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Bevezetés 

 

A jegyzet áttekinti a járművek szerkezeti felépítését, bemutatja néhány jellegzetes fődarabjá-

nak (motor, nyomatékváltó, futómű, fék, kiegészítők stb.) kialakítását, gyártástechnológiai 

eljárásainak jellemzőit, megmunkálási folyamatait.  

Bemutatja a megmunkáláshoz szükséges jellegzetes forgácsoló szerszámokat (eszterga, fúró, 

maró, üregelő, menetmegmunkáló, fogazó, köszörű), azok tervezési, gyártási és újraélezési 

módszereire helyezve a hangsúlyt, kitekint a szerszámgazdálkodásra.  

Áttekinti a hideg- és meleg alakító szerszámok gyártási sajátosságait, folyamatait.  

Összefoglalja a készüléktervezést és alkalmazást, mint a gyártási folyamat szükséges eszköze-

it, a készülékek szerepét a járműgyártásban, a készülékek felépítését, a tájolás, az ütköztetés, a 

rögzítés módszereit, a forgácsoló készülékek tervezésének alapjait. 

A gyártási folyamatok megszervezése az üzemek telepítésén keresztül valósul meg, ennek 

legfontosabb elemeit, kapcsolatait is összefoglalja összefüggésben a fejlesztéspolitikával, 

innovációval.  

 

Az egyes technológiák és a kapcsolódó szakterületek alapösszefüggéseit a Járműszerkezeti 

anyagok II. és a Járműgyártás folyamatai I. jegyzetek tárgyalják, így az olvasó ilyen irányú 

ismeretét ez a jegyzet feltételezi és épít az azokban leírt ismeretekre. 
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1. Jellegzetes járműalkatrészek, főegységek 

gyártástechnológiai eljárásainak jellemzői 
(Dr. Sólyomvári Károly) 

Járművek, mobilgépek szerkezeti felépítése összetett. A vázszerkezet fogja össze a jármű 

jellegének megfelelő fődarabokat, részegységeket. Az általános felépítés szerinti fődarabok, 

főegységek: a futómű, a fékszerkezet, a járműváz (alváz és felépítmény, ill. önhordó 

vázszerkezet), a motor és az erőátvitel, a villamos ill. elektromos, elektronikus rendszer, az 

utaskényelmi és a biztonsági berendezések. A fődarabok alkotó részei: az alkatrészek.  

A konstrukció tervezésekor törekedni kell az előírt, a nemzetközi követelmények szerinti, az 

igényeknek megfelelő, gazdaságosan üzemeltethető, karbantartás és javításbarát szerkezetek, 

kialakítására. 

A jármű gyártásának folyamata: alkatrészek gyártása, az alkatrészekből főbb egységek 

szerelése, a jármű összeépítése, a fődarabok és további elemek, alkatrészek felhasználásával. 

A vázak anyagai, profiljai, lemezei és ezek megmunkálásai a „Járműgyártás folyamatai I.” 

kötetben került összefoglalásra. A vázakkal kapcsolatosan fontos a megfelelő korrózió-

védelem. A jármű jellegének megfelelő festés, fényezés témaköröket a „Járműfelépítmények 

és felületvédelmük” c. kötet tartalmazza. 

A gyártás során meghatározott műveletek közben ellenőrzéseket is beiktatnak. Egyes 

fődarabokat a végátvételkor próbapadi vizsgálatnak vetik alá. Természetesen a jármű 

elkészültekor is fontos az ellenőrzés, az un. végátvétel. 

A következőkben a legjellemzőbb fő és részegységek, alkatrészek gyártását tekintjük át, 

főképpen a bonyolult geometriájú, gyakran öntött, kovácsolt alakzatok megmunkálásait, 

egyes jellemző meghibásodások javításait foglaljuk össze, a végső minőségre jelentősen 

kiható műveletekre koncentrálva, a teljességre törekvés nélkül. 

1.1 Fődarabok szerkezeti jellemzői 

1.1.1 Belső égésű motorok felépítése és jellegzetes elemei 

A gépjárműmotorokkal szemben mind üzemeltetés, mind élettartam és környezetkímélő üzem 

szempontjából szigorú követelményeket támasztanak.A fejlesztések eredményei lehetővé 

teszik újszerű szerkezeti anyagok felhasználását és gyártástechnológiáik bevezetését. Fontos 

szempont lehet a jármű forgalomból való kivonása után a szerkezeti elemek vagy anyagok 

újrahasznosíthatósága.  

A motor főbb szerkezeti részei:  

 motorház (motorblokk), 

 hengerperselyek, 

 hengerfej, 

 a forgattyús mechanizmus, 

o dugattyú, dugattyúcsapszeg, 

o dugattyúgyűrű, 

o hajtókar, 

o forgattyútengely, 

o lendítőkerék,  
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 segédberendezések (vezérlés, kenő- és hűtőrendszer stb.). 

A forgattyús mechanizmus feladata, hogy a hengerben alternáló mozgást végző dugattyú 

mozgását a jármű hajtására alkalmas forgató nyomatékká alakítsa át. Az alternáló mozgás 

forgómozgássá való átalakítása a dugattyú a dugattyú gyűrűkkel, dugattyú csappal (mint 

megvezető elem), a hajtórúd (mint összekötő elem) és a forgattyús tengely feladata. 

1.1.2 Gépjárművek erőátviteli rendszere és jellegzetes elemei 

Gépjárművek erőátviteli rendszerének alapvető feladata a különféle motorok által előállított 

hajtó nyomaték, hajtó teljesítmény eljuttatása a hajtott kerekekhez (1.1. ábra). A gépjárművek 

erőátviteli rendszerének fő részei a következők:  

 a nyomaték átvitelét biztosító tengelykapcsoló,  

 sebességváltó,  

 kardántengelyek és gömbcsuklók,  

 négy, vagy több kerekes hajtások esetén osztóművek,  

 differenciálművek.  

 
1.1. ábra: Mechanikus sebességváltó (Forrás: [21]) 

 

1.1.3 Tengelykapcsolók felépítése és jellegzetes elemei 

A tengelykapcsoló feladata a nyomaték üzembiztos átvitele a motor főtengelyéről a 

nyomatékváltó (sebességváltó) bemenő tengelyére. A tengelykapcsoló további fontos feladata 

a motor és a sebességváltó átmeneti szétkapcsolása indításkor, illetve sebességváltáskor. 

Az erőátvitel módja szerint a nyomaték átvitelt mechanikus tengelykapcsolók vagy 

hidraulikus tengelykapcsolók biztosítják. 

A súrlódó felület szerint megkülönböztethetők egytárcsás, kéttárcsás, több tárcsás, vagy 

lamellás tengelykapcsolókat. 

A tengelykapcsolót működtető szerkezet lehet:  

 mechanikus szerkezet, rudazat, vagy acélsodrony kötél (boowden),  

 hidraulikus működtető szerkezet, hidraulikus munkahenger,  

 pneumatikus működtető szerkezet, (légsűrítő, légtartály, légvezetékek, pneumatikus 

szelep és levegős munkahenger),  

 elektromos működtetés, többnyire az elektromos áram mágneses hatásának 

alkalmazásával.  
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Gépjárműveken alkalmazott tengelykapcsolók közül még ma is a legelterjedtebb a száraz 

egytárcsás tengelykapcsoló. A tengelykapcsoló szerkezetét a 1.2. ábra szemlélteti.  

A lendkerék anyaga többnyire öntöttvas, de készülhet acélból is. A nyomótárcsa anyaga is 

rendszerint öntöttvas. A lendkerék agyában kialakított csapágyfészekben elhelyezet egysorú, 

mélyhornyú golyóscsapágyban fut a sebességváltó bemenő tengelyének, -nyeles tengelyének- 

egyik vége. A tengelykapcsoló tárcsa acéllemezből készül és a bordás agy hornyos 

hüvelyéhez van szegecselve, a felületére szegecseléssel, gyakran ragasztással súrlódó 

betéteket rögzítenek.  

 

1.2. ábra: Egytárcsás száraz tengelykapcsoló  (Forrás: Zinner Gy. [9])  

1.1.4 Sebességváltók feladata, típusai 

A sebességváltók feladata a nyomatékátvitel és meghatározott - igen tág - sebességhatárok 

közötti üzemeltetés.  

A nyomatékátvitel megvalósítható mechanikus, hidraulikus, hidromechanikus, valamint 

villamos szerkezetű váltóművekkel. 

A mechanikus sebességváltóműveket feloszthatjuk fogaskerekes, bolygóműves, fokozat-

mentes váltóművekre.  

A normál fogaskerekes sebességváltóművek a fogaskerekek kapcsolása szerint lehetnek: 

tolókerekes, kapcsolókörmös és szinkronizáló berendezéssel ellátott váltóművek.  
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A hidraulikus váltóművek lehetnek: hidrodinamikus, valamint hidrosztatikus rendszerűek.  

 

Sebességváltóház 

A sebességváltóház általában öntött kivitelben, egy darabból, fedéllel, vagy osztott 

kialakítással készül. A házat igen gyakran a tengelykapcsoló házával egy darabból készítik 

(1.3. ábra). 

 

1.3. ábra: Sebességváltóház (Forrás: Zinner Gy. [9])  

A gépjármű tömegének csökkentése érdekében az öntvény anyaga általában könnyűfém, 

többnyire alumínium ötvözet. 

Tengelyek, csapágyak, fogaskerekek 

Az 1.4 ábrán egy előtéttengelyes váltómű szerkezeti elemei láthatók. Megmunkálás 

szempontjából tengelyek csapágyhelyekkel, nyomatékátadó kötésekhez reteszhornyokkal, 

bordás tengelyrészekkel, valamint fogazatok a legjellemzőbb megmunkálandó felületek. 

 

1.4. ábra: Előtét-tengelyes sebességváltómű szerkezete (Forrás: Zinner Gy. [9])  
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1.2 Alkatrészek gyártása 

Az alkatrészek gyártása során figyelembe veszik az utóbbi időben az innováció fejlesztési 

eredményeit, mint az alkatrész alakja, anyaga, korszerű technológiai eljárások stb.  

A technológiai tervezés első feladata az alkatrész gyárthatósági elemzése: 

 Az alkatrész geometriai vizsgálata technológiai szempontból, 

 Méret és méretviszonyok figyelembe vétele, méretlánc vizsgálata, 

 Tűrések betarthatósága, 

 Műveleti méretek és tűrések meghatározása, 

 A konstrukció gyártástechnológiai helyességének vizsgálata, 

 Műveleti, illetve műveletelőzési sorrend meghatározása, 

 Előgyártmány meghatározása a gyártandó darabszám függvényében, 

 Hőkezelés szükségessége, 

 Szerszámozás, készülékezés szükségessége, 

 Gazdaságossági elemzés.  

Az alkatrészek gyártásakor alkalmazott technológiai folyamat, szerszámgép, szerszám, 

készülék erősen függ a sorozatnagyságtól. Az egyedi gyártáskor általában az egyetemes 

szerszámgépek használata a jellemző, míg tömeggyártáskor célgépek, megmunkáló 

központok alkalmazása a jellemző. Nagy darabszám esetén pl. a folyamat szalagszerű. A 

gyártósorokban is gyakran használnak CNC gépeket, amelyeket a munkadarab cserélő és 

szállító rendszerekké integrálnak. A szerszámok, készülékek szempontjából is jellemző, hogy 

az egyedi gyártáskor általában szabványos eszközöket használnak, a tömeggyártás során 

célszerszámok, készülékek használata jellemző. 

A szerszámok egy része kereskedelmi forgalomban kapható (szabványosított) 

általános felhasználásra, a szerszámok másik csoportja az egyedi igényekhez tervezett, un. 

rajzos szerszám, mindegyik csoportban lehetnek monolit, vagy szerelt szerszámok. A 

kereskedelmi szerszámoknál fontos a megfelelő kiválasztás. A rajzos szerszámok tervezése 

külön megfontolásokat igényel, amelyek között azok kedvező költségű gyárthatósága is 

fontos feladata a technológia és szerszámtervezésnek. A szerszámok felújítása, újraélezése a 

hatékony gyártáshoz szintén szükséges. A szerszámok mellett a készülékek is fontos részesei 

a hatékony gyártásnak, amelyek tervezése, karbantartása a minőségi gyártáshoz 

nélkülözhetetlen. 

 

1.2.1 A motorház szerkezeti kialakítása, igénybevételei, gyártása 

A motorház (motorblokk) rendkívül bonyolult, tagolt. Szerkezeti részei a hengertömb, a 

dugattyú megvezetését megvalósító hengerfurat, hengerpersely, a forgattyúház, hengerfej és 

az olajteknő. A vízhűtéses motorok esetében a hengertömböt és forgattyúházat egy darabból 

készítik. Ismert az alagútrendszerű megoldás is. További változatok a két- ill. háromrészes 

forgattyúház. A forgattyúházban vannak kialakítva a hengerfuratok, a főtengely helye ill. a 

főtengely megvezetését biztosító csapágy helyek, a hűtővíztér, a nyomott és a nyomásmentes 

terek.  

A motorház igénybevételei: A gáznyomásból keletkező nagy erőhatások, hőigénybevétel, 

korrózió, elektrokémiai korrózió, koptató igénybevétel, rendkívüli igénybevételek (pl. baleset, 

hűtővízbefagyás stb.) 

A motorház anyaga: a kisebb mechanikai terhelésű benzinüzemű Otto-motorok blokkjai 

ötvözött alumínium öntvényekből készülnek. A nagyobb terhelésű Diesel-motorok esetében a 
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motorházakat szürkeöntvényből készítik. Magnézium ötvözetet, illetve hibrid Al- / Mg- 

ötvözetet elsősorban verseny gépkocsik hengertömbjeinek gyártásához használnak, de több 

gyártó a nagyteljesítményű motoroknál – a tömegcsökkentésből következő üzemanyag 

megtakarítás miatt – a sorozatgyártásban is bevezette ezt a technológiát. Hegesztett acél 

forgattyúház acélöntésű és hengerelt idomacél elemekből is készül. 

