktechnik

1.5. Indukciós hegesztés
Váltakozó villamos áram a hegesztendő alkatrészekben feszültséget indukál, és bennük ennek hatására erős
örvényáramok keletkeznek. Az elektródák megfelelő kialakításával ez a hatás a hegesztés helyére (hegesztési
övre) koncentrálható (3.1.5.1. ábra). A váltakozó villamos áram frekvenciája az indukciós elven működő
gépeknél a középfrekvenciás (f~20 kHz) vagy a nagyfrekvenciás (f=0,5−3,0 MHz) tartományban van.

11
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az anyaggal záró kötések

3.1.5.1. ábra Forrás: BME MOGI

1.6. Műanyagok hegesztése
A finommechanikai szerkezetekben is, mint ahogyan a gépészeti szerkezetekben is, egyre több műanyag
alkatrészt használunk. Ezért fontos a műanyagok hegesztésével külön is foglalkozni. A műanyaghegesztés
általában a sajtoló hegesztések közé tartozik. Az összes termoplasztikus műanyag hegeszthető.
Az egyes eljárások alkalmazása az összekötendő alkatrészek anyagától és a félgyártmányok alakjától függ. A
hegesztési hőmérsékletet meghatározott értéken belül kell tartani, mert csak így biztosítható a tökéletes
hegesztés, másrészt megakadályozható az összehegesztendő anyagok bomlása. A szükséges hegesztési
hőmérséklet az anyagok jellegétől függően 80−380 °C között helyezkedik el. Számítani kell azonban arra, hogy
a hegesztés helyének szilárdsága az alkatrészek eredeti szilárdságának csak kb. 50−60%-át fogja elérni.
Műanyagok hegesztését megvalósíthatjuk az előzőekben már említett ultrahangos hegesztéssel, valamint forró
gázos, fűtőtestes, dörzs-, dielektromos nagyfrekvenciás, hőimpulzusos hegesztéssel.

1.7. Forró gázos hegesztés
A forró gázos hegesztésnek két változata van: megkülönböztetünk hozaganyaggal (hegesztőpálcával) végzett és
hozaganyag nélküli hegesztést. Az összekötésre kerülő alkatrészeket a hegesztés helyén forró gázzal (forró
levegővel) hevítjük a hegesztési hőmérsékletre. Hozaganyag esetén a huzalt vagy rudat a képlékeny-folyékony
állapotban levő hegesztési horonyba nyomjuk (3.1.7.1. ábra). Ha hozaganyagot nem használunk, a forró gázos
hegesztés főként átlapolt kötéseknél előnyös. A felmelegített hegesztési helyeket a lemezvastagsághoz
viszonyítva minimálisan öttől nyolcszorosig terjedő átlapolási mérettel nyomjuk össze és hegesztjük.
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3.1.7.1. ábra Forrás: BME MOGI

1.8. Fűtőtestes (fűtőelemes) hegesztés
Ez az eljárás is végezhető hozaganyaggal vagy hozaganyag nélkül. A hegesztési helyet az alkalmazásnak is
megfelelően kialakított, villamos fűtőtesttel hevítjük. Ha hozaganyagot is használunk, a fűtőtestet fúvókaszerűen
képezzük ki. A hozaganyagot az összekötendő alkatrészekkel egyidejűleg melegítjük fel, ez folyékonyan kerül
ki a fúvókákból, és az összekötendő alkatrészekkel összeheged.
Ha a fűtőtestes hegesztéshez nem használunk hozaganyagot, az összekötésre kerülő darabokat megfelelően
kialakított fűtőtesttel hevítjük fel, majd összesajtoljuk. Ezt a hegesztési eljárást hozaganyag nélkül rendszerint
csak vékony lemezekhez és fóliákhoz használják. A fűtőelemes tompahegesztés elvét a 3.1.8.1. ábra, a
fűtőelemes horonyhegesztést a 3.1.8.2. ábra, a fűtőelemes hajlítóhegesztést a 3.1.8.3. ábra és a tokos fűtőelemes
hegesztést a 3.1.8.4. ábra mutatja.

3.1.8.1. ábra Forrás: BME MOGI
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3.1.8.2. ábra Forrás: BME MOGI

3.1.8.3. ábra Forrás: BME MOGI

3.1.8.4. ábra Forrás: BME MOGI

1.9. Dörzshegesztés
A forgástengelyre szimmetrikus alakú alkatrészeket tompahegesztéssel összeköthetjük, ha az egyik nagy
fordulatszámmal forgó alkatrészt a másik, nyugvó alkatrészhez nyomjuk (3.1.9.1. ábra). Az ekkor keletkező
súrlódási hő a kapcsolódó alkatrészeket a hegesztés hőmérsékletére hevíti. A forgás kikapcsolása után a nyomás
fenntartása mellett az alkatrészek akkor hegednek össze, amikor nyugalomba kerülnek. Ezzel az eljárással igen
tiszta hegesztések állíthatók elő.

3.1.9.1. ábra Forrás: Sieker - Taschenbuch der Feinwerktechnik

1.10. Dielektromos nagyfrekvenciás hegesztés
Egy kondenzátor lemezeire adott nagyfrekvenciás feszültség a közöttük elhelyezett dielektrikumot felmelegíti,
ha az dipoles jellegű. A gyakorlatban az összekötendő alkatrészek (legtöbbször átlapoltan, elhelyezett fóliák)
hozzák létre a dielektrikumot, őket az elektródák között összenyomják, és az elektródákra nagyfrekvenciás
feszültséget kapcsolnak. A dielektrikum a veszteségek hatására felhevül, és az összenyomó erő hatására
összeheged. Ezzel az eljárással mindazok az anyagok hegeszthetők, amelyek relatív dielektromos állandója
14
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nagyobb, mint 2. Mivel ezzel a módszerrel rendkívül tömör varratok készíthetők, főként élelmiszer-ipari
csomagolások készítéséhez használják.

1.11. Hőimpulzusos hegesztés
A hegesztési helyet villamosáram-impulzusokkal hevített fűtőtest segítségével a hegesztési hőmérsékletre
hevítik, és egyidejűleg az összekötendő alkatrészeket összenyomják (3.1.11.1. ábra). A hőimpulzusos eljárást
olyan műanyagoknál célszerű alkalmazni, amelyek nagyfrekvenciás módszerrel nem hegeszthetők. Az eljárás
főként vékony vagy átlapolt fóliáknál használatos (3.1.11.2. ábra).

3.1.11.1. ábra Forrás: Krause

3.1.11.2. ábra Forrás: Sieker - Taschenbuch der Feinwerktechnik

1.12. Üveghegesztés
A finommechanikában gyakran alkalmazunk üvegből készült alkatrészeket. Az optikai alkatrészek, a lencsék és
prizmák még ma is legtöbbször optikai üvegekből készülnek, bár egyre inkább alkalmazunk műanyagból készült
elemeket is. Az optikai alkatrészeket befoglalni szokás, de ezeken a foglalási feladatokon kívül is találkozunk
olyan esetekkel, amikor az üveg alkatrészeket egymással össze kell kötni. Ekkor kerül előtérbe az
üveghegesztés. Üveghegesztésnek nevezzük, ha két üveg alkatrészt érintkezési felületeiken megolvasztva
kötünk össze, ellentétben az üvegbe beolvasztással, amikor az üveget másféle anyagokkal kötjük össze.
Elsősorban a vákuumtechnikai iparban (pl. lámpagyártás) fordul elő a lángkoszorúshegesztés, aminél a
rendszerint szimmetrikus forgástest alakú alkatrészeket lángkoszorúval úgy hevítik fel, hogy a gázláng az
összekötendő horonyra sugárirányba álljon. Az üveg lágyulási hőmérsékletén a két alkatrészt összenyomják
(3.1.12.1. ábra).
Kisebb méretű finommechanikai üveg alkatrészeknél a hőközlést a gázláng helyett villamos fűtésű sugárzóval
oldják meg. Az eljárás során az összekötendő felületeket fellágyulásig melegítik, majd összenyomják. Az eljárás
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előnye, hogy a hegesztési hely hőmérséklete igen pontosan betartható, és ezáltal nagyon érzékeny, vékony falú
alkatrészek is gazdaságosan hegeszthetők.
Az üveg alkatrészek hegesztésénél a hőközlés megoldható úgy is, hogy az alapanyag 500 és 1000 ˚C között
fellépő villamos vezetőképességét használjuk ki, vagy pedig az egyik összekötendő darabra, ill. a rúd alakú
hozaganyagra vezető grafitréteget viszünk fel, és ennek ellenállását használjuk ki a hőfejlesztésre. Ezt a
technológiát az üveg ellenállás-hegesztésének nevezzük. Ezzel a megoldással üveglemezek vagy csövek
(különösen bór-szilikát üvegek) tompa, sarok- és T-illesztéssel hegeszthetők (3.1.12.2. és 3.1.12.3. ábrák).

3.1.12.1. ábra Forrás: Sieker - Taschenbuch der Feinwerktechnik

3.1.12.2. ábra Forrás: Hildebrand
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3.1.12.3. ábra Forrás: Sieker - Taschenbuch der Feinwerktechnik

2. Forrasztások
A forrasztások olyan közvetett, anyaggal záró, esetlegesen oldható szilárd kötések, amelyeket fémes vagy
nemfémes, de felületükön fémmel bevont alkatrészekhez alkalmazunk. A kötés fémes adalékanyag
(forraszanyag) segítségével jön létre, felületi ötvöző, adhéziós és diffúziós folyamat következtében.

2.1. A forrasztás előnyei
A forrasztásnak főként a hegesztéshez viszonyítva az az előnye, hogy vele különféle fémeket és bizonyos
nemfémes anyagokat is összeköthetünk, ha az utóbbiakon fémes bevonat van. Előnye továbbá, hogy nagyobb
munkasebességgel végezhető (pl. több forrasztási helyen egyidejűleg lehet dolgozni), a forrasztott kötések
esetleg (szükség esetén) oldhatók, a hő okozta feszültségek csekélyek, az alkatrészek nem húzódnak el, a
forrasztási eljárások egyszerűek és a különböző követelményekhez jól hozzáilleszthetőek. A forrasztás célja
gyakran nem csupán az alkatrészek összekötése, hanem a szilárdság növelése, a jó tömítés és vezetőképesség
létesítése is lehet.
A forrasztási technológia egyedi, sorozat-, valamint tömeggyártásra egyaránt alkalmazható. A forrasztás
alkalmazhatóságát korlátozza az összekötésre kerülő alkatrészek maximális üzemi hőmérséklete, amelynek
feltétlenül a forrasz olvadáspontja alatt kell lennie, hiszen ellenkező esetben a forrasztott kötés elenged.

2.2. A forrasztások csoportosítása
A gyakorlatban – az adottságoktól és feltételektől függően – sokféle forrasztási eljárást használnak, amik az
olvadáspont, illetve a forrasz szilárdsága alapján két nagy csoportra oszthatók: lágyforrasztásokra, és
keményforrasztásokra.
• A lágyforrasztás hőmérséklete 450 °C alatti (általában 260−300°C). Munkahőmérsékletnek az alkatrész azon
legalacsonyabb hőmérsékletét nevezzük, amin a forrasz megömlik, szétterjed és kötni képes. Ezt az eljárást
szinte minden fémhez alkalmazhatjuk, de gyakran célszerű az alkatrészek előzetes ónozása. Az
elektrotechnikában szívesen használják villamos vezetők kötésére, mivel a lágyforrasszal készített kötések
újbóli felmelegítéssel könnyen oldhatók. Előnye a keményforrasztáshoz viszonyítva, hogy a forrasztást
könnyen elvégezhetjük, az alkatrészek nem húzódnak el, az összekötésre kerülő alkatrészek keménysége nem
csökken, és a varratok tömörek lehetnek. Hátrányként említhető a csekély szilárdsága, és az a tény, hogy a
lakkozáshoz szükséges kb. 500 °C-os beégető- és kemencelakkozás esetén nem használható, továbbá, hogy a
galvánbevonatokhoz különleges intézkedéseket kell alkalmazni.
• A keményforrasztást, amelynek munkahőmérséklete már 450 °C fölött van (rendszerint 720 °C vagy annál
magasabb), akkor használjuk, ha a kötés szilárdsága és üzemi hőmérséklete szempontjából nagyobbak a
követelmények. A keményforrasztási varrat szilárdsága megközelíti a hasonló jellegű hegesztési varrat
szilárdságát.

2.3. A forrasztás folyamata
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Forrasztáskor – függetlenül a forrasztandó alapfémektől, a felmelegítés módjától és a szükséges hőmérséklettől
– a következő műveletek végzendők:
• A munkadarab előkészítése.
• A munkadarabok megtisztítása a felületét borító idegen anyagoktól.
• A forrasztási hely felmelegítése a forrasztási hőmérsékletre.
• A forrasztási hely tisztítása folyasztószerrel.
• A forraszanyag adagolása, megolvasztása és a kötés elkészítése (forrasztási folyamat).
• A forrasztási helyek lehűtése és utánkezelése.
Az előkészítés:
Az előkészítésbe beletartozik a forrasztandó részek rögzítése (pl. összeillesztéssel, összeszorítással), azoknak a
forrasztás szempontjából legalkalmasabb helyzetben tartása, hogy a műveletet zavartalanul hajthassuk végre.
Adott esetben az előkészítéshez számítható a forraszanyag elhelyezése a kötési hézagban és a folyasztószer
felhordása is.
Tisztítás:
Minthogy a forraszanyag csak tiszta fémfelületet nedvesít, a forrasztandó részeket gondosan meg kell tisztítani a
rátapadó idegen rétegektől. A vastag oxid-, reve- és salakrétegek eltávolításához mechanikus felületelőkészítésre van szükség, ami köszörüléssel, reszeléssel vagy hántolással végezhető el, de használható kémiai
tisztítás is, pl. savas pácolás.
Frissen megmunkált és hengerelt, vagy húzott fémeket nem kell különlegesen tisztítani, de minden forrasztási
munka megkezdése előtt ügyelni kell arra, hogy a forrasztási felületeken ne legyen olaj vagy zsír. Ezek
legtöbbször port és egyéb szennyezést kötnek le, amelyek a forraszanyag folyását akadályozzák. Hasonló
hatásúak a magas hőmérsékleten keletkező bomlási termékek is, mint pl. a szilárd kérgesedések, amelyek
legtöbbször kivált karbonok alakjában jelentkeznek a felületen. Zsírtalanító anyagok a szén-tetraklorid, a triklóretilén, a benzin és a benzol, vagy a szervetlen anyagok is, mint a nátronlúg és a szódaoldatok.
Felmelegítés:
A forrasztási hely felmelegítése a forrasztási hőmérsékletre a forrasztás munkafolyamatának egyik legfontosabb
része, minthogy a forraszanyag csak egyenletesen és megfelelően felhevített munkadarabon folyik és köt
kifogástalanul. A hőátadás irányától függően megkülönböztetünk direkt és indirekt melegítést. Direkt
felmelegítéskor a hőközlés egyidejűleg hat a forraszanyagra és a munkadarabokra. Kisebb tömegénél fogva a
forraszanyag jelentősen rövidebb idő alatt éri el a forrasztási hőmérsékletet, mint a munkadarabok, és így
hamarabb is ömlik meg. Minthogy a munkadarabok nem érték még el a forrasztási hőmérsékletet, a folyékony
forraszanyag cseppeket alkot és eltávolodik a forrasztási hézagtól, tehát a munkadarabokat nem nedvesíti.
További hőbevitel a forraszanyag túlhevítésére vezet. Megváltozhat a vegyi összetétele, így tulajdonságai is.
Mire a munkadarabok is elérik a szükséges hőmérsékletet, előfordulhat, hogy nem áll már rendelkezésünkre
(legalábbis nem elegendő mértékben) forraszanyag, hogy a forrasztási hézagot kitöltse. Indirekt felmelegítéskor
először a munkadarabot hevítjük fel és azután hővezetés útján a forraszanyagot. A forraszanyag megolvad,
szétterül és kitölti a forrasztási hézagot. Az indirekt felmelegítés előnyösebb, mint a direkt hevítés.
Tisztítás folyasztószerrel:
A folyasztószer (idegen szóval flux) feladata, hogy a munkadarabokon a tisztítás után visszamaradt és a
felmelegítéskor újraképződött, vékony oxidrétegeket eltávolítsa, továbbá, hogy az alapanyagokat és a
forraszanyagot az oxidációtól védje. A folyasztószer egyúttal elősegíti a nedvesítést és a forraszanyag
szétterülését a munkadarabon. A folyasztószer azonban nem alkalmas és nem használható a szennyeződés,
vastagabb oxid- és reverétegek eltávolítására.
A kötés készítése:
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Miután a munkadarabok elérték a forrasztási hőmérsékletet, következik a forraszanyag adagolása,
megolvasztása és a kötés elkészítése. A forraszanyag adagolása elmarad, ha a forraszanyagot a munkadarabok
előkészítésekor a megfelelően kialakított forrasztási résben helyezik el. Nagyon eltérő hőtárolási tényezőjű
anyagok forrasztásakor forrasztási feszültségek keletkezhetnek, és ez bizonyos körülmények között a szerkezeti
elem töréséhez vezethet. Hogy ezt elkerüljük, illetve a legkisebb mértékűre szorítsuk, a munkadarabokat lassan
kell lehűteni a forrasztási hőmérsékletről szobahőmérsékletre.
A forrasztási helyek utánkezelése:
A forrasztási helyek utánkezelése általában a forrasztott darabok megtisztítását jelenti a folyasztószer
maradványaitól. Higroszkópos folyasztószer-maradványok korróziós jelenségeket idézhetnek elő, és ezért
lemosással el kell távolítani vagy vegyi utókezeléssel közömbösíteni.

2.4. Nedvesítés és szétterülés
A forrasztás folyamata a nedvesítésen és szétterülésen alapul, ezért a nedvesítés kérdéseivel külön is érdemes
foglalkozni. Példának bemutatjuk a 3.2.4.1. ábrán egy vízcsepp viselkedését különböző nedvesítési feltételek
esetén. Az első esetben a vízcsepp nem nedvesíti a felületet, a második esetben nedvesíti, a harmadik esetben
kifejezetten jól nedvesíti a felületet.

3.2.4.1. ábra Forrás: Wikipédia
Látható tehát, hogy a nedvesítés határfelületi jelenség, aminél a nedvesítési szög egyértelmű függvénye a
megfelelő határ- (felületi) feszültségnek (3.2.4.2. ábra).
Szilárd−gőz: γSV, szilárd−folyadék: γSL, folyadék−gőz: γLG.

3.2.4.2. ábra Forrás: Wikipédia
A forrasztási — és ehhez hasonlóan a ragasztási technológiában is – a nedvesítési szöget (γSL) használjuk a
nedvesítés jellemzésére. A nedvesítési szög 0-tól 180°-ig változhat, a tökéletes nedvesítéstől az abszolút nem
nedvesítésig. Ezt mutatja a 3.2.4.3. ábra, ahol a nedvesítési szöget piros vonallal jelöltük.
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3.2.4.3. ábra Forrás: Wikipédia
Az elektronikai technológiában szokásos a forraszthatóságot, ezzel együtt a nedvesítési folyamatot méréssel is
meghatározni. Ennek vázlatát a 3.2.4.4. ábrán mutatjuk be („wetting balance” elvű mérés). A mérés során a
forrasztandó anyagból készült mintát a megolvadt forraszanyagba állandó sebességgel merítik be, miközben a
bemerítéskor keletkező erőt az idő függvényében mérik.

3.2.4.4. ábra Forrás: Wikipédia
Látható, hogy − még kitűnő nedvesítés esetén is − a bemerítéshez a felületi feszültség miatt bizonyos erő
szükséges, azonban a jó nedvesítésnél a forrasz szinte beszívja a forrasztandó anyagból készült mintát. Rossz
nedvesítésnél ez a beszívó hatás elmarad.
A forrasztási technológiánál általában a 30°-nál nagyobb nedvesítési szög már túl nagy. Ezért az olyan
folyékony ötvözetek, amelyeknek a nedvesítési szöge 30° felett van, forraszanyagként nem használhatók.
Az utóbbi években elsősorban környezetvédelmi szempontból előtérbe került az ólommentes forrasztási
technológia. Az ólom ugyanis mérgező nehézfém, gőzei károsak az egészségre. Az ólommentes
forraszanyagoknak nagyobb a nedvesítési szöge, ami a technológia szempontjából hátrányos. (Lásd később a
forraszanyagoknál!)

2.5. A forrasztott kötések számítása
A forrasztott kötések szilárdságilag csak nyírásra terhelendők. A kötés szilárdságát a forrasz szilárdsága
határozza meg. Fontos a forrasztási felületek helyes kialakítása, amelyre már a tervezési fázisban, a konstrukció
kialakításakor kell gondolnunk. Az alapanyag és a forrasz lehetőleg azonos hőtágulási tényezőjű kell, hogy
legyen. A forrasztott kötés szilárdsága a hőmérséklet emelkedésével csökken. Nagyobb terheléseknél a
forraszok szilárdsága a hidegfolyás miatt igen csekély, különösen akkor, ha ehhez járulékos hőmérsékletemelkedés is hozzájárul.
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F = A ·tmeg = l · b ·tb/Zi[N] [3.1.]

F: átviendő erő
b: forrasztott varrat szélessége
Zi: biztonsági tényező
l: a forrasztott varrat hossza
tß: a varrat statikus nyíró szilárdsága
tmeg: a varrat megengedett nyírási terhelése

2.6. Forrasztási eljárások
Az alábbiakban röviden bemutatjuk a finommechanikában használatos forrasztási eljárásokat.

3.2.6.1. ábra Forrás: BME MOGI
Forrasztás pákával:
A forrasztási helyek felmelegítését és a forrasz megömlését villamos árammal vagy gázzal melegített, megfelelő
alakú és méretű, leggyakrabban réz élű (vagy réz csúcsú) forrasztópákával végezzük. A forrasztáshoz szükséges
folyósító anyagot előzetesen vagy egyidejűleg adagoljuk. Ez az eljárás kizárólag kisebb vagy közepes méretű,
nem túl vastag falú és nem nagy felületű alkatrészek lágyforrasztására alkalmas. A technológia vázlatát a
3.2.6.2. ábra mutatja.
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3.2.6.2. ábra Forrás: BME MOGI
Lángforrasztás:
A rendszerint előzetesen mechanikailag összekötött alkatrészeket lánggal közvetlenül hevítjük fel. Hőforrásként
gázt vagy gáz-levegő keveréket használunk. A forraszt a forrasztás során helyezzük el, vagy előzetesen
betesszük a forrasztandó alkatrészek közé, de folyósító anyagra ennél a technológiánál a láng oxidáló hatása
miatt feltétlenül szükség van. A lángforrasztást főleg nagyobb felületek és vastagabb alkatrészek lágy és
keményforrasztásához alkalmazzák (3.2.6.3. ábra).

3.2.6.3. ábra Forrás: Sieker - Taschenbuch der Feinwerktechnik
Merítéses forrasztás:
Az előkészített (tisztított és előzetesen összekötött, keményforrasztáshoz pedig előmelegített) forrasztandó
alkatrészeket teljes egészükben − vagy csupán a forrasztás helyén − megfelelő méretű kádban lévő folyékony
forraszba mártjuk (3.2.6.4. ábra) és a forrasztás hőmérsékletére melegítjük. A folyósító anyaggal a bemerítés
előtt vagy a bemerítés folyamán nedvesítjük azt be.
A merítéses eljárást főként lágyforrasztáshoz, ritkábban keményforrasztáshoz (a sófürdős forrasztáson kívül)
alkalmazzák. Előnye az egyenletes felmelegedés, a kiterjedtebb forrasztási felületek (varratok) összekötése és
több kötési hely egyidejű forrasztásának a lehetősége.
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3.2.6.4. ábra Forrás: Sieker - Taschenbuch der Feinwerktechnik
Keményforrasztás sófürdőben:
Az előkészített és forrasszal ellátott alkatrészeket sófürdőbe mártják (folyósító anyagot helyettesítő megoldás,
3.2.6.5. ábra). A megolvasztott só átviszi a hőt az összekötendő alkatrészekre és vegyi redukció segítségével
meggátolja, hogy a forrasztandó felületeken oxidréteg képződjék. A forraszanyag- felhasználás csekély. Ezt az
eljárást főként több forrasztási hellyel kötendő, nagyobb alkatrészek keményforrasztásához használják.

3.2.6.5. ábra Forrás: Sieker - Taschenbuch der Feinwerktechnik
Ultrahangos forrasztás:
Fürdőben gerjesztett nagyfrekvenciájú hanghullámok szétrombolják az oxidréteget, megkönnyítik az ötvözési
folyamatot és javítják a folyósító anyag hatását. Az ultrahangot egyéb forrasztási eljárásokhoz (elsősorban
könnyűfémek forrasztására) is előnyösen használhatjuk.
Védőgázos forrasztás (forrasztás kemencében):
Az előzetesen letisztított, forrasszal ellátott és összekötött alkatrészeket gáz vagy villamos fűtésű boltozatos,
köpenyes vagy tolókemencében melegítjük fel (3.2.6.6. ábra). A forrasztási felület kötőképességét vagy
forrasztását folyósító anyaggal, gyakrabban azonban a redukáló védőgáz (főként nitrogén-, oxigénkeverék és
részben elégetett fűtőgázok) hozzávezetésével érjük el. A kemencés forrasztást főként keményforrasztáshoz
használják, lágyforrasztáshoz csak ritkán, amikor konstrukciós szempontból a résforrasztásos technikát
részesítjük előnyben, amelynél a forraszt előre behelyezik a résbe és az összekötendő alkatrészeket forrasztás
előtt mechanikailag egymáshoz rögzítik. A technológia előnye, hogy egyidejűleg több kötés készíthető vele,
továbbá, hogy a forrasztási folyamat a forrasztás utáni hőkezeléssel is összekapcsolható (3.2.6.7. ábra).
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3.2.6.6. ábra Forrás: Sieker - Taschenbuch der Feinwerktechnik

3.2.6.7. ábra Forrás: piramax.com
Villamosellenállás-forrasztás:
Az ellenállás-hegesztéshez hasonlóan az összekötendő alkatrészeket megfelelő méretű elektródák, fogók vagy
befogópofák közé helyezik, és nyomás alatt, a villamos áram hőhatásával a forrasztási hőmérsékletre hevítik
(3.2.6.8. ábra). Ebben az eljárásban a hőmennyiség adagolható és a hő közvetlenül a forrasztási helyre
koncentrálható. Villamosellenállás-forrasztást főként keményforrasztáshoz, ritkábban lágyforrasztáshoz
használunk.

3.2.6.8. ábra Forrás: piramax.com
Indukciós forrasztás:
Az előkészített alkatrészeket (tisztítva, forrasszal, valamint folyósító anyaggal ellátva és esetleg összekötve)
nagyfrekvenciájú elektromágneses mezőbe helyezzük, amelyben gyorsan felhevíthetők. Főként
keményforrasztáshoz, részben lágyforrasztáshoz is − különösen nehezen hozzáférhető vagy hőérzékeny
alkatrészek közelében − alkalmazzák. Mivel a forrasztás időtartama rövid, az alkatrészek felmelegedése belülről
történik, a forrasztott felületen oxidáció alig keletkezik. Ezenkívül a nagyfrekvenciás mező frekvenciájának,
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teljesítményének és időtartamának változtatásával, valamint a megfelelő hűtési rendszabályokkal a hőmérséklettartomány és a felmelegítendő terület messzemenően változtatható.
Súrlódásos és reakciós forrasztás (könnyűfémek lágyforrasztásának sajátos módszere):
A súrlódásos forrasztás jellemzője, hogy mechanikus dörzsöléssel, hántolással vagy keféléssel és a forrasz
egyidejű felvitelével a felhevített forrasztási hely oxidrétegét tönkreteszik, ezzel a forrasz és az alapanyag kötése
biztosítva van (3.2.6.9. ábra). A reakciós forrasztásban forraszanyagként fémsókat (pl.: horganykloridot)
használnak, amik a forraszfémet kicsapják, s ez a könnyűfémmel kötésbe kerül. Ezek a sók kb. 500 °C-on az
oxidréteget is szétrombolják, és így a forraszanyag oxidmentes felülettel kerülhet érintkezésbe.

3.2.6.9. ábra Forrás: Hildebrand
Diffúziós forrasztás:
Az eljárás lényege, hogy két szilárd halmazállapotú anyag már az alacsonyabb olvadáspontú alkatrész
olvadáspontja alatti hőmérsékleten is képes egymásba diffundálni (különösen igaz ez réznél és aranynál,
450−500 °C-os hőmérsékleti határokon belül).
A megfelelő forraszt (pl. diffúziós aranyforraszt) a planparalellé csiszolt alkatrészek forrasztási felületei közé
helyezzük. Ezután az összekötendő alkatrészeket összesajtoljuk és (pl. hidrogén alatt) hosszabb ideig hevítjük.
Ekkor vákuumtömör, oldhatatlan kötés keletkezik. Diffúziós forrasztáshoz jól megfelel a réz vagy egyéb fémek
(különösen a vas és vas- nikkel- kobalt-ötvözetek), a galvanikus rezezés és a rézréteg szinterelt tömörítés után.
Hidegforrasztás:
A hideghegesztéshez hasonlóan kemény fémeket összenyomással úgy köthetünk, hogy közéjük a puhább fémet
forraszként helyezzük. Ehhez az eljáráshoz nincsen szükség sem hőhatásra, sem folyósító anyagra. A nyomás és
az általa okozott deformáció az oxidréteget szétroncsolja, így az alapanyagok és a forrasz molekuláris kötése
alakul ki (3.2.6.10. ábra).

3.2.6.10. ábra Forrás: Hildebrand

2.7. A forrasztásnál használatos anyagok
Általában a forrasztáshoz három anyagot használunk: értelemszerűen a forraszanyagot, a folyósító anyagot
(folyasztószert) (ezeket mindig), és harmadikként a forrasztást gátló anyagot (nem mindig).
A 2003. február 13-án érvénybe léptetett EU-direktíva alapján 2006 júliusától nem kerülhet forgalomba olyan
elektronikai berendezés, ami az élő szervezetekre mérgező vegyületet alkotó, következő fémeket tartalmazza.
Ennek megfelelően az ún. RoHS-direktíva kizárja az olyan technológiák alkalmazását, amelyek ólom, higany,
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hat vegyértékű króm (0,1%-ig) és kadmium (0,01%-ig) felhasználását igénylik. A forrasztási technológia
természetesen nagymértékben átalakult az új RoHS-előírásoknak megfelelően.

3.2.7.1. ábra
Forraszanyagok:
Forraszként fémeket, gyakrabban fémötvözeteket használunk, amik különböző és gyakran igen kis eltérésekkel
lépcsőzött összetételekben állnak rendelkezésre. A forraszanyagok megtalálhatók a forraszanyagkatalógusokban. A klasszikusnak tekinthető forraszanyag az ón-ólom ötvözet. A két fém állapotábráját a 3.2.7.2.
ábrán mutatjuk be. Látható, hogy a két fém 25 °C-on eutektikumot alkot, ezt használták az utóbbi időkben a
leggyakrabban.
Az ólom mérgező hatása miatt újabban előtérbe kerültek az ólommentes forrasztási technológiák, amelyeknél a
forraszanyag ólmot nem tartalmaz. Az ólom kizárása a forraszanyagokból olyan új ötvözőanyagok
megjelenésével járt, mint az Ag, Zn, Bi, Cu, Sb. Az új forraszanyagok szinte mindegyike magasabb forrasztási
hőmérsékletet igényel. Ezért az utóbbi években a forrasztógépek és a folyasztószerek is lecserélődtek.

3.2.7.2. ábra
A lágyforrasz-anyagok megjelenési formái:
• Tömör lágyforraszok: általában rudak formájában hozzák forgalomba.
• Töltött lágyforraszok: a különböző átmérőjű (0,5–2 mm) huzalokban a rendszerint fenyőgyanta alapú
folyasztószer 1, 3 vagy 5 érben helyezkedik el.
• Forraszpaszták: az elektronikában alkalmazzák. A forrasztópaszta két fő alkotója a forraszpor és a
folyasztószer, ezenkívül oldószert és más anyagokat is tartalmaz.
Folyósító anyagok, folyasztószerek:
A kifogástalan forrasztott kötés döntő feltétele, hogy a forrasztási felületek fémesen tiszták, azaz oxidmentesek
legyenek. A mechanikai tisztítási eljáráson kívül gyakran előzetes vegyi tisztítás is szükséges. Erre a célra
gyakran olyan folyósító anyagokat használnak, amelyek oxidoldók is, a nedvesítést is elősegítik, ugyanakkor
fedő (védő) hatásuk is van, vagyis a forrasztás folyamán az újbóli oxidációt meggátolják. A finommechanikában
túlnyomórészt lágyforrasztást alkalmazunk. Lágyforrasztáshoz az alábbi folyósító anyagokat használjuk:
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• Forrasztóvíz (cink-klorid vizes oldata, ill. cink-klorid és szalmiák teljesen vagy részlegesen telített
állapotban). Csak durvább forrasztásokhoz alkalmazható, mert az anyag rendszerint korróziót okoz, ezért az
anyag maradványait a kész forrasztott kötésről el kell távolítani.
• Forrasztózsír (cink-klorid, szalmiák és gyanta, faggyú és olaj keveréke, esetleg forraszanyaggal, pl. ónnal
keverve). Általános munkákhoz, különösen lemezkötésekhez használják. Mivel ez az anyag is korróziót okoz,
maradványait a forrasztott kötésről el kell távolítani.
• Gyantás folyósító anyag (kolofónium) aktív szerves kötőanyagok nélkül vagy járulékokkal (karbamid,
ammónium-laktát, sztearinsav, hidrazin). Ezt a folyósító anyagot a finommechanika és az elektronika
finomabb forrasztásaihoz használják, legtöbbször villamos vezetők és szerkezeti elemek kötéseihez. A
gyantás folyósító anyagok korróziót nem okoznak, gyengén redukáló hatásúak, eltávolításuk nem szükséges.
A gyantás folyósító anyagok fémesen tiszta, nagyon gyengén oxidált vagy előzetesen „ónozott” felületekhez
felelnek meg folyósító anyagként.
• Alkohol, glicerin, vazelin, glikol, oxálsav stb.: fémesen tiszta forrasztási felületekhez alkalmas, finomabb
munkák esetén.

2.8. Szerkezeti kialakítások
A finommechanikában alkalmazott forrasztott kötéseknél már a tervezésnél gondolni kell a technológiára, és a
konstrukciót úgy kell kialakítani, hogy az a választott technológia szempontjából is optimális legyen. Az alábbi,
3.2.8.3.−3.2.8.6. ábrákon példákat mutatunk be a forrasztott kötések helyes kialakítására.

3.2.8.1. ábra Forrás: BME MOGI

3.2.8.2. ábra Forrás: BME MOGI
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3.2.8.3. ábra Forrás: BME MOGI

3.2.8.4. ábra Forrás: BME MOGI

3.2.8.5. ábra Forrás: BME MOGI

3.2.8.6. ábra Forrás: BME MOGI

3. Ragasztások
A ragasztási technológia több ezer éves múltra tekinthet vissza (már az ókori Kínában használták az enyvet és a
lakkot), de igazi sikert csak a szintetikus polimerek megjelenését követően ért el (1953 − anaerób anyagok
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felfedezése). Ma már az élet minden területén találkozunk ragasztott tárgyakkal, napjainkra a ragasztás sok
területen nélkülözhetetlen technológiai műveletté vált.
A ragasztás az anyaggal záró nem oldható (korlátozottan oldható) kötések csoportjába sorolható. A ragasztás
legnagyobb előnye a forrasztáshoz és a hegesztéshez képest, hogy nem éri hőterhelés a munkadarabot. A
ragasztóanyag a kötésben rezgéscsillapító, jó szigetelő, zajcsökkentő hatásokat fejt ki, ezzel szemben viszonylag
kicsi a terhelhetősége, és alkalmazásánál nagy technológiai körültekintéssel kell eljárni.

3.1. A ragasztás elmélete
A ragasztás sok tekintetben hasonló a forrasztáshoz, mert itt is fontos a felületek tisztasága és a jó nedvesítési
viszonyok biztosítása.
A jó ragasztókötés-szilárdság kialakulásának alapvető feltételei a következők:
• A ragasztandó anyagfelület ragasztóanyag általi nedvesítése. Ennek előfeltételei: 1. a ragasztandó anyag és a
ragasztóanyag megfelelő felületi energiaviszonyainak megválasztása, ill. kialakítása, 2. a ragasztó folyékony
halmazállapota.
• A nedvesítést követően a ragasztandó anyag és a ragasztó között kialakuló kölcsönhatások rögzítése, vagyis a
kötésszilárdítás.

3.2. Nedvesítés és szétterülés:
A kötésszilárdság egyik legfontosabb eleme, hogy a ragasztóanyag nedvesítse a ragasztandó alapanyagot. Ebben
a tekintetben csak megismételni lehet a forrasztásnál elmondottakat. A ragasztás forrasztással való rokonságát
az is mutatja, hogy itt is a nedvesítési szög lesz jellemző a nedvesítési folyamatra. Az alábbi, 3.3.2.1. ábra
ismételten összefoglalja az ott leírtakat.

3.3.2.1. ábra Forrás: BME MOGI

3.3. A ragasztott kötés létrejötte
A ragaszthatóság előfeltétele, hogy a ragasztóanyag jól nedvesítése a ragasztandó anyagot (anyagokat), de a jó
kötésszilárdsághoz természetesen a ragasztóanyag szilárdulása is szükséges.
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A szilárd halmazállapotú kötés kialakulása különböző, fizikai vagy kémiai, illetve vegyes folyamatok
eredménye lehet, aminek során a ragasztandó anyag és a ragasztó között kölcsönhatások alakulnak ki, és ezek
rögzülnek.
A kötésszilárdság függ:
• a ragasztandó anyag és a ragasztó anyagi tulajdonságaitól,
• a ragasztó helyes kiválasztásától,
• a ragasztás kivitelezésétől (a technológiától).

3.4. Ragasztóanyagok
A ragasztóanyagok azok a nemfémes anyagok, amik szilárd anyagok felületét tapadással és saját szilárdságukkal
köti össze anélkül, hogy az összekötött anyagok szerkezeti felépítése vagy eredeti tulajdonságai lényegesen
megváltoznának. A ragasztott kötésekre általánosan érvényes, hogy vékony ragasztóréteggel nagyobb
kötésszilárdság érhető el, mint vastagabb ragasztóréteggel. Ezt mutatja a következő, 3.3.4.1. ábra.

3.3.4.1. ábra Forrás: BME MOGI
A ragasztóanyagok csoportosítása:
1. Természetes eredetű (esetleg csak kissé módosított) ragasztóanyagok:
• Növényi: pl. cellulóz-észterek, cellulóz-éterek, keményítő, kaucsuk-latex;
• Állati: pl. kazeinenyv, glutinenyv, véralbumin enyv;
• Ásványi: pl. üveg, kerámia, bitumen.
2. Szintetikus ragasztóanyagok:
• Polikondenzációs: pl. fenoplasztok, poliészterek, poliszulfidok, poliamidok;
• Poliaddíciós: pl. poliuretánok, epoxigyanták;
• Polimerizációs: pl. epoxigyanták, polibutadién, polisztirol, poliakrilátok, polivinil-acetát.

3.5. A ragasztóanyagok felhasználási területei, tulajdonságai
Természetes eredetű ragasztók:
1. Növényi eredetű ragasztók
A növényeket felépítő anyagok és bizonyos fák nedveként nyerhető kaucsuklatex, továbbá egyes növények
terméséből kivont makromolekuláris anyagok.
Cellulózszármazékok:
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A cellulóz az egyik legfontosabb, a földön legnagyobb mennyiségben előforduló makromolekulájú anyag. A
növényi sejtfal építőanyaga. Ebből készülnek különféle eljárásokkal a cellulóz-észterek, a cellulóz-nitrátok, a
cellulóz-acetát, a cellulóz-éterek, az etil-cellulóz, a benzil-cellulóz.
Keményítő:
A keményítő már az ókorban is ismert és használt anyag volt. Ipari méretű felhasználása a 19. században a
textil-, papír-, majd az élelmiszeriparban kezdődött. A keményítő a növények belsejében bioszintézissel
képződik.
Kaucsuklatex:
A vadon termő növények között több olyan található, amely latexet ad, napjainkra azonban egyeduralkodóvá
vált a Hevea Brasiliensis, ami eredetileg Brazíliában, az Amazonas menti őserdőkben honos. A legnagyobb
ültetvények jelenleg Délkelet-Ázsiában vannak, ezek adják a világ összes természetes kaucsuktermésének 90%át.
2. Állati eredetű ragasztók
Az állati eredetű ragasztóanyagok, az enyvek lényegében vízoldható fehérjék, amelyek az állati szervezetben
bioszintézissel képződnek. Alapvegyületeik az α-aminosavak.
Kazeinenyv:
A kazein a tej fehérjéinek egyike. Ragasztási célokra porformában kerül forgalomba. Ezt vízbe keverve lehet
feldolgozni. A száraz meleget 70 °C-ig tűri, azonban gőz hatására a ragasztókötés elveszti szilárdságát és
hajlamos a bomlásra.
Glutinenyv:
A glutinenyv egyike a legrégebben ismert és felhasznált ragasztóanyagoknak. Az egyiptomiak már i. e. 2000ben is használták. Állati eredetű, kollagéntartalmú nyersanyagokból nyerik. A glutinenyvek körül ma a bőr- és
csontenyv jelentős. Minthogy a glutinenyv porózus, nedvszívó anyagok (fa, papír, bőr, textíliák) ragasztására
használják. A glutinenyves ragasztókötések majdnem minden szerves oldószerrel szemben ellenállóak. A
glutinenyvet a csiszolóvászon- és csiszolókorong-gyártásban kötőanyagként használják.
3. Ásványi eredetű ragasztók
Az ásványi eredetű ragasztók lehetnek szervesek vagy szervetlenek. Rendszerint kémiai vagy fizikai folyamatok
segítségével állítják elő.
Üvegömledék-ragasztók:
Hő és tűzálló fémkötések kialakítására alkalmazható. Rozsdamentes acél ragasztására is alkalmazható.
Az üvegragasztó hátrányai:
• szobahőmérsékleten törékeny,
• hőtágulása kicsi,
• a ragasztás általában magas hőmérsékleten végezhető,
• a fémfelület előkészítése igen bonyolult.
Kerámiaragasztók:
Kerámia alapú ragasztók általában alkáli-szilikátok, alumínium-foszfátok és hasonló vegyületek, az üvegnél
általánosabban használhatók hőálló kötések kialakítására.
Az üvegömledék-ragasztókkal szembeni előnyei:
• mechanikai szilárdságuk szobahőmérsékleten nagyobb,
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• hőtágulásuk nagyobb,
• folyási tulajdonságaik jobbak, feldolgozásuk és használhatósági hőmérsékletük a kerámiával gyakorlatilag
azonos, az üvegnél 150 °C-nál nagyobb.
A kerámiaragasztók alkalmazhatóak:
• fa ragasztására, olcsó furnérlemezekhez,
• fémek, pl. réz- és alumíniumfóliák papírhoz ragasztására,
• üveg üveghez, bőrhöz, porcelánhoz ragasztására,
• optikai üvegek, törhetetlen üvegek gyártására,
• kályhák, kazánok, bojlerek hőálló ragasztójaként,
• öntvények, brikett és csiszolókorongok gyártásához.
Bitumen:
A bitumen zömében szénhidrogénekből álló, oxigéntartalmú szerves vegyületeket is tartalmazó, sötét színű,
amorf anyag. Alkalmazása kis szilárdsági igényű ragasztáshoz előnyös, ahol több évtizedes tartósság szükséges.
Felhasználják épületaljzatok, út- és hídburkolatok kötőanyagaként.
Szintetikus ragasztók
Fenoplasztok:
Az első szintetikus polimer a fenol-formaldehind gyanta volt, amelyet ugyan a Bayer már 1872-ben előállított,
de ipari alkalmazásra alkalmassá Leo Hendrik Baekeland (1863−1944) tette 1907-ben. A terméket bakelitnek
nevezték el.
Aminopalsztok:
Az aminoplasztokat különböző aminovegyületek és formaldehid polikondenzációjával állítják elő. Az
aminoplasztok legnagyobb mennyiségű, legfontosabb felhasználási formái kötőanyagok, ragasztók, lakkok.
Poliamidok:
Legfontosabb felhasználási területük a szintetikusszál-gyártás. Nagy szilárdságuk és ütésállóságuk alapján tartós
gépalkatrészek (pl. csapágyak) gyártására kiválóan alkalmas. Ragasztóként is nagy jelentőségűek. A lineáris
poliamidok általánosan használt ömledékragasztók.
Felhasználásuk széles körű:
• a cipőiparban szélbehajtó, fára foglaló ragasztó,
• a járműiparban fém-fém kötések ragasztói,
• a papír- és csomagolóiparban rétegelt papírok gyártására használják,
• a fafeldolgozó iparban szerkezeti faragasztó.
Poliuretánok:
Az egykomponensű PUR- (poliuretán) oldatok alkalmasak textíliák, bőr, fa, papír ragasztására.
A poliuretánragasztók használata kiterjed:
• textil-textil,
• textil-polimer,
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• alumíniumfólia-polimer,
• szegecsek-csavarok rögzítésére,
• fém-fém elemek ragasztására.
Epoxigyanták:
Ezek általában két komponensből állnak, a két komponenst a felhasználás előtt a gyártó által megadott arányban
kell összekeverni. A két komponens összekeverése következtében jön létre a polimerizáció, a ragasztóanyag
szilárdulása. Ennek ideje különböző lehet, néhány perctől több óráig tarthat. A polimerizációs folyamat
hőkezeléssel gyorsítható, sőt, ilyenkor a kötésszilárdság és a kötés ellenálló képessége is kismértékben
növekszik. Az összekevert, de bizonyos időn belül fel nem használt epoxigyanta kárba vész. Az epoxigyanták
felhasználása ragasztóként igen széles körű, mivel e területen számos előnyük van:
• felületaktívak, ezért a legkülönbözőbb anyagokat is jól nedvesítik,
• jó adhéziós tulajdonságaikon túl magas a kohéziós szilárdságuk,
• a kötés során illékony anyag nem keletkezik,
• zsugorodásuk kicsi.
Felhasználhatók a legkülönbözőbb anyagok: fémek, kerámia, porcelán, fa, különböző polimerek ragasztására az
alábbi területeken:
• a repülőgépgyártásban,
• az autóiparban,
• az elektromos és elektronikai iparban,
• az építőiparban
• a fa- és bútoriparban,
• hajótestépítésben.
Poliakrilátok:
A poliakrilátok közül a legismertebbek a ciano-akrilátok, ezeket a mindennapi életben pillanatragasztóknak
nevezzük.
A ciano-akrilát alkalmazásának előnyei:
• móltömege kicsi, viszkozitása alacsony,
• nincs szükség több komponens összekeverésére,
• a polimerizáció sebessége rendkívül gyors (néhány másodperc),
• a legtöbb ragasztandó anyag felületét jól nedvesíti,
• UV-fénnyel is kiválóan térhálósítható,
• a kötés szorítónyomást igényel

3.6. A ragasztás technológiája
A ragasztó kiválasztásához nem elegendő a ragasztandó anyag és a ragasztott kötéssel szemben támasztott
néhány fontosabb követelmény ismerete, a jó ragasztó kiválasztásához a teljes ragasztási technológia
részleteinek rögzítése, pl. ragasztandó anyag fizikai tulajdonságai, felületi jellemzői, a ragasztó kémiai
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jellemzői, a ragasztás módja, eszközei, kötésszilárdítás, szilárdsági igények, vegyszerállóság-, élettartamigények
ismerete is szükséges.
A ragasztó előkészítése és felhordása
Klasszikus értelemben a ragasztó előkészítése alatt a komponensek üzemi hőmérsékletre való temperálása,
összemérése és keveréssel történő homogenizálása, valamint viszkozitásának beállítása értendő. A
ragasztókompozíció előkészítését követően következhet a ragasztó felhordása a ragasztandó felületekre. A
felhordás módja lehet kézi vagy gépi, szakaszos vagy folyamatos, pontszerű, csíkos vagy teljes felületű. A
felhordás módja függ a ragasztó halmazállapotától és egyéb tulajdonságaitól.
Fémek ragasztása
A finommechanikai építőelemek, csatlakozások, műszeregységek összekötése ragasztással sok esetben
előnyösebb, mint fém kötőelemekkel. Ennek elsősorban az az oka, hogy a finommechanikában a kis méretek
miatt rendszerint nem, vagy alig kell számolnunk a szerkezeti elemek saját súlyával.
Fém felületek előkészítése:
• tisztítás, zsírtalanítás: vizes vagy oldószeres,
• mechanikai: csiszolás, kefélés, homokszórás,
• kémiai: savas, bázikus,
• elektrokémiai.
A fémek ragasztásánál legnagyobb szerepe az epoxigyanta alapú ragasztóknak, ezek módosított változatainak és
a módosított fenoplaszt bázisú kombinációknak van. Kisebb javítású munkákhoz gyakran használnak cianoakrilát ragasztókat is. Felhasználási területek:
• fémlemezek ragasztása,
• gép és finommechanikai építőelemek ragasztása,
• szerszámgyártás ragasztással,
• járműipar,
• repülőgépgyártás,
• hajógyártás.
Üveg ragasztása
Optikailag korrigált többtagú lencsék, prizmák és tükrök ragasztásánál olyan ragasztóanyagra van szükségünk,
ami teljes átlátszóságú és kis vastagságban felvihető. Természetes bázisú optikai ragasztó a fenyőgyantából
kinyert kanadabalzsam. Szintetikus ragasztóként a folyékony polimer ragasztók alkalmazhatók. Az optikai
ragasztóanyagok törésmutatója 1,5 körüli (3.3.6. és 3.3.7. ábra).
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3.3.6.1. ábra Forrás: Hildebrand

3.3.6.2. ábra Forrás: Hildebrand
Papír és műanyagok ragasztása
A ragasztás a kis szilárdsággal rendelkező papír és műanyag alkatrészek ideális finommechanikai kötése. A
3.3.7. ábrán egy dinamikus hangszóró lengő részének vázlatos felépítése látható. Az 1. hangszórómembrán
csatlakozik a 2. csévetesthez, amit az 5. tekercs hoz mozgásba. A 3. dóm a légrés védelmét és a magas hangok
sugárzását szolgálja, míg a 4. membrán a lengőrész egyenesbe vezetéséért és a porvédelemért felelős.
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3.3.6.3. ábra Forrás: Hildebrand

3.7. Ragasztószalagok
A ragasztószalagok sok esetben igen jó alternatívát kínálnak a drágább és nehézkesebb módszerek kiváltására. A
ragasztószalagokat manapság az ipar számos területén használják, például: repülőgépgyártás, elektronika, építő-,
nyomda-, autó-, szerelő- és gyáripar. A könnyű felhasználás mellett további előnyt jelent, hogy ragasztószalag
használata esetén a ragasztóanyagot nem kell minden használat előtt kikeverni, ami gyorsítja a folyamatot, és
csökkenti a szennyezés veszélyét.
A ragasztószalagok felépítése
A ragasztószalagok alapja a viszonylag vékony, hajlékony hátlap (hordozóanyag), amelyhez nyomásérzékeny
ragasztóanyag, esetleg lehúzható fedőszalag tartozik. A szalag lehet egy- vagy kétoldalas kivitelű. A legtöbb
tiszta, száraz, zsírmentes felülethez odaragad, szobahőmérsékleten maradandó kötést hoz létre, a megadott
feltételek betartása mellett nem szárad ki, nem keményedik meg, nem változtatja meg fizikai tulajdonságait.
A ragasztóanyagok fő jellemzői:
• tapadóképesség (a szalag kezdeti odaragadása),
• nyírószilárdság (kohéziós erő),
• adhézió (tartóerő),
• rétegtartás.
A szalagokhoz használt ragasztóanyagok főbb csoportjai:
1. Kaucsukgyanták: természetes vagy szintetikus eredetűek. Jó a tapadóképességük, különösen jól tapadnak
műanyagokhoz. Kevésbé ellenállóak a magas hőmérséklettel, öregedéssel, ultraibolya sugárzással szemben.
Általános célú ragasztóanyagokhoz használatosak, −5 és +70 °C között.
2. Akrilgyanták: sokféle felületen alkalmazhatók. A tiszta akrilgyantáknak alacsony vagy közepes a
tapadóképességük, a módosított akrilgyantáké jobb, a térhálósított akrilgyantáknak különösen jó a tapadásuk és
a nyírószilárdságuk. Az akrilgyanták jól ellenállnak a magas hőmérsékletnek, az ultraibolya sugárzásnak, az
öregedésnek, a vegyszereknek, és nagy a végleges adhéziójuk. −40 és +150 °C között használhatók.
3. Szilikonok: szilikonkaucsukok és különleges gyanták keverékei. Széles hőmérsékleti tartományban, −60 és
+260 °C között használhatóak. A vegyszereknek nagyon jól ellenállnak, nagy a nyírószilárdságuk (fékbetéteknél
is használják), és maradéktalanul eltávolíthatók.
4. Uretánok és fenolgyanták: hőre aktiválódó ragasztóanyagok, jól ellenállnak a vegyszereknek, az ultraibolya
sugárzásnak és az öregedésnek. Keményedés után a kötés igen szilárd, lényegében szerkezeti kötés. Fémek
összekötésére is kiválóan alkalmasak.
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5. Vezetőragasztók: az elektronikai technológiában használják (3.3.7.1. ábra). Vannak olyan változataik is, amik
csak vastagságirányban vezetők.

3.3.7.1. ábra Forrás: www.3m.com

4. Betapasztások
A betapasztások a nem oldható kötések közé tartoznak. A betapasztott alkatrész a vele összekötött másik
alkatrész üregébe nyúlik be, az üreget a két alkatrész között egy kezdetben képlékeny tapasztóanyag (gitt) tölti
meg. A tapasztóanyag (vagy tapaszanyag) a szóban lévő felületeken, éppúgy, mint a ragasztó, adhézió által köt.
Az alkatrészeket az összekötési helyen lehetőleg úgy képezzük ki, hogy a tapasztóanyag ne csak adhézióval
kössön, hanem alakkal záró kötést hozzon létre. Ez fokozott biztonságot ad. A tapasztás abban különbözik a
ragasztott kötéstől, hogy a kötőanyagot nem vékony rétegben rakjuk fel, hanem az viszonylag vastag réteget
képez, és abban, hogy az összekötendő felületeket a kötőanyag megkeményedése folyamán nem nyomjuk össze.

4.1. A tapaszanyagok
A tapaszanyagok kétfélék, aszerint hogy mi a megszilárdulásuk oka:
1. fizikai átalakulás vagy
2. kémiai átalakulás.
Az 1. csoportba tartoznak az ún. olvadótapaszok, amelyek szobahőmérsékleten szilárdak, használatkor
felmelegítendők, utána ismét megszilárdulnak.
Példák : pecsétlakk, kolofónium-, kén- és viaszlakkok. Legtöbbször azonban az egyszerűbb feldolgozás
céljából azokat az olvadó anyagokat részesítik előnyben, amelyek alkoholban oldhatók. A kötési hely
melegítésekor az alkohol elpárolog, mialatt a tulajdonképpeni tapasztóanyag megolvad, és lehűlés után ismét
megszilárdul. Ilyen anyag pl. az ún. izzólámpa- (vagy aljzat-) gitt, amelyet az izzólámpa üvegtestének és
fémaljzatának összekötésére használnak. Alabástromgipszből és alkoholos sellakoldatból áll. Nagyobb
teljesítményű izzókhoz pedig műgyanta és ásványi töltőanyagok keverékéből álló gittet használnak, amelyhez
denaturált szeszt adagolnak. Mindkét anyagot pépszerű állapotban kenik a foglalatba, és az üvegtest behelyezése
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után felmelegítik, az utóbbi esetben elég magas hőfokra. A denaturált szesz elpárolog, a sellak, illetve a
műgyanta megolvad, és térhálósodása után szilárdan tapad az üveghez és a fémhez is.
A 2. csoportba az ún. kötőtapaszok, megkötő anyagok tartoznak, mint a gipsz, a márványcement, a
magnéziatapasz és az ólom-oxid tapasz.
Mivel a közönséges kőművesgipsz számos célra túl gyorsan köt, kötési idejét dextrinoldat vagy timsós víz
hozzáadásával mesterségesen meg szokás hosszabbítani. A közönséges gipsznél jobb, tömörebb és lényegesen
lassabban keményedik a márványcement. Ennek kötési idejét is meg lehet hosszabbítani timsó- vagy
dextrinoldat hozzáadásával. Erre gyakran azért van szükség, hogy ne kelljen mindig új pépet keverni, és hogy
megakadályozzuk a fecskendő eltömődését, ha azzal dolgozunk.
A gipsz és a márványcement csak mérsékelt hőmérsékleten, száraz helyiségben használható. Ezek sem vízzel,
sem olajjal szemben nem tömítenek, viszont kémiailag mindkettő úgyszólván semleges, és a fémeket alig
támadja meg. Márványcementtel olvadóbiztosíték-betétek üveg- vagy porcelántesteinek nikkelezett
sárgarézsapkáit tapasztják be, valamint az elektrotechnika más nikkelezett sárgaréz-alkatrészeit
villanykapcsolók és hasonlóak porcelántestébe.
Lényegesen keményebb és szilárdabb a magnéziatapasz, ami a legkülönbözőbb elnevezésekkel kerül
kereskedelmi forgalomba. Ezt a tapasztóanyagot az elektrotechnikában akkor választják, ha a szilárdság és
olajzárás szempontjából nagyobbak a követelmények, pl. transzformátorok, olajkapcsolók és hasonlók
átvezetőkapcsainak esetében. A technológiához fecskendő ebben az esetben is használható, tehát nagyszámú
üreget lehet vele egymás után gyorsan kitölteni. Sajnos, ez a tapasz nedves levegőben nagymértékben oxidálja a
fém alkatrészeket, ezért célszerű azokat előbb vastagon ónozni, és a tapasztási helyeket kötés után vastag
lakkréteggel bevonni.
E tapaszokon kívül, amelyeknek a finommechanikában bizonyos jelentőségük van, még sok másfajta is
ismeretes. Breuer csupán a felhasznált alapanyagok szerint a tapasztóanyagok 21 csoportját különbözteti meg;
ezek összetétele a felhasználási lehetőségektől függően egy-egy csoporton belül ismét egészen különböző lehet.

4.2. Tapasztó eljárások
A tapasztóanyagok alkalmazásának módja az anyagok tulajdonságaihoz és az összekötendő alkatrészek
kiviteléhez igazodik. A tapaszanyagokból mindig csak annyit kell előkészíteni, amennyit egy munkafolyamat
alatt fölhasználható, mert a tapaszanyagok idővel besűrűsödnek, és az utólagos hígítás összetételüket és
tulajdonságaikat nagymértékben megváltoztatja. Ez különösen a magnézia- és ólom-oxid tapaszokra vonatkozik.
A tapaszanyagot beöntjük vagy belenyomjuk az összekötendő alkatrészek e célra elkészített üregeibe vagy
térközeibe, simítólapáttal elsimítjuk. A tapaszanyag bejuttatását finomabb munkáknál fecskendővel is
elvégezhetjük. Azután az alkatrészeket legtöbbször külön tapasztókészülékekbe helyezzük, és
szobahőmérsékleten vagy mérsékelten fölmelegített kemencébe téve addig hagyjuk bennük, amíg az anyag
teljesen meg nem köt. Mennél lassabban keményedik meg a tapasztóanyag, annál egyenletesebben köt meg.
Másrészt természetesen a kötés meghosszabbodott ideje nagyszámú készüléket tesz szükségessé. Ezért az anyag
legkedvezőbb összetételét és a megkötéshez szükséges időt esetről esetre kísérletekkel állapítjuk meg.
A nedvszívó tapasztóanyagokat megkötésük után még vízálló lakkbevonattal védhetjük meg, éppígy azokat is,
amelyek nedvesség hatására a fém alkatrészek oxidálását okozzák.

4.3. Alkalmazások
A tapaszanyagokat többé-kevésbé kellemetlen tulajdonságaik és a gyártási eljárás szokatlansága miatt általában
csak akkor használjuk, ha más kötések nem alkalmazhatóak, vagy sokkal körülményesebb kialakítási módot
kívánnának.
Bizonyos összetételű tapaszanyagok elsősorban nedvesség hatására duzzadhatnak, és ezáltal szétvethetik a
tapasztott alkatrészeket, vagy idővel zsugorodhatnak, miáltal a kötés meglazul, vagy elveszti a
tömítőképességét. Gondolni kell arra is, hogy vannak olyan tapaszanyagok, amelyek a fém alkatrészeket
nagymértékben megtámadhatják. Rozsda, rézrozsda, só vagy hasonló bevonatok keletkezhetnek, vagy a
felületek elszíneződnek. Lehetnek továbbá nedvszívók, vagy nagy mennyiségű olajat vehetnek föl (pl.
olajtranszformátorok szigetelt átvezetőkapcsainál); villamos szigetelőképességük idővel csökkenhet; magasabb
hőmérsékleten megpuhulhatnak, széteshetnek stb. Hogy a tapasztóanyagok különböző üzemi körülmények
között hogyan viselkednek, arra nézve sajnos nincsenek mindenki részére hozzáférhető, gyakorlati tapasztalati
38
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az anyaggal záró kötések

adatok, és így a tapaszanyagok helytelen használatára sem. Ez részben annak is tulajdonítható, hogy ugyanannak
az anyagnak az összetétele néha azonos szállító különböző szállítmányaiban is változó, mint ahogy ezt
vegyelemzések is mutatták. Ilyen körülmények között legtöbbször merészségnek nevezhetjük a tapasztás
alkalmazását a tömeggyártásban, ha előzetesen nem folytattunk a legkülönbözőbb irányokban tüzetes
vizsgálatokat. Ezeknek a vizsgálatoknak hosszú időre kell kiterjedniük, mert egyes hibák néha csak évek múlva
mutatkoznak.

4.4. Konstrukciós kialakítások:

3.4.4.1. ábra Forrás: BME MOGI

3.4.4.2. ábra Forrás: BME MOGI
Az olvadóbiztosítékok üvegcsöveinek végeit sárgarézkupakkal zárják le (3.4.4.1. ábra). A tapasztási hely
szilárdsága szempontjából a gyakorlat szerint elegendő, ha a kupak mélysége kb. az üvegcső külső átmérőjével
egyenlő. Az üvegcső átmérője kb. 0,5 mm-rel kisebb, mint a kupak átmérője. A 3.4.4.2. ábrán bemutatott
olvadóbiztosíték esetében a tapasztóanyag jobb elosztása céljából a kupak játékát kb. 1 mm-re növelhetjük, ha e
fémtest fröccsöntéssel készült, és ezáltal belsejében az üvegcső megvezetésére alkalmas, kb. 0,3 mm-nyire
kiálló hosszbordázattal rendelkezik. Mindkét esetben némi tapasztóanyagot tesznek a kupak üregébe, és az
azbeszttárcsával lezárt üvegcsövet az üregbe benyomják.
A 3.4.4.3. ábrán szelencés (doboz) libella foglalása látható, aminél szintén a tapasztási technológiát alkalmazták.
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3.4.4.3. ábra Forrás: BME MOGI
A 3.4.4.4. ábrán fém foglalatba betapasztott féldrágakő élágy látható, a 3.4.4.5. ábrán pedig üvegcső
betapasztását láthatjuk fémből készült menetes hüvelybe.