A szürkeöntvényből készült motorblokk a sorozatnagyságának függvényében készülhet 

homokformában való öntéssel. Erre a tömör, jó minőségű, finomszemcsés szövetszerkezet a 

jellemző. Nyomásos öntéssel öntőgépen, többrészes kokillában szép felület, bonyolult alakok, 

kis falvastagságok is önthetők. 

Az öntés után, főleg a szürkeöntvény hengertömbökben, jelentős feszültségek keletkeznek, 

amelyeket mechanikai és termikus hatások okoznak. A feszültségcsökkentés kétféle módon 

lehetséges: természetes öregbítéssel, 1…3 évig szabadban tárolva, vagy mesterséges 

öregbítéssel, 3…4 óráig 500...600 °C-on tartva, majd lassan hűtve. A belső feszültségek 

csökkenésével minimális mértékben fordulnak elő a makro- és mikro alakváltozások. A 

feszültségcsökkentés elmaradása vagy nem előírt elvégzése gyakori hengertömb repedést 

okozhat a motorok garanciális időszakában is. 

A hengertömb készülhet könnyűfém ötvözetből is, aminek előnye a kis súly és a kedvezőbb 

hővezetési tulajdonságok, ugyanakkor a szilárdsága, a hengerfuratok kopásállósága 

kedvezőtlenebb. Nagysorozatú gyártáskor a könnyűfém ötvözetű házakat nagypontosságú 

nyomásos vagy présöntési technológiával készítik. 

A könnyűfém hengerfuratok kedvezőtlen kopásállósága miatt az élettartam, a kopásállóság 

növelésére többféle megoldás lehetséges. Az egyik megoldás, amikor öntéskor az öntöttvas 

hengerperselyt körülöntik. Egy másik megoldás az un. BMI eljárás (Bi-Metallic-Interlock). 

Ennek lényege, hogy az öntöttvas hengerpersely külső felületét érdesítik és a hengertömböt 

nyomás alatt présöntéssel öntik, illetve szerelt perselyeket is használnak. 

További megoldás az ALFIN-eljárás, amikor a persely külső felületére 0,02…0,03 mm vastag 

vas-alumínium réteget visznek fel. 

A hengertömbök esetében a hengerfurat kopásállóságát különleges gyártástechnológia 

segítségével biztosítják: pl. könnyűfém öntvények esetében a futófelület elektrokémiai 

maratásával, vagy nikkel-diszperziós réteg kialakításával, öntöttvas hengerek esetében pedig a 

platóhonolás segítségével.  

Az elektrokémiai maratási eljáráskor a hengerek felületét hagyományos módon 

megmunkálják, majd finoman honolják. A honolás technológiáját – szerszám, forgácsolási 

jellemzők – úgy választják meg, hogy az ötvözetben finomeloszlásban lévő primer 

szilíciumkristályok ne szakadjanak ki az alapanyagból.  

A honolást követően elektromos maratással eltávolítják a szilíciumkristályokat beágyazó 

alumínium alapanyag legfelső rétegét és a honolás során a szilícium kristályokra rákenődött 

Al-réteget. A maratás eredményeként a szilícium kristályok mintegy 1µm-nyire kiemelkednek 

az alapanyagból. Az így kialakult hordfelületnek igen jó a kopásállósága.  

Könnyűfém motorblokkok alkalmazásakor lehetséges, hogy a hengerekben kialakított 

furatokba kopásálló anyagból készített hengerperselyeket (u.n. szárazperselyeket) illesztenek. 

A hengerperselyek centrifugális öntéssel készülnek. 
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Megmunkálási sorrend: 

 Bázisfelület, fő- és osztósíkok (pl. hengerfej, olajteknő síkfelületek) nagyolása, 

 Főfuratok nagyolása (hengerfuratok, hengerpersely fészkek, forgattyútengely 

csapágyfészkek), 

 Feszültségcsökkentő hőkezelés (amennyiben szükséges), 

 Bázisfelület simítása, 

 Főfuratok simítása, 

 Mellékfuratok, hornyok stb. megmunkálása, 

 Menetfúrások. 

 
1.5. ábra: Motorblokk megmunkálásának szerszámai [15] 

Az 1.5. ábra egy motorblokk felületeinek (hengerfurat, síkfelületek, furatok) megmunkálásához 

ajánlott korszerű szerszámokat mutat be. 

A hengerfuratok megmunkálásakor követelmény a hengerek furattengelyének merőlegessége 

a forgattyútengelyre, továbbá a hengerfuratok párhuzamossága és egymáshoz való előírt 

azonos távolsága. A hengerfurat megmunkálásának műveletei a hengerfúrás, finomfúrás és a 

honolás. A fúrás végezhető fúrórúdba fogott egyélű szerszámmal, un. ütőkéssel (általában a 

javítóiparban), vagy az 1.6 ábrán látható finomfúró szerszámmal. 
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1.6. ábra: Szerelt fúró szerszám furatmegmunkáláshoz [15] 

A síkfelületek megmunkálását általában homlokmarással végzik. Az 1.7. ábra egy bonyolult 

geometriájú osztófelület megmunkálását mutatja maró programszerszámmal. 

  
1.7. ábra: Osztósík megmunkálása programszerszámmal [15] 

 

Hengerperselyek 

A gyakorlatban a külön perselyes kivitelek terjedtek el. A hengerenkénti hengerperselyek 

előnye, hogy ha egy-egy hengerpersely hibásodik meg, akkor azok cserélhetők. Szerkezetileg 

száraz és nedves perselyek használatosak. 

A vékony falvastagságú szárazpersely készülhet peremes vagy perem nélküli kialakítással. A 

vékony falvastagság miatt az illeszkedő átmérők mérettűrését, alakhibáját szigorúan be kell 

tartani. Ugyanakkor felületi érdességgel szemben is erős követelményeket támasztanak. A 

furat és a vékony falvastagságú persely egytengelyűségének biztosítására készülékkel kell a 

házba besajtolni. A végső megmunkálás – a honolás, csak besajtolt állapotban végezhető el a 

sajtolási deformációk méretváltoztató hatása miatt. 

A nedves perselyek szerkezeti kialakítása lehet felső megtámasztással, „O” gyűrűs tömítéssel 

vagy alsó megtámasztással (1.8. ábra). A persely külső felületét a hűtővíz közvetlenül éri. A 
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hűtővíz tömítéséről külön kell gondoskodni. A persely falvastagságát az igénybevételnek 

megfelelően kell meghatározni. 

 

a.)                                  b.) 
 

1.8. ábra: Nedves persely. a; felső megtámasztással, O gyűrűs tömítéssel; b; alsó megtámasztással 

 (Forrás: Gál P. [11]) 

A hengerpersely anyaga általában öntöttvas és centrifugális öntéssel készül. Szövetszerkezete 

gömbgrafitos öntöttvas és lemezes perlit. Szövetszerkezetében cementit vagy ledeburit nem 

engedhető meg. Egyes típusoknál a hengerperselyeket hőkezelik vagy nitridálják. 

A hengerpersely furatok befejező megmunkálása a finomfúrást követően a honolás. A furat 

kopásának csökkentésére újabban a lézerhonolás is használatos. 

A lézer honolás célja a kenés optimálása, ezáltal a súrlódás és kopás csökkentése, kedvező 

olajfelhasználás, a káros anyag kibocsátás csökkentése, a bejáratási idő csökkentése. 

 

 
1.9. ábra: Lézerhonolás [16] 

 

Lézerhonoláskor (1.9. ábra) a hagyományos honolási technológiával megmunkált felületre 

szabályos mintázatban nagyteljesítményű lézersugárral a felületi barázdáknál nagyobb 
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bemélyedéseket munkálnak ki, majd a bemélyedések szélein keletkező sorját egy végső 

honolással lemunkálják. 

 

 

 
 

 
 

1.10. ábra: Lézerhonolás egyes technológiái, a hozzájuk tartozó felületi barázdáltság képeivel [16] 

 

A hengerfurat befejező megmunkálása az 1.10. ábra szerint a finomfúrást követően egy 

előhonolás, közbenső honolás, lézeres anyageltávolítás és végül a sorja eltávolítása 

honolással. 

1.2.2 Dugattyú gyártása 

A dugattyú kialakítása, anyaga a motor típusától, igénybevételétől függ. Ismert az egyrészes 

illetve a több részes dugattyú szerkezet is. Az 1.11. ábrán egy általános kialakítású dugattyú 

képe látható. A dugattyú feladata, hogy az égéskor keletkező gáznyomást felvegye és a 

dugattyúcsapszegen keresztül átvigye a hajtórúdra. Továbbá az égéskor keletkező hőt a 

dugattyúgyűrűkön át a hengerfalra vezesse és tömítsen az égéstér és a forgattyúház között. 
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1.11. ábra: Hagyományos dugattyúkialakítás [3] 

 

A dugattyú részei: 

 Dugattyútető (dugattyúfenék). 

 Tűzgát. A dugattyútető és a felső un. tűzgyűrű közötti rész. 

 Dugattyúgyűrű tartomány.  

 Dugattyúpalást. Megvezeti a dugattyút és átviszi az oldalirányú erőket a hengerfalra, a 

hajtórúd ferde helyzetében. 

 Csapszegszem. A csapszem vezeti át az erőt a dugattyúról dugattyúcsapszegre.  

A dugattyú igénybevétele: 

 Nyomás. 4…6 MPa. 

 Jelentős hő igénybevétel. Égéstérben 2500ºC, a dugattyúpaláston 120ºC, a tűzgát 

tartományában kb. 240ºC, a dugattyú közepén kb. 280ºC. 

 Tömegerők változása (gyorsítás nulláról maximumra, majd lassulás nullára). 

 Súrlódás (oldalirányú erő okoz kopást). 

 Oldalváltás.  

 

A konstrukcióval kapcsolatos követelmények: 

 Kis tömeg, 

 Nagy szilárdság, 

 Jó hővezető-képesség, 

 Kis hőtágulási együttható, 

 Jó futási tulajdonságok, 

 Nagy kopásállóság. 
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1.12. ábra: A dugattyú jellemző méretei [3] 

 

A dugattyú jellemzői (1.12. ábra): 

 Dugattyúátmérő, 

 Kompresszió-magasság, 

 Dugattyúhossz, 

 Dugattyúcsapszeg furatátmérője, 

 Szemtávolság (nagyobb, mint a hajtórúdszem szélessége), 

 Beszerelési illesztési hézag (legnagyobb dugattyúátmérő és a legkisebb hengerfurat 

átmérő közötti különbség 20 ºC-on). 

 Üzemi játék (üzemi hőmérsékleten megjelenő illesztési hézag). 

 

A dugattyúk anyaga: 

A korszerű, nagyfordulatszámú motorok dugattyúit Al-Si ötvözetből készítik. Könnyűfémből 

készült dugattyúk jellemzője (Dusil, Duréz, Duréni) a nagy hőtágulás (0,000017…0,000024 

mm/mm°C), jó hővezető képesség, kis fajsúly és kis melegkeménység.  

Az öntöttvas dugattyúk (ma már ritkán használják) jellemzője a jó siklási tulajdonság, a 

kopásállóság, kis hőtágulás (0.000009 mm/mm°C), rossz hővezető képesség, nagy fajsúly 

(összetétel %:  C: 3-3,5; Si: 2-2,5; Mn: 0,5-0,9; Ni, Cr, P:0,2; Simax: 0,12). 

A fejlesztések eredményeiként újabb anyagok, technológiai eljárások jelentek meg. Ilyen a 

Thermodur ötvözet (Si =12,5…13,3 %), valamint az újfajta acéldugattyú nagy-igénybevételű 

motorokhoz.  

Thermodur ötvözetek esetében a dugattyú előgyártmányt hőkezelik, öregbítik (nemesítés: 

edzés és nagyhőmérsékletű megeresztés). 

A MAHLE Monotherm kovácsolt acéldugattyút (1.13. ábra) nagy igénybevételű motorokhoz 

fejlesztették ki. Az igénybevétel növelését részben új konstrukciós megoldás (alak) tette 

lehetővé. Újdonsága, hogy elviseli a 18-21 MPa égési csúcsnyomást. Terhelhetősége 

nagyobb, mint az osztott dugattyúké, tömege és ára viszont kisebb. 
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1.13. ábra: Monotherm dugattyú (Forrás: MAHLE) [13]) 

 

A dugattyú készülhet mikroötvözött acélból (38MnVS6), valamint nemesített acélból is 

(42CrMo4V) A mikroötvözött acél jobban forgácsolható és szívósabb is. 

A súrlódás csökkentése illetve a kopásállóság növelése érdekében a dugattyút DLC réteggel 

(Diamond Like Carbon, gyémánthoz hasonló szén) vonják be (súrlódás csökkenés 20…30%). 

Rézötvözésű anyagokból rosszabb önthetőség miatt sajtolással készítenek dugattyút. 

Működés közben a dugattyú nem a teljes palástfelületével érintkezik a hengerfallal. Ezért a 

henger és a dugattyú között hézagra van szükség. A hézag nagyságát üzemi hőmérsékleten a 

henger és a dugattyú átmérő különbsége szabja meg. Ezt a különbséget üzemi vagy futási 

hézagnak hívják. Hideg állapotban a henger és a dugattyú között a hézagnak nagyobbnak kell 

lenni, mint meleg állapotban Ezt a nagyobb hézagot beépítési hézagnak hívják. A beépítési 

hézag megállapítását és a dugattyúnak a hézag méretre való megmunkálását együttesen 

dugattyúhézagolásnak hívják. 

A dugattyú hőmérséklete változó. Legmelegebb a tető közepén, innen kiindulva kismértékben 

esik a pereméig és nagyobb mértékben a palást végéig. Ezért a dugattyút hézagolás 

szempontjából szakaszokra osztják. A kismértékben változó hőmérsékleti szakaszokat 

hengeresre készítik. A nagymértékben változó hőmérsékletű részeknél, a hőmérséklettől 

függően ezt a részt kúposra készítik, illetve kúposan illesztik.  