3.4.4.4. ábra Forrás: BME MOGI
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3.4.4.5. ábra Forrás: BME MOGI

3.4.4.6. ábra Forrás: BME MOGI
Az üvegtest és a tapasztóanyag közötti kötés tehermentesítésére különleges biztosítás nem szükséges, mert az
alkalmazott olvadó anyag kellőképpen tapad az üveghez.
A vákuumtechnikai iparban különleges jelentősége van a kerámia- (és üveg-) anyagok és fémek
betapasztásának. Itt a betapasztás még azért is előnyös, mert mechanikai igénybevételek esetén az erők a
tapasztóanyagon keresztül egyenletesen adódnak át a rideg kerámia- vagy üveganyagra. Izzólámpa foglalatának
az üvegballonhoz történő betapasztásos kötését mutatja a 3.4.4.6. ábra.
Az elektrotechnikában szegecselt sárgarézalkatrészeket porcelán- vagy hasonló testekbe tapasztanak, pl.
olvadóbiztosítékok, átvezetőkapcsok és villamos kapcsolók esetén. Ilyenkor a tapasztási helyet lehetőleg úgy
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képezik ki, hogy az alkatrészeket elcsavarással vagy kiszakítással szemben mechanikailag tehermentesítsék. E
célra kerámiaanyagokban a lyukak szögletesek is lehetnek, míg márványba, palába stb. leginkább fúrt, tehát
hengeres lyukakat kell készíteni.
Nedves helyiségekben vagy szabadban használandó gyártmányoknál, és amikor a fémtest a belső rész,
figyelemmel kell lenni arra, hogy a tapasztóanyag említett duzzadása könnyen szétrepesztheti a külső részt.
Ezért többször eltértek attól, hogy szabadvezeték szigetelőiben a tartó kampókat betapasszák. Néha a porcelán
alkatrészek szétrepedését nem a tapasztóanyag okozza, hanem a fém és a porcelán hőtágulási együtthatójának
különbözősége, pl. olajtranszformátorok átvezetőkapcsai esetén, amelyeket gyártásuk folyamán néha mintegy
120−150 °C-ra melegítenek fel. Ilyenkor az aránylag nagy fémtestek betapasztását célszerű mellőzni. A
betapasztandó fém alkatrészek tapasztási helyének kialakításával kapcsolatban részben arra is tekintettel kell
lenni, hogy a tapasztóanyagok nem olyan hígfolyósak, mint pl. a fröccsöntő anyag, és hogy itt az a nyomás,
amivel az alkatrészeket a tapasztás folyamán összeillesztik, sokkal kisebb, mint amikor valamit közvetlenül a
présformában ágyaznak be a szigetelőanyagba. Ebből következik, hogy az üregek keletkezésének elkerülésére a
tapasztóanyag terjeszkedését a tapasztási helyen lehetőleg megkönnyítjük. E célból az esztergált hornyokat
lehetőleg szélesre és legömbölyített sarkúra készítjük (3.4.4.7. ábra).

3.4.4.7. ábra Forrás: BME MOGI
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3.4.4.8. ábra Forrás: BME MOGI

3.4.4.9. ábra Forrás: BME MOGI
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3.4.4.10. ábra Forrás: BME MOGI
Betapasztandó hatszögletű anyák (hornyos anyák) kialakítását a következő ábrákon láthatjuk. A készülékeket
márványtáblán rögzítő anyákat célszerű a tábla hátsó falán elhelyezni (3.4.4.8. ábra). Így túlterheléskor nem
lehet kiszakítani őket, ellentétben a 3.4.4.7. és 3.4.4.9. ábrán látható anyákkal. A hengeres alkatrészeket recézett
fejjel és vájattal látják el (3.4.4.10. ábra), míg négyszög keresztmetszetű alkatrészeken, a hatszögletűekhez
hasonlóan, elég egy vájat is. Ez esetben, ha a másik alkatrész kerámiából készült, a benne készítendő lyukat is
négyszögletűre kell kialakítani. A 3.4.4.11. ábra szerint kiképezett fém alkatrésznél az F felület mint ütköző
legalább egyik irányban meghatározza az alkatrész helyzetét. A 3.4.4.12. ábra szerinti betapasztásnál a fémből
készült szelvény külső F felülete egy érintkező rugó csúszófelületét alkotja. A 3.4.4.13. ábra szintén egy
kerámiába betapasztott fém alkatrész kialakítását mutatja.

3.4.4.11. ábra Forrás: BME MOGI
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3.4.4.12. ábra Forrás: BME MOGI

3.4.4.13. ábra Forrás: BME MOGI

3.4.4.14. ábra Forrás: BME MOGI
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3.4.4.15. ábra Forrás: BME MOGI
Lapos csatlakozó alkatrészeket kiszakadás ellen mélypontozással biztosítunk (3.4.4.14. ábra). Kapcsolók vagy
hasonlóak sajtolt lemezalkatrészeit a tapasztásba benyúló szétlapított sarukkal készítjük (3.4.4.15. ábra). Az
ábrán az aljzatba készített négyszög keresztmetszetű fészek olyan méretű, hogy mindkét pánt befogadására
alkalmas. (Nedves helyiségekben helyesebb becsavarozott csatlakozási alkatrészeket használni betapasztottak
helyett, ha elegendő hely áll rendelkezésre, és az ezzel járó nagyobb előállítási költségek elfogadhatóak.)
A 3.4.4.16. ábra szerinti olvadóbiztosítók porcelántesteinek fémkupakokkal való összekötésénél az elcsavarodás
és kiszakítás elleni biztosításról lemondunk, mert az egyszerű tapasztás tökéletesen megfelel. A 3.4.4.17. ábra
szerinti átvezetőkapcsok porcelánrészébe azonban helyesebb hornyokat készíteni, amik legalább elfordulás ellen
bizonyos mértékig biztosítanak. Ha a fémlap vastagsága, amelybe a kapcsot beerősítjük, aránylag kicsi, a kapocs
befogására lemezből húzott, a fémlapra csavarozott H hüvelyt használhatunk (3.4.4.18. ábra).

3.4.4.16. ábra Forrás: BME MOGI
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3.4.4.17. ábra Forrás: BME MOGI

3.4.4.18. ábra Forrás: BME MOGI
A 3.4.4.19. és 3.4.4.20. ábra barázdás szigetelők két kiképzési módját szemlélteti; az egyik esetben (3.4.4.19.
ábra) a fémrész be van tapasztva a szigetelőbe, míg a második esetben a szigetelőt sapkaszerűen veszi körül
(3.4.4.20. ábra). A második kivitel a kedvezőbb, mert nem kell attól tartani, hogy a tapasztóanyag duzzadása,
vagy a fém és a porcelán különböző tágulása következtében a szigetelő szétpattan.
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3.4.4.19. ábra Forrás: BME MOGI

3.4.4.20. ábra Forrás: BME MOGI
Gyakran használunk betapasztást olyankor is, amikor egyidejűleg porral, gázzal vagy folyadékkal szemben kell
tömíteni (pl. készülék burkolatának ablaka). Legtöbbször nem bízzuk magunkat egyedül a tapasztóanyag
szilárdságára, hanem a biztosításról más módon, alakkal kötéssel is gondoskodunk. Így pl. öntött burkolatok
esetén külön idomdarabokat szerelünk föl (3.4.4.21. ábra „A” ), amiket néhány csavarral erősítünk meg.
Vékony falú, kerek lemezburkolatok kerületére három vékony lemezcsíkot hegesztenek (3.4.4.22. ábra „A”).
Mivel ezek az üveglap és a kúpalakú B lemeztárcsa beszerelését bizonyos mértékben akadályozzák, ezeket az
alkatrészeket kerületükön kissé bevágjuk, és így már becsúsztathatóak és elfordíthatóak (bajonettzárhoz hasonló
működés). Fadobozok ablakait legtöbbször egyszerűen kis szegek beverésével biztosítjuk (3.4.4.23. ábra).
Optikai elemek is rögzíthetők betapasztással. Egy lencse csővégben történő rögzítésére mutat példát a 3.4.4.24.
ábra.
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3.4.4.21. ábra Forrás: BME MOGI

3.4.4.22. ábra Forrás: BME MOGI

3.4.4.23. ábra Forrás: BME MOGI

3.4.4.24. ábra Forrás: BME MOGI

5. Beolvasztások
Ezek a kötések merev, oldhatatlan, anyaggal záró megoldások. A beolvasztás jellegétől függően
megkülönböztetjük a beolvasztást fémbe és a beolvasztást üvegbe. Az elsőt a finommechanikában kevésbé
használjuk, mivel a beolvasztásra kerülő alkatrész helyzetét az öntőformában még külön szerkezettel kell
biztosítani.

5.1. Beolvasztás fémbe
A beolvasztást homokból készített öntvényekbe csak akkor alkalmazzuk, ha az alkatrészek helyzetével
kapcsolatos tűrésekre vonatkozóan nem nagyok a követelmények. A beolvasztás fröccsöntésbe a helyzettűrések
szempontjából kedvezőbb, mivel a helyzettűréshez szükséges készülék az öntőformába integrálható.

5.2. Beolvasztás üvegbe
A kötés üveg és más anyagok, elsősorban fémek között létesül. A jó beolvasztott kötés legfontosabb előfeltétele,
hogy az anyagok hőtágulási tényezője (α) megközelítőleg azonos legyen. Különösen olyan esetben fontos ez,
amikor hőmérséklet-változásnak kitett, gázzáró (hermetikus) kötést készítünk. A jó beolvasztott kötés másik
feltétele, hogy a beolvasztásra kerülő fém oxidja oldódjék az üvegben. Mint ismeretes, az üveg maga is
fémoxidokat tartalmazó szilárd oldat, ebből következően ez a feltétel magától értetődik. Az üveg-fém
beolvasztásokhoz igen gyakran vas-nikkel ötvözetű maggal ellátott rézbevonatú huzalt használnak. A réz oxidja
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oldódik az üvegben, ez biztosítja a kötés egyik feltételét. A közel azonos hőtágulási együtthatót a huzal
magjának és rézköpenyének átmérőarányával állítják be (dumet-kötés). A fém-üveg kötéseknél használják még
a platinát, wolframot, molibdént, valamint vas-nikkel és króm-acél ötvözeteket is.

3.5.2.1. ábra Forrás: BME MOGI
Beolvasztási folyamatban az üveget sűrűn folyó állapotig hevítik, majd az ugyancsak felhevített, de még szilárd
másik anyaggal, nyomás alatt kötik össze. Lényeges, hogy a fémes anyagot az üveg tökéletesen körülvegye
(összenyomásos beolvasztás, 3.5.2.1. ábra).
A kötés környezetében jól tapadó közbenső üvegréteg keletkezik, mivel a fémes részek oxidrétege is
megfelelően magas hőmérsékletű, így az üvegben feloldódni képes. Ha a beolvasztást pl. az üvegalkatrész alakja
miatt közvetlenül nem lehet megvalósítani, akkor a másik anyagból álló darabot először üveggel körülolvasztjuk
(gyöngyözésnek is nevezik), majd a kötést második lépésben ún. folyasztott beolvasztással hozzuk létre (3.5.2.2.
ábra).

3.5.2.2. ábra Forrás: BME MOGI
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A beolvasztásos kötéseket főként vegyi készülékeken és a vákuumtechnikában használjuk; pl. izzólámpák,
fluoreszcens lámpák, csövek, tranzisztorok, integrált áramkörök, MEMS-ek gázzáró (hermetikusan záró)
vezetékeinek bekötéséhez.

6. Beágyazások
A beágyazás szilárd, rendszerint fém alkatrészek és képlékenyen alakítható (önthető, sajtolható, fröccsönthető)
és utólag keményedő anyagokból készült alkatrészek szilárd, oldhatatlan és alakkal záró kötése.
Beágyazásokat általában olyan alkatrészeknél használunk, amelyeket kötési szempontból (szilárdság,
forraszthatóság) vagy gazdasági okok miatt (ritka, drága anyagok) egyetlen darabból nem lehet előállítani. A
beágyazáshoz a működést meg kell osztani a munkadarab egyes részei között.

6.1. Beágyazások kialakítása
A kötés rendszerint forró állapotban készül, majd hűlés közben jelentős feszültségek lépnek fel (zsugorodás),
amik a kapcsolódó darabokat igénybe veszik. A nyomófeszültségnek kitett beágyazott alkatrészt ezen
feszültségek nem veszélyeztetik, viszont a húzó- és hajlítófeszültségre igénybe vett beágyazó testek
tönkremenetelét okozhatják. Éppen ezért a beágyazó és beágyazandó alkatrészek anyagától függően kell
kialakítani az alkatrészeket.
Fröccsöntéses vagy sajtolásos kötésnél a szerszámformában levő, beágyazásra kerülő darabokra jelentős erők
hatnak, aminek az oka a beágyazandó test áramlási ellenállása. Kifogástalan a beágyazás, ha megfelelően
alakítjuk ki a beágyazó testet (a fő áramvonalak helyzete kedvező) és a beágyazandó testet, utóbbi kellő
szilárdságú és előírt helyzetét tartja.

6.2. A beágyazandó alkatrészek kialakítása
A beágyazandó alkatrészek kialakítása a beágyazási erőviszonyoktól, majd a működésből származó
támadóerőktől függ.
A beágyazott résznek a beágyazó darabbal mereven kell kapcsolódnia. Ezt a követelményt az alkatrészek
egymásra feszüléséből származó erő kielégíti. Hogy ezt az erővel zárást külső erők meg ne bonthassák, a
beágyazandó darabot alakkal zárással kell biztosítani. Ha a beágyazandó test hengeres, meg kell akadályozni az
elmozdulását a hossztengelye irányában. Ezt az összekötendő részek megfelelő kialakításával érhetjük el.
A 3.6.2.1. ábra néhány alakkal záró megoldást mutat.

3.6.2.1. ábra Forrás: BME MOGI
Az „a” és „b” ábrán keresztben recézett felületű alkatrészek további biztosítására nincs szükség. A csupán
egyszerű hosszanti rovátkolású alkatrészeket a hosszirányú csúszás ellen körbefutó horonnyal vagy vállal kell
biztosítani („c” és „d” ábra). Ha a beágyazásra kerülő darabon menet van, akkor elfordulás ellen kell biztosítani
(„e” ábra). Ha azonban se rovátkolás, se menet nincsen a beágyazandó darabon, a helyzetet bevágással („h”
ábra), hosszanti horonnyal, szétfeszített végekkel („g” ábra), vagy ellapítással („f” ábra) kell biztosítani. Ha
sajtolt tárcsákat, vagy hasonló alkatrészeket agyba, illetve perselybe kell ágyazni (3.6.2.2. ábra), célszerű a b, c
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és d ábrák szerint az elfordulás elleni biztosítást lyukakkal, furatokkal, hézagokkal biztosítani. A hosszirányú
elmozdulást a beágyazó test akadályozza meg.

3.6.2.2. ábra Forrás: BME MOGI
Ha a beágyazásra kerülő sajtolt lemezdarab négyszögletes keresztmetszetű, külön elfordulás elleni biztosítás
nem szükséges, de meg kell gátolni a hosszirányú elmozdulást (pl. sajtolt furatokkal, egy- vagy kétoldali
kivágásokkal (3.6.2.3. ábra).

3.6.2.3. ábra Forrás: BME MOGI

6.3. A beágyazó test kialakítása
A beágyazó test kialakítása természetesen elsősorban a szerkezeti rész feladatától (funkciójától) függ. A
funkcióval meghatározott alaktól függően kell tehát az alakra vonatkozó mindazon részleteket rögzíteni, amiket
a beágyazó anyag és a beágyazási eljárás adottságai megkövetelnek. Ebből szempontból ismerni kell a beágyazó
anyag és a technológia minden jellemzőjét. Minél magasabb hőmérsékleten dolgozzák fel a beágyazó anyagot és
minél nagyobb a hőtágulási tényező értéke, annál nagyobbak a kész beágyazó test által felvett húzóerők. A
keresztmetszetek, ill. falvastagságok megfelelő megválasztásával kell gondoskodunk arról, hogy a beágyazó test
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fel ne szakadjon, vagy az egy oldalról ható húzóerő következtében el ne húzódjék és ki ne domborodjon
(3.6.3.1. ábra).

3.6.3.1. ábra Forrás: BME MOGI
A beágyazó test alakja erősen befolyásolja a beágyazandó alkatrész igénybevételeit a beágyazási folyamatban.
Fröccsöntéskor a befecskendező csatornának a beágyazandó alkatrészhez viszonyított helyzete szintén döntően
megszabja a beágyazó anyag fő áramlásának nagyságát és helyzetét. A beágyazó test alakja olyan legyen, hogy
a beágyazó anyag fő áramlási iránya a beágyazandó alkatrész mellett elhaladhasson, és utóbbit csak minimálisan
vegye igénybe. Ha ez nem lehetséges, biztosítani kell az öntő- vagy sajtolóformában a jó rögzítést, az elegendő
hajlítószilárdságot vagy szükség esetén külön támaszokkal a stabilitást. Egyébként a kifogástalan, tehát a belső
feszültségmentes beágyazás megköveteli, hogy a beágyazó test falvastagsága lehetőleg egyenletes legyen; az
anyaghalmozódást kerülni kell.

6.4. Beágyazás műanyagba
A beágyazáshoz használt sajtolóanyagok rendszerint műgyantából és különféle töltőanyagokból állnak. A
műgyanták legtöbbször hőre keményedő típusok, mint például: a fenol-gyanta és a karbamid-gyanta;
töltőanyagként falisztet, kőport, papír- vagy textilzúzalékot használnak. A sajtolóanyagokat por alakban
keverjük a többé-kevésbé durva töltőanyagokkal, megfelelő adagokban formákba töltjük, hevítés közben
sajtoljuk és keményítjük. A sajtolóanyag aránylag kis szilárdsága miatt a beágyazásra kerülő anyagok rögzítése
(lehorgonyzása) aránylag erős legyen! Számításba kell venni azt is, hogy a sajtolt darab alakhűsége a
viszkozitástól és a töltőanyag finomságától függ. Durva töltőanyagú sajtolóanyagok a formák finom részleteit
nem tölthetik jól ki. Ezért ilyen esetben a lerögzítés még erősebb kell, hogy legyen.
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3.6.4.1. ábra Forrás: BME MOGI
A műanyag beágyazások célja gyakran a beágyazásra kerülő alkatrészek villamos szigetelése. Erre vonatkozóan
sok példát találunk az elektrotechnikában.
Ha egy sajtolt műanyag alkatrészben menetes furat van, a műanyag kis szilárdsága miatt célszerű besajtolt anyát
(3.6.4.1. és 3.6.4.2. ábra) vagy perselyt használni.

3.6.4.2. ábra Forrás: BME MOGI

6.5. Beágyazás fémbe
Homoköntvényekbe ágyazásokat ritkán készítenek, mivel az öntőforma csekély szilárdsága a beágyazandó
darabok kifogástalan tartását nem teszi lehetővé. Fröccsöntött alkatrészekbe viszont gyakran ágyaznak
alkatrészeket mint összekötő elemeket, vagy velük erősen igénybe vett helyek szilárdságát növelik, menetek,
furatok, csapágyfészkek stb. Könnyűfém fröccsöntvénybe forrasztható fémek (réz, sárgaréz) beágyazásával
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bizonyos gyártástechnológiai problémák könnyebben megoldhatók. A fröccsöntés anyagától függően a
beágyazandó darabok acélból, bronzból, sárgarézből stb. készülnek.
Mivel a fröccsöntés anyaga sokkal hígabban folyós, mint a műanyagsajtolás anyaga, a beágyazandó alkatrészek
rögzítése kisebbre készíthető. Egyébként a fröccsöntött beágyazásokhoz ugyanazok a készülékek használatosak,
mint a műanyag beágyazásokhoz.
A 3.6.5.1. ábra egy fröccsöntvénybe készített közvetett ágyazást szemléltet. A villamos fogyasztásmérő sárgaréz
tengelyét és alumíniumtárcsáját fröccsöntött alkatrész köti össze egymással. A kötés alakkal zárással
kombinálva elfordulás ellen is biztosított.

3.6.5.1. ábra Forrás: BME MOGI
A beágyazások csak nagy darabszám esetén gazdaságosak, mert az egyszerű sajtoló vagy fröccsöntő formákhoz
viszonyítva a beágyazandó alkatrészek rögzítéséhez szükséges külön megoldások miatt a formák elkészítése
igen költséges. A legkedvezőbb gyártási eljárást esetenként kell meghatározni.
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B. függelék - Fogalomtár a modulhoz
adhézió: tapadás
anaerob: olyan személyeknek a működéshez nincs szükségük oxigénre
dielektrikum: kondenzátor fegyverzetei közötti szigetelőanyag
kolofónium: gyantaféle folyósító anyag
nedvesítési szög: a szilárd test és a folyadékcsepp érintkezésénél mérhető szög a legszélső érintkezési pontnál
piezoelektromosság: bizonyos anyagoknál a mechanikai feszültség töltésszétválasztást hoz létre
polimerizáció: vegyi folyamat, amelynek során a rövidebb molekulák összekapcsolódnak, és hosszabb
molekulaláncok alakulnak ki
RoHS: egyezmény a veszélyes anyagok használatának korlátozásáról
ultrahang: a 20 kHz-es hallható tartománynál nagyobb frekvenciájú rezgés
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Javasolt szakirodalom a modulhoz
Finommechanika. Dr. Petrik, Olivér. Bp. MK. 1974.
Finommechanikai építőelemek. Siegfried, Hildebrand. Bp. MK. 1970.
Finommechanikai Kézikönyv. Dr. Bárány, Nándor. Bp. MK. 1974.
Finommechanika. Valenta, László. MOGI. 2003.
Finommechanikai építőelemek c. tárgy előadási anyagai. Dr. Halmai, Attila és Dr. Samu, Krisztián. MOGI.
Konstruktionselemente der Feinmechanik. Werner, Krause. Carl Hanser Verlag. 2002.
Gerätekonstruktion. Werner, Krause. Carl Hanser Verlag. 2000.
www.wikipedia.org. www.wikipedia.org.
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4. fejezet - Alakkal záró kötések
Az alakkal záró kötési módok közös jellemzője, hogy ezeknél a kötési módoknál az összekötésre kerülő
alkatrészek alakja biztosítja a kötést, sem az adhézió, sem az erőhatások nem játszanak döntő szerepet. Mindez
persze nem zárja ki utóbbi kettő jelenlétét, a gyakorlati kötések nagy részénél mind a három elvi megoldás
(anyag, alak, erő) jelen lehet.

1. Szegecselt kötések
Ennél a kötési módnál az összekötésre kerülő alkatrészeket összekötő elem segítségével (közvetett képlékeny
kötés) kötjük egymáshoz. A szegecselés segítségével alkatrészeket mereven, alakkal és erővel záróan kötjük
össze. Míg a gépiparban a szegecselést széles körben használják a különböző eljárások során, a
finommechanikában a szegecselés ritkábban fordul elő, elsősorban házak és szerelvényfalak készítésénél
alkalmazzák. Szegecseléssel vagy az összekötendő két szerkezeti elem furatain át egy harmadik alkatrésszel
végezzük a kötést – ez utóbbi a gyámfejjel ellátott szegecs, aminek a szárát zömítjük, és a szegecsszár végének
képlékeny deformációjával, zárófej kialakításával oldhatatlan kötést hozunk létre (4.1.1. ábra) −, vagy pedig az
egyik alkatrészt úgy képezzük ki, hogy szögletes vagy kerek és szegecselhető csapja legyen, amely a másik
alkatrész megfelelő nyílásába (furatába) helyezve elszegecselhető.

4.1.1. ábra Forrás: BME MOGI
Normál szegecselés esetén az 1. és 2. alkatrészt (4.1.1. ábra) a szegecs összesajtoló ereje tartja össze. Ha a
szegecseléskor fellépő erőhatás túl nagy, a furatban palástnyomás alakul ki, a szár zömülése miatt. Ezért
szegecselésnél az alkatrészek jó felfekvésére ügyelni kell.
Míg a gépiparban főként 10 mm-nél nagyobb szegecsátmérő esetén melegen szegecselnek, a
finommechanikában (ahol a szegecsek átmérője legtöbbször csak néhány mm) rendszerint hidegen
szegecselünk. A közvetlen szegecselés, gazdaságos technológiája miatt (nincs járulékos alkatrész, a szerelés
egyszerű), előnyösebb a közvetett módszernél (a konstrukció súlya a közvetett esetében nagyobb, mert az
alkatrészeket át kell lapolni).

58
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Alakkal záró kötések

Azokat a kötéseket, amiket a gépiparban hosszú szegecssorokkal készítenek, a finommechanikában inkább
ponthegesztéssel helyettesítik.

1.1. Szegecsalakok és szegecselő eljárások
Az összekötendő anyagok szilárdságától és a kívánt külalakoktól függően az alábbi szegecsek használatosak.

1.2. Tömör szegecsek
A használatos szegecsalakokat a 4.1.2.1. ábra szemlélteti. Ezek a szegecsek olyan anyagból készülnek, hogy a
zárófej kialakítása viszonylag könnyű legyen. A szegecsek szárát néha kissé kúposra készítik. Anyaguk lehet
réz, sárgaréz, alumínium, alumíniumötvözet, képlékeny acél.

4.1.2.1. ábra Forrás: BME MOGI
A tömör szegecsek zárófejét, valamint a gyámfejet félgömb, süllyesztett vagy lencsefejjé alakítják. A zárófejet
ütésekkel alakítják ki, fejezőt és ellentámaszt használva.
A szegecset addig zömítik, amíg a szegecsfuratot ki nem tölti. Ezután a zárófejet alakítják ki. Üreges szegecsek
zárófejét rendszerint tüskével vagy peremezéssel alakítják ki.

1.3. Üreges szegecsek
A finommechanikában gyakran használt szegecsfajta (csőszegecsnek is nevezik, 4.1.3.1. ábra), mivel a szegecs
deformációjához kis erőhatás szükséges. Anyagok: acél, alumínium és sárgaréz.
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4.1.3.1. ábra Forrás: BME MOGI

1.4. Közvetett szegecselés
Fémes alkatrészek összekötéséhez általában tömör szegecset használunk. A zárófej alakja (4.1.4.1. ábra) a
szilárdságtól, külalaktól és a konstrukciós adottságoktól függ.

4.1.4.1. ábra Forrás: BME MOGI
Süllyesztett fejű szegecselést csak elegendően vastag lemezek kötésére szabad használni. Vékony vagy lágy
lemezek esetén célszerű széles fejű szegecseket használni.
Szigetelő lemezek szegecseléséhez − a terhelés jobb eloszlása végett − mindkét fej alá alátéttárcsát is helyezünk.
Lágy és utánengedő anyagok, pl. bőr, textil szegecseléséhez célszerű a laposfejű szegecsek alkalmazása (4.1.4.1.
c−e. ábra).
Ha a helyi adottságok csak a kötés egyik oldalán teszik lehetővé a szegecsfejet, akkor süllyesztett zárófejet
készítünk (4.1.4.2. ábra), vagy lapos felületű szegecset süllyesztünk be, esetleg a kötést lemezsüllyesztéssel
készítjük el. Szigetelt szegecskötésekhez szigetelőtárcsákat iktatunk közbe, és a szegecsszárat szigetelő csővel
burkoljuk.
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4.1.4.2. ábra Forrás: BME MOGI
Szegecskötések méretezésénél a szegecsszár „d” átmérőjének és „l” hosszának megállapításánál tapasztalati
értékeket vehetünk figyelembe. Tömeggyártás esetén célszerű a szegecselést még kísérlettel is ellenőrizni. Ha a
szabványos méretektől lényegesen eltérő szegecsszárhosszak szükségesek, szegecsszeget használunk, amelyet
mindkét végén egyszerű tüskézéssel készítjük el.
A közvetett szegecselés különleges fajtája még a robbanószegecsekkel, valamint a gombafejű szegecsekkel való
szegecselés. A robbanó szegecselés csak egyoldali szegecselést tesz lehetővé, ill. csak nehezen hozzáférhető
alkatrészeken, pl. üreges profiloknál alkalmazzák. Ennél az eljárásnál a szegecsszárba robbanótöltetet
helyeznek, ami a szegecs, ill. a fej melegítésével gyújtható, és felrobbanva zárófejet képez.
Gombafejű szegecskötésben a gombafejhez hasonló fejű szegecset használunk. A gombafejű szegecseket olyan
vékony lemezekhez használjuk, amik egyik oldalán a szegecselési helyeknek teljesen simáknak kell lenniük.
Ütésszerű igénybevételekre érzékeny alkatrészeknél az eddigiekben említett szegecselési módok nem
alkalmazhatóak. Az itt alkalmazható szegecselési eljárás az elektrotermikus melegszegecselés. Itt a szegecset
rézelektródákon keresztül, villamos árammal melegítjük, majd összenyomjuk. Mivel a lehűlés folyamán a
szegecs lassan zsugorodik össze, az alkatrészek lökésszerű igénybevételt nem kapnak (pl. keramikus
alkatrészeknél).
Üreges szegecsekkel éppúgy készítünk kötést, mint tömör szegecsekkel. Mivel itt a kötés kis igénybevételt
szenved, szinte bármely fémet vagy szigetelőanyagot ily módon össze lehet kötni. Ilyen szegecseléstől még az
előkezelt, pl. lakkozott felületek sem sérülnek meg.

1.5. Közvetlen szegecselés
A finommechanikában a közvetlen szegecskötést gyakrabban alkalmazzák, mint a közvetett szegecskötést. Az
egyik összekötésre kerülő alkatrészt közvetlenül ellátjuk kör vagy négyszög keresztmetszetű csappal, ami
tömör, süllyesztett vagy üreges alakú lehet. Az illesztés lehetőleg laza h11/D10 (4.1.5.1. ábra).
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4.1.5.1. ábra Forrás: BME MOGI
A zárófejet a közvetett szegecseléshez hasonlóan alakítjuk ki. Ha a szár tömör („a” ábra), a konstrukciós
követelményektől függően készíthető gömbfej és szár hossza l=s+d. Burkolt alkatrészekhez lapos fejet („c”
ábra) vagy zömített fejet („d” ábra) képezünk. Vastagabb lemezek kötésénél olyan süllyesztett fej készíthető,
aminek a túlnyúlása a=0,3 mm („e” ábra), a süllyesztés szöge a=75°. Vékonyabb lemezeken célszerűbb az
a=90° süllyesztési szög. Teljesen besüllyesztett zárófejet mutat az „f” ábra. Fröccsöntött alkatrészek
összekötéséhez a közvetlen szegecselés különösen gazdaságos, mivel a szegecsfejek is egyidejűleg önthetők.
Lágy anyagokból készülő alkatrészeken a szegecsszár esetleg az alkatrész anyagából kinyomható.
Az elektrotechnikában − és főként az átviteltechnikában − általánosan használt rugós érintkezőket közvetlen
szegecseléssel úgy készítjük, hogy az ezüstből, rézből ezüstplattírozással, aranyból stb. álló érintkezőket a rugós
elemekkel (bronz, sárgaréz, újezüst stb.) elemre szegecseljük.
Az elektrotechnikában fordulhat elő a szegecselt kötések szigetelésének igénye. A 4.1.5.2. ábrán a közvetlen
szegecstest egy tekercs vasmagjaként szolgál. A szigetelés pl. polietilén elemekkel lehetséges.
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4.1.5.2. ábra Forrás: Sieker - Taschenbuch der Feinwerktechnik

1.6. Egyoldali szegecselési rendszer
Az egyoldali szegecselés (popszegecselés) lényege, hogy úgynevezett szakítószegecsek (vakszegecsek)
segítségével létre tudunk hozni szegecskötést olyan helyeken is, ahol csak az egyik oldalon áll rendelkezésre
hely a szegecselés kivitelezéséhez. A módszer előnye, hogy megbízható, jó minőségű kötést hoz létre olyan
helyen, ahol az összeillesztendő anyagnak csak az egyik fele hozzáférhető, és sokféle anyagot lehet egymáshoz
kötni (fém/fém, fém/műanyag, fém/fa stb.), galvanikus korrózió veszélyekor és különböző keménységű anyagok
összekötésekor is használható, a kötés nem sérti meg a felületet.

4.1.6.1. ábra Forrás: www.crawfordproducts.com
Sok esetben a viszonylag vékony lemezekbe nem lehet menetet fúrni. Ilyenkor alkalmazható megoldás a
beszegecselhető anya, ami egyoldali kötés formájában is megvalósítható. Az anyák szegecselésekor a tüske a
szerszám része, nem közvetlenül az anyáé. Az anyát rácsavarozzák a tüskére, behelyezik az előkészített furatba,
majd a szegecselő fogó összeszorításával erőt fejtenek ki, amely a belső menet megsértése nélkül deformálja az
anya külső részét, ezzel szoros kötést hoz létre. A tüskét kicsavarozzák a rögzített anyából, és a kötés készen áll
a további szerelésre.

1.7. Elfordulás elleni biztosítás szegecseléskor
Ha a kör keresztmetszetű szegecsszárú szegecskötések jelentős csavaró igénybevételt kapnak, előfordulhat,
hogy a zárófej kiképzésével létrejött erővel zárás nem elegendő a szükséges forgatónyomaték átvitelére.
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Ilyenkor elfordulás ellen az erővel zárást alakkal zárással is ki kell egészíteni. Kis forgatónyomatékoknál
egyszerű konstrukciós megoldások is elegendőek, pl. a zárófej oldalán vagy a szegecsfuratban hornyot vagy
vájatot készítünk. Nagyobb forgatónyomaték-terhelésekhez, kör keresztmetszetű szegecsszárhoz hatszögletes
furatok is készíthetők. Az is megoldás, hogy a csapot egy oldalon laposra marják, esetleg négyszögletesre
készítik, egyidejűleg a furat hasonló kialakításával (4.1.7.1. ábra). A szegecskötés alakkal történő megerősítése
még járulékos alkatrészekkel is kiegészíthető.