Rövid dugattyúk palástját rendszerint hengeresen, gyűrűs részét pedig kúposan illesztik. A 

hosszú dugattyúkat kettős kúpos módon illesztik.  

A dugattyú palástfelületét a gyártáskor kúpos, illetve ovális alakra kell megmunkálni, hogy 

üzemmeleg állapotban a hőtágulás következtében a hengerpalást-alakot közelítse meg.  

A dugattyúnak a szívószelep felőli oldala hidegebb lesz, mint a kipufogó szelep felé eső 

oldala. A felsorolt hatások ellensúlyozására a dugattyúcsapszeg környékét "ablakozzák”. 
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A technológiai sorrend az előgyártmánytól, annak alakjától és a gyártandó darabszámtól 

(kissorozat, tömeggyártás) függően változhat. 

A megmunkálási pontosság biztosítására, a központosítására segédbázist kell használni. Ilyen 

segédbázis a dugattyúköpeny belső hengeres felülete a homloklapjával együtt (1.14.ábra). A 

külső és belső hengeres felületek egytengelyűségének és az egyenletes falvastagság 

biztosítására az első műveletben a dugattyú hengeres felületét használjuk fel. Ebben a 

műveletben munkáljuk meg a szoknya homlokfelületét és a segédbázist. A palást hosszúságát 

a fenék belső felületétől mérjük mélységmérővel. 

Az Al ötvözetű dugattyúk palástját gyémánt szerszámokkal esztergálják.  

 

 
1.14. ábra: Segédbázis kialakítása [1] 

 
1.15. ábra: Dugattyú felfogása [1] 

 

A csapszegfuratot készülékben fúrják. Ebbe a furatba dugott csapszeg segítségével fogják fel 

a dugattyút és így esztergálják tovább a palástot, a dugattyúgyűrű hornyokat és a 

dugattyútetőt. A felfogás módját az 1.15. ábra szemlélteti. A dugattyútetőn levő szelep 

számára szükséges süllyesztéseket excentrikus befogókészülékben esztergálják. 

A kész dugattyú méreteinek az ellenőrzésére, korábban erre a célra kifejlesztett többnyire 

mérőórás mérőkészülékeket használtak. 

A különféle mérőkészülékek, illetve mérési eljárások közül 1.16., 1.17., 1.18. ábrákon 

bemutatjuk a csapszeg merőlegességének, a palást átmérőjének, a csapszegszegfurat és a 

szoknyavég távolságának egy lehetséges mérési módját. 
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1.16. ábra: Csapszeg merőlegesség mérése [2] 

 
1.17. ábra: Palást átmérőjének mérése [2] 

 

 
1.18. ábra: Csapszeg furat és szoknyavég mérése [2] 

 

 

1.2.3 Dugattyúgyűrűk gyártása 

A dugattyúgyűrűk feladata a gáztér jó hatásfokú tömítése és mindezt különböző 

fordulatszámmal és terheléssel üzemelő motorban. A gyűrűk fontos feladata továbbá a 

hővezetés. A kis súrlódás feltétele, hogy a gyűrűk és a hengerfal között egy vékony 

kenőolajréteg alakuljon ki.  
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A tömítési, hővezetési, kenési követelmények csak többféle gyűrű egyidejű beépítésével 

oldhatók meg. Ennek megfelelően kompresszió- és olajlehúzó, olajáteresztő gyűrűk 

használatosak (1.19. ábra). Ezek között alakra nézve egészen kicsi a különbség, vagy 

nincs is különbség. Az 1.20. és 1.21. ábrák a dugattyúgyűrűk változatait szemléltetik. 

 

 
 

1.19. ábra: Dugattyúgyűrűk elhelyezése a dugattyún [4] 

 

 
 

1.20. ábra: Kompressziógyűrűk jellegzetes kialakításai [4] 

 

A kompressziógyűrűknek hengeres és kúpos futófelület formájuk van. Ezek rugalmasak és 

előfeszítésük által felfekszenek a hengerfalon. A dugattyúnak a hengerfuratból való 

kivételekor szétnyílnak. Beszerelt állapotban a gyűrűvégek között hézagot kell hagyni, hogy a 

gyűrűk kitágulhassanak. Ez kb. 0,3…0,6 mm. Az axiális játéknak sem szabad egy bizonyos 

értéket túllépni, különben a gyűrűk olajat pumpálnának az égéstérbe. 
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1.21. ábra: Olajlehúzó és áteresztő gyűrűk kialakítása [4] 

Az olajlehúzó gyűrűk hengeres csúszófelülete közepében egy körbefutó horony van, ami a 

felesleges olajat a bemart résen vagy a furatokon keresztül a horonyhoz, majd innen a 

visszavezető nyílásokon át a dugattyú belsejébe vezeti. 

A feszítő rugóelemek által – amelyek a gyűrűhorony belsejétől nyomják kifelé a gyűrűt – 

növelhető a felületi nyomás értéke. Más kiépítésekben a feszítő rugóelemek az olajgyűrűbe 

vannak beágyazva. 

A dugattyúgyűrűk anyaga, előgyártmánya 

A dugattyúgyűrűk anyaga, összetétele az igénybevételtől függően lehet: 

 ötvözött finomszemcséjű szürkeöntvény (3,6…4% szén; 2,5…3% szilícium), vagy 

gömbgrafitos öntöttvas, 

 szürkeöntvény, normál igénybevételű dugattyúgyűrűkhöz, 

 nagyobb terhelésű motorok dugattyúgyűrűi számára nemes szürkeöntvény, 

 a nagyteljesítményű motorok dugattyúinak legfelső hornyaiba gömbgrafitos 

öntöttvasból vagy CrMoV- acélból is készülhetnek. 

A gyűrűket a kopás csökkentésére különféle bevonatokkal látják el. A futófelületet vagy az 

egész gyűrűt, lehet: 

 cinkezni, foszfátozni, rezezni,  

 ferroxálni, 

 krómozni vagy,  

 molibdénnel bevonni. 

 Az AE Goetze GmbH. egy új galvanikus eljárást fejlesztett ki krómkerámia 

bevonatréteg felvitelére. 

A dugattyúgyűrűk előgyártmánya egyedi- és kissorozatgyártásban vékonyfalú centrifugális 

öntésű persely. Tömeggyártásban fürtöntéssel készült darabok, amelyeket önálló darabként 

formáznak. Egy fürtbe 80…90 darabot formázhatnak  
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A dugattyúgyűrűk gyártása 

A dugattyúgyűrűket előfeszítve gyártják, így a bennük ébredő feszítőnyomás hatására a 

henger falára nyomódnak. Rugalmasságukat termikus vagy mechanikus feszítési 

eljárásokkal biztosítják.  

A perselyszerű előgyártmány első műveletében a külső és belső átmérőt nagyolják. A 

megmunkált csövet köszörülési ráhagyással gyűrűkre leszúrással darabolják.  A 

fürtöntéssel készült egyedi darabok homlokfelületét tisztára köszörülik, majd 

feszültségcsökkentő hőkezelés következik kb. 550 ºC-on, két órán át. 

A következő műveletben a gyűrűket síkköszörűgép mágnesasztalára fogják és 

átfordítással kész méretre köszörülik a homlokfelületeket.  

Termikus feszítés során a gyűrűket tüskére húzva, 0,5-0,8 mm vastagságú 

tárcsamaróval felhasítják, utána a dugattyú belső átmérőjénél nagyobb átmérőjű kúpos 

végződésű hengerre húzzák, ahol a gyűrűvégek közötti hézag 6-8 mm. A szétfeszítéskor 

keletkezett hézag a gyűrű névleges külső átmérőjének mintegy 17%-a. Ebben a helyzetben 

végzik el a hőkezelést. A hőkezelés egyik módja a 650 °C-on való lágyítás, a másik 

használatos módja pedig a nemesítés. A hőkezelést cián tartalmú sófürdőben végzik, 

amely megakadályozza a dekarbonizációt és enyhe nitridáló hatásával növeli a 

kopásállóságot. A két órán áttartó izzítás és lehűtés után a gyűrűk a szétfeszített alakot 

veszik fel. 

A mechanikus feszítés esetén pedig a gyűrűket 6-10 mm széles tárcsamaróval hasítják fel, 

és szétfeszítés nélkül hőkezelik. Ezt követően az alábbi eljáráshoz hasonlóan először a 

homlokfelületeiket síkköszörűn, a be1ső és a külső felületeket pedig a gyűrűvégeket 

összeszorítva munkálják meg. 

Külső átmérő simítóesztergálásakor a gyűrűket tüskére húzzuk és közel a névleges 

átmérőjükre bilinccsel összenyomjuk (1.22. ábra). Most a homlokfelületen anyával 

megszorítjuk és levesszük a bilincset. A gyűrűket csúcsesztergán méretre esztergáljuk. 

A furat méretre esztergálásához a gyűrűket névleges átmérőjüknek megfelelő furatú 

készülékbe rakjuk és homlokfelületükön megszorítjuk (1.23.ábra). Ezután a belső 

felületüket méretre esztergáljuk. 

 
1.22. ábra: Külső átmérő esztergálása 1. tüske, 2. 

bilincs [1] 

 
1.23. ábra: Furat méretre esztergálása [1] 

 

1.2.4 Dugattyúcsapszeg gyártása 

A dugattyú és a hajtórúd közötti kapcsolatot a dugattyúcsapszeg biztosítja.  

Kialakítása a tömegének csökkentése miatt rendszerint átmenő furatú csap. 

Igénybevétele: nagy felületi nyomás, dinamikus erőhatás, hajlító igénybevétel. 

Szigorú tűrések vonatkoznak az átmérőre, az alakhelyességre és felületi érdességre. 
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Felületi keménysége HRC 60…64 (58…64). 

Anyaga az igénybevételtől függően: 

 Kemény, kopásálló felületű (HRC 60…64) acél, szívós maggal,  

 Kis széntartalmú (C 0,1…0,2%), betétben edzhető acél, 

 Közepes széntartalmú, gyengén ötvözött acél. A Cr és Ni ötvözők a finomszemcsés 

szövetszerkezet és az átedzhetőség miatt vannak benne. 

A gyártás műveleti sorrendje: 

1. Előgyártmány: hengerelt rúdacél; 

2. Darabolás, külső átmérő nagyolása; 

a. Vagy revolveresztergán oldalazás, nagyolás, leszúrás; 

3. Fúrás, kétoldalt méretre esztergálás, központfúrás, fúrás csigafúróval, élletörés, 

rögzítőhorony marása; 

4. Cementálás szilárd cementáló szerben (dobozba ágyazva) 

a. Hevítés 900…920 °C-on; 

b. Hőntartás 420 min; 

c. Hűtés szabad levegőn; 

d. Szívósság nemesítéssel; 

A cementált réteg vastagsága a falvastagságnak kb. 0,25%-a (0,6…0.8 mm); 

A hőkezelés indukciós hevítéssel célszerű. 

5. Hőkezelés, egyszeri vagy kettősedzéssel. 

a. Edzés  880…920 °C,   30 min, hűtés olajban; 

b. Lágyítás 650…680 °C, 120 min, hűtés levegőn; 

c. Edzés  780…800 °C,   20 min, hűtés sósvízben; 

d. Megeresztés    160…170 °C, 120 min, hűtés vízben; 

e. Keménységellenőrzés.  

6. Köszörülés csúcsköszörűn vagy csúcsnélküli köszörűn; 

7. Tükrösítés öntöttvas lapok között polírpasztával; 

8. Méretellenőrzés. 



28  JÁRMŰGYÁRTÁS FOLYAMATAI II. 

www.tankonyvtar.hu   Sólyomvári Károly, BME 

1.2.5 Hajtórúd gyártása 

A hajtórúd (1.24. ábra) feladata, hogy a dugattyúra ható erőt átadja a forgattyús tengelyre. A 

lengő tömegek kiegyensúlyozása szempontjából a lehető legkisebb tömegűre kell készíteni. 

Előgyártmánya:  

 Süllyesztékben kovácsolt acél; 

 Gömbgrafitos öntöttvas; 

 Porkohászati termék; 

 Finomkovácsolással előállított 

hajtórúd; 

 Különleges motorokhoz speciális 

alumínium ötvözetből készítik; 

 Kísérleteznek szálerősítéses 

anyagokkal is. 

A hajtórúd szerkezeti kialakítása a nagy 

hajlító igénybevételre tekintettel a hajtó-

rúdszár H, vagy dupla T keresztmetszetű. 

A hajtórúd az ún. „kisfejen” keresztül a 

dugattyúcsapszeghez általában szilárdan 

illesztett, egy darabból készített bronz-

persellyel kapcsolódik.  

A forgattyútengelyhez való csatlakozás 

miatt a nagyfej osztott kivitelű, a 

kettéosztott részt acélcsavarok fogják 

össze. 

A V-motorhoz természetesen különleges 

hajtórúdra van szükség. Az egyik - 

elterjedtebb - kivitel, hogy van egy 

hagyományosan működő fő-hajtórúd, és 

egy mellék-hajtórúd.   

 
1.24. ábra: Hajtórúd csapágycsészékkel [3] 

 

Műveleti sorrend 

Hagyományos megmunkálási sorrend a következő: 

 Homlokfelületek marása; 

 A kisfej furatának fúrása;  

 A nagyfej furatának nagyoló, félsimító esztergálása; 

 A kisfej furatának finomfúrása, dörzsárazása; 

 Az osztott nagyfejet összekötő csavarok fúrása, dörzsárazása; 

 A nagyfej fedél levágása és a csavarhelyek síkba munkálása marással; 

 A szétvágott síkfelületek simító marása; 

 A fedél és a nagyfej összeszerelése; 

 A persely besajtolása a kisfejbe; 

 A hajtórúd furatainak finomfúrása; 

 Méretellenőrzés. 



1. JELLEGZETES JÁRMŰALKATRÉSZEK, FŐEGYSÉGEK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI… 29 

 Sólyomvári Károly, BME  www.tankonyvtar.hu 

Az utóbbi években új megoldás szerint ma már több autógyár a hajtórudat egy darabból 

készíti, de aztán a nagyszem szimmetria síkjában eltöri. A kettétört felület, annak egyedi 

topográfiájával gondoskodik a pontos illeszkedésről. Ennek az eljárásnak előnye, hogy 

mindig csak egyformán lehet összeszerelni. A hagyományos megoldástól eltérően a furat és 

csavarhelyek megmunkálását követően kerül sor a bemetszésre, ami korábban üregelés volt, 

ma lézersugaras „fúrás”, „furatsorozat képzés”, amit a hidraulikus működtetésű feszítő ékkel 

repesztenek szét, de már behajtott, de nem meghúzott csavarokkal, hogy a darabok párban 

maradjanak (1.25. ábra). A repesztés feltétele: a repeszthető anyag, az éles bemetszés, és a jó 

geometriájú repesztő szerszám. 

 

1.25. ábra: Bemetszés a repesztéshez [22] 

 

1.2.6 Forgattyútengelyek gyártása 

A forgattyútengely feladata, hogy a dugattyúk alternáló mozgását a hajtórúd közvetítésével 

forgómozgássá alakítsa.  

Szerkezeti kialakítása az 1.26. ábrán látható. 

 
1.26. ábra: A forgattyútengely részei [3] 

Szerkezeti kialakítása a hengerek számától és elrendezésétől függően változik a fekvő és 

forgattyú csapok száma, ill. soros vagy V elrendezéskor a forgattyú csapok egymáshoz való 

viszonya. A főcsapok közül egy a vezető csap, a tengelyirányú elmozdulás 

megakadályozására. A forgattyús tengely a motorházban kialakított csapágyakban forog. A 

tengelyt minden forgattyú után csapágyazzák. A főtengelycsapágyakat, hasonlóan 

hajtórúdcsapágyakhoz osztott kivitelben készítik. A forgattyús tengelyen a forgattyúkat 

egymáshoz képest olyan „elékelési szöggel„ elforgatva alakítják ki, hogy lehetőleg azonos 
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gyújtásszög-értékek alakuljanak ki. A főtengely kiegyensúlyozását a tengely kialakításával 

oldják meg. Nagyobb méretű ellensúly igénye esetén - utólag szerelik fel (1.26. ábra). 

A forgattyútengelyek készülhetnek egy darabból vagy több darabból (1.27. ábra), szerelt 

kivitelben. 

 
1.27. ábra: Több darabból összetett forgattyútengely részei [1] 

 

A forgattyútengely anyaga: 

 Ötvözött, nemesíthető acél. Az acél tengelyek legfontosabb ötvözői; Cr, Mo, Mn, Ni 

és V. Szakítószilárdsága Rm = 80...110 N/mm
2
, nyúlása A = 12...18%. A 

képlékenyalakítás nagy hőmérsékletén eltorzult szemcseszerkezetet kovácsolás után 

normalizálással homogenizálják, szükség szerint nemesítik (edzés és nagy 

hőmérsékletű megeresztés. A forgattyú részeket nagyoló megmunkálás előtt esetleg 

lágyítják. 

 Mikroötvözött, perlites MPS acélok (Microlegierte Perlitische Stahle); 

 Kiválásosan keményedő AFP (Ausscheidungshartende Ferritisch-Perlitische Stahle) 

növelt szilárdságú mikroötvözött acélok. Süllyesztékes kovácsolás után a „kovács 

hő”-ből szabályozott sebességgel hűtik le; 

 Gömbgrafitos öntöttvas. Nagy szilárdság (600 MPa), jó rezgéscsillaptó képesség. 

Kisebb rugalmassági együttható, kisebb szívósság; 

 Alumínium forgattyú tengely szelektíven felvitt keménybevonattal. 

 

Lehetséges előgyártmány: 

 A buga hajlításával, többlépcsős süllyesztékben kovácsolva;  

 Forgattyúk egy síkba kovácsolása, elcsavarása;  

 Több darabból állóknál részenkénti kovácsolás;  

 Öntés, általában homok formában, feszültség-mentesítve (400...500 °C-on). 
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A forgattyútengely megmunkálása 

A forgattyú tengelyek gyártását meghatározza a szerkezeti kialakítása, előgyártmánya, 

mérete, pontossági követelmények, valamint a sorozatnagyság. 

Egy átlagos követelmények szerinti gyártás jellegzetes műveletcsoportjai: 

 előrajzolás, bázisok kiszerkesztése, 

 oldalazás, központfúrás, 

 főcsapok megmunkálása, 

 forgattyú-csapok megmunkálása, 

 további műveletek, mint pl. fúrás, reteszhorony marás stb. értelemszerűen 

az egyes főbb műveletek között végezhetők, 

 szükség szerinti hőkezelés,  

 főcsapok köszörülése, 

 forgattyúcsapok köszörülése, 

 kiegyensúlyozás (pl.: a sonkákba megfelelő helyre és mélységre fúrt furatok lokális 

tömeg csökkentésével). 

A kissorozatú gyártáskor a szerszámgépre való felfogáshoz a kiinduló bázisok, mint 

középsíkok megszerkesztése meghatározza a főcsapok közös tengelyvonalát. Az így 

megszerkesztett középsíkokhoz viszonyítva előrajzoljuk a forgattyúk sugarát, a 

forgattyúcsapok tengelyvonalainak nyomát, a forgattyúkarok hosszirányú 

felezősíkját, ezután tengelyirányban bejelöljük a fő - és forgattyúcsapok tengelyre 

merőleges  szimmetria-síkjának helyzetét. Előrajzolás után azokat a 

nyomvonalakat, amelyek megmunkálási felületeket határolnak, pontozással kell 

megjelölni. A 1.28. ábra a véglapmarás és központfúrás műveletét szemlélteti. 

 
 

1.28. ábra: Véglapmarás és központfúrás (Powertrain - Forgattyústengely gyártás, szimker.hu) [18] 

 

A főcsapok esztergálása csúcsesztergán végezhető  (1.29. ábra). A rövidebb 

tengelyeket csúcsok közé fogjuk, a hosszabb tengelyeket ezenfelül több helyen 

bábbal is kitámasztjuk . 
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1.29. ábra: Főcsapok esztergálása (Powertrain - Forgattyústengely gyártás, szimker.hu) [18] 

A forgattyúcsapok esztergálásához a csúcsesztergán olyan készülék kell, amely a 

forgattyúcsapok tengelyét a gép forgástengelyébe helyezi. A forgattyúcsapok 

esztergálásakor a központon kívül mozgó tengelyrészeket ki kell egyensúlyozni. A 

csapok esztergálásához különleges hosszú, a forgattyúkarok közé benyúló késtartót kell 

használni.  

A forgattyúcsapok esztergálásával egy felfogásban munkáljuk meg a forgattyúkarok 

tengelyre merőleges oldalait is. 

A forgattyúcsapok legtermelékenyebb megmunkálási módja a körmarás (1. 30. ábra).  

 
1.30. ábra: Forgattyúcsap körmarásának vázlata (a)  fogásvétel a maróval;  

(b) a munkadarab és a maró mozgása marás közben, (c) a csapmarás befejezése [1] 

 

A karok oldalait és a forgattyúcsapot egy műveletben munkálják meg. Ugyanígy 

megmunkálhatók a fõcsapok is.  

Az ovális alakú forgattyúkarok másoló marással munkálhatók meg. A forgattyúcsapok 

marásához a szánnak másoló mozgást is kell adni. 

Nagyméretű tengelyek forgattyúcsapjait gyűrűsesztergán esztergáljuk. Ennek előnye, 

hogy a nagy tömegű munkadarab áll, a forgó és előtoló mozgást a szerszám végzi. 

A 1.31. ábrán az olajozó furatok fúrása látható.  
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1.31. ábra: Olajozó furatok fúrása. (Powertrain - Forgattyústengely gyártás, szimker.hu [18]) 

 

A kopásállóság növelésére a csapokat kérgesítik, lánggal, vagy indukciósan edzik. A 

gömbgrafitos öntöttvasból készített forgattyús tengelyek csapjainak a keménység növelését 

láng-, vagy indukciós edzéssel, gyakrabban gáznitridálással biztosítják. 

Befejező műveletként következik a köszörülés (1.32. ábra). 

 
1.32. ábra: Forgattyútengely köszörű gép [AMC] [10] 

A forgattyútengely köszörülését a nyugvócsapok köszörülésével kezdjük.  

A forgattyúcsapok köszörüléséhez (1.33. ábra) a főtengelyt a nyugvócsapokhoz viszonyítva a 

forgattyú sugarának megfelelően el kell tolni. 

Köszörüléskor a tokmányokat ellensúlyokkal ki kell egyensúlyozni (1.34., 1.35. ábra). 
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1.33. ábra: Forgattyúcsapok köszörülése [1] 

 
1.34. ábra: Nagyméretű forgattyútengely befogása forgattyúcsapok köszörüléséhez [1] 

 

 
1.35. ábra: Forgattyútengely befogása forgattyúcsapok köszörüléséhez (AMC) [10] 

 

1.2.7 Vezérműtengelyek gyártása 

A vezérműtengely feladata a szelepek nyitásának, zárásának meghatározott sorrend szerinti 

megvalósítása. Jellegzetes szerkezeti kialakítását az 1.36. és az 1.37. ábra mutatja.  
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1.36.ábra: Vezérműtengely [3] 

 
1.37. ábra: Négyhengeres motor vezérműtengelye [4] 

A vezérműtengely részei: a csapágyazott csapok, motor-hengerenkénti bütyökpár a gyújtási 

ill. befecskendezési sorrendnek megfelelően egymáshoz elfordítva. A mozgás menetét a 

bütykök alakja, helyzete határozza meg. A bütyök alakja meghatározza a motor 

teljesítményét is. 

Egyes vezérműtengelyeknél a bütyköket szerelt kivitelben készítik. Elsősorban nagy 

motorok vezértengely-bütykeit (Ganz-Jendrassik Diesel-motorok) készítik külön 

darabból, majd a kész bütyköket szegeccsel vagy valamilyen oldható kötéssel erősítik a 

tengelyre. Bár ez költségesebb kivitel, gyártása egyszerűbb. További előnye, hogy a 

motor vezérlési időpontjait (a bütykök elállítását) könnyen megváltoztathatjuk, ami a motor 

feltöltésére való átállításánál kedvező. 

A szerelt kivitel előnye, hogy egy-egy bütyök meghibásodása esetén nem kell a 

vezérműtengelyt selejtezni, a hibás bütyköt kell cserélni. 

A vezérműtengelyek igénybevétele elsősorban súrlódás a bütykök és csapok felületein, a 

bütyköknél ismétlődő ütésszerű igénybevétel és kismértékben hajlítás ill. csavarás. 

A vezérműtengelyek anyaga: 

 gömbgrafitos öntöttvas vagy temperöntvény, 

 kis széntartalmú (C10; C15) betétben edzhető acél,  

 közepes széntartalmú (C45; C55) nemesíthető ötvözött ill. kéregedzhető acél,  

 öntött acél. 

A bütykök előirt felületi keménysége HRC 55±3 ill. 58...62 HRC. A felületi réteg 

finomszemcsés martenzit, ferrit- perlites mag. Szabad cementit nem megengedett. 

Különleges felhasználási lehetőség esetén a vezérmű (bütykös) tengely alumínium ötvözetből, 

oxid kerámia bevonattal is készülhet (1.38. ábra). Tömege 1/3-a az acélénak. 
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1.38. ábra: Vezérműtengely alumíniumötvözetből, oxid kerámia bevonattal [ ] 

 

Műveleti sorrend: 

 Az acél vezérműtengelyeket rendszerint süllyesztékben kovácsolják. Készülhet öntéssel 

is, több esetben a furatot is öntéskor alakítják ki, 

 Megmunkálás,  

o Oldalazás, központfúrás, 

o Csapágyhelyek esztergálása, 

o Bütykök megmunkálása másolóesztergán, vagy mintadarab szerint, további lehetőség 

másolómarással való megmunkálás,  

 Hőkezelés (cementálás, edzés ill. nemesítés, vagy indukciós edzés, kéregedzés),  

o Csapágyhelyek köszörülése, bütykök „mesterbütyök szerint” készreköszörülése, 

 Minőség-ellenőrzés. 

 

1.2.8 Hengerfej gyártása 

A hengerfej felülről zárja le a motor hengerterét. Rendkívül bonyolult öntvény, mivel benne 

foglalnak helyet a szelepek, a szívó és kipufogó csatorna, a hűtővízkamra, a porlasztó és az 

előkamra (1.39. ábra). Kialakítása tartalmazza az égéstér egy részét.  

 

 
1.39. ábra: A hengerfej keresztmetszete: 1. víztér; 2. szelepülés; 3. gyújtógyertya; 4. tisztítónyílás;  

5. szelepvezeték helye; 6. szelepcsatorna [4] 

 

A hengerfej kialakítása függ a motor jellegétől, pl. dízelmotor, benzinmotor (félgömbalakú, 

háztetőformájú). Nagyteljesítményű dízelmotoroknál a nagy kompresszió-végnyomás miatt 

leginkább lapos hengerfejet használnak. 

Ottó-motorok hengerfeje egy darabból készül, az összes hengert lezárja. (1.40. ábra) 
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1.40. ábra: Négyhengeres kétvezérmű tengelyes Ottó-motor hengerfeje  

 

Dízelmotorok esetében hengerenként egyedülálló, vagy páronként egybe készülnek a 

hengerfejek. A különálló hengerfejek előnye, hogy meghibásodáskor csak azt a hengerfejet 

kell leszerelni, amelyik hengernél javítani kell. Hátrányuk viszont, hogy a rajtuk 

keresztülvezető hűtővízcsatornák szűkebbek. 