4.1.7.1. ábra Forrás: BME MOGI
A 4.1.7.2. ábrán egy finommechanikai fogaskerék közvetlen szegecselésű rögzítése látható. A szegecselés
pontozószerszámmal is kivitelezhető, ugyanis a fogaskerék tengelye fúrással került kikönnyítésre. Ezzel a
megoldással az anyag berepedésének esélyét csökkentettük. A fogaskerék elfordulását recézéssel és
rovátkolással akadályoztuk meg.

4.1.7.2. ábra Forrás: BME MOGI
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2. Szegecskötések méretezése
2.1. Egynyírású szegecskötések
Ha a szegecselt lemezeket (4.1.1. ábra) F húzóerő terheli, ezt az Fsúrl súrlódóerő viszi át az egyik lemezről a
másikra. Csak ennek az erőnek a túllépése estén fekszik fel a szegecsfurat fala a szegecsszárra, és kap a kötés
terhelést P palástnyomásra és Ny nyírásra.
A szegecsenként átvihető erő
F= Fsúrl+ Fny [N] [4.1.]
Mivel az Fsúrl súrlódóerő általában ismeretlen, egyszerűsítve nyírásra méretezünk:
alapján.
A nyírófeszültség

[Pa] [4.2.]
Az A szegecskeresztmetszet, tömör szegecsekre:

[m2] [4.3.]

és üreges szegecsekre:

[m2] [4.4.]

A furatpalástnyomást (a szegecsszár és a furat fala között a felületi nyomást) szintén egyszerűsítve, egyenletes
igénybevételt feltételezve számítjuk. Ebben az esetben a palástnyomás

[m2] [4.5.]
A finommechanikában elegendő biztonságot kapunk, ha

értékkel számolunk.

2.2. Többnyírású szegecskötések
A 4.1.1. ábrán bemutatott többnyírású szegecskötések megsokszorozzák a nyírt keresztmetszeteket és a
szegecsenkénti súrlódóerőt.
A lemezben a palástnyomás és a lemez keresztmetszete változatlan marad.
Mivel a szegecseket támadó, szegecsenkénti F erő i darab keresztmetszetre oszlik el, a nyírófeszültség

[Pa] [4.6.]

2.3. Lemezek méretezése
A szegecsfurat a lemezkeresztmetszetet gyengíti. A lemezkeresztmetszetben fellépő húzófeszültség a szegecsek
közötti szakaszon:

[Pa] [4.7.]
és a szélső keresztmetszetben:
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[Pa] [4.8.]
Ezenkívül szükséges még, hogy szegecseknek a lemez szélétől mért e távolsága (4.1.1. ábra) elegendően nagy
legyen, nehogy a furatok kiszakadjanak. Mivel a lemez keresztmetszete a szegecs mellet nyírásra van igénybe
véve:

[Pa] [4.9.]

3. Peremezett kötések
A peremezésen általában lemezszélek tetszőleges görbületű behajlítását értjük. Ugyanez érvényes olyan
alkatrészekre is, amik peremezendő széle lemezvékonyságú. A peremezés célja cső alakú, vagy az összekötés
helyén csőszerűen kiképzett alkatrészek (köpenyrészek) és tárcsa alakú, vagy hasonló záródarabok merev és
oldhatatlan összekötése. Az egyik összekötésre kerülő alkatrész az illeszkedéshez alkalmas állapotban a másikra
támaszkodik, pereme azon túlnyúlik. A peremező szélt behajlítjuk. Ekkor az összekötésre kerülő két darab
egymáshoz viszonyított helyzetét axiális és radiális irányban alakkal záróan rögzítettük, illetve egymással
szembeni elcsavarodásukat az erővel zárás akadályozza meg.
Nemcsak tiszta hajlítás ez, hanem az anyag alakváltozásával (deformálódásával) is együtt jár a peremező szél
ráhajlítása. Éppen ezért a peremező szél kihajlításakor a külső övezetet meg kell nyújtani (kiperemezés,
kihajlítás), míg befelé hajlításnál a belső övezet zömítődik (beperemezés). Ennek következtében a peremezett
szél vastagsága a hajlítás görbületi sugarának növekedésével csökken, és csupán a behajlítási helyen marad meg
az eredeti vastagság. A peremezett alkatrésznek olyan anyagból kell készülnie, ami az alakváltozás során nem
reped el, vagy ha üvegből (vagy hasonló tulajdonságú anyagból) készült alkatrészt kell beperemezni, a
peremezést különös gondossággal kell elvégezni.
Nagyobb alkatrészeket géppel (peremező görgőkkel) peremezünk, kisebb darabokat peremező szerszámmal.
Ekkor a peremező görgőket és szerszámokat úgy kell beállítani, hogy azok a lemezvastagságnak éppen
megfeleljenek, valamint a zömítődésnél jelentkező lemez-hullámosodást megfelelő ellentámasszal kell
megakadályozni.
A gyártási módtól függően kézi vagy gépi peremező szerszámokat használnak.
Az egyszerűbb gépeknél a munkadarabot kézzel vezetik, más gépekkel a gyártás lehet félautomatikus vagy
teljesen automatikus (4.3.1. ábra).
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4.3.1. ábra Forrás: Sieker - Taschenbuch der Feinwerktechnik

3.1. Kötéskialakítások
Általában peremezett kötések készítésére a mélyhúzható acéllemezek, a sárgaréz, az alumínium és ötvözetei
felelnek meg. Fém alkatrészek peremezéssel köthetők üveghez, keramikus anyagokhoz vagy más rideg
anyaghoz ezek megrongálása nélkül, ha a rideg alkatrészre ható erőket rugalmas betéttel csökkentjük (csak az
egyik oldalon!), vagy a peremező szél eleve lágy és könnyen alakítható. A peremező szél alakíthatósága kúpos
leélezéssel lényegesen javítható, mert ezáltal a peremezéshez szükséges erő csökken. Mivel a peremezett kötés
sem vízzel, sem gázzal szemben nem tömít, ezért, ha ilyen igény merülne fel, tömítő betétet kell alkalmazni, ami
készülhet gumiból vagy egyéb rugalmas anyagból. A peremezéssel összekötendő alkatrészeket szükség esetén a
peremezés előtt kell galvanikusan kezelni, mert ellenkező esetben az elektrolit maradványai a peremezés
réseiben visszamaradhatnak, és ott helyi galvánelemeket képezhetnek, miáltal elősegítik a korróziót. A
galvanizálással felvitt rétegeknek a felületen jól kell tapadniuk, és alkalmasnak kell lenniük arra, hogy a
peremezéskor fellépő nagyobb igénybevételeket elviseljék.

3.2. Befelé hajlított peremezőszél
Ilyen peremezett kötésnél a köpeny a kapcsolódó darabot körülfogja. A peremezőszél tömítésével befelé hajló
alakot kapunk. Az anyag alakítási érzékenységétől függően a peremezés szöge 180° (lágy anyagnál) és 5°
(keményebb anyagnál) között adódhat. A 4.3.2.1. ábra ez utóbbit szemlélteti. A kapcsolódó darab
megtámasztását vastag falú alkatrészeknél vállkiesztergálással oldják meg, vékony falúaknál süllyesztett redőt
készítenek, esetleg a köpenyt kitágítják.
Gumi vagy más rugalmas anyag közbehelyezésével tömített kötés készíthető.

4.3.2.1. ábra Forrás: BME MOGI

3.3. Kifelé hajlított peremezés
Ennél a megoldásnál a kapcsolódó darab a köpenyt körülveszi, s így a hengeres köpeny belülre kerül (4.3.3.1.
ábra). Ehhez a kötésmódhoz sorolható az üreges szegecskötések néhány típusa is.
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4.3.3.1. ábra Forrás: BME MOGI
Bizonyos alkatrészeknél előfordulhat, hogy mindkét peremezést alkalmazzák (pl. a 4.3.3.2. ábrán zseblámpák
reflektorának és védőlemezének befoglalása látható).

4.3.3.2. ábra Forrás: BME MOGI

3.4. Záróalkatrész peremezett kötése
Ezt a kötéstípust abban az esetben használjuk, amikor a konstrukcióba a záródarabot peremezzük be. A
szerkezet külalakja a peremezett darab révén különösen akkor tetszetős, ha a peremet előzetesen kúposan
leélezik. (4.3.4.1. ábra). A megoldásra másik példa a 4.3.4.2. ábra, amin egy lencse és egy optikai szűrő
foglalása látható.
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4.3.4.1. ábra Forrás: BME MOGI

4.3.4.2. ábra Forrás: Hildebrand

4. Redős kötések
Redőzésen vékony lemezből készített alkatrészek gyűrűszerű benyomását értjük (4.4.1. ábra). Legfőbb célja a
lemezek merevítése, de alkalmas cső alakú alkatrészek összekötésére, esetleg tárcsás zárófedelek beerősítésére
is.
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4.4.1. ábra Forrás: BME MOGI
A redős kötés szintén nem oldható, szilárd kapcsolat, ami alakkal zárással akadályozza meg, hogy az összekötött
alkatrészek tengely irányban egymáshoz képest elmozduljanak, az alkatrészek hossztengelye körüli elfordulását
általában erővel zárás gátolja. A redőzés és a
peremezés között az a különbség, hogy a peremezést mindig a csőszerű alkatrész végén, a redőzést pedig bárhol,
a csőszerű alkatrész mentén végezhetjük.
Célszerű a redőzést nem egyetlen művelettel, hanem több lépésben, fokozatosan készíteni, mivel a redőzés az
anyag kisebb-nagyobb terhelésével készül, ezért, ha az anyag a redő alján zömítődik, a redő szélein megnyúlik.
A könnyen alakítható fémek mindegyike megfelel a redőzéshez, mint például alumínium, réz, sárgaréz és
mélyhúzható acél. Ezt is általában kézi vagy gépi működtetésű berendezéssel, redőzőgörgőkkel készítik.
A redőzéshez egyengető és nyomópadok, valamint ívben vágó ollók is használhatók.

4.1. Redős kötések kialakítása
Redős kötéseket készíthetünk előzetesen elkészített redővel vagy ún. melléredőzéssel.
Az előző redőzési módokat főként lemezek kötésére használjuk, de horonnyal ellátott alkatrészekhez is
használhatóak, illetve a horony a redőzéssel egyidejűleg is benyomható. Ilyen egymásba redőzést csak rugalmas
vagy könnyen deformálható anyagokon készíthetünk (fa, keménygumi stb.).
Redős bordás kötést (melléredőzést) akkor használunk, amikor lemezrészeket tárcsa alakú záródarabbal kell
kötni, főként, ha e záróalkatrészek anyaga rideg vagy nehezen alakítható (üvegkerámia stb.). A behelyezett
alkatrész egyrészt a kiesztergálással, redőzéssel, kitágítással vagy peremezéssel készített vállhoz, másrészt a
redőhöz támaszkodik.
Csövek összekötésénél redőt mind befelé, mind kifelé lehet készíteni. Ugyanez vonatkozik záródarabok
kötésére, amelyek megfelelően kialakított redőzéssel rögzíthetők aszerint, hogy belső vagy külső alkatrészről
van szó. Redős kötésekre mutat példákat a 4.4.1.. ábra.
A redős kötések sem tömítenek általában levegővel és vízzel szemben, ezért szükség esetén tömítést kell
alkalmazni.
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4.4.1.1. ábra Forrás: Krause
A redős kötéseket az elektronikai ipar is használja, példaként a 4.4.1.2. ábrán látható egy elektrolitkondenzátor,
aminél a kivezető műanyag rész és az alumínium ház közötti kötést redőzéssel oldották meg.

4.4.1.2. ábra Forrás: BME MOGI

5. Korcolásos kötések
Korcolással lemezeket mereven, nem oldhatóan köthetünk össze. Az alkatrészek egymással párhuzamos szélét
először egymásba akaszthatóra hajlítjuk. A korcolt alkatrészek összenyomása és az egyik él behajlítása biztosítja
a kötés létrejöttét (4.5.1. ábra). A legelterjedtebb példa a korckötésekre az élelmiszeriparban használt
konzervdoboz. (Itt a kötés hermetikus zárását még forrasztással is meg szokták erősíteni.)
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4.5.1. ábra Forrás: www.inspection.gc.ca
Ha a korckötésnek különösen nagy erőt kell felvennie, többszörös korcolást is készíthetünk. Ezzel az eljárással
olyan anyagok köthetők össze, amik jól hajlíthatók. Adott lemezvastagsághoz a megengedett legkisebb hajlítási
sugarat figyelembe kell venni! Jól korcolható a mélyhúzható acéllemez, rézlemez és ötvözetei, az ólom, a cupal
(rézzel plattírozott alumínium) és részben az alumínium, valamint ötvözetei. A korcolás éle lehetőleg merőleges
legyen a hengerlés irányára! Két lemez korcolásos kötésének lépéseit mutatja a 4.5.2. ábra.

4.5.2. ábra Forrás: BME MOGI
A korcolhatóság magasabb hőmérsékleteknél (80−100 °C) jobb, így a hengerlés irányára merőlegesen
horganylemezeket is összeköthetünk korcolással. A magnézium és ötvözetei, valamint az edzhető
könnyűfémötvözetek nagy repedési érzékenységük miatt korcolásra nem alkalmasak.
A korckötések általában lég- és folyadékmentesen zárnak. A kötést általában géppel készítik, a tömeggyártásban
automatikus működésű gépeken.

5.1. Kötéskialakítások
A korckötések lehetnek közvetlen (4.5.1.1. ábra) és közvetett kötések. A közvetett korckötés külön korccsíkkal
létesül. Ezenkívül megkülönböztetünk egyszerű és többszörös korcolást (4.5.1.2. ábra: kettős korc).

4.5.1.1. ábra Forrás: BME MOGI
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4.5.1.2. ábra Forrás: BME MOGI
A korcolt kötéseket elsősorban lemeztartályok gyártásában használják, de csupán a tartályköpeny hosszanti
varratát készítik ily módon. Tömített varratok is létesíthetők, ha a korcolás közé ragasztóanyag-réteget vagy
gumiszalagot helyeznek. Ha a tartályok nagyobb termikus terhelésnek vannak kitéve, a korcokat tömören
forrasztani kell. Forrasztott kötést azonban ritkán használunk szilárdsági igénybevételnek kitett helyeken, ha
mégis ilyen helyen alkalmazzuk, akkor keményforrasztás engedhető csak meg. Lemezborítású tetőkön is
felhasználják a korcolást, a lemezrészek összekötésére. Lemezek előkészítése és leszabása alkalmával egyszeres
korcoláshoz a korcszélességnek körülbelül háromszorosát, kettős korchoz körülbelül ötszörösét kell ráhagyni.

6. Füles kötések
A füles kötések oldható, merev, alakkal záró kapcsolatok, főként vékony lemezek egymáshoz kötésére, vagy
lemezek és nemfémes anyagok összekapcsolására.
Hajlított füles kötés esetén az egyik darabon előre kialakított nyúlványok vannak, amik a másik alkatrészen
kialakított résekbe illesztve behajlíthatók vagy az alkatrész fölé nyúlva ráhajlíthatók (4.6.1. ábra).
Az elcsavart füles kötés hasonló kialakítású, a nyúlványokat azonban nem hajlítják le, hanem kissé elcsavarják.
Ez a kötés alakkal és erővel záró, merevebb a hajlított, füles kötésnél, viszont szerkezeti magassága nagyobb.
Mivel az elcsavart nyúlványokkal ellátott felületek külsőleg zavarólag hatnak, sőt ezek a kiálló részek könnyen
sérülést is okoznak, ilyen elcsavart füles kötést csak burkolt felületekhez használunk.
Füleket hordozó rész anyagaként csak a lágy fémek jönnek számításba, amiknek a rugalmassága csekély,
például lágyacél, réz, sárgaréz és alumínium. A rugalmasság kis mértékére azért van szükség, hogy a hajlított fül
nemkívánatos visszarugózását csökkentsük. A másik darab viszont bármilyen anyagból készülhet (fém,
szigetelőanyag, kerámia stb.). Ezt a kötésmódot főleg a játékiparban és a távközléstechnikában használják, mert
a vékony, már felületkezelt lemezek egyik leggazdaságosabb kötésmódja. Ott is alkalmazzák, ahol a vékony
lemezeket előzetesen meg kell vastagítani, például csavarozáshoz; esetleg olyan helyeken, ahol a ponthegesztés
a vékony lemezt átégetné. Használják még akkor is, ha más kötésmód a konstrukció külalakját rontaná. A füles
kötési mód sokkal kisebb szerszám- és készülékköltséget igényel, mint például a forrasztás vagy a hegesztés.

4.6.1. ábra Forrás: BME MOGI

6.1. Kötéskialakítás
A hajlított, füles kötéshez szükséges nyílásokat valamivel nagyobb keresztmetszetűre készítik, mint a rajtuk
átbujtatott füleket. Szilárdsági szempontokból a lyukasztótű keresztmetszetét túlzottan csökkenteni nem lehet,
így nagyon vékony lemezeknél az átbujtatott füleknek nagy játékuk van a nyílásban. E játék következtében az
összekötésre kerülő alkatrészek helyzete tág tűrésű. Ha konstrukciós szempontból kisebb tűrések szükségesek,
ezt a hátrányt megfelelő alakú kivágásokkal ki lehet küszöbölni. Az egyik ilyen megoldás, amikor a
lyukkeresztmetszetet csak az egyik oldalra növeljük meg, a másik, amikor a lyuk kör keresztmetszetű (4.2.4.1.
ábra), ami a szigetelőlemezekre jellemző. Vékony füleknek a kerek lyukakban lényegesen nagyobb a játékuk,
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mint a négyszögletesekben (d1<d). Vastagabb, stabil fülek esetében a fül szélessége a lyukátmérővel azonos
(d1=d). Ilyenkor a fület a furatba kell sajtolni, ahol játék nélkül helyezkedik el. Amikor a b lemezszélesség csak
kevéssel nagyobb a c fülek közti távolságnál, a furatokat kicsípésekkel helyettesíthetjük (4.2.4.1. ábra). Előre
hajlított füleknél arra kell ügyelni, hogy tovább is abba az irányba hajlítsuk, amelyikbe megkezdtek, mert így a
fül igénybevétele kisebb, mint az ellentétes irányú hajlításnál. Ugyancsak szilárdsági szempontból célszerű a
korcolásnál is említett módon a fülek hajlított élét lehetőleg a lemez hengerlési irányára merőlegesen választani.

6.2. Közvetlen füles kötések
Ezen kötéstípus jellemzője, hogy az egyik alkatrészen képzik ki a fület, a másikon a nyílást.

6.3. Előre meghajlított fülek
Ha egy lemezt laposan kell összeerősíteni egy másik alkatrésszel, a fület előre meg kell hajlítani. Ennél a
kötésmódnál ügyelni kell arra, hogy a hajlítás élének helyéhez a lemezvastagságot (4.6.3.1. ábra) hozzá kell
adni, ellenkező esetben túl szorosak lesznek a tűrések, és a hajlítási élre nagy igénybevétel fog hatni. Ha nincs
mód a füleket a lemezszéleken kialakítani, akkor kiképezhetők egy zárt felület kivágott darabjaiként is.

4.6.3.1. ábra Forrás: BME MOGI
Lemezeket úgy is összeköthetünk egymással, hogy a füleket ellentétesen hajlítjuk egymásra (4.6.3.2. ábra).
Üreges darabok oldal- és fenékkötéséhez is használhatjuk ezt a kötésmódot. Ebben az esetben a fenék a füles
kötés következtében szinte észlelhető átmenet nélkül csatlakozik a köpenyhez. Itt a füleket befelé hajlítjuk.
A hajlított, füles kötés jól használható érintkező rugók és forrasztott szemek rögzítésére is, például
forgókapcsolókban és forrléceken. A forrasztott csatlakozás mindkét vége 90 fokban hajlított, ezeket
szigetelőanyagba készített nyílásokon dugják keresztül, majd a működéstől függően hajlítják befelé vagy kifelé.
Hasonlóan köthetők a forgókapcsoló vastagabb huzalból készült érintkezői a tartólemezhez.
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4.6.3.2. ábra Forrás: BME MOGI

4.6.3.3. ábra Forrás: Krause

6.4. Nem előre meghajlított fülek
Ezt a kötést főként T alakú, egymással tompán érintkező lemezek kötéséhez használják (4.6.3.3. ábra). Füles
kötéssel csövet vagy keretszerkezetet merőlegesen lehet összekapcsolni lapos alkatrésszel, például fenékkel.
Vastagabb lemezek füles kötésére nem hajlított, hanem elcsavart fület használnak (4.6.4.1. ábra). Ilyen esetben
az előre elkészített hézag nem lehet sokkal szélesebb a fülek vastagságánál. Szélesebb és különleges kialakítású
fülek esetében ez a követelmény nem játszik szerepet. A fül ékszerű bevágása következtében az összekötésre
kerülő darabok erővel záró kötése is biztosítható. Továbbá ívelt fülek kialakítására is van lehetőség, amik
ékhatással is rendelkeznek. Elcsavart füles kötésekre néhány példát mutat a 4.6.4.2. ábra.
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4.6.4.1. ábra Forrás: BME MOGI

4.6.4.2. ábra Forrás: Sieker - Taschenbuch der Feinwerktechnik
Táskák lemezszegélyeit gyakran füles kötéssel rögzítik (4.6.4.3. ábra). Ilyen megoldás az, amikor bőrbe vagy
textilbe vágott nyílásokat hüvelyeznek.
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4.6.4.3. ábra Forrás: BME MOGI
Példaként említhető a cipőfűző bújtatójának fémhüvelye.

6.5. Közvetett füles kötések
A közvetett füles kötések jellemzője, hogy az összekötésre kerülő darabokat úgy alakítják ki, hogy vagy a fület,
vagy a megfelelő nyílást már magukon hordják. Ennek megfelelően a külön kötőelem kivágásokkal vagy
fülekkel készül. Előnye, hogy mindkét kapcsolódó alkatrészt a csatlakozási helyeken azonos szerszámmal lehet
megmunkálni (bizonyos esetben maga a kötőelem végzi ezt a munkát is). A közvetett füles kötés olyan helyeken
is előnyösen alkalmazható, ahol közvetlen füles kötés az összeillesztés nehézségei miatt nem készíthető. Például
egy játékcikk testét alkotó két csésze előre meghajlított fülekkel készül, melyeket egy lyukasztott tárcsán
bújtatnak át, így jön létre a kötés. A közvetett füles kötések közé sorolhatók a sasszeges kötések is. Ezekkel csak
kis igénybevételű alkatrészek köthetők össze. Sasszeggel biztosítjuk például az egymásba helyezett forgó
alkatrészek axiális helyzetét, vagy megfelelő kialakítás esetén papírzacskók stb. lezárására használjuk őket
(4.6.5.1. ábra).

4.6.5.1. ábra Forrás: BME MOGI

6.6. Ráhajlított kötések
A ráhajlított kötésekkel lemezeket és tengelyeket, vagy csapokat kötünk össze. A kötéssel zsanérok és
elektromos kötések is létrehozhatók (4.6.6.1. ábra).
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4.6.6.1. ábra Forrás: Krause

7. Tűzött lemezkötések
A tűzött lemezkötések közvetett, bizonyos esetekben oldható kötések. Ezen eljárással huzalból készített
kapcsokkal finom lemezeket gépi úton (120 tűzés/perc) mereven, alakkal záróan lehet kapcsolni. A lemezeket
előzetesen furatokkal nem látják el, a tűzés hasonló a kartonlemezek összefűzéséhez.

7.1. Kötéskialakítások
A lemeztűzést főként a könnyűiparban, például lemezből készített bútorok és szellőzőcsatornák kialakításánál a
szegecskötések helyett használják, mert gazdaságosabb a szegecselésnél. A tűzéshez használt kapcsok nagy
szilárdságúak, a huzalok kör vagy négyszög keresztmetszetűek lehetnek. Az összeköthető alkatrészek
megengedett vastagsága a kapcsolt darabok anyagainak minőségétől (szilárdságától) függ. Alumíniumlemezek
összetűzése estén az összetűzhető vastagság akár 6 mm is lehet. Keményebb anyagból, például AlCuMg-ból
készített lemezeket 3 mm-es vastagságig tűzhetünk össze.
Amikor lágyabb anyagból (fából, szigetelőanyagból, nemezből) készített vékony lapokat kötünk lemezzel össze,
a kapcsok hátát a lágy anyagba be lehet nyomni. A kapcsoknak a terhelés irányában történő elhelyezésétől
függően megkülönböztetünk hosszirányú tűzést és keresztirányú tűzést.

7.2. TOX-kötés
A TOX-kötés lényege, hogy lemezalkatrészeket kötünk össze képlékeny alakváltozással.
A kötés kialakítása során egy kör alakú bélyeggel nyomjuk bele az összekötni kívánt lemezeket egy kerek
matricába. A nyomóerő további növelése estén a bélyegoldali anyag képlékeny alakváltozást szenved, ami a
matricaoldali anyagot a rendelkezésre álló hely kitöltésére kényszeríti, így kialakul egy kötéspont, ami igen jó
kötési tulajdonságokkal rendelkezik (4.7.2.1. ábra).
A TOX-kötéseknek több, különböző kialakítási formája is van, például: kör alakú pontkötés, síkpontkötés,
„vario” pontkötés, szegecspontkötés.
A TOX-kötés előnyei:
• korrózióálló (felületkezelt lemezek is összeköthetők, mivel az eljárás nem károsítja a bevont felületeket),
• járulékos mechanikai feszültségek nem lépnek fel,
• környezetkímélő (gondoljunk az alumíniumhegesztésre vagy cinkelt lemezek hegesztésére),
• költségkímélő (akár teljes munkafolyamatok elhagyhatók),
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• a hegesztett kötések statikus szilárdságnak 70%-a érhető el.
Felhasználás:
• általános ipari felhasználás (fénymásoló külső borítás, akkumulátor felfogató háza, szaunakemence stb.),
• autóipar (Audi motorháztető, ülés; BMW motorháztető, ajtó, kipufogódob; Volkswagen motorháztető,
csomagtartó; Volvo első ülések, padlólemez; Toyota légzsákburkolat, kormánymű stb.),
• háztartási gépek (hűtőajtó, mosógép külső burkolat, mikrohullámú sütő ajtó stb.).

4.7.2.1. ábra Forrás: BME MOGI

8. Bepattanó kötések
A finommechanikában gyakran találkozunk egy, az általános gépszerkesztésben ritkán alkalmazott
rögzítésmóddal, a bepattanó kötéssel. Gondoljunk itt a távkapcsolók elemtartójának fedelére, a mobiltelefonok
hátlapjára, esetleg cserélhető előlapjára! A számítógépházak műanyag-fém kapcsolataira. A CD-olvasó,
kislemezmeghajtó előlapjára, vagy csak egy „egyszerű”, alkoholos filctoll kupakjára.
A bepattanó kötések olyan alakkal záró kapcsolatok, ahol a két összeszerelendő alkatrészt túlfedéssel bíró
szakaszon keresztül toljuk össze. A kötés összeszerelése során az egyik vagy mindkét alkatrész rugalmasan
deformálódik, majd a kötési művelet befejezésekor terheletlen állapotba pattan vissza. A csatlakozó alkatrészek
szerelt állapotban terheletlenek maradnak mindaddig, amíg külső erőhatás a kötést bontani nem akarja.
Ezt a kötésfajtát főleg műanyag-műanyag, illetve műanyag-fém kapcsolatoknál – ahol a rugalmasan
deformálódó alkatrész műanyagból van – alkalmazzák. A bepattanó kötések műanyagszerkezetek számára azért
különösen kedvezőek, mert a műanyagok viszonylag kis rugalmassági modulusuk miatt a fémekhez viszonyítva
nagy rugalmas alakváltozást tudnak elviselni, így szerelt állapotban nagyobb túlfedések állnak rendelkezésre a
kötés rögzítésére.
A bepattanó kötéseknek két fajtáját különböztetjük meg, úgymint lapos nyelves típus (4.8.1. ábra) és csapos
típus (4.8.2. ábra). A két típus közti elvi különbség van, ez méretezésükben is megnyilvánul, mint ahogy azt a
későbbiekben látni is fogjuk.
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4.8.1. ábra Forrás: BME MOGI

4.8.2. ábra Forrás: BME MOGI
A bepattanó rögzítés előnye, hogy a kapcsolatot ki tudjuk alakítani magából az alapanyagból, nincs szükség
egyéb kötőelemre. Ezáltal a kisebb alkatrészek gyártása jóval egyszerűbben valósítható meg. Előnye még, hogy
megfelelően kialakított alámetszés segítségével lehet egyszerűen, könnyen és gyorsan szerelhető kötéseket
(4.8.3. ábra), kötőelemeket (4.8.4. ábra) létrehozni. Hátránya, hogy – főleg a csapos típusnál – a kötés
károsodása nélkül nem bontható. A nyelves típus oldhatósága megfelelő konstrukció kialakításával megoldható
(4.8.5. ábra).
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4.8.3. ábra Forrás: BME MOGI

4.8.4. ábra Forrás: BME MOGI

4.8.5. ábra Forrás: BME MOGI
A 4.8.6. ábrán műszertechnikai bepattanó elemeket láthatunk. A 4.8.7. ábrán a tengelyek axiális helyzetének
rögzítésére szolgáló bepattanó rögzítőgyűrűt láthatjuk, amelyet rugóacélból, alárendeltebb helyen műanyagból is
készítenek.
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4.8.6. ábra Forrás: Hildebrand

4.8.7. ábra Forrás: Hildebrand

8.1. Nyelves kötés méretezése
A 4.7.1.1. ábrán látható bepattanó kötés nyelvrésze egyik végén befogott, hajlított tartónak tekinthető, amire a
kar végén lévő váll magasságának megfelelő besüllyedést kényszerítjük. A váll hegyén ébredő F erő hatására
keletkező hajlítónyomaték a rúd befogási keresztmetszetében:
[Nm] [4.10.]
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4.8.1.1. ábra Forrás: BME MOGI

4.8.1.2. ábra Forrás: BME MOGI
A legnagyobb feszültség a befogásnál ébred. Feltételezve, hogy a rúdvég lekerekítési sugara a befogásnál elég
nagy ahhoz, hogy ott számottevő feszültségtorlódás ne lépjen fel (ez akkor következik be, ha a 4.7.1.1. és
4.7.1.2. ábra jelöléseivel: r/h>0,8), a hajlításból adódó feszültség csúcsértéke:

[Pa] [4.11.]
Ahol: K a bepattanó kar keresztmetszeti tényezője,
J a másodrendű nyomatéka,
l a kar hossza (4.7.1.1. ábra),
h a kar vastagsága (4.7.1.2. ábra).
A bepattanó kar végső keresztmetszetének „y” elmozdulása szereléskor, a rugalmasságtanból ismert
összefüggés szerint:

[m] [4.12.]
Az előző egyenletekből az (Fl)/J-t kifejezve, és az egyenletet rendezve, az alábbi összefüggésre jutunk:

4.1. egyenlet - [4.13.]

a bepattanó kar tövénél a kar szélső szálában fellépő fajlagos nyúlás. A kar méreteit úgy kell felvenni, hogy
értéke egy

megengedett határ alatt maradjon!

Mivel a bepattanás egyszeri túlterhelés, a műanyagok folyási határához tartozó
táblázatban állítottuk össze néhány gyakorlatban használt műanyagtípus számára.
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4.8.1.3. ábra Forrás: BME MOGI

8.2. Bepattanó csap méretezése
A 3.6.5.1. ábrán bemutatott bepattanó csap esetén a rögzítést az agy válla biztosítja. Szereléskor a vállat mintegy
fel kell sajtolni a csapra. Tehát a megengedhető túlfedést a sajtolás összefüggéseinek alapulvételével kell
meghatározni, annak ellenére, hogy a rövid váll körül kialakuló feszültségállapotot ezek az összefüggések csak
az első közelítésben írják le. Amennyiben a bepattanó csap ugyanolyan anyagból készül, mint az agy, amibe
betolják, az agy belső felszínének felpattanása, vagy legalábbis képlékeny feltágulása okozza a kötés
tönkremenetelét. Ez akkor kerülhető el, ha az agy belső felszínének gyűrűirányú
megengedett érték alatt marad. A gyűrűirányú nyúlás

helyen

4.2. egyenlet - [4.14.]

Ahol: E az agy (EK) és a csap (EB) rugalmassági modulusa,
υ az agy (UK) és a csap (UB) Poisson-tényezője,
R az agy külső,
R1 az agy belső sugara.
A p palástnyomás értéke:

[Pa] [4.15.]

Ahol:

[m] [4.16.]

[m] [4.17.]
r az üreges csap belső sugara.