 

A hengerfej anyaga 

A hengerfej anyaga öntöttvas vagy könnyűfémötvözet. A könnyűfémet kis fajsúlya mellett főként jó 

hővezető-képessége miatt használják. 

A könnyűfém hengerfej hátránya a nagy hőtágulás, amely az öntöttvasénak kb. 2,5-szerese. 

Az ilyen hengerfejnél általában több hengerfej-lefogó csavar van, s amíg öntöttvas 

hengerfejnél két sor csavart találunk, a könnyűfém hengerfejnél hármat. 

A hengerfej megmunkálása. 

Az 1.41. ábra a hengerfej megmunkálásának műveleteit, illetve szerszámait mutatja. 
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1.41. ábra: Hengerfej megmunkálás szerszámai [15] 

A hengerfej megmunkálandó felületei közül a hengertömb felületére felfekvő síkfelület és a 

szeleprendszer felületei (szelepvezető, szelepülés) igényelnek jelentős pontosságot. A 

hengerfej síkfelületének a síktól mért eltérése általában nem haladhatja meg az 0,05 mm-t. A 

felület megmunkálása homlokmarással (1.42. ábra) vagy öntöttvas hengerfejek esetében 

köszörüléssel végezhető.  

 
1.42. ábra: A hengerfej síkfelületének megmunkálásakor használt szerszám [15] 

 

A szelepfészek kialakítható a hengerfej azonos anyagából, vagy betétgyűrű beépítésével. Ha a 

szelepülést betétgyűrűben alakítják ki, annak anyaga ötvözött vasöntvény, különlegesen 

ötvözött acél. Az ötvözők króm, nikkel, molibdén és volfrám.  
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A szelepülés megmunkálása során először a szelepvezeték furatát kell megmunkálni. A 

szelepvezeték is kialakítható a hengerfejben vagy persely beépítésével. A szelepülék és a 

szelepvezető egytengelyűségének megvalósítása érdekében maráskor vagy köszörüléskor a 

szerszámot a szelepvezető furatával kell megvezetni. Az 1.43. ábrán látható szerszám 

egyszerre munkálja meg a szelepvezetéket és a szelepüléket. 

 

 
1.43. ábra: Szelepülés megmunkálása [15]  

 

1.3 Járműjavítás folyamata, javítási technológiák 
 

Javító és fenntartó ipar feladata a termelés ellátásához, a forgalom lebonyolításához szükséges 

megfelelő mennyiségű üzemképes gépek és járművek biztosítása. Ennek keretében el kell 

végezni a gépek és járművek meghatározott rendszer szerinti vizsgálatát, javítását, a 

váratlanul bekövetkező és a balesetes meghibásodások kijavítását, valamint a szükséges 

korszerűsítéseket. A feladatok növekedése, a járművek szerkezeti korszerűsítése, a 

karbantartási igények kielégítése elkerülhetetlenné teszik gazdaságos új technológiák 

alkalmazását, a javítás folyamatának, rendszerének korszerűsítését, a szervezettség javítását, a 

vezetés színvonalának emelését. 

A javítás feladata az üzemképesség, az előírt megbízhatósági szint helyreállítása. 

A javítás végezhető váratlanul bekövetkező meghibásodáskor hibaelhárítás jelleggel vagy a 

tervszerű javítás keretében a ciklusrend előírásai szerint, ill. a diagnosztikai vizsgálat alapján 

a műszaki állapottól függően. A javítás során a meghibásodott alkatrészeket javítják, felújítják 

vagy kicserélik. 

Általánosságban háromfajta javítást különböztetünk meg: 

 Váratlanul bekövetkező meghibásodás miatti javítás, az ún. szükségszerinti javítás, 

amelyet meghibásodáskor azonnal elvégeznek, és csak a meghibásodott rész 

helyreállítására vonatkozik. 

 Az általános javítás, mint tervszerű javítás a gép, jármű üzemképességének, ill. 

megbízhatóságának az eredetihez hasonló szintű visszaállítását jelenti. 
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 A  felújításkor teljes  rekonstrukciót  végeznek, amely eredményeként  az  új  gép,  jármű  

műszaki  színvonalát igyekeznek elérni. A felújítás keretében gyakran korszerűsítést is 

végeznek. 

A következőkben egy nagyjavítás technológiai folyamatát tekintjük át. A járműjavítás 

nagyvonalú, a járművekre általában jellemző technológiai folyamatát az 1.44. ábra 

szemlélteti. A javítás technológiai folyamatának kialakításakor természetesen a járműveknek 

a szerkezeti kialakítását, sajátosságát, anyagjellemzőit is figyelembe kell venni. 

 

 
1.44. ábra: Egy jellegzetes járműjavítási folyamat 

A javítás főfolyamatának tekintjük a jármű beérkezésétől a külső tisztítást, a szétszerelést,  

az alváz, szekrényváz javítását, összeszerelést, a végellenőrzést és átadást.  
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A járműveket a javító üzembe való beérkezéskor az átvétel alkalmával átvizsgálják, 

jegyzőkönyvben rögzítik a nagyobb sérüléseket, az esetleg hiányzó egységeket, tartozékokat, 

vagy a járművel beérkezett külön tartozékokat. 

A járműveket szétszerelés előtt külső tisztításnak vetik alá. A jármű szétszerelése alatt a 

fődarabok, részegységek leszerelését, kikötését értjük. Ezt követi a folyamatban a 

vázszerkezet további tisztítása, hibafelvétele, kimérése és a szükséges javítások elvégzése.  

A fődarabok, részegységek, alkatrészek javítása külön műhelyrészekben, 

mellékfolyamatokként szervezhetők meg.  

Ezzel párhuzamosan a részegységek javításának műveletei: a külső tisztítás, szétszerelés, 

alkatrészmosás, hibafelvétel, összeszerelés. Az összeszerelés után a fontosabb fődarabokat 

bejáratják, próbapadon ellenőrzik (funkció próba). 

Az időközben kijavított alvázra felszerelik a fődarabokat, bekötik a futóművet. Alapos 

minőségellenőrzés után festik, fényezik a járműveket, majd a végellenőrzés után átadják azt 

az üzemeltetőnek. 

A fentiek alapján a járműjavítás főbb tevékenységei (1.45. ábra): szerelés (szét-és 

összeszerelés), alkatrészek javítása, felújítása, tisztítás, korrózió-védelem (festés, fényezés). 

 

 
1.45. ábra: Egy autóbusz főjavítás hálóterve 

 

1.3.1 Motorház (motorblokk) javítása 

 

A motorblokk lehetséges meghibásodása a csapágyfészkek (1.46. ábra) és a hengerfuratok 

kopása, valamint a síkfelületek sérülése, alakváltozása, vetemedése. Általában rendkívüli 

sérülés estén előfordul repedés, törés (pl. hűtővíz fagyása esetén). 
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1.46. ábra: Főtengely csapágyfészkek          

 

A főtengely csapágyfészkek furatainak kopása, a csapágyperselyek lazulása következtében 

egytengelyűségi és alakváltozási hibák fordulnak elő. 

 

A nyugvócsapágy fészkek ovalitása és kúpossága alakváltozás vagy helytelen megmunkálás 

következménye. Ez egyrészt okozhatja a csapágyak elfordulását a fészekben. Másrészt a 

csapágy és a fészek közötti hézaggal csökken a hőelvezetés, ami rendellenes csapágy 

meghibásodáshoz vezethet. 

Az ovalitást mérőórás furatmérővel ellenőrizzük, azonos sík két egymásra merőleges 

átmérőjének mérésével. A kúposság ellenőrzésekor ugyanezt a mérést a csapágyhely 

palástjának másik síkjában is elvégezzük.  

Az egytengelyűség kimérése végezhető mechanikus kiméréssel vagy optikai méréssel. 

A mechanikai kimérés eszközei a mérőrúd és 3 db mérőgyűrű.  

A mérőrúd és a gyűrűk furatai között a következő illeszkedési értékeket kell biztosítani: 

- 1. sz. gyűrűnél a furat és a csap illesztése H8/h7 legyen 

- 2. sz. gyűrűnél a furat és a csap között a játék 0,1 mm legyen 

- 3. sz. gyűrűnél a furat és a csap között a játék 0,05 mm legyen  

 

A mechanikus kimérés folyamata: 

 Az ellenőrzés először a két szélső nyugvócsapágy fészek között végzendő el.  

 A vezérmű meghajtás oldali csapágyfészekbe az 1. sz. mérőgyűrűt, a lendkerék oldali 

csapágyfészekbe pedig a 2. sz. mérőgyűrűt helyezzük be, majd a csapágyfedeleket 

csavarozzuk a mérőgyűrűbe. 

 A mérőrudat az 1. sz. gyűrűn keresztül toljuk a 2. sz. gyűrűbe. Ha ezt akadálytalanul el 

tudjuk végezni, akkor a csapágyfészkek középvonalainak egytengelyűségének eltérése 

max. 0,05 mm lehet, ami egyben még megengedett érték. Ellenkező esetben az eltérés 

nagyobb, amit forgácsolással kell helyre állítani.  

 Hasonlóan kell elvégezni a két egymás melletti csapágyfészek egytengelyűségének 

ellenőrzését is.  

 Az ellenőrzést a 1. sz. és a 3. sz. mérőgyűrűvel és a mérőrúddal végezzük. 

 Az egymás melletti fészkeknél az egytengelyűség eltérése megengedett értéke:  

0,025 mm. 
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Optikai kimérés 

Optikai kiméréssel a motorblokk főcsapágy furatainak és a vezérműtengely furatainak 

egytengelyűsége ellenőrizhető. Az optikai kimérő berendezés vázlata az 1.47. ábrán látható. 

Korszerű megoldás a lézeres kimérés. 

 

 
1.47. ábra: Optikai kimérő berendezés beállítása méréshez [4]. 

 

 
1.48. ábra: Mérőprizma [4] 

 

Az optikai kimérés folyamata: 

 Megvilágító berendezés felállítása; 

 Utolsó csapágyfuratba vonalas céljel (1.48. ábra) behelyezése; 

 Első furatba szektoros céljel behelyezése mérőprizmákkal együtt, 

 Megvilágító berendezés céljel közepére való központosítása; 

 Szintezőtávcső szabályozása az első és utolsó furatközepek által alkotott tengelyhez 

(több lépésben); 

 Az egytengelyűségi értékek mérésére a szektoros céljelet a mérőprizmákkal együtt 

minden közbenső csapágyfuratba behelyezzük. Így megkapjuk a fészekfuratok 

egytengelyűségi eltéréseit. 
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A bázisnak használt síkfelület ellenőrzése. 

 

A hengertömböt a hengerfej felfekvő felületével az ellenőrző lapra helyezzük. A két szélső 

csapágyfészekbe szorítjuk a mérőgyűrűket. A mérőrudat a mérőgyűrűk furatába toljuk 

(előfeltétel, hogy a fészkek egytengelyűek legyenek!).  

Ha a hengerfej felfekvő felülete nem pontos, akkor úgy kell alátétezni a hengertömböt, hogy a 

mérőrúd párhuzamos legyen az ellenőrző lappal 

Ezután végigvezetve a mérőórát, ellenőrizhető a bázisnak használt felület (olajteknő felfekvő 

felülete). Ha a bázisfelület nem párhuzamos a középvonallal, akkor forgácsolással helyre kell 

állítani a párhuzamosságot. 

Méretpontosság, alakhelyesség helyreállítása. 

A síkfelületek síktól való eltérését marással állítjuk helyre. A nyugvócsapágy fészkek 

egytengelyűségét, azok ovalitását, kúposságát, viszonylag kis fogásmélységgel, vízszintes 

orsójú finomfúrógépen (un. vonalfúrógépen) állíthatjuk helyre (1.49. ábra). A vezérmű hajtás 

oldali csapágyfészket ajánlatos bázisnak tekinteni.  

 

 
1.49. ábra: Vonalfúrógép (AMC) [10]  

 

A forgácsoló-gép asztalára a hengertömböt úgy kell felfogni és kihézagolni, hogy a 

csapágyfészkek középvonalával párhuzamos megmunkálási felületet állítsunk elő. 

Anyagfolytonossági hibák javítása. 

Repedt, törött hengertömb javítása az anyagától függően általában hegesztéssel javítható.  

Szürkeöntvény esetén a repedés helyétől, annak hozzáférhetőségétől függően „hideg” 

hegesztéssel, vagy meleghegesztéssel javítható. A hideghegesztést kézi ívhegesztéssel, 

nikkelbázisú elektródával végezzük. Meleghegesztés lehetséges a motorblokk 600…700 °C-

ra való felmelegítésével, kézi gázhegesztéssel, vagy villamos ívhegesztéssel. A hegesztést 

lassú hűtés követi. 

Alumínium ötvözetű motorblokk esetén a repedés argon védőgázas ívhegesztéssel javítható. 

A nem teherhordó keresztmetszetekben kétkomponensű epoxigyanta bázisú ragasztást is 

alkalmazhatunk 

Nagymérvű, többirányú repedés esetén, mint pl. hűtővíz fagyás következménye, a sérült rész 

kivágásával, foltozással javítható. A sérült rész kivágását és a folt beillesztését követően a 

hegesztés a megadott sorrend szerint kézi lánghegesztéssel, 650…750 °C-on öntöttvas 

pálcával, bórax felhasználásával, gázdús lánggal végezhető. 
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Al hengertömb kitörött részének javítása látható az 1.50. ábrán. Beillesztett folt rögzítése fűző 

varrattal történik. A hegesztést 200 °C-ra való előmelegítést követően D=5 mm-es AlSi 

elektródával végzik. Fontos az 1.50. ábrán nyilakkal jelölt hegesztési sorrend betartása. 

 

 
1.50 ábra: Csepel D-413 Al hengertömb kitörött oldalának javítása [17] 

 

Többirányú repedés javítását mutatja az 1.51. ábra, hegesztett acél forgattyúházon (vasúti 

dízelmotor). 