84
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

és

nyúlása az
értékekkel:

Alakkal záró kötések

A megfelelő átalakítások után a megengedhető túlfedésre az alábbi összefüggést nyerjük:

[m] [4.18.]

ahol:

[m] [4.19.]

Tömör (furat nélküli) bepattanó csap esetén r = 0, ezzel BA = 1. Méretezéskor
értékét a 4.7.1.3. táblázat adatainak figyelembevételével.
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C. függelék - Fogalomtár a modulhoz
cupal: rézzel bevont alumínium
HDPE: nagy sűrűségű polietilén
LDPE: kis sűrűségű polietilén
PA: poliamid
PC: polikarbonát
PS: polisztirol
POM: polioxi-metilén
PP: polipropilén
PPO: polifenil-oxid
PVC: polivinil-klorid

86
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Javasolt szakirodalom a modulhoz
Finommechanika. Dr. Petrik, Olivér. Bp. MK. 1974.
Finommechanikai építőelemek. Siegfried, Hildebrand. Bp. MK. 1970.
Finommechanikai Kézikönyv. Dr. Bárány, Nándor. Bp. MK. 1974.
Finommechanika. Valenta, László. MOGI. 2003.
Finommechanikai építőelemek c. tárgy előadási anyagai. Dr. Halmai, Attila és Dr. Samu, Krisztián. MOGI.
Konstruktionselemente der Feinmechanik. Werner, Krause. Carl Hanser Verlag. 2002.
Gerätekonstruktion. Werner, Krause. Carl Hanser Verlag. 2000.
www.wikipedia.org. www.wikipedia.org.
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5. fejezet - Erővel záró kötések
1. Csavarkötések
Az erővel záró kötések közül napjainkban az egyik legnagyobb jelentőségű kötésforma a csavarkötés. Az
összecsavarozások az alkatrészek olyan oldható kötései, amelyeket az összecsavarás nyomása (ékhatás) erővel
kötően tart össze. Az egyik alkatrésznek külső menetes csapja van, amit a másik alkatrész megfelelő belső
menetű furatába csavarunk be. Az ilyenfajta összekötést közvetlen összecsavarásnak nevezzük. Ha viszont a két
alkatrészt külön összekötőelemmel (csavar vagy anya) csavarozzuk össze, akkor közvetett összecsavarozásról
beszélünk.
A rögzítőmenet éles profilú, egy bekezdésű jobb menet. Bal meneteket csak kivételes esetekben alkalmazunk,
pl. akkor, ha üzem közben a jobb menet kioldódna. Több bekezdésű csavarokat csak kivételképpen
alkalmazunk, mert ékhatásuk kicsi. Előnyük, hogy a szoros meghúzáshoz kisebb elfordulási szög kell. A
menetes csapok és lyukak általában hengeresek, néha azonban kúpos menetekkel is találkozunk.
A finommechanikában a szabványos, 60°-os szelvényű, metrikus meneteket részesítjük előnyben. Vékony falú
csöveken, lencsefoglalatokon, csapágycsavarokon és hasonlókon találkozhatunk még metrikus finommenettel is.
Ennek előnye a csekély menetmélység és a kis emelkedés. Óraszerkezetekben, finom mérőkészülékekben
gyakran használnak 1 mm-nél kisebb külső átmérőjű csavarokat és csavarszerű alkatrészeket. A legkisebb
átmérő: 0,3 mm.
A szerelvények csőcsatlakozásait csőmenettel (Whitworth-menettel) készítik. Tömeggyártásnál a szerelhetőség
érdekében kerüljük a 2 mm-nél kisebb csavarátmérőt.
Tömítést igénylő csavarmenetes csatlakozásoknál néha zsinórmenetet használnak, amelyet 8 mm külső
átmérőtől kezdve 30°-os szelvényszöggel szabványosítottak.
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5.1.1. ábra Forrás: Hildebrand
Vékony csőalkatrészekben (pl. villamos izzólámpa foglalatain és aljzatán) aránylag nagy menetemelkedés
mellett a lemez vastagságánál nagyobb menetmélység szükséges. Erre való a sajtolt menet, amelyet Edisonmenetnek is nevezünk. Profilja egyenes vonalú, átmenet nélkül egymásba kapcsolódó két körívből áll.
Különleges menetekkel találkozunk edzett acélcsavarokon is. Különleges menet például a műanyag
alkatrészekbe való becsavarásokhoz alkalmazott önmetsző menet. A csavarok anyagait a következő táblázat
foglalja össze.

89
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Erővel záró kötések

5.1.2. ábra Forrás: BME GSZI

1.1. A csavarkötések alkatrészeinek kialakítása
Forgácsolással készített rögzítőcsavarok és -orsók menetvégződését általában gömbsüveg alakúra képzik ki. A
gömbsüveg sugara kb. 0,8 d, ahol a da névleges menetátmérő. A forgácsolás nélkül készített csavarok és
menetes csapok általában síkban végződnek. Cső alakú csapon vagy hasonlón a gömbsüveget 45°-os letörés
helyettesíti, ami a menetmag átmérőjénél valamivel mélyebbre terjed. Mivel a lemez vastagságának és a
menetszár hosszának tűrései miatt a csavarok végét pontosan egy síkba hozni nem tudjuk, a gömbsüvegek vagy
kiállnak, vagy ha ez nem engedhető meg, kissé mélyebben helyezkednek el (5.1.1.1. ábra: a, b, c). Zsákfuratban
kialakított menet esetére az 5.1.1.1. „d” és „e” ábrák mutatnak példákat.

5.1.1.1. ábra Forrás: BME MOGI

1.2. Becsavarási hossz
A menetes csap „m” becsavarási hosszán azt a méretet értjük, amely az első működő menet kezdetétől az utolsó
működő menet végéig terjed. Ez az összecsavarozás szilárdságára nézve döntő jelentőségű.
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Menetes zsákfuratnál (5.1.1.1. d, ábra) járulékos „e” menetmélységre van szükség, mert éles menet a maglyuk
tövéig nem vágható. Az x1 összmagasság kiszámításához a menetfúró kúpját is számításba vesszük. Szükség
esetén az összmagasságot a menetlyuk-alászúrással x2 mértékre csökkenthetjük (5.1.1.1. e, ábra).
A menetes csap csavarhosszának legkisebb „m” méretét az összecsavarozás kellő szilárdsága mellett úgy
állapítjuk meg, hogy a csap szilárdságát teljesen kihasználjuk. Ez annyit jelent, hogy terheléskor a csap magja
közvetlenül azelőtt szakad el, mielőtt a menetek az
anyamenetből már éppen kiszakadnának. Felesleges nagy becsavarási hosszt készíteni, ha a mag a terhelés
növekedésekor már előbb elszakad; vagy megfordítva: nincs értelme a nagy menetátmérőnek (nagy
magszilárdságnak), ha a becsavarás hossza csak kicsi lehet.

1.3. A szükséges becsavarási hossz elérése
Amennyiben a megfelelő hosszúságú anyamenet elkészítéséhez a szerkezeti magasság nem elég, a menet helyét
kellően megnöveljük. Öntvényalkatrészekre szemet készítünk (5.1.3.1. a, ábra). Nagyobb falvastagságú
acéllemezek esetén előnyös lehet sárgarézből vagy bronzból készült (5.1.3.1. b, ábra) persely beszegecselése. A
megoldás előnye, hogy a csavarok nem rozsdásodnak be. A menetet az elfordulás ellen biztosított persely
beszegecselése után készítik. Fröccsöntvénybe vagy szigetelő présanyagba fémperselyeket ágyazhatók be
(5.1.3.1.. c, ábra). Vékony lemezalkatrészek a lemez visszahajlításával (5.1.3.1. d, ábra) vagy „lemez-szem”
(szemhúzás lemezekbe) készítésével erősíthetők meg (5.1.3.1. e, ábra). Az 5.1.3.1. f, ábrán a beforrasztott
perselyt, hogy forrasztáskor el ne mozduljon, egy kis, illesztett váll biztosítja. Szigetelőanyagból készült
alkatrészekre (5.1.3.1. g, ábra) menetes anyát (beszegecselhető anya) is szegecselhetünk.

5.1.3.1. ábra Forrás: BME MOGI

1.4. Közvetlen összecsavarások
Ha a D és d átmérők méretére nézve nincsenek különleges előírások (5.1.4.1. a, ábra), akkor a menet d átmérőjét
adott D rúdátmérőhöz a hengeres fejű csavarokra vonatkozó szabványok szerint lehet megválasztani. Ha a
gömbsüveg kiáll, a kinyúlás „a” legkisebb méretét elő lehet írni.
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5.1.4.1. ábra Forrás: BME MOGI

5.1.4.2. ábra Forrás: BME MOGI

5.1.4.3. ábra Forrás: BME MOGI
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5.1.4.4. ábra Forrás: BME MOGI
Lehetőleg ugyanazt a méretet kell a „b” távolság részére is alkalmazni, ha a gömbsüveg a furatban marad
(5.1.4.1. b, ábra).
Cső alakú alkatrészek esetén is ügyelni kell a belső, illetőleg a külső menet hosszára. Ha azt akarjuk, hogy a két
darab a külső átmérőn simán csatlakozzék, akkor a külső menetű csapnak
az „e” mérettel rövidebbnek kell lennie, hogy „F”-nél érintkezzenek. A két érintkező élt tompítjuk (5.1.4.2. a,
ábra). Ha viszont a belső felületnek kell simán folytatódnia, akkor az anyamenetes alkatrésznek kell „e” mérettel
rövidebbnek lennie, hogy az alkatrészek fel ne ütközzenek (5.1.4.2. b, ábra).
Különböző átmérőjű, közvetlenül és közvetve összecsavarozott csöveket az 5.1.4.3.− 5.1.4.4. ábrákon láthatunk.
Külön menetes alkatrészekre van szükség akkor, ha két egyenlő átmérőjű és azonos külső menetű csövet
akarunk közvetve összecsavarozni. Ilyenkor ún. menetes karmantyút csavarunk rá az egyik csőre (5.1.4.5. ábra),
ezután a másik csövet ebbe csavarjuk.

5.1.4.5. ábra Forrás: BME MOGI
Különböző átmérőjű csövek összeerősítéséhez két különböző menetet tartalmazó közdarabra van szükség
(5.1.4.6. ábra).
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5.1.4.6. ábra Forrás: BME MOGI
Mivel a csavaroknál a menetet nem lehet egészen a váll felületéig vágni, a jó felfekvés biztosítására megfelelő
megoldást kell találni. Süllyesztéssel (5.1.4.7. a, ábra) vagy a csap menetkifutásának megfelelő befúrással
(5.1.4.7. b, ábra) jó felfekvést lehet biztosítani. A csapon „g” átmérőjű beszúrás készítésével oldható meg a
probléma. Ezt célszerű a magátmérőnél kb. 0,1 mm-rel kisebbre méretezni. A beszúrás a szilárdságot csökkenti,
ezért ha a méretek kisebbek, lehetőleg R sugarú íves beszúrást kell készíteni (5.1.4.8. a, b, ábrák).

5.1.4.7. ábra Forrás: BME MOGI

5.1.4.8. ábra Forrás: BME MOGI
A menetes gyűrű optikai elemek (szűrők és lencsék) foglalásában kap szerepet (5.1.4.9. ábra). Az üveganyag
védelme érdekében papír vagy polimer alátétet alkalmazunk.
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5.1.4.9. ábra Forrás: Botta: Fotoműszerész

5.1.4.10. ábra Forrás: Sieker - Taschenbuch der Feinwerktechnik
A menetes belső gyűrűk szereléséhez kicsavaró acéllapok használatosak. (5.1.4.11. ábra)

5.1.4.11. ábra Forrás: Botta: Fotoműszerész

1.5. Közvetett összecsavarozások
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Közvetett összecsavarozáskor az összekötendő alkatrészek egyikébe átmenő furatot készítünk. Ezen egy csavart
dugunk keresztül, bizonyos játékkal. A játéktól eltekintve, az alkatrészek oldalirányú eltolódását alakkal zárás
akadályozza meg, de az összeköttetést erővel kötés biztosítja, mert az alkatrészeket a csavarnyomás (éksúrlódás)
tartja össze.
A fa (kemény- vagy puhafa) – aminek az alkalmazása napjainkban a finommechanikában már nem jellemző –
vagy műanyag alkatrészek, amelyek gyenge szilárdsági jellemzőkkel rendelkeznek, a rögzítőcsavar megfelelő
meghúzási nyomatékának nem állnának ellen, ezért ezekbe az anyagokba nem fúrnak menetet. Hengeres vagy
alakos furatot készítenek, amibe beágyazzák, betapasztják vagy beragasztják (5.1.5.1.− 5.1.5.3. ábrák) az
anyamenetet tartalmazó alkatrészt, vagy magát a csavaranyát.

5.1.5.1. ábra Forrás: BME MOGI

5.1.5.2. ábra Forrás: BME MOGI
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5.1.5.3. ábra Forrás: BME MOGI

1.6. Csavarkialakítások
A gépgyártástól eltérően a finommechanikában hatlap- és négylapfejű csavarok helyett inkább hornyoltfejű
csavarokat használnak, mert ezek egyszerűbben kezelhetőek, és nincs szükség nagy meghúzási nyomatékokra.
A csavarfej fölfekvése alapján két fő csoportba osztjuk őket: laposan felfekvő, illetve kúpos (süllyesztett)
csavarfejekre.
Lapos fejű csavarok furatainak kialakításánál ügyelni kell a felfekvési felületek kialakítására is. Öntvény vagy
egyéb, nem egyenletes felületű alkatrészbe készített, a felülettel nem derékszöget bezáró furat esetén a csavarfej
nem fekszik föl tökéletesen. Ez a kötőerő csökkenését okozza, vagy a csavarfej megkarcolja az alkatrészt. Ez
okból felfekvési felületet kell kialakítani, vagy a meglévőt meg kell növelni (5.1.6.1. a, b, c, ábra). Szükség
esetén alátéttárcsát (5.1.6.2. a, b, ábra) kell alkalmazni (tompítatlan [a,] vagy tompított élűt [b,]).

5.1.6.1. ábra Forrás: BME MOGI
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5.1.6.2. ábra Forrás: BME MOGI

1.7. Csavarfej-kialakítások
A finommechanikában használatos csavartípusok az 5.1.7.1. ábrán láthatók. A hagyományos lencsefejű
csavarok (5.1.7.1. a−c,) az elektronikában elterjedtebbek. Az 5.1.7.1. d, ábrán látható rovátkolt fejű csavar a
gyors, kézi oldást teszi lehetővé. Helyigény szempontjából rendkívül kedvezőek a belső kulcsnyílású és a
hengeres fejű csavarok (5.1.7.1. g, ábra), amelyek szereléséhez egyszerű hatszögkulcsot kell használni, de a
modernebb változatoknál (torx csavar) speciális szerszámok szükségesek (5.1.7.1. h, ábra). Szemescsavarokat
(5.1.7.1. i, ábra) előszeretettel használják fedelek leszorítására. Gyűrűscsavarok (5.1.7.1. j, ábra) segítségével
nehezebb berendezések könnyedén felemelhetőek. Peremes zárócsavarok (5.1.7.1. k, ábra) folyadékszállító
vezetékek lezárására szolgálnak (pl. olajbetöltő, -leeresztő nyílás). A perem alá jól illeszkedik a tömítőgyűrű.

5.1.7.1. ábra Forrás: BME MOGI

1.8. Csavarvég-kialakítások
A csavarvég-kialakításokat a beépítési funkciójuk alapján kell megválasztani. Az 5.1.8. a, b, ábrán látható letört,
illetve lekerekített végű csavarokat általános rögzítési esetekben alkalmazzák. A további kialakítások (5.1.8. c−f,
ábra) a feladatnak megfelelő végződéssel rendelkeznek. Alkatrészek leszorítására, rögzítésére,
helyzetbiztosításra alkalmazhatóak.
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5.1.8.1. ábra Forrás: BME MOGI
A finommechanikában elterjedt a különböző menetprofilú önmetsző vagy hagyományos fa- és
műanyagcsavarok alkalmazása. A nyomtatott áramköri lapok műanyag házba rögzítésére általában beágyazott
menetes vagy fröccsöntéssel előre kialakított, furatba behajtott csavart alkalmazunk. Az 5.1.8.2. ábrán egy
egyszerű közvetett csavarkötés látható.

5.1.8.2. ábra Forrás: Sieker - Taschenbuch der Feinwerktechnik

1.9. Csavaranyák
Az 5.1.9.1. a, ábrán látható a hatlapú magas, zárt anya, amit záróanyaként használnak, ha por vagy folyadék
elleni tömítést akarnak elérni. A palástfuratú anyának (5.1.9.1. b, ábra) négy, hat vagy nyolc sugárirányú furata
van, és a meghúzáshoz horgos vagy csapos kulcsot kell használni. Rovátkolt fejű és szárnyas anyákat (5.1.9.1. c,
és 5.1.9.1. d, ábra) kézzel meg lehet húzni, ezért olyan helyen alkalmazzák, ahol a gyors oldás a cél. A hatlapú
koronás anyát (5.1.9.1. e, ábra) inkább a gépiparban alkalmazzák. Homlokfuratú anya (5.1.9.1. f, ábra) csapos
kulccsal húzható meg, kivételes esetekben használják.
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5.1.9.1. ábra Forrás: BME MOGI

1.10. Helyzetbiztosítások
Azokban az esetekben, amikor a legfontosabb követelmény az alkatrészek egymáshoz viszonyított helyzete −
szemben a csupán rögzítés céljából összekötött alkatrészekkel, vagy amikor a kötés gyakori oldása és ismételt
kötése után ismét ugyanabba a pozícióba kell kerülnie az alkatrésznek −, biztosításokat alkalmazunk.

1.11. Helyzetbiztosítás laposfejű csavar alkalmazása esetén:
Abban az esetben, ha csak egyetlen csavart használunk, és az alkatrészek helyzetét ennek ellenére biztosítani
kell, az 5.1.10.1. ábra szerinti megoldás alkalmazható. A két illesztőszeg nemcsak elfordulás, eltolódás ellen
biztosít, hanem a csavart is óvja az oldalirányú erőhatásoktól. Az állítószegeket az egyik alkatrészbe besajtolják,
a másik alkatrészbe kis játékkal illeszkednek. A jó illeszkedés feltétele, hogy a két szeg között a távolság
pontosan ugyanakkora legyen, mint a hozzá tartozó lyukak között − ezt a furatok együtt fúrásával lehet
megoldani.

5.1.10.1. ábra Forrás: BME MOGI
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5.1.10.2. ábra Forrás: BME MOGI
Az illesztőszeg a felületek megfelelő kialakításával kiváltható (5.1.10.2. ábra). Ez esetben az alkatrészeken
kialakított alak préseléssel (megszakított lyukasztással) vagy fröccsöntéssel készíthető el. Viszonylag gyors és
egyszerű eljárás, de manapság már nem elterjedt, mert csak bizonyos lemezvastagság és anyagok esetében
alkalmazható. Alkalmaznak még hasonló módon kialakított bepattanó kötéseket is. Olcsó és egyszerű biztosítás
valósítható meg egycsavaros kötés esetén különleges megoldásokkal (5.1.10.3. a−e, ábra). Arra az esetre,
amikor az egyik alkatrész valamelyik oldala a másik alkatrészen kiképezett vállra támaszkodik, az 5.1.10.3. a,
ábra mutat példát. Hasonló megoldás a váll helyett kialakított horony (5.1.10.3. b, ábra), amely marással
egyszerűen kialakítható. Igénytelen, gyors eljárás a lecsavarozott lemezen kialakított fül lehajtása a másik
alkatrész pereme mentén (5.1.10.3. c, ábra). Kivitelezésben más megoldást mutat az 5.1.10.3. d, ábra, ahol a
fület egy furatba illesztik bele. Fül helyett készíthető a lemezen két párhuzamos bevágás, amik közötti
lemezrészt a furatba nyomják (5.1.10.3. e, ábra).
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5.1.10.3. ábra Forrás: BME MOGI

1.12. Helyzetbiztosítás süllyesztett fejű csavarok alkalmazása
esetén
A süllyesztett fejű csavarok (5.1.10.4. ábra) előnye a laposfejű csavarokkal szemben, hogy a süllyesztés
következtében a csavarfej nem áll ki a lemez síkjából, ezen kívül a meghúzáskor fellépő ékhatás miatt a
csavarfej kúpján ébredő erő a csavar oldásával szemben fokozott biztonságot nyújt. A fej kúpszöge 90°.
A csavarfej felfekvő felületét a csavarfejjel egyenlő kúpszögűre kell készíteni, ezen kívül a kúp alapjától
számítva „f” magasságú hengeres részt hagyunk a csavarfejnek. Ügyelni kell arra, hogy a lemez vastagsága elég
nagy legyen ahhoz, hogy a süllyesztés mellett maradjon hely a csavarszár hengeres részének is. Kerülni kell az
5.1.10.4. b, ábrán látható hibás kialakítást.
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5.1.10.4. ábra Forrás: BME MOGI
A csavarfejnek megfelelő kúposságú fém alátéteket (5.1.10.5. a, b és c, ábra) lágy nyersanyagokhoz, gyakran
oldott kötéseknél használják.

5.1.10.5. ábra Forrás: BME MOGI
Süllyesztett fejű csavarral való összecsavarozáshoz az alkatrészek kölcsönös helyzetét a csavarok meghúzása
után a kúpfelületek alakkal zárással biztosítják. Ez lehet előnyös is meg hátrányos is. A gyakori szétszedésnek
és összerakásnak kitett alkatrészek kölcsönös helyzetét süllyesztett fejű csavarokkal gyártási pontatlanságok
miatt nem lehet mindig biztosítani (5.1.10.6. ábra), ilyenkor célszerű hengeres fejű csavarok alkalmazása.
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5.1.10.6. ábra Forrás: BME MOGI

1.13. Helyzetbiztosítás alakkal
Oszlopok, csapok lemezzel történő összekötése esetén, ha egymáshoz képest a helyzetüket biztosítani kell, a
csapok végeit és a furatot, amibe illeszkednek, alakosra kell kialakítani. Erre mutat példákat az 5.1.10.7. ábra.

5.1.10.7. ábra Forrás: BME MOGI
Előfordulhat, hogy egymáshoz képest elfordulást megengedő összeköttetést kell létesíteni, ami továbbra sem
enged meg tengelyirányú elfordulást. Ekkor a csavar szárát csapként kell kialakítani (5.1.10.8. ábra).

5.1.10.8. ábra Forrás: BME MOGI
Ügyelni kell sok esetben arra is, hogy a csavar meghúzása által ébredő nyomó igénybevétel torzíthatja a
lecsavarozott alkatrészt (hordósodás, belapulás). Ez nem engedhető meg például vezetékek, csúszóalkatrészek
stb. esetében (5.1.10.9. ábra). A jelenség elkerülhető alakváltozást felvevő hornyok (t *b) készítésével, és a
csavarfej süllyesztésének maximálisra vételével.
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5.1.10.9. ábra Forrás: BME MOGI

1.14. Csavarkötések biztosítása
A csavarkötések tengelyirányú feszültsége és az ennek hatására a meneteken fellépő súrlódás ellenállást fejt ki
az üzemszerű vagy rázkódások okozta erők hatására fellépő önkioldással szemben. A legtöbb esetben ez
elegendő is, ekkor nem alkalmazunk külön biztosítást. Külön biztosításról akkor kell gondoskodni, ha az üzemi
erők és rázkódások meghaladják a megengedett értéket, és a kötés fellazulását okozhatják. Szintén biztosítani
kell a kötést rugalmatlan anyagok (üveg, porcelán) összecsavarozása esetén, vagy ha az anyag idővel elveszti
rugalmasságát (horgany, szigetelőanyagok).

2. Meglazulás elleni védelem
2.1. Erővel kötő záróbiztosítások
Az oldással szemben fellépő nyomaték ellenanyával vagy rugós alátéttel fokozható. Az 5.2.1.1. a, ábrán látható
kialakításnál a csavaranya szerepét a lemezalkatrészben kialakított menetes rész veszi át, a biztosítást egy lapos
anya jelenti. Hagyományos ellenanyás biztosítást mutat az 5.2.1.1. b, ábra. Az ellenanya tehermentesíti az „alsó”
anyát, ezért elegendő lapos anya használata.

5.2.1.1. ábra Forrás: BME MOGI
A rugós alátét (5.2.1.2. ábra) a csavar, illetve az anya meghúzásakor járulékos, tengelyirányú erővel kötést
létesít, ez fokozza a csavar oldásával szemben fellépő nyomatékot. A finommechanikában általában nem
használnak orros rugós alátétet, hogy elkerüljék az orr okozta esetleges forgácsképződést. A fogazott alátétek az
oldással szembeni ellenálláson kívül még egy fontos tulajdonsággal rendelkeznek: az elcsavart fogak
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benyomódnak az alkatrészbe, így fémes kapcsolatot létesítenek. Ez előnyös az elektrotechnikában (pl.
alumíniumból készült villamos csatlakozások esetében).

5.2.1.2. ábra Forrás: BME MOGI

2.2. Alakkal kötő záróbiztosítások
Alakkal kötő biztosítások különleges alakú alátétlemezekkel 5.2.2.3. a−e, ábra) készíthetők. A
finommechanikában nem, vagy csak ritkán alkalmaznak koronásanya-sasszeg biztosítást, annak nagy
helyigénye és a kisméretű csavarok miatt. Az alátétlemezeket hajlítással a csavarfej vagy csavaranya egyik
lapjának, a másik oldalon a munkadarabnak fektetjük, így nem fordulhatnak el, ezáltal alakkal kötés jön létre. A
biztosítások ezen fajtáját akkor alkalmazzák, amikor a rugós alátét már nem nyújt megfelelő biztosítást. Az
alátétlemezes biztosításokat az 5.2.2.3. a−d, ábra mutatja. Alkalmazási területe főként az elektrotechnika.

5.2.2.1. ábra Forrás: BME MOGI

2.3. Anyaggal kötő záróbiztosítások
106
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Erővel záró kötések

Anyaggal kötő biztosításban a kilazulás megakadályozása az alkatrészek és a munkadarab összeragasztásával
vagy deformálásával érhető el. Általában lakkal ragasztanak, mert fröccstubusból könnyen a megfelelő helyre és
egyenletes mennyiségben rakható fel, valamint szükség esetén könnyen oldható a kötés a lakk lepattintásával.
Amennyiben szükséges, deformálással (5.2.3.4. ábra) is készíthetünk biztosításokat. A deformálás kialakítása
során fellépő ütőerők károsíthatják az alkatrészeket.

5.2.3.1. ábra Forrás: BME MOGI

2.4. Illetéktelen oldással szembeni védelem
Burkolatok, csavarok illetéktelen oldása ellen védekezni kell. Legegyszerűbb módja az ilyen biztosításoknak az
ún. ólomzárolásos biztosítás. Ólom helyett alumínium is használható. Kialakításokat az 5.2.4.1., 5.2.4.2. és
5.2.4.3. ábrák mutatnak. Az 5.2.4.1. a, b, ábrán látható megoldások csak mérsékelt biztonságot nyújtanak, mert
lehetséges, hogy megpróbálják oldani a kötést csavarhúzó helyett fogóval. A csavarfej lefedéséhez régebben
ólmot, viaszt, festékcseppet, a huzal végeinek összekötéséhez (5.2.4.2. ábra) régebben ólmot, alumíniumot, ma
inkább műanyagot használnak. Célszerű az ólomzárba betűt vagy áruvédjegyet, esetleg dátumot benyomni
(5.2.4.1. a, ábra), ezzel növelhető a biztonság.

5.2.4.1. ábra Forrás: BME MOGI
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5.2.4.2. ábra Forrás: BME MOGI

5.2.4.3. ábra Forrás: www.ontvill-ker.hu

3. Elveszítés elleni biztosítások
3.1. Fedélcsavarok biztosítása
Burkolatokat, tartályfedeleket gyakran oldható kivitelben kell elkészíteni. Bizonyos esetekben a fedelet úgy
alakítják ki, hogy egy vagy több csavar oldása után fölcsapható, vagy leemelhető legyen. A csavaroknak a fedél
elmozdítása után is együtt kell maradniuk a fedéllel. Szeggel biztosított csavaroknál (5.3.1.1. a, b, ábra) ügyelni
kell a megfelelő hézagok meghagyására. Gondoskodni kell arról, hogy az „x” távolság „x1”-nél nagyobb
legyen. Az 5.3.1.1. c, ábrán látható csavart csak meglazításra használják, alatta a horonnyal ellátott fedél
elmozdítható. Nyakas csavar („elveszíthetetlen csavar”) alkalmazása (5.3.1.1. d, ábra) esetén ügyelni kell arra,
hogy a két rögzített alkatrész menetes furata egymástól bizonyos távolságra legyen. Ez a távolság a csavar
menethosszánál nagyobb kell, hogy legyen.
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5.3.1.1. ábra Forrás: BME MOGI

3.2. Szárnyas és rovátkolt anyák lecsavarodás elleni biztosítása
A szárnyas vagy rovátkolt anyák illetéktelen vagy véletlen lecsavarodása elleni védekezésre az 5.3.2.1. ábra
szerinti biztosításokat alkalmazzuk. A biztosítás megoldható a menetes csap enyhe zömítésével (5.3.2.1. a,
ábra), vagy az anya oldásakor egy süllyesztékben eltűnő, utólag besajtolt harántszeggel (5.3.2.1. b, ábra). Ezen
megoldások helyett olyan kialakítást is alkalmazhatunk, amelynél a menetes csap vége csavarral van ellátva, és
ennek a csavarnak a feje az ütköző (5.3.2.1. c, ábra).

5.3.2.1. ábra Forrás: BME MOGI

3.3. El nem veszíthető csatlakozóanyák
Az 5.3.3.1. ábra egy elektromos csatlakozókapcson lévő sajtolt, szigetelőanyaggal körülfogott recés anya
biztosítását mutatja. Orsójának tengelyirányú furattal ellátott vége az anya első meghúzásakor a golyó
besajtolódása következtében kitágul.
Ezen eljárás segítségével a csatlakozókapcson lévő anya elveszítés ellen biztosítva van.
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5.3.3.1. ábra Forrás: BME MOGI

4. Sajtolásos kötések
A besajtolás két egymásnak feszülő alkatrész olyan, nem oldható kötése, ahol az egyik (a külső) a másikat (a
belsőt) részben vagy teljesen körülfogja. Az alkatrészeket „erővel kötés” tartja egymáshoz képest változatlan
helyzetben (5.4.1. ábra). A kötőerő a súrlódás. A súrlódást a felsajtoláskor előálló alakváltozás hatására fellépő
feszültségek hozzák létre. A sajtolásos kötést némely esetben korlátozottan oldható kötésnek is nevezik, utalva
arra, hogy a kötés ugyan szükség esetén oldható, de a kezdeti kötésszilárdság ebben az esetben már nem érhető
el. A sajtolásos kötések jellemzője, hogy a furat átmérője mindig kisebb, mint a csap átmérője.
Csúszócsapágyak esetén ez éppen fordítva van.
A besajtolást létrehozó erőhatás lehet radiális vagy axiális. Ennek megfelelően megkülönböztetünk
keresztirányú és hosszirányú besajtolást. A keresztirányúnál a kötés a szimmetriatengelyre merőleges, a
hosszirányúnál a tengellyel párhuzamos.

5.4.1. ábra Forrás: BME MOGI

4.1. Keresztirányú besajtolás
A sajtolásos kötéseket a gépiparban gyakran alkalmazzák. Keresztirányú sajtoló illesztésnél a kötés kialakítása
lehet:
• rázsugorítás (melegítés),
• kitágítás (lehűtés),
• vegyes.
A rázsugorításos kötésnél a külső darabot kell felmelegíteni olyan mértékben, hogy a kitágulás következtében
könnyen a belső darabra húzható legyen. Az összeillesztés után lehűtés következik, aminek során kialakul a
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kötés. A felmelegítés történhet olajfürdőben, gáz vagy villamos fűtésű kemencében (ezt a kötésformát
alkalmazzák boroshordóknál abroncsolásra, illetve a gördülőcsapágyak tengelyre húzásakor).
A kitágításos kötésnél a csapot kell lehűteni a hüvelyhez képest, így az összehúzódás miatt könnyen egymásba
csúsztathatóak az összekötni kívánt elemek. A lehűlt csap a felmelegedés hatására kitágul, és így az alkatrészek
között szoros kapcsolat jön létre. A lehűtést −70 °C-ig száraz jéggel, −190 °C környezetében cseppfolyós
levegővel végzik.
A vegyes illesztésnél az előző két módszert kombinálva alakítják ki a kötést, tehát a csapot hűtik, a hüvelyt
melegítik, így az összeállítás során jelentős átfedés, illetve szorosabb kötés valósítható meg. A „nagy”
méretkülönbség, illetve a gyors hűtés miatt az alkatrészek megrepedhetnek.