 
1.51. ábra: Többirányú repedés javítása [17] 

1.3.2 Hengerfuratok javítása 

A hengerfuratok többek között a forgattyúház (hengertömb, motorblokk) részei.  

A hengerfuratok hibája elsősorban kopás. A kopást több síkban és egymásra merőlegesen 

mérőórás furatmérővel mérik. 

A kopás jellemzői: a hosszmetszetben megközelítőleg hordóalak (hűtés, por, olajhiány), a  

hengerfurat keresztmetszetében kissé asszimetrikusan ovális alak. A hajtórúd mozgási 

síkjában a kopás nagyobb azon az oldalon, amely égési ütemben támasztja a dugattyút. A 

megengedhető legnagyobb kopás az átmérő függvényében 0,04…0,3 mm. 

Korróziós sérüléseket főként az égéstermékekben jelenlevő széndioxid és vízgőz jelenléte 

okoz. A kénsav és az esetleg jelenlévő egyéb savak a hengerfal kémiai és elektrokémiai 

korrózióját okozzák. 

A hengerfurat hibáinak helyreállítása furatesztergálással és honolással végezhető. 

Hengerfúrás. A hengert a hengerfúrógépen (1.52. ábra) a szerszámgép főorsójába befogott 

központosító tüskével vagy mérőórás központosítóval központosítják. A furatesztergálást 

fúrórúdba fogott keményfémlapkás vagy gyémántkéssel végzik. 
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1.52. ábra: Hengerfúrógép. Forrás: AMC [10]  

 

Honolás.  

A honolás szerszáma a megmunkálandó furat átmérőjével közel azonos hengeres test. A 

hengeres szerszámtestre köszörű hasábokat rögzítenek, amelyeket mechanikusan (rugó, kúpos 

elem) vagy hidraulikusan szorítják a henger felületére. A szerszámot a finomfúrással 

előmunkált furat vezeti és a forgómozgás mellett tengelyirányú alternáló mozgást is végez 

(sebesség 60…75 m/min, ill. 10…15 m/min). A honolás jellegzetes mozgásainak 

következtében a szemcsék nyomai keresztirányú rajzolatot eredményeznek. 

A honolás műveletei: 

Előhonolás: 40…50 μm anyag leforgácsolása,  

Középhonolás, az anyagleválasztás: 10…20 μm,  

Készre honolás, az előírt méret és felületi minőség eléréséig. 

Hűtő-kenő folyadéknak vízalapú emulziót vagy petróleumot használnak. 

1.3.3 Hengerfej javítása 

A hengerfej koromtól, vízkőtől való tisztítása után szemrevételezéssel megállapíthatjuk a 

durva hibákat, repedést, törést, síkfelület vetemedését. A repedések, törések oka elsősorban a 

rosszul hűtött helyeken jelenik meg, pl. vízkőlerakódás helyén, a szelepülések gátján. A 

vetemedés oka lehet az egyenlőtlen hengerfejcsavarok meghúzása. A törött hengerfejet 

selejtezni kell, kivéve a javítható gátrepedés esetén. 

A szemmel észre nem vehető repedéseket gázolajjal, petróleummal vagy vízzel való 

0,4...0,6 MPa nyomással ellenőrizzük. 

A hengerfej alakváltozását, vetemedését a hengerállvány felfekvő felülethez hasonlóan 

vizsgáljuk. Polírozott mérőlapra helyezzük, majd a lap és a hengerfej felfekvő felület közötti 

hézagot hézagmérővel mérjük. Ha a síktól mért eltérés a 0,05 mm-t meghaladja, a hengerfej 

felfekvő felületét síkba kell munkálni, köszörülni, vagy marni. 

 

További sérülés a szeleptányér és a hengerfejben kialakított szelepülés ütközéséből adódó 

koptatás, mechanikus igénybevétel. A szelepfészek kopását, alakváltozását a szelepvezetőbe 
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illesztett peremes csapra erősített, elforgatható mikrométer mérőóra tapintójának körbe-

forgatásával mérjük (1.53. ábra). A szelepfészek a kör alaktól legfeljebb 0,03 mm-t térhet el. 

Ennél nagyobb hiba esetén a szelepfészket fel kell újítani.  

 

 
1.53. ábra: Szelepfészek kopásának mérése  [8] 

 

A kopott szelepfészek felújításának módja attól függ, hogy a szelepfészek a hengerállvánnyal 

azonos anyagból készült-e, vagy betétben alakították-e ki. Ha a hengerállvány anyagából 

alakították ki, akkor felrakó hegesztéssel javítjuk. A rézsűsen vagy sarkosan kimunkált 

szelepülés helyébe a hengerfej anyagával azonos anyagból öntött csonka kúp alakú, furatos 

gyűrűt helyeznek (1.54. (a) ábra). A kúpos gyűrű kiálló részét hevítve a hengerfej anyagával 

összeömlesztik (1.54. (b) ábra). 
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1.54. ábra: Szelepfészek hegesztése: (a) kimunkált szelepfészek; (b) hegesztési varrat  [8] 

 

Ha a szelepkamrák közötti gát repedt (1.55. ábra), ezt is a kúpos gyűrű ömledékével 

hegesztik.  

 

 
1.55. ábra: Gátrepedés [17] 

 

 

Ha a szelepülést betétgyűrűben alakítják ki, annak anyaga ötvözött vasöntvény, különlegesen 

ötvözött acél. A betétgyűrű a hengerfejbe sajtoló illesztéssel illeszkedik, ezért a hengerfej 

anyagától függően 0,015..0,025 mm túlfedéssel készül, mélyhűtéssel, sajtolással szereljük a 

fészekbe (1.56. ábra). 

 
1.56. ábra: Betétgyűrű és a szelepülés szögei [8]  

 

A szelepfészek kúpos zárófelületét marással és csiszolással újítjuk fel.  

A szelepülés és a szelepvezető egytengelyűségének megvalósítása érdekében maráskor vagy 

köszörüléskor a szerszámot a szelepvezető furatával kell megvezetni. Ezért a szelepfészek 
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felújítása előtt ellenőrizni kell a szelepvezető furatát. Amennyiben a szelepvezetést a 

hengerfej anyagában alakították ki, akkor azt dörzsárral szabályozni kell. Perselyes 

megoldáskor a szelepvezeték perselyt cserélni kell. A persely furatát a besajtolás után kell 

dörzsárral a végleges méretre szabályozni. 

A kopott, karcolt, bemart szelepülést háromféle kúpszögű (45°, 15° és 75°) kézi vagy gépi 

hajtású szelepülés-maróval marjuk, ill. köszörüljük A szelepülés és a szelepvezető 

egytengelyűségének megvalósítása érdekében maráskor vagy köszörüléskor a szerszámot 

(csaposmaró vagy csapos köszörű) a szelepvezető furatával kell megvezetni. Végül a 

szelepülést a szeleppel összecsiszoljuk.  

A hegesztett hengerfejet minden esetben nyomáspróbának kell alávetni és az esetleges 

alakváltozását ellenőrizni kell. 

A felújított hengerfej szelepeit „petróleum” próbával vagy levegőnyomással ellenőrizzük. 

1.3.4 Forgattyútengelyek javítása 

A forgattyústengelyek hibáit, annak okait és a javítás módszerét az 1.1. táblázat mutatja be. 
 

1.1. táblázat: Forgattyútengely meghibásodásai  

 

 
 

A meghibásodások okai 

 A repedés, törés oka lehet: helytelen hőkezelés, anyaghiba, a csapok nem megfelelő 

lekerekítése és annak helytelen megmunkálása (érdesség) ill. kiegyensúlyozatlanság, 

hajlító ill. csavaró igénybevétel. 

 A forgattyútengely csapjai az egyenetlen terhelés miatt nem szabályosan - általában 

oválissá, kúpossá - kopnak. A kopást a kenési rendszer nagymértékben befolyásolja. 

Kenési hiány berágódást okoz. 

 A forgattyútengely a hajlítónyomaték ill. a kiegyensúlyozatlanság miatt elgörbülhet. A 

megengedettnél nagyobb csavaró igény-bevétel következménye az elcsavarodás.  
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Az 1.57. ábrán a fekvőcsap fáradásos törés felülete és egy másik főcsap lekerekítéséből 

kiinduló repedés látható (1.58. ábra). 

 

 

 
1.57 ábra: Fáradásos törés 

 

 
1.58 ábra: Lekerekítésből kiinduló repedés (a piros nyilak jelölik) 

 

A hibafelvétel során észlelt repedések, és a csapok durva berágódása esetén a 

forgattyútengelyeket selejtezni kell. 

A kopott tengelycsapok alakhelyességét, felületi minőségét méretlépcsőre való megmunkálással, 

köszörüléssel (általában 4*0,25 mm) állítjuk helyre. Ilyenkor a méretlépcsőnek megfelelő 

túlméretes csapágy szükséges. 

Köszörüléskor a felfogás pontossága miatt a központfuratokat ellenőrizik, szabályozzák. 

Köszörülés után alapos tisztítás szükséges, különösen az olajozó furatoknál. 
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Durva felületi hiba, nagyobb méretcsökkenés esetén a forgattyús tengelyek csapjai 

anyaghozzáadással is felújíthatók. A felújítás a tengelycsap méretétől és az elhasználódás 

mértékétől függően lehet: krómozás, felrakó hegesztés vagy termikus szórás. 

A réteg felvitel után méretre való megmunkálás következik. 
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2. Járműgyártási szerszámok tervezési, 

gyártási, élezési jellemzői (Dr. Takács János) 

2.1 Alakos kések jellegzetességei 

Az esztergálási feladatok nagyobb része, a kereskedelmi forgalomban kapható többnyire 

váltólapkás szerszámokkal megoldható. A bonyolult geometriájú felületekhez a kések pályán 

mozgatását CNC hajtásokkal biztosítják. Vannak olyan tömeggyártási feladatok, ahol azonban 

azonos alaku felületeket kell megmunkálni, ezekhez a munkadarab geometriának megfelelően 

tervezett alakos szerszámokat kell tervezni és legyártani. Ha az alkatrészen a megmunkált 

felület olyan, hogy a megmunkálásnak mind közbenső, mind végső fázisában akár 

forgácsolási felületként is elképzelhető, akkor alakos szerszámmal dolgozunk (2.1.1. ábra). 

Egyélű alakos szerszámoknál, vagyis az alakos késeknél, többnyire nem értelmezhető a fő- és 

mellékél, itt a forgácsolóél alakos. Az előtolómozgás irányára merőleges helyzetű élszakaszt 

"fejél"-nek, a többi élszakaszt pedig oldalélnek, vagy profilélnek szokás nevezni (2.1.1. ábra). 

 

 

 
 

 
2.1.1. ábra: Az alakos kések jellegzetes kialakítása (Forrás: Káldos et al. [1]) 

 

 

Alakos kések jellemzői: 

- bonyolult él (több egyenes szakaszból, egyenes és görbe szakaszokból, vagy tisztán görbe 

szakaszokból áll), 

- egyszerű mozgás, 

- főként nagysorozatgyártásban használják őket, 

- elsősorban kisméretű alkatrészek forgácsolásánál (ugyanis a fogásban levő élvonalhossz 

korlátoz), 

 alakadó információk a szerszámban: rövid megmunkálási idők, 

 kis méretszóródás (automatákon), 

 nagy utánélezési tartalék. 
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Alakos kések fajtái, használatuk szerint: 

A) Prizmatikus hasábfelületekhez 

 többnyire hasábos kések, gyaluló mozgást végeznek. 

B) Alakos forgásfelületekhez  

 Geometriai alakzatuk szerint: hasábos kések, vagy körkések. 

 Munkadarab-szerszám relatív helyzete szerint (2.1.2. ábra): 

 radiális elhelyezésű,  

 tangenciális elhelyezésű.  

 A szerszámnak a munkadarabhoz viszonyított mozgása szerint (2.1.2. ábra): 

 radiális irányban működtetett,  

 tangenciális irányban működtetett.  

C) Alakos kések csavarfelületekhez  

Lehetnek: 

 hasábos kések, 

 körkések, 

 forgácsmegosztással dolgozók, 

 fésüskések: egyenes vagy ferde (hasábos, 

 gyűrűs vagy menetes (körkés), 

 szereltek (több fésüskés) pl. menetvágó fejek. 

 

 
 

2.1.2. ábra: Hasábos alakos kések elhelyezési és működtetés lehetőségei (Forrás: Káldos et al. [1]) 

 

 

 Az élszögek kialakításánál fontos gyakorlati elv: τ ≈ 0° helyzetű élszakaszokat kerülni kell 

(2.1.3. ábra).  
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2.1.3. ábra: Alakos kések mellékél elhelyezési megoldásai a τ ≈ 0° elkerülésére, lehetőleg α > 0° hátszöget bizto-

sítsunk minden élszakaszon (Forrás: Káldos et al. [1]) 

 

Lehetőleg α > 0° hátszöget biztosítsunk minden élszakaszon. A 2.1.4. a. ábrán "A" pont 

környezetében α = 0, ezért választhatunk ferde előtolási irányt (2.1.4. b. ábra), vagy radiális 

előtolás mellett, legyen a hátramunkálás ferde irányú, ezt szemlélteti a 2.1.4. c. ábra. 

 

 
2.1.4. ábra: Az alakos beszúrásnál elkerülendő az α = 0° hátszög (Forrás: Káldos et al. [1]) 

 

A hasábos kések tervezésekor az adott munkadarab legyártandó profilja alapján, a 

megmunkáláshoz ajánlásokból (irodalomból, korábbi tapasztalatból) választott élszögek 

figyelembevételével kell a szerszám gyártási szelvény méreteit meghatározni. A rajzon: 

 m: a munkadarab szelvénye, 

 m": a körkés gyártási szelvénye. 
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2.1.5. ábra: Hasábos gyalukés gyártási szelvényének meghatározása (Forrás: Káldos et al. [1]) 
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A szélességi méretek (b-irányúak) a munkadarabon és késnél is változatlanok, így a gyártási 

szelvény kiszerkeszthető. 
 

A hasábos kések mellett gyakran használnak  körkéseket is. 

Trapéz szelvényű horony beszúrására alkalmas γf > 0º homlokszögű körkést szemléltet a  

2.1.6. ábra. Feltüntettük a rajzon, hogy mely szelvények szerepelnek a profiltorzulási 

számításokban. A munkadarab rajon adott az m profil mélység irányú méret, ebből kell 

meghatározni a kés homloklapján az m’ méretet, majd végül a szerszám legyártásához 

szükséges m” tengelymetszeti méretet kell meghatározni. Az ábrán a következő jelölések 

vannak berajzolva: 

 m: a munkadarab szelvénye, 

 m": a körkés gyártási szelvénye, 

 m': a körkés ellenőrzési szelvénye,  

amely szelvényméretek között γf > 0º esetén fennáll: m" < m < m'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.6. ábra: A körkés jellemző meghatározandó méretei a szerszám legyártásához 

 (Forrás: Káldos et al. [1]) 
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2.2 A marószerszámok jellegzetességei 
 

A marószerszámok jellemzően szabályosan több élű szerszámok. A szerszámok készülhetnek 

monolit (azonos anyagú: gyorsacél, keményfém- mindkettő bevonatoltan is), forrasztott élű 

keményfém és váltóélű kialakítással. 

Geometriailag sík és alakos felületek (egyenes alkotójú, csavar- és szoborszerű felületek) 

megmunkálására is alkalmasak lehetnek. A szoborszerű felületekhez leggyakrabban gömb 

végű marókat használnak és a szoborfelület leképezését a CNC hajtások biztosítják. Az 

egyszerűbb, egyenes előtolású gépeken, rendszerint bonyolultabb geometriájú szerszámokat 

használnak.  

A monolit szerszámok kialakítása jellemzően martfogú és hátramunkált fogú. A martfogú 

szerszámok olcsóbbak, egyszerűbben gyárthatók, élezésük általában a hátfelületen történik 

(változik az átmérő és esetleg a profil is). Az alakos felületek (pl.: fogazatok, kötött alakú 

hornyok) alakhű megmunkálására jellemzően hátramunkált (hátraesztergált, hátraköszörült) 

marókat használnak, amelyeket a homlokfelületükön szokás élezni, élezés után kis mértékben 

változik a maróátmérő, de a profil, amelyet megmunkál, alaktartóan megmarad.  

Váltólapkás szerszámokat ritkábban használnak alakos felületek megmunkálására, mert 

viszonylag nehéz a váltólapkák megfelelő alakú és pontosságú legyártása, viszonylag drága 

lehet így a szerszám. (Ezen a területen a fejlesztések gyorsüteműek.) 

A monolit marószerszámok köszörülése, élezése igényes művelet, gyakran nagy szakértelmet, 

drága gépeket igényel. 

A következőkben a szerszámok egyes kialakítási, üzemeltetési, gyártási és élezési 

jellegzetességeit foglaljuk össze. 

 

2.2.1 A homlokmarás szerszámozási jellegzetességei 

 

A homlokmarás, a síkfelületek megmunkálásának egyik leggyakoribb eljárása, a motor és 

váltó gyártásban az egyik legjellegzetesebb technológia (hengerfej, motorblokk, osztósíkok 

stb.). A forgácsolási körülmények (szerszám, szerszámgép, befogás, forgácsolási jellemzők 

stb.) meghatározó szerepet játszanak a megmunkálás gazdaságosságában és pontosságában, a 

megmunkált felület érdességében. 

A járműiparban használatos korszerű homlokmarók szerelt, váltólapkás szerszámok. A lapkák 

futáspontossága, radiális és axiális ütétése, befolyásolja az egy lapkára jutó forgács-
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vastagságot, ezáltal az élterhelést. Ezen keresztül befolyásolja az erőváltozás dinamikáját és 

az egyes élek éltartamát. A leghamarabb tönkremenő lapka viszont behatárolja a marófej 

használhatósági idejét, mivel a lapkákat csak együtt van értelme cserélni. 

Az előzőekben meghatározottak megkövetelik a marók konstrukciójának és gyártásának 

fokozott pontosságát. 

A marólapkák alapvetően különböznek az esztergalapkáktól: 

- szigorúbb tűréssel készülnek (felületük köszörült, leppelt), 

- anyagminőségük a dinamikus igénybevételhez igazodó, 

- csúcskialakításuk általában ún. fazettás, a mart felület érdességének csökkentése érdekében. 

A marólapkák kialakítása ezért eltér a többi váltólapka kialakításától, mert általános, hogy 

köszörült (leppelt) és geometriailag fazattás lapkákat használnak.  

A lapkatartó fészkek kialakítása, gyártása pedig úgy van megtervezve, hogy mérettűréseiben 

válogatott (tehát egymástól szinte méreteltérés nélküli) mesterlapkák segítségével, a 

mesterlapka éléhez illesztett felfekvést választanak a lapkatartó későbbi bázisfelületeinek 

köszörüléséhez. Ezel a módszerrrel a marófej test, a lapkatartó és a lapka tűrését együttesen is 

néhány század miliméteren belül tartják. 

  

2.2.2 Váltólapkás marófejek 

Két fő típusuk ismeretes: a síkmarófejek (2.2.1.a. ábra) és a sarokmarófejek (2.2.1.b. ábra). 

Mindkét marófejtípuson belül megkülönböztetünk ún. pozitív és negatív marófejet. Utóbbi 

elnevezést a tengelyirányú homlokszög (γp) jellege határozza meg. (Ld: 2.2.1.c. és 2.2.1.d. 

ábrák).  

 

 

 
 

2.2.1. ábra: Váltólapkás homlokmarók: a) síkmarófej; b) sarokmarófej; c) pozitív marófej; 

d) negatív marófej (Forrás: Káldos et al. [1]) 

 

 

A marófejben a lapkák olyan fészkekben kerülnek beépítésre, ahol a lapka három pontos 

tájolása, felfektetése biztosított. Ennek elvi megoldását mutatja be a 2.2.2. ábra. 
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2.2.2. ábra: Egy jellemző váltólapkás marófej élgeometriája (κ= 75°) és a) a lapkák tájolása, 

b) pozitív marófej, c) negatív marófej ridegebb lapkaanyagokhoz. ( Forrás: Lukovics, Tündik [4]) 

 

A köszörült maróknál a gyártási tűrések viszonylag kis ütéssel valósítják meg a fogak 

futáspontosságát. A váltólapkás marófejben a lapkák ütését a fej illesztő felületei, a 

lapkafészek méretszórása és a lapkák méretszórása eredőjeként kapjuk. A 2.2.3. ábra az 

axiális ütés mérését szemlélteti. 

 
2.2.3. ábra: Marófej homlokoldali ütésellenőrzési vázlata (Forrás: Lukovics, Tündik [4]) 

 

 

A marólapkák egymáshoz képesti elhelyezkedésének hatását vizsgáljuk meg egy z=4, 

négyfogú, κ=90° fő él elhelyezkedési szögű modellen. Vegyük alapul, hogy a fogankénti 

előtolás fz=0,04 mm/fog, és válasszuk úgy meg a lapkák ütését, hogy egyik lapka pontos, a 

második radiális ütése Δr2=+0,02 mm, a harmadik Δr3=-0,02 mm, míg a negyedik egy 
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közbenső helyzetben van. Az axiális ütéseket is a példa kedvéért a valóságnak megfelelően 

+/- értékeken variáljuk a 2.2.4. ábra szerint. 

 

 
 

2.2.4. ábra: A marólapkák ütésének hatása az egy fordulaton belül leválasztott forgács vastagságára 

 és a megmunkált felület elméleti érdességére 

 

 

A felület érdesség javítása megvalósítható a lapkák fazettás kialakításával. A fazetta mentén 

az él belesimul a megmunkált felületbe. A fazetta B-szélességét úgy célszerű kialakítani, hogy 

nagyobb legyen az egy fordulatra jutó előtolásnál. 

 

B> fz•z 

 

Az ilyen fazettás lapkákkal szerelt marófej jó, kis édességű, sík felületet fog kialakítani, mivel 

bármelyik lapka, vagy a fészek nem teljesen pontos, akkor is lesz legalább egy olyan lapka, 

ami axiálisan legjobban kitér, és akkor ez a lapka fogja a felület megmunkálási síkját 

kialakítani. A pozitív lapkák (szerszám a kézben rendszerben van α=11° hátszögük) a fazetta 

kialakításán túl homloklefenéssel is rendelkeznek, azért, hogy a dinamikus erőhatások a lapka 

anyagában inkább nyomó feszültségeket keltsenek, ez látható a 2.2.5. ábrán. 
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2.2.5. ábra: A fazettás pozitív lapka homloklefenéssel és sarokletöréssel (Forrás: Káldos et al. [1]) 

 

A lapka fészkek méretszórásának lehető legkisebb értékére csökkentése további 

lapkaütés csökkentést tesz lehetővé. Ezt a fészek gyártástechnológiájának kialakításával lehet 

javítani. 

 A gyártáshoz a lapkaválasztékból kiválogatják a legkisebb méretszórású (Δl = +/- 

1µm) ún. etalon lapkákat  és a lapkafészkek köszörülését készülékben úgy végzik el, hogy az 

etalon lapkákat a fészekbe helyezik, és a köszörű készülék felfekvő felületeihez illesztik, majd 

a készülékben rögzítik az így beállított fészkeket, ezt követi a későbbi bázis felületek  

marófejenkénti lapkatartó mennyiségének együttes köszörülése (2.2.6. ábra).  
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2.2.6. ábra: A marólapka és a lapkatartó fészek ékes rögzítésének vázlata a marófejben 

(KRUPP- alapján) 

 

Ezzel a módszerrel a marófej végső lapkaütése a lapkák méretszórásánál alig több úgy 

radiálisan, mint axiális irányban (Δr és Δz =+/- 1….2µm).  

 

2.2.3 Megosztott élű marók 

 
A nagyteljesítményű, nagy fogásban lévő élvonalhosszal dolgozó marószerszámok 

(döntően sarokmarók) a motorgyártásban, a belső, viszonylag mély üregek (pl. süllyeszték 

szerszámoknál) oldal és fenék felületeinek (sarkok) megmunkálására legelterjedtebbek. A 

nagy élvonalhossz egyidejű belépése erős erőingadozással járna, ezért ezeket a szerszámokat 

jellemzően csavarthornyú kialakítással készítik, így az élek belépése a fogásba folyamatos. A 

csavart horony miatt azonban a leváló forgács is csavarodottá válna, ami nagy élhosszon 

(esetenként többször 10 mm) többlet erőt igényelne. Ezért a hosszú élvonalakat a nagyoló 

szerszámokon megosztják és így alakulnak ki a forgácsosztott élű (un. kukorica fogú) 

marószerszámok (2.2.7.; 2.2.8. ábra), amelyek lehetnek monolit, forrasztott lapkás és váltóélű 

kivitelűek is. Ezek a szerszámok nagyon hatékonyan forgácsolnak. A váltólapkás 

szerszámoknál egyenes élű lapkák helyettesítik a csavart élű szakaszokban a ferde él 

elhelyezést. Bonyolult profilú felületekhez felépített célszerszámokat ehhez hasonlóan 

építenek fel. 

 

A képlékeny alakított szerszámok jellegzetes felületeinek megmunkálásánál 

használatos fúrókra, marókra mutat be egy alkalmazási példasort a 2.2.7. ábra.  

Ebben a példasorban az ábrán a 2. jelű szerszám egy osztott élű „csavart” hornyú 

váltólapkás maró, amely üregben dolgozik, az 1. és 7. jelű szerszám pedig síkfelületet 

megmunkáló marófej.  
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2.2.7. ábra: Marószerszámok alkalmazási példái a szerszámgyártásban 

 (Forrás: SANDVIK COROMANT [4]) 

 

 
2.2.8. ábra: Megosztott élű csavart hornyú marószerszám vázlata (Forrás: Káldos et al. [1]) 

 

 

Az osztott élű szerszámoknál azonban figyelni kell arra, hogy a forgácsmegosztás 

miatt a forgácsvastagság nem lesz állandó, hanem az osztás helyén megnövekszik az értéke. 
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Erre mutat példát a 2.2.9. ábra vázlata, baloldalon az osztott élek, jobboldalon nagyítva egy 

leválasztott forgácskeresztmetszet, ahol az fz = 0,06 mm helyett a megosztás helyén fz2 = 0,12 mm-

re nő a forgácsvastagság, ami kihat az erőre és az élterhelésre is. 

 

 
2.2.9. ábra: A megosztás hatása a forgácsvastagságra vázlata (Forrás: Káldos et al. [1]) 

 

Az osztott élű szerszámok által megmunkált felület, a fogosztás miatt felületi 

megmunkálási nyomokkal (egyenlőtlenségekkel) jellemezhető a palástmarási oldalon. Ennek 

kiküszöbölésére a nagyolt felületeket folytonos élű szerszámokkal, kis fogásmélységgel 

utósimítják. 

2.2.4 Alakos marók hátesztergálása 

Alakos marószerszámokat használunk akkor, ha az alakzat geometriai jellemzőinek 

kialakítása ezt szükségessé teszi és a marófog kinematikai geometriai leképezésének 

(megmunkálásának) eredményeként jól reprodukálható (pl.: fogárok horony) geometriát 

viszonylag termelékenyen tudunk elérni. A hátramunkálás vezérgörbéje leggyakrabban 

Archimedeszi spirál, ezt a relatív könnyű kiszerkeszthetőség miatt választották, bár a  hátszög 

kis mértékben változik az átmérő változásával. 

A hátramunkált (esztergált, illetve köszörült) marófogak újraélezései után is a megfelelő 

geometriát képezik le. Élezésük a homlokfelületük (a gyártásival megegyező geometriájú) 

köszörülésével érhető el. 