5.4.1.1. ábra Forrás: Hildebrand

4.2. Hosszirányú besajtolás
Hosszirányú sajtolókötésnél a külső és a belső darabot mechanikusan, tengelyirányú erővel nyomjuk össze. Itt a
felületek összecsiszolódnak, ezért az alkatrészek túlmérete annál nagyobb kell legyen, minél durvábbak a
felületek. A besajtolást csak minimális sebességgel szabad végezni (vf ≤ 2 [mm/s]), különben a kötőerő
jelentősen lecsökken. A csap végét vagy a hüvely bevezető élét kúposra kell készíteni, ellenkező esetben az
illeszkedő felületek roncsolódnak, és a kötés nem vagy nem megfelelően alakul ki.
Az acél anyagok sajtolásához kenőanyagot kell alkalmazni, különben az összekapcsolódó felületek
lemaródhatnak. A különböző minőségű és keménységű darabok esetleg kenés nélkül is sajtolhatók.
A finommechanikában az alkatrészek felmelegítése vagy lehűtése sokszor nem vezet eredményre, mert a kis
méretek miatt az alkatrészeknek nincs elegendő hőkapacitásuk. A másik ok, ami miatt ez a technológia alig
alkalmazható, az, hogy a finommechanikai alkatrészek nem mindig hevíthetők vagy hűthetők, tehát a kötést
szobahőmérsékleten kell létrehozni. Ezért a finommechanikában jobban használhatók a Trylinski által
kidolgozott diagramok. Igaz, hogy ez a módszer óraipari sárgarézlemez és acélcsap párosításra vonatkozik, de a
megfontolások más anyagpárosításra is érvényesek. A számítási módszer lényege, hogy bevezeti a relatív
átfedés fogalmát, amely az abszolút átfedés és a csapátmérő hányadosa:

[mm/mm]
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5.4.2.1. ábra Forrás: Trylinski
A továbbiakban a sajtolásos kötést két fázisra bontjuk: besajtolásra (5.4.2.1. ábra) és kisajtolásra (5.4.2.2. ábra).
A besajtolásnál az a lényeg, hogy az eközben fellépő erőhatások az alkatrészeket ne károsítsák, de ennek a
folyamatnak a kötés szilárdságára nézve semmiféle befolyása nincs. A kötés szilárdságát, igénybe vehetőségét
kizárólag a kisajtolási diagram alapján lehet megítélni, hiszen ez mutatja meg, hogy a kötés mennyire vehető
igénybe. Ezért a méretezés alapját is ez képezheti.
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5.4.2.2. ábra Forrás: Trylinski
Fontos megérteni, hogy hiába növeljük a relatíve átfedést annak reményében, hogy a kötés szilárdságát emeljük,
ez nem vezet eredményre, mint ahogyan az az 5.4.2.2. ábrán látható. Egy bizonyos (55 μm/mm) relatíve átfedés
felett már az anyag maradó alakváltozása miatt (a furat fala fel szokott repedni) a kötés szilárdsága nem
növelhető.

5. Besajtolásos kötések kialakítása
5.1. Kötések besajtolásos kapcsolattal
A sajtolásos kötéseket a finommechanikában igen gyakran alkalmaznak. Ennek két oka van: az egyik, hogy a
kis méretek és a kis teljesítmények miatt általában nincs szükség nagy nyomatékok átvitelére, amelyeket a
gépészetben alakkal kötésekkel hozunk létre. A másik ok a kis méretekből adódik: gondoljunk arra, hogy 1 mmnél kisebb átmérőjű tengelyekre már csak technológiai okokból sem lehet pl. ékhornyot készíteni. Nem véletlen,
hogy a sajtolásos kötések a klasszikus óra- és műszeripar jellegzetes kötésmódjaivá váltak. A sajtolásos kötések
alapfeltétele, hogy az alkatrészek szűk tűréssel, pontosan készüljenek. A kötés minősége az alkatrészek
anyagától, az illesztés tűrésétől és a kapcsolódó felületek hosszától függ. Nagyobb, különösen lökésszerű
igénybevételekhez gondos méretezés, illetve kialakítás szükséges.
Besajtolásos kötéseket alkalmazunk a finommechanikában csúcságyazásnál (5.5.1.1. ábra) a tengelycsúcs
beerősítésére (nem kell az egész tengelyt keményre, kopásállóra készíteni, elég csak a csúcsot). Hengeres
siklócsapágyaknál, ha a csapágyat hordozó ház fala túl vékony vagy az anyaga nem megfelelő a csapágyfurat
kialakítására, csapágyperselyt alkalmazunk, amit besajtolással célszerű rögzíteni (5.5.1.2. ábra).

113
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Erővel záró kötések

5.5.1.1. ábra Forrás: BME MOGI

5.5.1.2. ábra Forrás: BME MOGI

5.2. Az alkatrész alakváltozásával járó kötések
A sajtolásos kötések közé tartoznak azok a kötések is, amelyeknél az alkatrészeket az összekötés előtt, közben
vagy után valamilyen formában deformálják. Ezzel a módszerrel gazdaságosabban gyártható besajtolásos
kötések hozhatók létre, mivel az alkatrészek durvább tűrésekkel készíthetők.
Összesajtolás előzetes alakítással (az előzetes alakítás általában rovátkolást jelent): a keményebb alkatrész, a
csap felületét kell megfelelő szerszámmal képlékenyen alakítani, mert a furatok rovátkolása nehézkes, ha mégis
furatrovátkolás kell, akkor a kisebb átmérőnél különleges üregelő tüskét, nagyobb furatoknál rovátkoló görgőt
szokás használni.
Az alakítás hatására a felület egy része kinyomódik, így az átmérő növekszik (nem szükséges a szűk tűrés).
Rovátkolás alkalmazása különösen akkor előnyös, ha hosszú tengely közepére kell alkatrészt sajtolni (5.5.2.1.
ábra).
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5.5.2.1. ábra Forrás: BME MOGI
Az előzetesen rovátkolt alkatrészek besajtolásos kötésének előnye a sima hengeres csapokkal bíró darabokhoz
képest, hogy az alakkal kötés miatt elfordulás ellen jobban tart. A megoldás hátránya, hogy az alkatrészek
egymáshoz viszonyított, precíz központossága így nem biztosítható. Ezen úgy lehet segíteni, hogy a csapnak
csak egy részét rovátkolják, a másikat szűk tűréssel vezetőcsapként képezik ki.
Kisebb átmérőjű alkatrészek, amik már nem rovátkolhatók, érdesítéssel előkezelhetők.

5.3. Rásajtolás utólagos alakváltozással
Ennél a kötésmódnál a darabokat előzetesen lazán helyezik egymásba, majd az egyik alkatrészt deformálva
alakítják ki a kötést. Legtöbbször a külső alkatrészt deformálják. A kötésnek az előfeltétele, hogy az alakítandó
alkatrész lágy anyagból készüljön. A kötés előnye, hogy négyszögletes keresztmetszetű alkatrészek is
sajtolhatók, ezenkívül olcsó és egyszerű. Hátránya viszont, hogy a deformált alkatrésznek nemcsak maradó,
hanem rugalmas alakváltozása is van. Ez a deformálás után visszarugózást jelent, ami a kötés szilárdságát
csökkenti. Hengeres kötéseknél az elfordulás elleni védelem és a központosság ezzel a módszerrel nem
biztosítható.
Rásajtolásos kötést alkalmazunk akkor is, ha olyan alkatrészt kívánunk besajtolással kötni gyűrű alakú
szerkezeti elemhez, ami a sajtoláshoz szükséges tűréssel nem gyártható, pl. a kerámia ellenállások fém
kivezetőit. A kerámiatestek méretingadozása olyan nagy, hogy a besajtolás következtében ébredő feszültség
könnyen a test törését okozza. Az 5.5.3.2. ábrán látható szerkezeti megoldásnál a kengyel belső mérete nagyobb
a kerámiatest külső méreténél. Szereléskor a füleket összenyomják, ennek hatására a kengyelben ébredő
feszültség rugalmas alakváltozást okoz, és a kengyel rászorul a testre. Ha a kerámiatest elég szűk tűréssel
gyártható, a kerámia nagy nyomószilárdsága miatt közvetlen besajtolásos kötés is alkalmazható, például az
elektronikában használt fémréteg-ellenállásoknál. Az 5.5.3.1. ábra egy festékrétegtől megtisztított,
furatszerelésre alkalmas ellenállást mutat. Az ellenállásréteggel bevont kerámiatestre közvetlen sajtolással
erősítik fel a két fémből készült sapkát, amelyhez a kivezető huzalok vannak hegesztve.

5.5.3.1. ábra Forrás: Wikipédia
Ha egy különálló, közvetítő darab biztosítja a kapcsolatot két munkadarab között, akkor közvetett besajtolásos
kötésről beszélünk. A közvetítő elem lehet pl. egy szabványos szeg vagy egyéb összekötő elem.
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5.5.3.2. ábra Forrás: BME MOGI

6. Szorítókötések
A szorítókötések is az erővel kötések csoportjába tartoznak. Ezek a kötések súrlódással záródnak, rendszerint
oldhatóak, csak nagyon ritkán oldhatatlanok. A szükséges szorítóerőt megfelelő kötőelemmel, pl. csavarral vagy
ékkel biztosítják, a súrlódóerőt pedig az alkatrészek közvetlen egymásra nyomásával vagy ékhatással érik el.
A kötésnél arra kell törekedni, hogy a kifejtett erők és az általuk keltett súrlódóerők között a lehető legnagyobb
legyen az áttétel. A szorítókötések jelentős részét két, egymáshoz képest mozgó alkatrész gyorsan oldható
összekötésére használják.
A finommechanikában készült szorítókötésekhez általában nem szükséges a fellépő súrlódóerők számítása,
mivel az átviendő erők kicsik. Csak különleges esetekben kell számításokat végezni.

6.1. Szorítókötések kialakítása
A szorítókötések kialakításánál különösen az érintkező felületeket kell helyesen méretezni, mert a túl nagy
felületi nyomás deformációt okozhat. Szorítóelemként leggyakrabban csavarokat használunk.

5.6.1.1. ábra Forrás: BME MOGI
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A működéshez a kúpos patront 3−5 bemetszéssel rugózóvá kell tenni. Szorítókötéseknél fontos követelmény,
hogy a kötőelem által kifejtett erő ne elsősorban a szorító alkatrész deformálására, hanem magára a szorításra
fordítódjék. Az 5.6.1.1. ábra szerinti patronos szorítókötésnél a patron deformációja miatt célszerű, ha a belső
kúp kúpszöge valamivel kisebb, mint a deformálatlan patron kúpszöge.

5.5.1.2. ábra Forrás: BME MOGI
Az 5.6.1.2. ábra cső alakú elemek kötését mutatja. A jobb szorítóhatás végett a belső cső több alkotó mentén fel
van hasítva.

5.5.1.3. ábra Forrás: BME MOGI
Excenter segítségével megvalósított kötés kiválóan alkalmazható elektromos vezetékek gyors kötésére és
oldására (5.6.1.3. ábra).
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5.5.1.4. ábra Forrás: BME MOGI
Az 5.6.1.4. ábrán egy olyan megoldás látható, ami a vezetékek akadását használja ki rögzítésre. A tapadóerőt
rugóelem adja, a szorítóerőt pedig az egyes részek ferdére állításával létrejött erőhatások biztosítják.

7. Szeg- és ékkötések
A szegkötések részben oldható, alakkal és erővel záró kapcsolatok. Az erővel záráson érthetjük a szegnek a
furathoz viszonyított túlméretét vagy a szeg kúposságát. Ennek következtében vagy közvetett besajtolásos kötés,
vagy axiális erőhatással létrejövő ékkötés keletkezik.
A finommechanikában használatos szegek lehetnek: rögzítőszegek, kötőszegek, menesztőszegek, tartószegek,
illesztőszegek, csuklószegek, biztosítószegek, ütközőszegek vagy szegecsszegek.
A rögzítőszegeket az alkatrészek kötéséhez meghatározott erővel össze kell nyomni, míg a kötőszegek csak a
darabok alakkal záró kötését biztosítják. A menesztőszegek biztosítják a szerkezet egyik elemének mozgatását
egy másik elem útján, a tartószegek két alkatrész tartására szolgálnak (pl. befüggesztett rugónak). Az
illesztőszegek két alkatrész helyzetét biztosítják, pl. egy hajtóműház felső és alsó darabját két illesztőszeggel
kapcsoljuk össze, amelyek egymástól lehetőleg nagy távolságra vannak. Csuklószegek tárcsák, görgők, emelők
és hasonlók csuklós kötését vagy elhelyezését teszik lehetővé. A szeg minden esetben az egyik alkatrészben
szilárdan helyezkedik el, a másikban elcsúszhat. A biztosítószegeket csavarok, anyák, csapok stb. kilazulása
ellen használják; az ütközőszegek pedig egy szerkezeti alkatrész elmozdulását határolják a másikkal szemben.
A szegek alkalmazásának általában hátránya, hogy forgácsoló megmunkálásra, pl. fúrásra és gyakran a
szegfuratok feldörzsölésére van szükség az egymással kapcsolandó vagy egymásba illesztendő daraboknál,
mégpedig az előzetes vagy a végszereléskor. Ezért gazdasági és egyéb (pl. a szerelésnél tisztasági okokból)
gyakran egyéb kötési eljárást alkalmaznak.

7.1. Szegalakok
Alak szerint a szegek lehetnek hengeres szegek, kúpos szegek, hasított szegek, fejes hasított szegek és
feszítőszegek.
Hengeres szegek (5.7.1.1. a, ábra):
Ezek a legegyszerűbb szegek. Gömbvégződéssel, kezdőkúppal vagy sima véggel készülnek, illesztésüktől és
felületi minőségüktől függően mint illesztő-, kötő- vagy rögzítőszeget használják.
A csiszolt külső felületű illesztőszegek (m6) az összekötendő egyik darabba ékszerűen illeszkednek, míg a
másik darabban − az előírt könnyű oldáshoz − futóillesztéssel ülnek.
Az összekötő- és rögzítőszegek (h8, fényesre húzott) alkalmazásához a furatot sajtolóillesztéshez készítjük.
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Hengeres szegekhez általában A50 és A38 acélt, rezet, alumíniumot stb. használunk. A szűk furattűrések
betartása miatt a hengeres szegek alkalmazása drága és gazdaságtalan.
Kúpos szegek (5.7.1.1. b, ábra):
A kúpos szegeket az alkatrészek pontos helyzetbiztosításához használjuk. Jól ülő, de könnyen oldható kötéseket
adnak. Hátrányuk, hogy rázkódásra nem biztonságosak, és lökésszerű terhelésre vagy rázkódásra a szegkötés
kilazulhat. Ezenkívül alkalmazásuk költséges, mivel a kúpos szegek illesztése csak a furat kúpos dörzsárral
történő megmunkálása után lehetséges. A kúpos szegek különleges típusa az ún. EWE-szeg (5.7.1.1. b, ábra),
amit illesztőszegként használnak. Az EWE-szegek az összekötendő alkatrészeket a helyükön, egymáshoz
viszonyítva szűk tűréssel rögzítik és biztosítják, hogy oldás után a darabok ismét eredeti helyükbe kerüljenek.
A kúpszegekhez A50 acélt, sárgarezet stb. használnak.

5.7.1.1. ábra Forrás: BME MOGI
Hasított szegek (5.7.1.1. c, 5.7.1.2.−5.7.1.4. ábrák):
Ezek a szegek kör keresztmetszetűek, a hengeres és a kúpos szegektől abban különböznek, hogy a kerületükön
három tengelyirányú hasíték van. A hasítékokat a teljes hossz mentén vagy csak annak egy részén hengerlik be.
Mivel a hasítékok mindkét oldalán ékszerű kiemelkedés képződik, ami a szegek hengeres furatokba sajtolásakor
rugalmasan deformálódik, ékkötés keletkezik. Különösen kedvező, hogy ilyen szegekhez elegendő a furatokat
H12 tűréssel készíteni. A hasított szegek a kerületükön egyenletesen elosztott három hasíték segítségével
önmagukat központosítják. A kiemelkedések rugalmassága következtében a szegek ismételten beverhetők és a
kötés a rázkódással szemben biztos. A hasított szegek hátránya a normális kör keresztmetszetű szegekhez képest
a kisebb szilárdság (ami a hasítékok következménye). A hengeres hasított szegeknek különböző kiviteli alakjai
használatosak, mint kötő-, rögzítő- és biztosítószegek, főleg váltakozó igénybevételekhez és öntött alkatrészek
peremfurataihoz, perselyek rögzítéséhez használják.
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5.7.1.2. ábra Forrás: BME MOGI
Az 5.7.1.2. a, ábra szerinti hasított szeg alkalmazható kézi fogantyúk, csuklók, ill. csuklópántok szegeként.
Az 5.7.1.2. b, ábrán látható kúpos hasított szegek kötő- és rögzítőszegek, amik hengeres furatba illeszthetők.
Illesztőszegként, csuklószegként stb. használatosak az illesztő hasított szegek (5.7.1.2. c, ábra).

5.7.1.3. ábra Forrás: BME MOGI
A dugaszoló hasított szeg (5.7.1.3. a, ábra) ütköző- és illesztőszegként használható.
A hornyos hasított szegek (5.7.1.3. b, és c, ábra) tartószegként, pl. húzórugók felfüggesztésére, és
illesztőszegként alkalmazhatók.
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5.7.1.4. ábra Forrás: BME MOGI
A behúzó illesztőszegeket (5.7.1.4. a, ábra) oldható kötésekhez rögzítő és biztosító szegként használják, ezeket a
szegeket azonban csak külön fogóval lehet eltávolítani.
A kettős hasított szegek (5.7.1.4. b, és c, ábra) tengelycsapszegként vagy szegként verhetők be, és villákban
mindkét oldalról rögzíthetnek emeltyűket, görgőket stb.
A hasított szegek anyaga elsősorban 6S minőségű acél.
Feszítő szegek (5.7.1.5. a, ábra):
A feszítőszegek tulajdonságai hasonlóak a hasított szegekhez. Ezek rugóacélból készült, végig hasított, hengeres
csövek, amelyeknél a könnyebb szerelés végett a hasíték egyik vagy mindkét szélét leélezik.
A feszítőszegek különös előnye, hogy a keresztirányú rugózás következtében szűk furattűrésekre nincs szükség,
a lökésszerű igénybevételeket rugalmasan kiegyenlítik.

121
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Erővel záró kötések

5.7.1.5. ábra Forrás: BME MOGI
Fejes szegek (5.7.1.6. ábra):
Fából készült darabok szegezett kötésének megfelelően fém alkatrészek is köthetők fejes hasított szeggel.
Ezekkel a szegekkel lemezeket, pajzsokat (pl. műszerek felirati tábláit), skálákat, csuklópántokat stb.
rögzíthetünk fémrészekre, átmenő vagy zsákfuratban.

5.4.1.6. ábra Forrás: BME MOGI
A fejes szegek szárán igen meredek, több bekezdésű menet van, s ennek folytán besajtoláskor vagy beveréskor
csavarhoz hasonlóan elfordulnak. Mivel ezeket a kötőelemeket edzett acélból készítik, szinte beágyazódnak az
összekötendő alkatrészbe, és ezáltal a lazulás ellen növelt biztonságot adnak. Kötőelemként használhatók lágy
anyagból, pl. lágyacélból, vörösrézből, alumíniumból stb. készült gömbfejű szegecsek is.
A szegkötésekhez sorolhatók még a szegezett fakötések is.
A szegkötéseknél általában arra kell ügyelni, hogy a szegek keményebb, az összekötésre kerülő darabok lágyabb
anyagból készüljenek. Ezáltal biztosítható, hogy a beverés vagy a sajtolás a szegeket nem deformálja, és
egyúttal elkerülhető, hogy a szeg a furatba berágódjék.

7.2. Szeg- és ékkötések kialakítása
Mivel a besajtolás jósága a választott illesztéstől függ, lényeges a szeg- és furatátmérők méretének pontos
betartása. A hengeres szeg furatát az előfúráson kívül hengeres dörzsárral, kúpszeghez pedig a szeg
kúposságának megfelelő kúpos dörzsárral fel kell dörzsölni, mégpedig nem külön-külön, egyenként, hanem az
összeillesztendő darabokkal együtt.
Hengeres szegeket mint illesztőszegeket mutat az 5.7.2.1. a, ábra. Mivel az illesztőszegek általában nagy
távolságra vannak egymástól, pl. négyszögletes alkatrészek összekötésénél, célszerű őket átlósan elhelyezni.
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5.7.2.1. ábra Forrás: BME MOGI
A szegeket önálló alkatrészként is beépítik, pl. rugók felfüggesztéséhez (5.7.2.1. b, ábra). Az 5.7.2.2. ábrán
hasított rögzítőszeg alkalmazását, az 5.7.2.2. b, ábrán feszítőszeg alkalmazását láthatjuk.

5.7.2.2. ábra Forrás: BME MOGI
Rázásbiztos kötésnél ügyelni kell azonban arra, hogy a furatátmérő a szeg külső átmérőjénél kisebb legyen,
ezért szereléskor a szeget erővel kell benyomni.

5.7.2.3. ábra Forrás: BME MOGI
Az ún. forgó ékkötés (5.7.2.3. ábra) forgó ék radiális erőhatásával valósul meg, amihez ék alakú felületet
képeznek ki a kör kerületén. Mivel az alkatrészeket rendkívül pontosan kell készíteni, ezt a kötést csak ritkán
használják. Az 5.7.2.3. b, ábra a kondenzátor forgóékes tengelyre rögzítését mutatja.
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7.3. Szegkötések biztosítása
Ha a szegkötések nagy, lökésszerű igénybevételnek vagy lengéseknek vannak kitéve, legtöbbször kioldódás
ellen biztosítani kell őket. Általában alakzáró biztosításokat használnak, amik közül néhányat az 5.7.3.1. és az
5.7.3.2. ábra mutat be.

5.7.3.1. ábra Forrás: BME MOGI

5.7.3.2. ábra Forrás: BME MOGI
A kötések biztosíthatók pontozó vagy véső ütéssekkel, de használhatunk besüllyesztett végű (5.7.3.1. a, ábra)
vagy hasítékos kúpszeget (5.7.3.1. b, ábra). Utóbbiaknál a biztonságot a szegvégződések deformációjával érjük
el. Felhasználhatók besüllyesztett végű szegecsszegek (5.7.3.1. c, ábra), valamint szegecs alakú hasítékos szegek
(5.7.3.2. a, ábra) is. Ha a szegek az összekötött darabokból kissé kinyúlnak, a biztosítást a szegfej pontozásával
(5.7.3.2. b, ábra), ha a szeg a darabban mélyebben ül, a fej közelében a darab pontozásával (5.7.3.2. c, ábra)
oldjuk meg.
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Különleges biztosítási módszert használnak kúpos szeges kötéseknél járulékos rugós gyűrűvel (5.7.3.3. a, ábra),
a feszítőgyűrű a kúpszeg oldását és kiesését is megakadályozza. Az 5.7.3.3. b, ábrán a szegkötés erővel záró
rugós biztosítását látjuk, hengeres darabban.

5.7.3.3. ábra Forrás: BME MOGI

8. Bajonettkötések
A bajonettkötések (pillanatkötések vagy szuronyzárak) könnyen oldható kapcsolatok, ezért könnyen
szerelhetők. Cső, doboz vagy peremes darabok összekötéséhez használják. Az összekötendő alkatrészeket
tengelyirányban helyezik egymásba, majd valamelyik irányba elfordítják, hogy a kötés létrejöjjön. A
bajonettkötésekkel megfelelően precíz kivitel mellett pontos helyzetbe hozás is biztosítható. Lásd például a
gépkocsi fényszóróinak izzóit vagy más, helyezett izzószálú lámpák (vetítőlámpa) megoldásait!
Mivel az esetek túlnyomó többségében a kötésre kétirányú erőhatás hat (tengelyirányú és érintőirányú), a zárt
bajonettkötést kilazulás ellen alakkal vagy erővel zárással is biztosítani kell.
A gyakorlatban használatos bajonettzárak konstrukciója igen különböző lehet. Az 5.8.1. a, ábra cső alakú
darabok, az 5.8.1. b, ábra pedig karimás alkatrészek bajonettzáras kötését mutatja.

5.8.1. ábra Forrás: BME MOGI

8.1. Bajonettzáras kötések alakkal záró biztosítása
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Az alakkal záró biztosítás a hasíték különleges kialakításával érhető el. A rögzítendő alkatrész csapját a
hasítékba illesztjük, és benyomás után elfordítjuk, ezután a kötés reteszelődik. Külön rugóval a biztonság még
növelhető, főként, ha a kötés üzem közben erős rázkódásnak van kitéve. Az 5.8.1.1. ábra mutatja a törpeizzók
közismert bajonettkötését a lámpafoglalatban (ún. Swan-foglalat). Az érintkezéshez szükséges rugó egyúttal a
kötés biztosítására is szolgál.

5.8.1.1. ábra Forrás: BME MOGI
A bajonettkötéseket optikai elemek rögzítésére (például cserélhető objektíveknél) is alkalmazzák, ilyenkor
fontos követelmény a pontos pozícionálás (5.8.1.2. ábra).

5.8.1.2. ábra Forrás: BME MOGI

8.2. Bajonettzáras kötések erővel záró biztosítása
Az erővel záró biztosításhoz szükséges súrlódóerőket karimás alkatrészek kötésénél rugalmas nyúlványokkal
lehet elérni (5.8.2.1. a, ábra), ha a kötés erősebb rázkódásnak nincs kitéve. Nagyobb igénybevételekhez a
hasítékot úgy képezik ki, hogy az alkatrészek összekapcsolására ékhatás is fellépjen, s így a bajonettzár
csavarkötéshez válik hasonlóvá (5.8.2.1. b, ábra). A legelterjedtebb kiviteleknél a fedélben van a hasíték vagy a
szeg, ill. a nyúlvány, és az alkatrészek egymáshoz viszonyított elforgatására befeszülés keletkezik.
A bajonettzáras darabokhoz szükséges ékfelületek és szegek – technológiától függően – kiemelkedések, orrok,
dudorok stb. is lehetnek.
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5.8.2.1. ábra Forrás: BME MOGI

9. Befeszített kötések
A befeszített kötéseknél rugalmasan deformálódó (ritkábban képlékenyen deformálódó) alkatrészeket
használunk. A befeszített kötéseket két nagy csoportba szokás sorolni: közvetlen és közvetett befeszített
kötésekre. Közvetlen befeszített kötésekre az 5.9.1. ábra mutat példákat.

5.9.1. ábra Forrás: Hildebrand
Közvetett befeszítések és alkalmazási példák láthatók az 5.9.3., 5.9.4., 5.9.5. és 5.9.6. ábrákon.

127
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Erővel záró kötések

5.9.2. ábra Forrás: Hildebrand
Közvetett befeszítéseket mutat az 5.9.3., 5.9.4., 5.9.5., és 5.9.6. ábra.

5.9.3. ábra Forrás: Botta: Fotoműszerész

5.9.4. ábra Forrás: Sieker - Taschenbuch der Feinwerktechnik

5.9.5. ábra Forrás: Sieker - Taschenbuch der Feinwerktechnik
A feszítőkötések villamos csatlakozásokban is felhasználhatók. A szorítóerő hozzájárul az átmeneti ellenállás
csökkentéséhez.
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5.9.6. ábra Forrás: Krause

10. Dobozos kötések
A dobozos kötések külön csoportot képeznek. A dobozos kötésekre az jellemző, hogy a két vagy több darabból
álló alkatrészcsoport felületei úgy támaszkodnak egymáshoz, hogy az elmozdulásuk lehetetlen legyen. A
dobozos kötések előnye, hogy segítségükkel kötő- és rögzítőelemeket lehet megtakarítani, ezáltal a szerelés
gazdaságosabbá válik.

5.10.1. ábra Forrás: Botta: Fotoműszerész
Az 5.10.1. ábra dobozolt kötéssel készült csévetestet, az 5.10.2. ábrán banándugót láthatunk.

5.10.2. ábra Forrás: BME MOGI
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D. függelék - Fogalomtár a modulhoz
excenter: kör alakú alkatrész, ami nem az elméleti tengelyében van csapágyazva
bajonettkötés: alakkal és erővel záró speciális kötésmód
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6. fejezet - Villamos kötések
1. A villamos kötésekről általánosságban
A villamos kötések külön csoportot képeznek, mert ezeknél nem az alkatrészek mechanikai összekötése az
elsőrendű szempont, hanem a villamos érintkezés biztosítása. Másodrendű követelményként néha a mechanikai
kötés is előtérbe kerülhet, de mindenképpen a villamos kötés lesz a fő szempont. Ezek a kötések azért fontosak,
mert a mechatronikai szerkezetekben a meghibásodások jelentős részét még ma is a mechanikus kontaktusok
okozzák. Ebből következik az a törekvés, hogy a megbízhatóság növelésének érdekében lehetőleg csökkenteni
kell a mechanikus érintkezések számát. Nagy részben ez vezetett ahhoz a tendenciához, hogy a mechanikus
érintkezéseket, kontaktusokat egyre inkább félvezetőkkel oldják meg. Jó példa erre a jelfogók (relék) esete,
amik eredményeképpen ma már elterjedten használják a mozgó alkatrész nélküli szilárdtest-reléket.

1.1. Egyszerű villamos érintkezőpár modellje
A 6.2.1. ábrán egyszerű villamos érintkezőpár vázlatát láthatjuk. A probléma az, hogy az érintkezés helyén a
felületek általában szennyezettek, és az érintkezés sohasem egy felületen, hanem pontszerűen, a
mikrogeometriai viszonyoknak megfelelően hol itt, hol ott jön létre. Az érintkezési pontban − mivel a
keresztmetszet lecsökken − az áramsűrűség jelentősen megnő, emiatt az érintkezőben egy úgynevezett szűkületi
ellenállás keletkezik. Emellett a tisztátalan érintkező felületek miatt is megnő az ellenállás, amely hozzáadódva
a szűkületi ellenálláshoz az érintkezőkre jellemző ún. átmeneti ellenállást eredményezi.

6.2.1. ábra Forrás: BME MOGI
Vizsgáljuk meg az érintkezés mikroszkopikus képét! Ennek modelljét a 6.2.22. ábra mutatja.

6.2.2. ábra Forrás: Bárány
Az 1-gyel jelölt részek mutatják a tiszta fémes érintkezést, a 2-vel jelölt területek az ún. kvázifémes érintkezés
felületei, ahol a szennyező agyagok olyan vékonyak, hogy a felületen szinte monomolekuláris réteget alkotnak,
többnyire nemfémes anyagokból és oxidokból, szulfidokból állnak. Ezt a réteget a folyó áram időnként átütheti
(idegen szóval frittelésnek nevezik), ami máris megmagyarázza, hogy egy egyszerű érintkezőpár működhet
zajforrásként is. A 3-mal jelzett felületeknél a felületek összeérnek ugyan, de itt a szigetelőhártya (oxidok,
szulfidok) már olyan vastag, hogy áramvezetés nincs is. A 4-gyel jelzett felületek pedig a mikrogeometriai
egyenlőtlenségek miatt fizikailag egyáltalán nem is érintkeznek egymással. Fentieket úgy kell elképzelni, hogy
az egyes érintkezési típusok közötti határvonalak nem élesek, és helyüket állandóan változtatják, hiszen a
legtöbb érintkezőpár a villamos ívképződés miatt erodálódik, elhasználódik, mikroméretű szemcsék válnak le,
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vagy az érintkező anyag az ív magas hőmérséklete miatt mikroméretekben, de mégis elpárolog. Az átmeneti
ellenállás időbeli változására mutat példát a 6.2.3. ábra.

6.2.3. ábra Forrás: Wikipédia
Az átmeneti ellenállásnak legfontosabb jellemzője, hogy rendkívül sok paramétertől függ, amelynek értékét
rendszerint nem ismerjük, emiatt az átmeneti ellenállás értékét nem is lehet egzakt módon matematikailag leírni.
Következésképpen az átmeneti ellenállás értéke soha nem állandó. Egy támpontot azonban lehet találni: az
átmeneti ellenállás csökkenthető, ha az érintkezőket összeszorító erő nagyságát növeljük (az összes többi
paraméter változatlansága esetén). Ennek az az egyszerű magyarázata, hogy a pontszerű érintkezéseknél a kis
felület miatt óriási felületi nyomások lépnek fel, ennek következtében az érintkező anyag megfolyik, ezzel
megnő a keresztmetszet és csökken az átmeneti ellenállás.

6.2.4. ábra
A következtetés tehát az, hogy olyan konstrukciókat kell készíteni, amiknél az érintkezőket lehetőleg minél
nagyobb erők szorítják össze.

1.2. Csavarozott villamos kötések
A csavarozott villamos kötések az oldható, erővel kötések közé tartoznak, olyan helyeken célszerű alkalmazni,
ahol a kötés oldhatósága fontos követelmény. A csavarkötések modelljét a 6.3.1. ábra mutatja. Ennek lényege,
hogy mind a csavar, mind az összeszorítandó alkatrész rugalmassággal rendelkezik, és a csavar meghúzásakor
mindkettő deformálódik. A villamos kötések szempontjából a kérdés csak az, hogy ezek a rugalmas
deformációk mekkorák, és hogy minden esetben fenn tud-e maradni az érintkezőket összeszorító erő, ami az
előzőek szerint is nagyon fontos az átmeneti ellenállás szempontjából.
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6.3.1. ábra Forrás: BME ETT

1.3. Közvetlen csavarkötések
A legegyszerűbb kötés a közvetlen csavarkötés, amikor a csavarfej alá közvetlenül fektetjük a villamos
vezetéket. Tömör vezeték esetében ez a legrosszabb megoldás, mert a viszonylag kis rugalmasságok miatt a
használat során az érintkező anyagokat összeszorító erő megszűnhet (például nagymértékű hőmérsékletingadozásnál az anyagok különböző hőtágulási együtthatója miatt). Ez a kötésmód tehát nem ajánlható, de ha
mégis ezt kell alkalmazni, ügyeljünk a tömör drót szemének meghajlításánál arra, hogy a csavar meghúzásakor a
drót inkább rátekeredni, mint letekeredni kényszerüljön (6.3.1.1. ábra), és hogy lehetőleg minél nagyobb fejű
csavart használjunk.

6.3.1.1. ábra Forrás: BME ETT
A 6.3.1.2. ábrán látható egy közvetlen csavarkötés keresztmetszete. Belátható, hogy tömör rézvezető esetében
szinte semmi rugalmasság nincs a kötésben, a kilazulás veszélye nagy.

6.3.1.2. ábra
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6.3.1.3. ábra Forrás: BME MOGI

1.4. Közvetett csavarkötések
Indirekt vagy közvetett csavarkötéseknél a szorítóerőt alátét vagy lemezdarab közvetíti, amivel a kötés
rugalmasságát növeljük meg.

6.3.2.1. ábra Forrás: BME MOGI
A villanyszerelésnél is alkalmazott sorozatkapocs (becenevén csoki) vázlatát a 6.3.2.1. ábrán, képét a 6.3.2.2.
ábrán mutatjuk be.

6.3.2.2. ábra Forrás: Wikipédia
Nyomtatott áramköri lemezekhez használatos közvetett csavaros csatlakozó képét mutatja a 6.3.2.3. ábra.

6.3.2.3. ábra Forrás: Wikipédia
Az elektrotechnikában és az elektronikában is elterjedten használják a sodrott huzalokat. Ezek kötése
megbízhatóbb szokott lenni, mert a sodrott huzal elemi szálai megannyi rugóként fogható fel (6.3.2.4. ábra), és
így a kötésnél a rugalmasságot növelik. Soha nem szabad a sodrott huzal szálait a végén összeforrasztani, és
csavaros kötést alkalmazni, mert ezzel a megoldással a kötés rugalmatlan lesz, és könnyen kilazul.
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6.3.2.4. ábra Forrás: BME MOGI
A sodrott huzalok csavaros kötésénél a csavar meghúzásakor a csavar vége könnyen elnyírhatja az elemi
szálakat. Ennek megakadályozására a csavar vége alá lemezdarabot kell helyezni. Erre mutat példát a 6.3.2.5.
ábra.

6.3.2.5. ábra Forrás: Wikipédia
A nyírás elkerülésére az utóbbi években elterjedt az érvéghüvelyek alkalmazása. Ezeket különböző vezetékkeresztmetszetekhez hozzák forgalomba (6.3.2.6. ábra).

6.3.2.6. ábra Forrás: Wikipédia
Az érvéghüvelyeket speciális szerszámmal, maradó deformációval szorítják rá a sodrott vezetékre. A megoldás
előnye, hogy ilyenkor közvetlen csavarkötés alkalmazható, a csavar nem nyírja el a sodrott vezeték elemi
szálait, és az érvéghüvely valamelyest növeli a rugalmasságot is.

1.5. Rugalmas érintkezők
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Mint azt az előzőekben láttuk, még a csavaros kötéseknél is elvárjuk, hogy a kötésnek legyen valamekkora
rugalmassága. A következőkben olyan érintkezőkről lesz szó, ahol a rugalmas elemeknek nagyobb jelentőségük
van.

1.6. Késes és rugalmas érintkezők
A rugalmas érintkezők kifejlesztésének legfontosabb szempontja az volt, hogy lehetőleg minden esetben
fennmaradjon az érintkezőket összeszorító erő. A 6.4.1.1. ábrán látható lapos csúszócsatlakozót elterjedten
használják például az autóiparban és a háztartási gépeknél.

6.4.1.1. ábra Forrás: BME MOGI
Itt kell említést tenni az érintkezők olyan kialakításáról, amelynél az érintkezés létrejöttekor egyidejűleg egy
szorítóerőre merőleges irányú csúsztatás is létrejöjjön. Ekkor az érintkező bizonyos fokig öntisztítóvá válik,
ugyanis az összecsúsztatáskor a felületi szennyeződéseket az összecsúsztatás eltávolítja, és így tiszta fémes
érintkezés jön létre. Ennek az elvnek felelnek meg a késes csatlakozók, ezek működési alapelvét a 6.4.1.2. ábra
mutatja.
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6.4.1.2. ábra Forrás: BME ETT
A késes csatlakoztatás elvét előszeretettel használják a számítástechnikában, de ide tartoznak a banándugós
csatlakozásokon (6.4.1.3. ábra) keresztül a telefon, a számítástechnikai, híradástechnikai vagy a közönséges
háztartási csatlakozók (konnektorok, 6.4.1.4. ábra) is.

6.4.1.3. ábra Forrás: Wikipédia

6.4.1.4. ábra Forrás: Wikipédia
Néhány rugalmas csatlakozó megoldását mutatja a 6.4.1.5. ábra. Az a) ábra szerinti megoldásnál elegendő, ha a
letisztított drótvéget befűzzük a furatba, és a nyomógombot felengedjük. A b), c) és d) ábráknál a rugalmas elem
biztosítja az állandó szorítóerőt.

6.4.1.5. ábra Forrás: Krause
A számítástechnikában és a szórakoztató elektronikában is gyakran alkalmaznak dugós vagy tűs csatlakozókat.
Ilyen például a laptopok tápfeszültség-ellátó vagy a PC-k tápfeszültség-csatlakozói (6.4.1.6. ábra).
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6.4.1.6. ábra Forrás: Wikipédia
A 6.4.1.7. ábrán az audio- és videotechnikában használt ún. RCA-csatlakozók láthatók.

6.4.1.7. ábra Forrás: Wikipédia
A szintén az audio- és videotechnikában használt ún. Jack-csatlakozókat (van 2,5 mm-es, 3,5-es és 6,3 mm
átmérőjű) a 6.4.1.8. ábra mutatja.

6.4.1.8. ábra Forrás: Wikipédia
Régebben az audiotechnikában előszeretettel használták az ún. DIN-csatlakozókat. Ezek pólusszáma 3-tól 6-ig
terjedt. Ma inkább a mini változatot használják (6.4.1.9. ábra).

6.4.1.9. ábra Forrás: Wikipédia
A következő, 6.4.1.10. ábrán elektronikus műszerek (például oszcilloszkóp) csatlakozóját (BNC-csatlakozó)
láthatjuk.

6.4.1.10. ábra Forrás: Wikipédia
A mikroelektronikában (például a számítógépekben) az anyakártyára merőlegesen különféle áramköri modulok
csatlakoztathatók. Ezek a csatlakozók is késes rendszerűek (6.4.1.11. ábra).

6.4.1.11. ábra Forrás: Wikipédia
Az integrált áramköröket nem mindig forrasztják be az alaplemezbe, hanem gyakran csak a foglalatot
forrasztják be, és az áramkört ebbe nyomják be szintén késes csatlakozással (6.4.1.12. ábra).

6.4.1.12. ábra Forrás: Wikipédia
Az internet terjedésével egyre többször találkozunk a telefoncsatlakozóval (6.4.1.13. ábra).

6.4.1.13. ábra Forrás: Wikipédia
Elsősorban kábelek csatlakozásánál használják a tűs csatlakozókat, amikből nagyon sokféle van, ezekre egy
példát a 6.4.1.14. ábra mutat.

6.4.1.14. ábra Forrás: Wikipédia
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A számítástechnikában elterjedt a szalagkábelek használata. Ezeket általában nem forrasztják, hanem a 6.4.1.15.
ábra szerint kialakított egyszer szerelhető, részben a késes elven, részben a sodrott elemi vezetőkből álló
rugalmas kötést adó módon szerelik. Szalagkábel csatlakoztatását mutatja a 6.4.1.16. ábra.

6.4.1.15. ábra Forrás: Krause

6.4.1.16. ábra Forrás: Wikipédia
A memóriakártyák (csipkártyák) csatlakoztatásánál laprugók (rendszerint aranyozott laprugók) gondoskodnak
az állandó érintkező nyomásról. Megjegyzendő, hogy a csatlakoztatásnál itt is alkalmazzák a késes érintkező
kialakítási elvének öntisztító funkcióját (6.4.1.17. ábra).

6.4.1.17. ábra Forrás: Wikipédia

1.7. Védett érintkezők
Az érintkezők élettartamát, megbízhatóságát jelentősen növelni lehet, ha az érintkezők környezetéből az oxigént
kizárjuk. Ilyen érintkezők a védőgázos (idegen szóval reed) érintkezők. Lényegük, hogy az érintkezők
hermetikusan lezárt, argon- vagy nitrogéntöltésű üvegcsőben helyezkednek el. Fontos követelmény, hogy az
érintkezők anyaga (illetve annak belső része) ferromágneses anyagból legyen, mert a működtetés mágneses
térrel történik (6.4.2.1. ábra).

6.4.2.1. ábra Forrás: Bárány
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A védett kontaktusok nemcsak állandó mágnessel, hanem elektromágnessel is működtethetők. A 6.4.2.2. ábra
azt mutatja, hogy az érintkezők átmeneti ellenállása hogyan változik a működtető elektromágnes amper
menetszámának függvényében. Látható, hogy minél nagyobb az érintkezőket összeszorító erő, annál kisebb lesz
az átmeneti ellenállás, és az is, hogy az ampermenetszám növelése csak egy bizonyos határig célszerű.

6.4.2.2. ábra Forrás: Bárány
Egy valóságos reed érintkezőt mutat a 6.4.2.3. ábra.

6.4.2.3. ábra Forrás: Wikipédia
A védett érintkezőjű kontaktusokat előszeretettel használják riasztórendszerekben. Működtetésük rendszerint
állandó mágnessel történik, és mechanikai mozgással jár együtt (6.4.2.4. ábra).

6.4.2.4. ábra Forrás: Bárány
A reed érintkezőket elektromágnessel létrehozott mágneses térrel is lehet működtetni (relé, 6.4.2.5. ábra). A b.)
és c.) esetben az elektromágnesnek le kell győznie az állandó mágnesek hatását.
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6.4.2.5. ábra Forrás: Bárány
A reed érintkezők működésével kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a mágneses tér növelésével az
érintkezők egymáshoz közelednek, miáltal a mágneses ellenállás rohamosan csökken, így az átbillenés
lavinaszerűen következik be. Fentiekből az is következik, hogy a bekapcsolás és az elengedés nem ugyanannál a
mágneses térnél következik be, az ebből eredő hiszterézis jelentős mértékű is lehet.
Régebbi megoldás a higanykapcsoló (6.4.2.6. ábra), ahol a ki- és bekapcsolás az üvegcső különböző irányú
döntésével történik.

6.4.2.6. ábra Forrás: Wikipédia

1.8. Rugalmas kötések
A rugalmas kötések tulajdonképpen az erővel kötések közé tartoznak. Az ilyen kötéseknek vannak olyan
változatai, amiknél a cél a csavarmentes szerelés. Ezeknél a rugalmas elem (laprugó) úgy van kialakítva, hogy a
csatlakoztatás könnyű, a kihúzás nehéz (az akadás miatt sokszor lehetetlen) legyen (6.4.3.1. ábra).

6.4.3.1. ábra Forrás: Wikipédia
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1.9. Tekercselt (wire-wrap) kötések
A villamos kötések külön csoportját képezik a tekercselt (a szakzsargonban wire-wrap) kötések. A kötés
lényegét maradó alakváltozással hozzák létre, de a kötésnél jelen van a rugalmas alakváltozás is. A tekercselt
kötés készítésének elvét a 6.5.1. ábra mutatja. A kötéshez mindig egy prizmatikus (legtöbbször négyzet, de
sohasem kör) keresztmetszetű tüske (kivezető), kör keresztmetszetű huzal, és egy tekercselés közben állandóan
ható erő szükséges.

6.5.1. ábra Forrás: BME ETT
A kötés axonometrikus rajzát egy menettel a 6.5.2. ábra szemlélteti. Egy menetet azonban soha nem szabad
készíteni, részben a visszarugózás miatt, részben az elégtelen érintkezési keresztmetszet miatt.

6.5.2. ábra Forrás: BME ETT
Eszerint a kötés részletesebb vizsgálatából kiderül, hogy a jó minőségű wrap-kötéseknél akkora
nyomófeszültség ébred az élek és a huzal belső felülete között, hogy az anyag vagy anyagok megfolynak, azaz
maradó alakváltozást szenvednek (6.5.3. ábra). Az egymással érintkező felületek ugyan kicsik, de kb. 4 menet,
azaz 16 kontaktus esetén az összeérő felületek nagysága eléri a drótkeresztmetszetet. A kötés szokásos átmeneti
ellenállása Rátm= 1−5 mΩ között van. A több menet alkalmazásának másik oka, hogy az első és utolsó menetek
az anyag rugalmassága miatt kirugóznak (6.5.4. ábra), tehát lesznek sarkok, ahol egyáltalán nincs érintkezés.
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6.5.3. ábra Forrás: BME ETT

6.5.4. ábra Forrás: BME ETT

6.5.5. ábra Forrás: BME ETT
Egy kivezetőtüskén elhelyezkedő két tekercselt kötést mutat a 6.5.5. ábra, egy valóságos kötés képe pedig a
6.5.6. ábrán látható.
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6.5.6. ábra Forrás: Wikipédia

1.10. Krimpelt (sajtolásos) kötések
Ezeket a kötéseket maradó alakváltozással hozzák létre, jellemzően oldhatatlan kötési mód. A maradó
alakváltozás mellett persze bizonyos visszarugózás (rugalmas alakváltozás) is létrejön, ami rendszerint káros, a
kötés megbízhatóságát csökkenti. A sajtolásos kötéseknél ritkábban tömör, gyakrabban sodrott vezetékeket
csatlakoztatunk egymáshoz, vagy valamilyen csatlakozó elemhez (például kábelsaruhoz) külön kötőelem nélkül
úgy, hogy az elemeket maradó deformációval összenyomjuk vagy egymásba sajtoljuk. A maradó deformáció
során az anyag felkeményedik, keménysége nő, de a kötésben mégis marad annyi rugalmasság, hogy erővel
kötés jöhessen létre. A 6.6.1. ábra foglalja össze, hogy a deformáció nagyságával hogyan függ össze a
sajtolóerő, a keménység, az átmeneti ellenállás és a kihúzási erő.

6.6.1. ábra Forrás: BME ETT
A gyakorlatban leginkább sodrott vezetékeket kötünk egy csatlakozó elemhez, ennek néhány változatát mutatja
a 6.6.2. ábra.

6.6.2. ábra Forrás: BME ETT
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A sajtolásos kötéseket gyakran használják a járműiparban, háztartási gépeknél és számítástechnikai
berendezéseknél is.

1.11. Forrasztott kötések
E fejezetben csak a villamos kapcsolatot létrehozó forrasztott kötésekkel foglalkozunk, ahol mechanikai
(finommechanikai) kötésekről van szó, ezeket az „anyaggal kötések” c. fejezetben tárgyaljuk.

1.12. Forrasztás áramló forraszanyaggal (hullámforrasztás)
A forrasztásnak ez a fajtája az elektronikai technológia egyik legelterjedtebb eljárása, elsősorban a furatszerelt
nyomtatott áramköri lemezek (PCB, printed circuits board) forrasztott kötéseinek létrehozásánál alkalmazzák.
Jellegzetes tömeggyártási technológia.

6.7.1.1. ábra Forrás: BME ETT

6.7.1.2. ábra Forrás: www.iupui.edu, www.sinoever.com
A megolvadt forraszfürdőben keletkezett hullám éle felmelegíti és bevonja a vízszintes irányban mozgó
áramköri lap előre ónozott forrasztási helyeit (6.7.1.1. ábra). A forraszhullámot egy szivattyú hozza létre, ami a
megömlesztett forraszanyagot keringeti, illetve nyomja keresztül egy résen. Ennek következtében egy
folyamatosan mozgásban lévő hullám keletkezik, aminek az alakja a réskiképzéstől függ. A legegyszerűbb
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berendezések ómega alakú hullámot állítanak elő. Az áramköri lapokat 0,5−3 m/min sebességgel húzzák át a
forraszhullámon. Az áramló folyékony forraszt a szennyeződéstől (fémrészecskéktől és oxidoktól) állandóan
tisztítják, ennek következtében viszonylag nagy a felhasznált forraszanyag mennyisége. Mivel a technológia az
áramköri lapok folyamatos mozgását igényli, a forrasztási művelet előtt egy folyasztószer felhordási,
előmelegítési, utána pedig egy lehűlési zónát szokás elhelyezni. A hullámforrasztást gyakran két fázisra osztják:
az első, ahol az ómega- hullámmal létrehozzuk a forrasztott kötést, a második az ún. lambda-hullám, amelynél a
forraszanyag ismét megolvad, és a hullám alakja olyan, hogy eltávolítja a forrasztott kötésekről a felesleges
forraszanyagot. A hullámforrasztási technológiával nagy termelékenység érhető el (6.7.1.2. ábra).

1.13. Újraömlesztéses (reflow) forrasztás
Az újraömlesztéses forrasztást elsősorban az elektronikai technológiában a felületszerelt áramköri lapok (surface
mounting technology, SMT) forrasztására használják. Korszerű és nagy termelékenységet biztosító,
tömeggyártásra alkalmas technológia.
Az újraömlesztéses forrasztás lényege az, hogy a forraszanyagot a forrasztást megelőzően viszik fel a lemez
kontaktusfelületeire. A forrasztott kötés pedig úgy jön létre, hogy az egész szerelőlapot (esetleg csak a
forrasztott kötés helyét) a forraszanyag hőmérséklete fölé melegítik, azaz a forraszanyagot megömlesztik.
A forraszanyagot leggyakrabban paszta formájában, ritkábban szilárd előformált alakban viszik fel a
szerelőlapra. A forraszanyag előre felvitele megoldható úgy is, hogy a forrasztani kívánt felületekre vastag
forraszréteget visznek fel, például mártó eljárással. Az újraömlesztéses forrasztás típusait a szerint
különböztetjük meg, hogy a megömlesztéshez szükséges hő közlése milyen módon történik.
A forró lapos forrasztás: A forró lapos (hot plate) forrasztás lényege, hogy szabályozott hőmérsékletű fűtőasztal
ömleszti meg a forraszt. Az eljárás hátránya, hogy csak egy oldalról megy végbe a hőátadás. Tömeges
forrasztásra (nagyszámú alkatrész egyidejű beforrasztására) alkalmas.
Infrasugaras forrasztás: A forrasz megömlesztése infrasugárzással történik. Az infrasugárzók a szerelőlemez
mindkét oldalát melegíthetik, tehát ilyenkor a hőátadás kétoldali.
A gőzfázisú újraömlesztéses forrasztás: A gőzfázisú újraömlesztéses forrasztás elve az, hogy a forrasz
olvadáspontjánál 20−30 °C-kal magasabb forráspontú szerves vegyület gőzterében a szerelt lemezen lecsapódik
a gőz. Látens hőjét átadja, ennek hatására az alkatrész felmelegszik, a forrasz megolvad, és a felületek
nedvesítését követően létrejön a forrasztott kötés. Tömeges forrasztásra alkalmas.
Lézersugaras forrasztás: A forrasz megömlesztése lézersugárral történik. Leggyakrabban CC 2- és YAG-lézert
alkalmaznak. Előnye a rövid forrasztási idő 40–6000 ms, továbbá az, hogy csak a forrasztási hely és közvetlen
környezete melegszik fel. A technológia hátránya, hogy csak tökéletesen forrasztható felületek esetén
alkalmazható.
Villamos fűtésű eszközökkel végzett újraömlesztéses forrasztás: Ez a pákaforrasztás továbbfejlesztett változata,
ami egy vagy több forrasztási hely egyidejű melegítésére alkalmas. Tipikus példája az ellenállásfűtéses
forrasztás (vasalóforrasztás). Itt a szerszám a forraszanyag által nem nedvesíthető fémből készült fej, amit
árammal fűtenek. A forrasztófej hőmérsékletét szabályozzák. Ezeket a fejeket a forrasztó berendezés
segítségével előre beállítható nyomással lehet a forrasztási pontra, ill. pontokra rányomni. Ennek segítségével
jön létre a forrasztási folyamat.

6.7.2.1. ábra Forrás: Wikipédia
A 6.7.2.1. ábrán egy felületszerelt áramköri lap részlete látható, amin a kötéseket újraömlesztéses technológiával
hozták létre.

1.14. Termokompressziós kötések
A termokompressziós kötés a félvezető technológia (tranzisztorok, integrált áramkörök gyártása) egyik jellemző
kötésmódja. Jellemzője, hogy idegen (adalék-) anyagot nem használ, Ilyen értelemben tehát a hegesztésekhez
sorolható. Jellemzően két meghatározott anyag között hozzuk létre: az egyik a szilícium, amiből a félvezető
aktív áramkörök (Si-csipek) készülnek, a másik anyag az arany, amiből a kivezető huzalok készülnek. Az eljárás
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lényege, hogy a kötés létrehozásához nemcsak külső hőhatást használunk, hanem nagymértékű mechanikai
alakváltozást is. Köztudott, hogy az anyagok deformációja a belső súrlódás következtében hő keletkezésével jár.
A kötés létrehozása mintegy 180−220 °C-os semleges gáz- vagy nitrogénkörnyezetben történik. A leggyakoribb
ún. golyós kötés fázisait a 6.8.1. ábra mutatja.

6.8.1. ábra Forrás: BME ETT
Az aranyhuzal átmérője tipikusan 25 μm, aminek végén hidrogén szúrólánggal vagy elektromos ívvel egy
gömböt hozunk létre. Az arany olvadáspontja 1063 °C, ha megolvad, a felületi feszültség létrehozza a gömböt.
Ezután a gömböt a kapillárist tartalmazó szerszámmal a kontaktálandó felület fölé visszük. A kapillárist
leengedve a kis méretek miatt az anyagban igen nagymértékű maradó alakváltozás jön létre, ami az
összekötendő felületek hőmérsékletét annyira megnöveli, hogy az érintkezésnél a hőmérséklet a két anyag
eutektikumjánál magasabb hőmérsékletre kerül, és így diffúziós kötést hoz létre.
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6.8.2. ábra Forrás: Wikipédia
Érdemes megnézni a két anyag fázisdiagramját (6.8.2. ábra), amiből kitűnik, hogy a szilícium 1412 °C-os és az
arany 1063 °C-os olvadási hőmérsékletének ellenére az eutektikum 363 °C-on olvad meg. Ezt használja ki a
termokompressziós technológia, aminek lényege, hogy a környezet hőmérsékletét (ami itt 180−220 °C-os
hőmérsékletet jelent) a gyors és nagymértékű alakváltozás lokálisan (csak ott, ahol kell) az eutektikus
hőmérséklet fölé emeli, és ezzel megteremti a lehetőségét az eutektikum kis helyen történő létrejöttének. Mivel
a nagyobb hőmérséklet csak lokálisan, a nagymértékű deformáció helyén jön létre, nem károsodik a
félvezetőben már kialakított, pn átmeneteket tartalmazó struktúra. Golyós kötés mikroszkopikus képét mutatja a
6.8.3. ábra.

6.8.3. ábra Forrás: BME ETT
A golyós kötés mellett elterjedten használják még az ékes kötést, és az eljárást gyakran kombinálják ultrahangos
rezgetéssel is. Az ultrahangos kötési módot a 3.1.4. fejezetben tárgyaljuk.

1.15. A villamos érintkezők anyagai
A villamos érintkezők anyagai iránt támasztott követelmények a következők:
• jó villamos vezetőképesség,
• korrózióállóság,
• kopásállóság.
Mivel olyan anyag nincs, ami minden feltételnek megfelelne, sokféle érintkező anyag létezik, amik közül
mindig a relatív optimumot kell választani.
Tájékoztatásul felsorolunk néhány érintkezőanyagot, aminek ötvözeteit előszeretettel használják villamos
érintkezők számára.
• Ag, ezüst, a legjobb vezetési tulajdonságokkal rendelkezik, de oxidja és szulfidja miatt önállóan nagyon
ritkán alkalmazzák. Jól forrasztható.
• Au, arany, nem oxidálódik, de eléggé puha. Jól forrasztható.
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• Ni, nikkel, nem oxidálódik, jól forrasztható,
• Pt, platina, nem oxidálódik,
• Pd, palládium, csak ötvözeteiben használják,
• Cu, réz, önállóan nem használják, jól forrasztható,
• Rh, ródium, védőrétegként használják, pl. aranyra,
• W, wolfram, ötvözeteiben használják,
• Zn, cink, ötvözeteiben használják,
• Sn, ón, ötvözeteiben használják,
• Ir, irídium, szintén ötvözeteiben használják.
A lista nem teljes, még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a feladat (például igen kis feszültségek vagy
csúszóérintkezés stb.) határozza meg, hogy a feladatra milyen érintkezőanyagot célszerű használni.

1.16. Kapcsolók
Az ideális kapcsolótól azt várjuk el, hogy kikapcsolt esetben végtelenül nagy legyen a szigetelési ellenállása, és
bekapcsolt esetben zérus legyen az átmeneti ellenállása. Mindezek mellett az átkapcsolási folyamat végtelenül
gyors legyen. Ezek a követelmények a valóságos kapcsolóknál csak többé-kevésbé teljesülnek, a gyakorlati
alkalmazásoknál néha a végtelen gyors kapcsolás kifejezetten hátrányos lenne. A kapcsolók általában
finommechanikai szerkezetek.

1.17. Billenőkapcsolók
A kapcsolóknak az is feladatuk, hogy lehetőleg ne jöjjön létre bizonytalan helyzet, azaz a kapcsoló mozgó
alkatrésze ne legyen képes megállni az érintkezők között. Ezért finommechanikai billenőszerkezeteket
alkalmazunk, aminek tipikus példáját a 6.10.1.1. ábra mutatja. A 3. működtető kar elmozdításával az 5.
nyomórugó még jobban összenyomódik, és amikor a működtető kar túllendült a semleges helyzeten (a semleges
helyzetnél a három csapágyazási pont egybeesik), a 4. mozgó érintkező átugrik a 2. álló érintkezőre. Az
érintkező nyomást áttételesen a nyomórugó biztosítja.

6.10.1.1. ábra Forrás: Bárány
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Egy tipikus billenő kapcsoló szerkezetét a 6.10.1.1. ábra mutatja. Ebbe a családba tartoznak a háztartási
villanykapcsolók is, azzal a megjegyzéssel, hogy a gyártók gyakran nagyobb figyelmet szentelnek a külső
megjelenésre, mint a billenő tulajdonságok biztosítására. A jó billenő tulajdonság azt jelenti, hogy ilyenkor a
finommechanikai szerkezet súrlódási veszteségei kicsik, a csapágyazásoknál megjelenik az élágyazás és a
rugalmas csapágyazás.

6.10.1.2. ábra Forrás: wikpedia
A billenőkapcsoló szerkezetét a 6.10.1.2. ábra, képét a 6.10.1.3. ábra mutatja.

6.10.1.3. ábra Forrás: wikpedia

1.18. Mikrokapcsolók
Ezeket a kapcsolókat nem azért nevezik mikrokapcsolónak, mert a szerkezet kicsi, hanem azért, mert a
működtetéshez szükséges útkülönbség nagyon kicsiny, 0,1−1 mm. Méreteik különbözőek, egy miniatűr kivitelt
mutat a 6.10.2.1. ábra.

6.10.2.1. ábra Forrás: Wikipédia
A mikrokapcsolók elméleti jelleggörbéit (a működtető elemre ható erőhatást a működtető elem elmozdulásának
függvényében) mutatja a következő, 6.10.2.2. ábra.
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6.10.2.2. ábra Forrás: Bárány
Az ábrából látható, hogy a kioldási helyzet nem esik egybe a kapcsolási helyzettel. Ez a tulajdonság minden
mikrokapcsolóra jellemző. A mikrokapcsolók finommechanikai szerkezetek, úgy tervezik ezeket, hogy a
működtetés során keletkező súrlódási veszteségek minél kisebbek legyenek, ezért rugalmas csapágyazásokat és
élágyazásokat tartalmaznak. Ennek ellenére a valóságos mikrokapcsolók jelleggörbéje sokszor jelentősen
eltérhet az elméleti jelleggörbétől, mint ahogyan azt a 6.10.2.3. ábrán bemutatott, méréssel meghatározott
jelleggörbe mutatja.

6.10.2.3. ábra Forrás: Bárány
A legfontosabb eltérések a következők: a jelleggörbe nem nullából indul, a rendszer előfeszített; a bekapcsolási
és elengedési görbék nincsenek fedésben egymással, mert a rendszerben súrlódások vannak; és a véghelyzetet
rendszerint egy felütközés határolja. A mikrokapcsolók billenő mechanizmusának van egy kellemetlen
tulajdonsága: a működtető elem benyomásával, ahogyan a kapcsolási folyamat elmozdul a kapcsolási helyzet
felé, az érintkezőket összeszorító erőhatás csökken, az átpattanás helyzete előtt nullává válik. Az átmeneti
ellenállás emiatt jelentősen megnőhet. A visszafutás esetén a másik érintkezőpárnál ugyanaz a helyzet áll elő.
Ezt a jelenséget mutatja a 6.10.2.4. ábra.
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6.10.2.4. ábra Forrás: Bárány
Egy ómega-rugós mikrokapcsoló szerkezetének vázlatát és a megvalósított kapcsoló képét mutatja a 6.10.2.5.
ábra.

6.10.2.5. ábra Forrás: Bárány
A szerkezet meghatározó eleme a 3. ómega alakú rugó, ami a rendszert szétfeszíteni igyekszik. A 4. mozgó
érintkezőnél és az ómega-rugó mindkét végén a súrlódási veszteségek csökkentésére élágyazásokat
alkalmaznak. Az érintkezők összeszorítására szolgáló erőhatások az ómega-rugó feszítőhatásából származnak.
A mikrokapcsoló-mechanizmusok második leggyakrabban alkalmazott típusa a szigonyrugós konstrukció. A
szigonyrugó egy darabból készül, és rugalmas csapágyazással, valamint élágyazással működik (6.10.2.6. ábra).
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6.10.2.6. ábra Forrás: Bárány
Az ábrán 1. az alapérintkező, 2. a munkaérintkező, 3. a szigonyrugó, 4. az élágy. Ritkábban alkalmazott
szerkezet a szimmetrikus típus (6.10.2.7. ábra), aminek hátránya a kétszeres átmeneti ellenállás, másrészt nincs
közös érintkező, ami áramkörileg előnyös tulajdonság lehet.

6.10.2.7. ábra Forrás: Bárány
A szimmetrikus típus alkatrészei: 1. munkaérintkező, 2. alapérintkező, 3. érintkezőtartó, 4. rugalmas híd, 5.
csavarrugó.

6.10.2.8. ábra Forrás: Bárány
A 6.10.2.8. ábra mutatja a szintén nem gyakori hengeres, húzórugós konstrukció vázlatát, ahol 1. az
alapérintkező, 2. a munkaérintkező, 3. az érintkezőtartó, 4. az élágy, 5. a húzórugó.
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6.10.2.9. ábra Forrás: Bárány
Különleges megoldásnak számít a kettős pattanórendszerrel működő mechanizmus (6.10.2.9. ábra).
Létrehozását az indokolta, hogy szétválasztásra kerüljön a mechanikai feladat: az átpattanás, és a villamos
feladat: az átkapcsolás. Az első, mechanikai pattanórendszernél érdektelenné válik, hogy a működtetés során az
érintkezők közötti nyomás nullává válik, hiszen itt nem folyik áram. A második, villamos pattanórendszernél
viszont sohasem lesz nulla az érintkezőket összeszorító nyomás. A magyarázat: 1. alapérintkező, 2.
munkaérintkező, 3. érintkezőtartó, 4. élágy, 5. nyomórugó (ez az első pattanórendszer), 6. rugalmas elem, 7.
billenőkar (ez a második pattanórendszer).
A felületszerelési technológiával kifejlesztésre kerültek olyan nyomógombok, ahol az átbillenést pattanó
membránnal oldották meg. Ebben a felfogásban ezek is a mikrokapcsolók családjába sorolhatók. Ezekkel
általában csak egy áramkör zárható, és az áramterhelés jellemzően kicsiny, viszont a szerkezet rendkívül
egyszerű. Ilyen felületszerelésre alkalmas nyomógombokat mutat a 6.10.2.10. ábra.

6.10.2.10. ábra Forrás: Wikipédia

1.19. Tolókapcsolók
Külön kapcsolócsaládot alkotnak azok a kapcsolók, amiknél a működtetésénél nem átbillentést (csapágyazást),
hanem egyenes vezetéket használunk. Ezek a tolókapcsolók (6.10.2.11. ábra). Sokféle kivitelben készülnek,
közülük azok a jobb minőségűek, amelyek engedő akadályozással (arretálással) rendelkeznek, ezek nem
képesek bizonytalan helyzetben megállni.

6.10.3.1. ábra Forrás: Wikipédia
A tolókapcsolók egyenes vezetékeinél előfordulhat a vezeték akadása attól függően, hogy a működtető erő
hatásvonala milyen távolságra van a vezeték tengelyétől.

1.20. DIP-kapcsolók
A nyomtatott áramköri lapoknál az átkapcsolásokat sokszor úgy oldják meg, hogy erre a célra kifejlesztett,
beforrasztható kapcsolókat alkalmaznak. Ezek a kapcsolók nem arra valók, hogy áramköröket üzemszerűen kiés bekapcsoljanak, inkább kényelmes beállítási lehetőséget adnak valamely áramköri rész működésének
kiválasztására (6.10.4.1. ábra).

6.10.4.1. ábra Forrás: Wikipédia

1.21. Forgótárcsás kapcsolók
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A forgótárcsás kapcsolókat különösen ott alkalmazzák, ahol 3-nál több kapcsolási helyzetet igénylő feladatot
kell megoldani (gondoljunk például elektronikus műszereink méréshatár-változtatására vagy a mosógépek
programkapcsolójára). Az érintkezők lehetnek egyszerű, csúszó (kefés) vagy késes kivitelűek. A
forgókapcsolókat jellemzően finommechanikai engedő akadályozásokkal látják el, hogy a forgó tengely csak
meghatározott szöghelyzetet vehessenek fel. Műszerekben alkalmazott változatait a 6.10.5.1. ábra mutatja.

6.10.5.1. ábra Forrás: Wikipédia
Egy forgótárcsás kapcsoló (Yaxley) képét a 6.10.5.2. ábra mutatja.

6.10.5.2. ábra Forrás: Wikipédia
A következő, 6.10.5.3. ábra többféle, készülékekben és háztartási gépekben is alkalmazott forgótárcsás
kapcsolót mutat.

6.10.5.3. ábra Forrás: Wikipédia
A forgótárcsás kapcsolók családjába tartoznak a homlokkerekes kódolókapcsolók, mint amilyen például a
6.10.5.4. ábrán bemutatott tárcsás kapcsoló.
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6.10.5.4. ábra Forrás: Wikipédia

1.22. Relék
A jelfogók vagy relék rendszerint elektromágnessel működtetett villamos érintkezők. Fontos tulajdonságuk,
hogy az átbillenés ezeknél is lavinaszerűen következik be, és ebből következően a relé meghúzási és elengedési
árama jelentősen különbözik egymástól. A reléknél is fontos követelmény a súrlódási veszteségek kis értéken
tartása, amit jól illusztrál a 6.11.1. ábra, ahol a horgony csapágyazása élágyazással történik.

6.11.1. ábra Forrás: BME MOGI
A villamos érintkezőpároknál általában is, de különösen a reléknél gyakran ikerérintkezőket alkalmaznak
(6.11.2. ábra). Az ikerérintkezők lényegesen megnövelik a megbízhatóságot (akár 10−20-szorosra is), de csak
akkor, ha az ikerérintkezők egymástól függetlenül képesek rugózni.
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6.11.2. ábra Forrás: BME MOGI
A reléknél különösen, de más villamos érintkezőknél is fontos követelmény a rugalmasság. Sajnos olyan
anyagunk nincs, ami a rugalmassági követelményeknek is, meg a villamos érintkezőkkel szemben támasztott
követelményeknek is meg tud felelni. Ezért a konstrukcióknál az az általános szabály, hogy a rugalmas részt és
az érintkező pogácsát különböző anyagokból kell készíteni. Ez az elv jól megfigyelhető a reléérintkezőknél és a
mikrokapcsolóknál is. Fontos észrevenni azt az általános folyamatot, aminek lényege a mechanikus villamos
érintkezők megszüntetése, és a funkció kiváltása elektronikus eszközökkel. Ez a folyamat megállíthatatlan, a
jövőben tovább folytatódik. Tipikus elemei a szilárdtest-relék, amiknél nincs mechanikai mozgás, a bekapcsolás
és megszakítás félvezetőkkel történik.
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E. függelék - Fogalomtár a modulhoz
átmeneti ellenállás: villamos érintkezők közötti ellenállás
BNC-csatlakozó: koaxiális kábelekhez kifejlesztett bajonettzáras csatlakozó
csip (chip): igen kis méretű, legtöbbször szilíciumból készült, aktív elemeket tartalmazó áramkör vagy alkatrész
DIN-csatlakozó: német szabványú csatlakozó
DIP-kapcsoló: dual in line típusú kivezetésekkel ellátott, áramköri lapokba szerelhető, kisméretű kapcsoló
frittelés: az igen vékony oxidréteg átütése villamos áram által
Jack-csatlakozó:2,5, 3,5 vagy 6,3 mm átmérőjű hengeres csatlakozó, 1, 2, vagy 3 áramkör egy mozdulattal
történő csatlakoztatására
krimpelés: maradó deformációval létrehozott kötés
kvázifémes: fémeshez hasonló
RCA-csatlakozó: audio- és videoalkalmazásokra szolgáló, koaxiális kábelekhez kifejlesztett csatlakozó
reed érintkező: védőgázos érintkező
termokompresszió: hő és nyomás segítségével létrehozott lokális, diffúziós kötés
wire-wrap kötés: hidegen készült, tekercselt kötés
Yaxley-kapcsoló: forgótárcsás késes vagy kefés kapcsolócsalád variálható kapcsolótárcsákkal
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Javasolt szakirodalom a modulhoz
Felületi szereléstechnológia. Dr. Ripka, Gábor. Bp. MK. 1990.
Elektronikai technológia. Dr. Ripka, Gábor. Bp. Műegyetemi Kiadó. 1993.
Finommechanikai építőelemek. Siegfried, Hildebrand. Bp. MK. 1970.
Finommechanikai Kézikönyv. Dr. Bárány, Nándor. Bp. MK. 1974.
Finommechanika. Valenta, László. MOGI. 2003.
Finommechanikai építőelemek c. tárgy előadási anyagai. Dr. Halmai, Attila és Dr. Samu, Krisztián. MOGI.
Konstruktionselemente der Feinmechanik. Werner, Krause. Carl Hanser Verlag. 2002.
Gerätekonstruktion. Werner, Krause. Carl Hanser Verlag. 2000.
www.wikipedia.org. www.wikipedia.org.
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7. fejezet - Rugók
1. A rugó meghatározása és alkalmazási területe
A rugó olyan szerkezeti elem, amit a rugalmas alakváltozás (elmozdulás vagy elfordulás), az erő vagy
forgatónyomaték és az energia kölcsönhatása jellemez. A rugó valamely gépnek, készüléknek, eszköznek olyan
alkotórésze, amely anyagának rugalmassága következtében eredeti alakjának nyomással, húzással, hajlítással,
csavarással való változtatásakor munkát fejt ki vagy benne munka halmozódik fel. A terhelés hatására alakját
károsodás nélkül, nagymértékben, rugalmasan változtatja. A rugó alakja és rendeltetése igen változatos.
Kialakítása a felhasználási területnek és a műszaki követelményeknek a függvénye.
A finommechanikai és gépészeti alkalmazásokban gyakran fordul elő rugó vagy rugókat tartalmazó szerkezet,
így a rugók alkalmazási területe rendkívül széles.
Funkciójuk lehet:
• Rugalmas kötés (szorítás) vagy erőkapcsolat.
• Rugalmas ágyazás, ami lehetővé teszi a rugóval kapcsolódó részek terhelés alatti relatív elmozdulását.
• Erő- (nyomaték-) határolás és mérés.
• Erő- (nyomaték-) kiegyenlítés, merev
terhelésegyenlőtlenségek csökkentése.

szerkezetek

csatlakozófelületeinek

eltéréseiből

adódó

• Energiatárolás.
• Energiaelnyelés, ütközés által okozott igénybevételek csökkentése és az ütközési energia részbeni vagy teljes
felemésztése.
• Rezgésszigetelés, dinamikus igénybevételek csökkentése.
• Dinamikai rendszerek elhangolása.
• Dinamikai rendszerek rezonanciára hangolása.
• Lengés- és ellennyomaték-keltés.
• Felhasználás rugós csuklókban.
A funkciók között lehet átfedés, ezek nem mindig függetlenek egymástól.

2. A terhelések jellege
Az igénybevételek szempontjából legtöbbször nagyon fontos a terhelés jellegét meghatározni. Rendszerelméleti
szempontból a rugó terhelési állapotát jellemző három mennyiség: elmozdulás (f), erő (F) és energia (W) közül
bármelyik lehet a bemenet (terhelés), és a másik két jellemző a rendszerben mint válasz jelenik meg.
Csoportosításuk:
• Elmozdulás (elfordulás) jellegű terhelés.
• Erő (nyomaték) jellegű terhelés.
• Energia jellegű terhelés.

3. A rugó karakterisztikája
A három jellemző mennyiség kölcsönhatásának jellege a rugó szerkezeti jellemzője, ami a jelleggörbével
(rugókarakterisztikával) írható le. Súrlódás nélkül működő rugóknál legtöbbször egyenes vonalú (lineáris), így
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az (F) erő az (f) rugóúttal arányosan növekszik, az anyagának rugalmassági határán belül. A jelleggörbét a rugó
alakján kívül a rugó anyaga is befolyásolja.

7.3.1. ábra Forrás: BME MOGI
Egy adott terheléshez tarozó rugómerevség (c):

[N/m] [7.1.]
illetve csavarásra (cφ):

[N/rad] [7.2.]
ahol:
α – a rugókarakterisztika szöge,
F – a rugóra ható erő,
M – a rugóra ható nyomaték,
s – a rugó elmozdulása,
φ – a rugó szögelfordulása.
A rugóban tárolt W energia (munkaképesség):

[Nm] [7.3.]
illetve csavarára:

[Nm] [7.4.]
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Egy adott elmozdulás létrehozásához több energiát kell közölni a rugóval, mint amennyit visszanyerhetünk (a
belső súrlódás miatt), ezt a veszteséget csillapításnak nevezzük. A csillapítás a rá- és leterhelési görbe által
határolt területtel arányos, és a [7.5.] összefüggéssel számítható.

[Nm] [7.5.]
ahol
Ws – a veszteségi energia,
W1 – a közölt energia,
W2 – a tárolt energia.
Kétféle csillapítás különböztethető meg:
• Szerkezeti csillapítás: a rugó terhelés alatt álló, egymáson elmozduló felületein keletkező súrlódási veszteség.
• Anyagcsillapítás: A rugó anyagában a terhelés hatására ébredő hiszterézisveszteség. (Az anyag belső
súrlódása, ami olyan kicsiny szokott lenni, hogy csaknem mindig elhanyagolható.)

7.3.2. ábra Forrás: BME MOGI

4. A rugók csoportosítása
A rugók különböző szempontok szerint csoportosíthatók:
Mechanikai terhelés, szerkezeti kialakítás, igénybevétel, alkalmazási terület, megmunkálás, anyag szerint
csoportosíthatók. Általában az igénybevételük módja szerint történik a felosztásuk. A leggyakrabban
alkalmazott rugók hajlításra és/vagy csavarásra vannak igénybe véve.
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7.4.1. ábra Forrás: BME MOGI

5. A rugók anyagai
A rugók anyagát a gyártási eljárás és a beépítési cél függvényében célszerű kiválasztani. A meghatározáskor
célszerű figyelembe venni: az igénybevétel sajátosságait, üzemelési módokat és tartományokat, gazdaságossági
szempontokat.
Szokásos rugóanyagok:
1. acél
• ötvözetlen
• ötvözött
2. színesfémek (sárgaréz, foszforbronz, berilliumbronz, ónbronz, újezüst)
3. gumi
• természetes
• szintetikus
4. műanyagok
5. különleges (kettősfém, kombinált)

6. Hajlításra igénybe vett rugók
Ezeknek a rugóknak a fő igénybevétele hajlítás. Használhatók egyenes alakban pálca-, illetve laprugóként;
görbített alakban forgatórugóként, érintkezőként, felcsévélve pedig spirálrugóként.

6.1. Laprugók; téglalap szelvényű, egyenes rugók
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A laprugókat egyrétegűként vagy többrétegűként (kötegeltként) használhatjuk (érintkezők). A legegyszerűbb
ilyen típus a befogott végű, tengelyre merőleges erővel vagy nyomatékkal terhelt rúd-, illetve laprugó.
Számítás a derékszögű négyszög keresztmetszetű laprugóra:
Az alakváltozást a semleges szál differenciálegyenlete alapján lehet meghatározni. Semleges tengelynek
nevezzük a keresztmetszetnek azokat a pontjait, amikben a keletkező feszültségek értéke zérus.

7.1. egyenlet - [7.6.]

ahol:
r – a görbületi sugár [m],
M – a szerkezetre ható nyomaték [Nm],
I – a másodrendű nyomaték [m4],
E – a rugalmassági modulus [Pa].
Az IE szorzatot hajlítómerevségnek nevezzük.

7.6.1.1. ábra Forrás: BME MOGI
Ha az x tengely mentén változik a nyomatékterhelés, akkor a rugalmas szál görbületi sugara is változó:

7.2. egyenlet - [7.7.]

Az xy koordinátarendszerben jelölve, a rugalmas szál egyenlete y=v(x) függvénnyel adható meg, ekkor a
görbületi sugár(r) reciproka tetszőleges az x koordinátájú helyen.

7.3. egyenlet - [7.8.]

Ez az egyenlet a keresett v(x) függvényre differenciálegyenlet, ami a megfelelő peremfeltételekkel megoldható.
Közelítésekkel egyszerűbb az egyenlet:
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7.4. egyenlet - [7.9.]

ebből az (x) szerinti integrálással a rugóvég szögelfordulása:

7.5. egyenlet - [7.10.]

a rugóvég lehajlása:

[m] [7.11.]
ahol:
b – a rugó szélessége [mm],
h – a rugó vastagsága [mm] (7.6.1.1. ábra).
A hajlító igénybevétel:

[Pa] [7.12.]
a feszültség maximális értéke:

[Pa] [7.13.]
ahol:
e – a szelvény szélső szálának távolsága a semleges száltól.
A rugó végének terhelése:

[N] [7.14.]
A rugó teljes elmozdulása:
[m] [7.15.]

[m] [7.16.]
A rugómerevség:

[Pa [7.17.]
Az egyenszilárdságú laprugó háromszög formájú, de konstrukciós szempontból hátrányos, ha a végkialakítás
hegyes. Ezt a hibát küszöböli ki a trapézrugó, mert a szilárdsága és az anyagkihasználása is kedvező. A trapéz és
a háromszög alakú rugókat főleg gyorsan lengő rendszerekben használják.
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6.2. Párhuzamosan befogott lemezrugó
Párhuzamosan befogott lemezrugónál a szabad végnek a befogott véggel párhuzamosan kell elmozdulnia, így
küszöbölhetői ki az a zavaró hatás, hogy egyszerű rugónál a szabad rugóvég nemcsak lehajlik, hanem el is
fordul.

7.6.2.1. ábra Forrás: BME MOGI
A rugóerő:

[N] [7.18.]
A rugó végének elmozdulása:

[m] [7.19.]

6.3. Középen terhelt laprugók
A rugó két vége lehet alátámasztott vagy mereven befogott. Merev befogás során érvényes képletek, ha a
terhelés a rugó közepénél merőlegesen hat:

[N] [7.20.]

[m] [7.21.]
Alátámasztott konstrukció esetén érvényes képletek:

[N] [7.22.]

[m] [7.23.]

6.4. Kötegelt laprugók
Ha az előzetes számítások alapján a rugószélesség (b) nagyra adódna, akkor a rugót több részre osztjuk fel, és az
egyes rétegeket egymás fölött helyezzük el.
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[m]
ahol:
b1 – a rugólapok szélessége,
n – a rugólapok száma.
A lapok szabad mozgását biztosítani kell, amit közbetétekkel vagy a laprugó végének leköszörülésével lehet
elérni. Felhasználásuk érintkezőkben, forgókapcsolókban, relékben történik.

7.6.4.1. ábra Forrás: BME MOGI

6.5. Görbített laprugók:
Ezek a megoldások a laprugók speciális beépítési eseteit adják meg akkor, ha egy feladatot csak bonyolultabb
rugóalakokkal lehet megoldani.

7.6.5.1. ábra Forrás: BME MOGI

6.6. Pálcarugók; körszelvényű egyenes rugók
A pálcarugók előnye, hogy minden irányban egyenletesen hajlanak. Alkalmazhatók fogyasztásmérők felső
csaptengelyeként és mérőműszerekben.
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7.6.6.1. ábra Forrás: BME MOGI
A keresztmetszeti tényező:

[m3] [7.24.]
A másodrendű nyomaték:

[m4] [7.25.]
A rugóra ható erő:

[N] [7.26.]
A rugóút:

[m] [7.27.]
A rugóállandó:

[N/m] [7.28.]

6.7. Spirálrugók
A spirálrugók nem tévesztendők össze a hengeres csavarrugókkal. A spirálrugók mindig spirális alakúak, kör
vagy négyszög keresztmetszettel készülnek, befogott vagy csuklós végrögzítéssel.
A sík spirálrugókat két fő csoportra oszthatjuk:
• menethézagos,
• menethézag nélküliek.
Menethézagos sík spirálrugók:
A menethézag azért szükséges, hogy a rugó működését az egyes menetek közötti súrlódás ne befolyásolja.
Megfelelő méretezéssel a rugó végének elfordulási szöge 360°, vagy annál nagyobb is lehet. A rugó mechanikai
modellje egy L hosszúságú, a hossza mentén állandó hajlítónyomatékkal terhelt rugó. A rugó adatai (7.6.7.1.
ábra):
a – az állandó menethézag,
L – a szalag hossza (L = ip[r1+r2]) [m],
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i – a rugó meneteinek száma,
h – a szalag hossza [m],
b – a szalag szélessége (b>>h) [m],
E – a rugó anyagának rugalmassági modulusa[N/m2],
Ix – a keresztmetszet tengelyre számított inercianyomatéka

[m4] [7.28b.]
A j szög az Mh nyomaték hatására bekövetkező szögváltozás.
A belső rugóvéget mindig mereven rögzítik a tengelyhez, de a külső vég rögzítése kétféle lehet: csuklós
megfogás vagy merev befogás.

7.6.7.1. ábra Forrás: BME MOGI
A két eset nem egyenértékű egymással, mert a második eset a kedvezőbb, ugyanis itt a rugó igénybevétele
mindenütt azonos:

[N/m2] [7.29.]
Menethézag nélküli sík spirálrugók:
Ezeket a rugókat nagyrészt tárolóelemekben használják hajtórugóként, olyan házba építve, aminek belső
átmérője (Dh) sokkal kisebb, mint a szabad rugó külső átmérője. A házba való beépítés célja a rugó oldalirányú
kitérésének megakadályozása, továbbá, hogy a szerkezet számára szükséges hajtónyomaték már az első menet
felhúzásakor is rendelkezésre álljon. Más szavakkal kifejezve: a rugó házba építése a rugó előfeszítését jelenti.
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7.6.7.2. ábra Forrás: BME MOGI
További cél a szennyeződés bejutásának megakadályozása. A rugó belső végét a rugómagon, a külsőt pedig a
rugóházban erősítik meg. A rugót rögzített rugómag esetén a rugóház elfordításával, rögzített rugóház esetén a
rugómag elforgatásával húzzák fel. A hajtórugók elfordulási szöge nagy, tehát sok körülfordulást végezhetnek.
A rugó terhelésekor a menetek közötti súrlódás a szalag felületi sajátosságaitól és a kenőanyag minőségétől
függően jelentősen befolyásolja a rugó jelleggörbéjét, és a rugóenergia egy része veszteségként hővé alakul.

7.6.7.3. ábra Forrás: Petrik
A hajtórugókat sokféle mozgató szerkezetben használják fel energiatárolóként,
regisztrálóműszerekben. Házba épített rugókonstrukciókat mutat a 7.6.7.4. ábra.
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7.6.7.4. ábra Forrás: Hildebrand

6.8. Gördülő rugók
Gördülőrugóknál két párhuzamos tengelyű rugódobot használunk, az egyik a hajtott dob, a másik a készletdob.
A forgatónyomaték létrehozására a rugószalagot a készletdobról a hajtott dobra tekercseljük át és megfeszítjük.
A rugószalag ismét az eredeti alakját akarja felvenni, tehát vissza akar tekercselődni a készletdobra, így
keletkezik a hajtott dob tengelyén a hasznos nyomaték. (7.6.7.5. ábra)

7.6.8.1. ábra Forrás: BME MOGI

172
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Rugók

Az „A” hajtás esetén a rugószalag hajtási iránya a hajtott dobon ugyanaz, mint a készletdobon, a „B” hajtás
esetén pedig a szalag hajlási iránya a hajtott dobon ellentétes. Az ezzel együtt járó, nagyobb mértékű
alakváltozás miatt azonos méretek esetén a „B” hajtás nagyobb hajtónyomatékot ad.

6.9. Csévélt rugók, forgatórugók
Nyomaték létrehozására a körszelvényű spirálrugókat nem használják. Erre a feladatra inkább a hézagosan
csévélt hengeres csavarrugókat alkalmazzák (7.6.8.1. ábra). Az FR hajlítónyomaték lehetőleg olyan irányú
legyen, hogy hatására a menetek összehúzódjanak. Megfelelő játékot kell biztosítani a belső tekercsátmérő és a
menetek között.

7.6.9.1. ábra Forrás: BME MOGI

7. Csavarásra igénybe vett rugók
7.1. Egyenes torziós rugók
Téglalap szelvényű rugók:
Elektromechanikus mérőműszereknél két feladatot is teljesítenek:
• visszatérítő nyomatékot hoznak létre anélkül, hogy ehhez külön menethézagos, sík spirálrugóra volna
szükség,
• egybetartják a mérőművet, amit különben csap vagy csúcscsapágy hordoz.
Használatosak mérőművekben és esetenként rugalmas tengelykapcsoló elemeiként. A torziós rugók alapábráját
a 7.7.1.1. ábra mutatja.

7.7.1.1. ábra Forrás: BME MOGI
Számítás:
A poláris másodrendű nyomaték:
[m4] [7.30.]
A poláris keresztmetszeti tényező:
[m3] [7.31.]
Az η2 és η3 együtthatók téglalapszelvények esetén az n=b/h oldalviszonytól függenek, táblázati értékek. A
torziós szálakat egy erőpár terheli, ami a szál tengelyére merőleges síkban fekszik.
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A maximális forgatónyomaték értéke:
[Nm] [7.32.]
A maximális rugóerő:

[N] [7.33.]
A rugó elfordulása:

[rad] [7.34.]
ahol:
G – a csúsztató rugalmassági modulus [N/mm2].
Körszelvényű rugók:

7.7.1.2. ábra Forrás: BME MOGI
A számítás (7.7.1.2. ábra) a poláris másodrendű nyomaték meghatározásával kezdődik:

[m4] [7.38.]
A poláris keresztmetszeti tényező:

[m3] [7.39.]
A maximális forgatónyomaték értéke:
[Nm] [7.40.]
A maximális rugóerő:

[N] [7.41.]
A rugó elfordulása:
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7.6. egyenlet - [7.42.]

Gyakran használatosak mérőelemként, forgatónyomaték méréséhez.

7.2. Csévélt rugók
Ebben az esetben a terhelés tengely irányú F erő. Az Ferő értelme szerint húzó- és nyomórugókat
különböztethetünk meg, de a terhelés milyenségétől függetlenül a rugó anyagát nem hajlító-, hanem
csavarónyomaték terheli. Megfelelő méretezéssel a rugó lökete és a rugóerő széles határok között változtatható.
A húzórugók meneteit menettávolság (e) nélkül (F0) előfeszítéssel, a nyomórugókat menettávolsággal kell
tekercselni.
Körszelvényű rugók:
Mivel előállításuk általában egyszerű és olcsó, gyakran alkalmazzák a huzalból készült húzó- és nyomórugókat.
A húzórugóknál szükséges előfeszítő erő a menetek bizonyos mértékű feszültséggel való egymásra
tekercselésével érhető el. Az elérhető belső előfeszítő erő nagysága elsősorban a megengedhető
csavarófeszültség nagyságától függ. F0 előfeszítő erő csak hidegen alakított rugók esetén áll rendelkezésre, de
értéke nem állítható be pontosan. A húzóerő tengelyirányú biztosítására különböző füleket és horgokat
alkalmazhatnak (7.7.2.1. ábra).

7.7.2.1. ábra Forrás: BME MOGI
A csavarrugók általában jobbmenetűek, de ha több rugó dolgozik együtt, akkor váltakozva jobb- és
balmenetűeket célszerű használni.
A rugóvég kialakításakor kerülni kell az egyoldali igénybevételeket, ezért általában az utolsó fél menetet
menetemelkedés nélkül tekercselik. vagy a huzalvégeket ¼ d-re leköszörülik. Hosszabb rugóknál a kihajlás
elleni védelemről is gondoskodni kell hüvely vagy vezetőtüske alkalmazásával.

7.3. Körszelvényű kúpos rugók
A kúpos rugók kihajlással szembeni ellenállása nagyobb, mint a hengeresen tekercselt rugókénál. A
D2−D1>2(i−1)d méretű kúpos rugók egészen az egyszerű keresztmetszet magasságára összenyomhatók, tehát
segítségükkel kis helyszükséglettel nagy rugóelmozdulásokat lehet megvalósítani.

8. Gumi- és műanyagrugók
A gumi- és műanyagrugók elterjedt alkalmazását nemcsak kis rugalmassági modulusuk, hanem igen jó
csillapítási tulajdonságuk is indokolja. A kis rugalmassági modulus lehetővé teszi a kis szerkezeti méretek
mellett lágy rugók gyártását. A gumi és az acél anyagok rugalmassági modulusai közötti hézagot az utóbbi
években egyre szélesebb körben terjedő műanyagok töltik ki. Különösen a térhálós öntött poliuretán alkalmas
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rugóanyagok gyártására, mivel rugalmassági modulusa széles tartományban megválasztható. A gumi- és
műanyagrugók méretezése a változatos anyagösszetételek miatt a gyártó cég katalógusa és méretezési segédlete
alapján történhet.
A gumirugókat főként rugózásra és/vagy lengéscsillapításra alkalmazzák szerkezeti elemekben (7.8.1. ábra). A
természetes gumi fény, hő hatására törékennyé válik, olajjal, benzinnel szemben nem ellenálló. A mesterséges
gumi (ilyen például a szilikongumi) ezeket a hibákat küszöbölheti ki. A gumi sokféle szerkezeti anyaggal
összeerősíthető. Ragasztással kisebb, vulkanizálással nagyobb tapadási szilárdság érhető el.
A gumirugók terhelés során térfogatukat nem változtatják, így a szabad alakváltozást lehetővé kell tenni. A
minden oldalról zárt rugó nem tudja ellátni a feladatát.
A gumi rugalmassági modulusa igen sok tényezőtől függ.
Ezek közül a legfontosabbak:
• a terhelésváltozás sebessége,
• a terhelés mértéke,
• az anyagminőség.
A rugalmassági modulus függése a terheléstől a rugó fajlagos alakváltozásától való függéssel jellemezhető.
Gyakorlati felhasználás szempontjából a gumianyagokra a keménységük a legjellemzőbb. Belső szerkezetükből
adódóan jelentős csillapításuk van (sebességgel arányos), amit a felhasználás során figyelembe kell venni. A
gumi- vagy műanyagrugókra a megengedhető igénybevételt sok tényező befolyásolja, pontos értéket csak
mérések alapján lehet meghatározni.

7.8.1. ábra Forrás: BME MOGI
A gumirugók tervezésében figyelembe kell venni, hogy a gumi térfogata nem változik, tehát terheléskor
lehetőséget kell biztosítani az alakváltozásra. Egy minden oldalról zárt gumitest gyakorlatilag nem rugózik.
A G csúsztató rugalmassági modulus értéke csupán a gumi keménységétől függ, a gumirugó alakjától független.

9. Rugórendszerek
Műszerekben és készülékekben előfordulhat, hogy meghatározott feladatokat csak rugók különböző módú
egymáshoz kapcsolásával lehet megoldani. Az egymáshoz kapcsolás történhet azonos és különböző rugókkal is.
Az ilyen összekapcsolt rugókat rugórendszereknek hívják.
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9.1. Soros kapcsolású rendszer
A soros kapcsolásra jellemző, hogy az egyes rugóelmozdulások összeadódnak, és minden egyes rugót azonos
nagyságú erő terhel (7.9.1.1. ábra). Mindegyik felhasznált rugónál lágyabb a rendszer. Nagy elmozdulásáttételek megvalósítását teszik lehetővé.
A rugórendszer elmozdulása:
Sö = S1 + S2 +…+ Sn =Σs [m]

[7.43.]

Az eredő rugóerő:
Fö = F1 = F2 = Fn [F] [7.44.]

7.9.1.1. ábra Forrás: BME MOGI

9.2. Párhuzamos kapcsolású rendszer
A kapcsolás jellemzője, hogy az egyes rugóerők összeadódnak, és minden rugóvégnek az elmozdulása azonos
nagyságú (7.9.1.2. ábra). A rendszer az egyes rugóknál keményebb.
A helyettesítő rugó végének elmozdulása:
Sö = S1 = S2 = …Sn [m]

[7.45.]

Az eredő rugóerő:
Fö = F1 + F2 + …Fn = SFv [N] [7.46.]
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7.9.1.2. ábra Forrás: BME MOGI
Lehet olyan párhuzamos rugórendszert felépíteni, amiben egy vagy több rugó csak késleltetve (bizonyos
elmozdulás után) lép működésbe.
Elvileg lehetséges a soros és a párhuzamos kapcsolású rugók kombinációja is.

10. Tömör gumirugók
A tömör gumirugók fémlemezekre vulkanizálva vagy lemezek közé befogva minden igénybevételre
felhasználhatók. Az alábbi táblázat összefoglalja a különböző típusokat és a méretezési ajánlásokat.

7.10.1. ábra Forrás: BME MOGI
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F. függelék - Fogalomtár a modulhoz
degresszív karakterisztika: minél nagyobb az elmozdulás, a rugóerő annál kisebb mértékben változik
progresszív karakterisztika: minél nagyobb az elmozdulás, a rugóerő annál nagyobb mértékben változik
spirálrugó: spirális alakú, síkbeli rugó
szilikongumi: szilíciumvegyületből készült gumiszerű anyag
torziós: csavaró
vulkanizálás: nyomás alatti hőkezelés, aminek során a nyersgumiban keresztkötések alakulnak ki
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Finommechanika. Valenta, László. MOGI. 2003.
Finommechanikai építőelemek c. tárgy előadási anyagai. Dr. Halmai, Attila és Dr. Samu, Krisztián. MOGI.
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Gerätekonstruktion. Werner, Krause. Carl Hanser Verlag. 2000.
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8. fejezet - Önellenőrző feladatok
1. Önellenőrző feladatok
Feladatok
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