A gyorsacélból készített szerszámok előgyártásánál használjuk a hátraesztergálást. A 

hátraesztergálásnál a hagyományos esztergák gépkinematikája kiegészül a hátramunkálási 

többletmozgást biztosító szerkezettel. Ez hagyományosan vezértárcsával (bütykös-tárcsával) 

mozgatott (tulajdonképpen másoló) szánszerkezettel valósítható meg. A CNC gépeknél ez az 

NC hajtás megfelelő szabályozásával is megoldható.  

A gyártáskor először a hengeres marótárcsa forgácshornyait munkáljuk ki szögmaróval  

(z fogszámú maróba z db hornyot marunk), majd az előgyártmányt tüskére felfűzve és 

menesztve a hátraesztergáló gépre fogjuk. A hátraesztergáló kést a fog hátlapjának 

forgásirányt tekintve a fog utolsó részére forgatva, majd ott érintőfogást véve kezdhetjük meg 

a megmunkálást. A kinematikai kapcsolat olyan a maró és a kést mozgató vezértárcsa között, 

hogy a vezértárcsa egy teljes fordulatot tesz meg, míg a marótárcsa egy fogosztásnyi 

szögelfordulást végez. Másképpen megfogalmazva a maró egy teljes fordulata alatt a 

vezértárcsa a z fogszámnak megfelelő fordulatot végez. 

A fogásvételeket fordulatonként addig folytatjuk, míg a marófog teljes hátfelületén dolgozni 

fog a hátraesztergáló kés (2.2.10. ábra). A megmunkálással beállítjuk a külső átmérőt, majd 
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az előgyártmányt hőkezeljük. Kevésbé igényes megmunkáláshoz a hőkezelés után nem 

köszörülik meg a hátfelületeket. 

 
2.2.10. ábra: A sugár irányú (radiális) hátraesztergálás elvének bemutatása [3] 

 

nv=z*n 

Z=8 
Marófogak hátesztergálása: 1, orsó, 2, előtolás, 3, bütykös tárcsa, 4, vezérorsó 

 

 

A határozott élű szerszámmal (kés) végzett hátramunkálás (hátraesztergálás) néhány példája 

előtt tekintsük át az alkalmazható hátraesztergálási változatokat. 

 

Sugárirányú hátraesztergálás  

A kés élének pontjai körevolvenseket (archimédeszi spirálokat) írnak le. Az él által 

súrolt felület: evolvens csavarfelület. 

 

A hátraesztergálást végezhetjük γf = 0° homlokszögű késsel (2.2.11.a. ábra) és γf>0° 

homlokszögű késsel (2.2.11.b. ábra). γf : a fejél homlokszöge. 

 

 
2.2.11. ábra: Radiális hátraesztergálás különböző homlokszögű késekkel 

(Forrás: Káldos et al. [1]) 

 

(a) γf =0°, (b) γf>0° 
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Fejél: a kés előtolásirányára merőleges helyzetű élszakasz. Míg γf = 0° esetén A és B pontok 

is archimédeszi görbét írnak le a munkadarab (maró) rendszerében, addig γf > 0° esetén 

( 2 .2 .1 1 . b .  ábra) csak az A pont írja le az előzővel azonos archimédeszi görbét. A 

profilhűség érdekében éppen ezért célszerű  γf = 0° késsel végezni a hátraesztergálást. 

 

Tengelyirányú hátraesztergálás 

A kés élének pontjai csavarvonalakat írnak le (2.2.12. ábra).  Az él által súrolt felület: 

csavarfelület (zárt, éles, vagy zárt lapos torzcsavarfelület). Alkalmazása: ahol az alakos 

szerszám (pl. maró) élének túlnyomó része kicsi κ -jú, így például: κ << 90° élelhelyezési 

szögű maróknál, κ  ≤  90° élelhelyezési szögű süllyesztőknél, felületezőknél. Alkalmazása: 

ahol az él legnagyobb része nagy κ-jú. Ilyen szerszámok: alakos palástmarók, alakos 

tárcsamarók. 

 

 

2.2.12. ábra: Tengelyirányú hátraesztergálás (Forrás: Káldos et al. [1]) 

 

 

Ferdeirányú hátraesztergálás 

A kés élének pontjai körevolvens csavarvonalakat írnak le (2.2.13. ábra) (itt: 

 kúpcsavarvonalakat).  

Alkalmazása: ahol az él egyaránt alkot nagy és kicsi κ -jú szakaszokat (Például: alakos 

újjmaró, ahol κ≈ 90° és κ≈ 0° helyzetű szakaszai is vannak az élnek). 

 

 
2.2.13. ábra: Ferdeirányú hátraesztergálás (Forrás: Káldos et al. [1])  

 

A továbbiakban γf=0°-os késsel végzett, sugárirányú hátraesztergálást vizsgáljuk. A 

hátraesztegakés mozgásösszetevőit és a forgácskeresztmetszetet a legegyszerűbb esetre 
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rajzoljuk fel, κ =90° maró,  γf=0° késsel végzett hátraesztergálására. A hátraesztergálási 

művelet egy közbenső helyzetét válasszuk ki az ábrázolás céljára (2.2.14. ábra). A 

mozgásokat (v=v1 + v2) a késre rajzoljuk fel.  

 

 
 

2.2.14. ábra: A hátraesztergálás mozgásvektorai (Forrás: Káldos et al. [1]) 

 

 

 

Itt:  v1 = a maró forgó mozgásából adódó kerületi sebesség; 

v2 = a kés haladó (sugárirányú) mozgásából adódik; 

a = a marófog szélessége ( κ = 90 –nál, a = b), 

f = szakaszosan, maró-fordulatonként ismétlődő sugárirányú kés-elmozdulás 

  (κ = 90°-nál f = h).  

Mekkora αf hátszög tartozik egy z=8 fogszámú D=80 mm átmérőjű alakos tárcsamaró he 

elméleti hátraesztergálási mértékéhez (2.2.15. ábra). A feladatot egy “ívháromszög” 

segítségével oldhatjuk meg, mivel “t” ívhosszra merőleges a sugárirányú  “he“ hátra-

esztergálási mérték, így: 

 

 



2. JÁRMŰGYÁRTÁSI SZERSZÁMOK TERVEZÉSI, GYÁRTÁSI, ÉLEZÉSI JELLEMZŐI 67 

 Takács János, BME  www.tankonyvtar.hu 

 

2.2.15. ábra: Az elméleti hátraesztergálás és a hatszög kapcsolata (Forrás: Káldos et al. [1]) 

Rajzoljuk meg a hátraesztergakés jellegzetes pályáját a maró fejélén (bejelölve az 1-2-3-1 

pontokat), majd jelöljük be a hozzá tartozó görbetárcsán is az ezekhez tartozó 1-2-3-1 

pontokat. Az 1-2 archimedesi görbe, a 2-3 kiemelési görbe, a 3-1 a következő fogra rávezető 

szakasz, ezek a kinematikai mozgás szerint összetartozó görbék és pontok. A geometriai 

megfelést a 2.2.16. ábra szemlélteti. 

 

2.2.16. ábra: A hátraesztergált marófog és a vezértárcsa egymáshoz tartozó pontjai 

 (Forrás: Káldos et al. [1]) 

 

Feltételezve, hogy minden marófog forgácsolásához egy vezértárcsa fordulat tartozik: 










ü

ü  

 

A hátraesztergálandó tárcsamaró forgácshornyát olyan nyílásszögű szögmaróval kell 

kimarni, amely biztosítja, hogy a kés az üresjárási φü szögtartományban kiemelhető legyen. 

Az egyszerű (adott esetben szabad forgácsolást végző) hátraesztergakés pályája: 1-2-3-1 jelű 

pontokon halad át. A görbetárcsa marófoganként fordul egyet, ennek megfelelően  az i 

pontból Archimédeszi görbén mozog a 2 pontig. A kés sugárirányú elmozdulását (he) is 

azonosnak vettük a görbetárcsa sugárirányú méretváltozásával (vagyis a tapintó karáttétele 

1:1), tehát a munkameneti hátraesztergálás “hm” értéke a marófogon és a vezértárcsán is 

azonos. A görbetárcsa rajzán érzékeltettük a he elméleti hátraesztergálás értelmezését is. 
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A 2.2.17. ábrán egy trapéz szelvényű, εM profilszögű munkadarab horony (pl.: fogasléc 

fogárok) kimunkálását végző maró gyártási szelvényének meghatározását mutatjuk be. 

Rajzoljuk fel az alakos tárcsamaró profilját a maró homloklap-síkjában (ellenőrzési 

szelvény – εK) és tengelymetszetében (gyártási szelvény- εS), ha a maró fejélének 

homlokszöge: γ f  >0 ° .  

 

 

 
 

2.2.17. ábra: Trapéz szelvényű hornyot megmunkáló hátraesztergált maró gyártási szelvényének meghatározása 

(Forrás: Káldos et al. [1]) 

 

A rajzon a következő jelöléseket használtuk:  

 M: a munkadarab jellemző szelvénymérete;  

 εM : a munkadarab szelvényszöge; 

 S: a szerszám (maró) gyártási szelvénye;  

 εS: a szerszám gyártási szelvényszöge, 

 K: a szerszám (maró) ellenőrzési (homloklap) szelvénye; 

 εK: a szerszám ellenőrzési szelvényében a szelvényszög.  

A maró terelőszöge: λ = 0°, (AB élszakasz PR alapsíkban helyezkedik el) ezért a szélesség 

irányú méretek “a” irányúak és nem torzulnak. A munkameneti hátraesztergálás “hm” 

mértéke kiszámolható a következő összefügésekkel: 
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                                  (a)                                                                                         (b) 

2.2.18. ábra: A pozitív homlokszögű marófog (a) és a szükséges vezértárcsa (b) egymáshoz rendelt 

 geometriai adatai (Forrás: Káldos et al. [1]) 

 

A hátraesztergálás megvalósításához szükséges a kés legyártása, ehhez pedig a 

hátraesztergáló kés hátszögének és a kés legyártásához szükséges (normálmetszeti) geometriai 

adatainak meghatározása. A 2.2.18. ábrán bejelölt „M” munkadarab szelvény magassági 

méret adott a munkadarab rajzával. Ezt az adatot akár pontsorozatként összetett élekhez is 

meg tudjuk adni (a mindenkori „a” irányban mérhető méretek függvényében) a számítások 

alapjául. A hátraesztergáló kés akkor tudja a feladatát elvégezni, ha a hátraesztergálási görbe 

mentén a legnagyobb hátszöggel rendelkező „C” pontot is meg tudja munkálni.(2.2.19 ábra) 

A szükséges hátszög „α1” ekkor három összetevőből adódik össze, ahol: 

     α1 =αc+αr+γf 

αc a „C” pontban a archimedesi görbéhez tartozó hátszög,  

αr  a megmunkálandó anyaghoz technológiailag szükséges hátszög (3…5°), 

γf  a hátraesztergáló kés homlokszöge a 2.2.19. ábrának megfelelően.  

 

 
2.2.19. ábra: A hátraesztergáló kés hátszögének kialakulása a C pont hátramunkálásához. 

A hátszögeket a következő összefüggéssel számíthatjuk ki: 

 

 

.
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Ennek megfelelően a „C” pontban a hátszög  αc: 
 

.

 

Ahol a „C” ponthoz tartozó sugár Rc: 

 

      

 

 

Ahol S a hátraesztergált maró tengelymetszeti értéke: 

 
A kés gyártási „G” szelvény méretének meghatározása a 2.2.20. ábra alapján: 

 

 
 

2.2.20. ábra: A hátraesztergáló kés rajza és gyártási szelvénye 

 

; és 

 

A hátraesztergáló kés geometriai adatai ismeretében a kés legyártható, majd ezzel a késsel 

elvégezhető a hátraesztergálás, aminek eredményeként állítjuk elő az alakos marónkat, amit 

hőkezelés után tudunk a szükséges alakos felületek forgácsolási feladataira felhasználni.  
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2.3 Furatmegmunkálások szerszámozási jellegzetességei 
 

A furatmegmunkálások a leggyakoribb műveletek közé tartoznak a járműgyártásban. A 

csigafúrók és a napjainkra kifejlesztett modern fúrók változatait a [8] irodalom rendezetten 

foglalja össze.  

Ebben a fejezetben ezért csak néhány kiegészítést teszünk.  

A mélyfúrás (l/D >10) ma már csigafúróval is eredményesen bevezetett pl. a főtengelyek 

olajvezető furatainak megmunkálásában.  A mélyfúrók viszonylagos pontosságát és a furatok 

egyenes jellegét a fúró éleken képződő erő szerszámon belüli kiegyenlítése, és a fúrószerszám 

vezető felületeinek a keletkező kitérítő erő felvételére alkalmas kialakításával lehet 

biztosítani. Ezeket a szerszámokat ezért általában vezető persellyel hozzák fúrási helyzetbe 

(esetleg elő furattal vezetik meg). A legjellemzőbb típusok az 2.3.1. ábrán felülről lefelé 

haladva: puskacsőfúró, EJEKTOR fúró és BTA rendszerű fúrás. 

http://www.sandvik.coromant.com/en-gb/industrysolutions/automotive/stampingdies/Pages/default.aspx
http://www.sandvik.coromant.com/en-gb/industrysolutions/automotive/stampingdies/Pages/default.aspx
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2.3.1. ábra: Mélyfurat megmunkálások puskacsőfúrás, EJEKTOR fúrás és BTA rendszerű fúrás  

(Forrás: SANDVIK COROMANT [2]) 

 

A mély furatokból fontos a jó forgácseltávolítás megoldása. A furat fenék alakja igazodik a 

fúrók élkiképzéséhez, ami jellegzetesen eltér a hagyományos csigafúróétól. Nagyobb 

fúróátmérőknél a forgácsmegosztás szükséges, ezt a forrasztott és a szerelt váltólapkás 

szerszámoknál is megfigyelhetjük. A forgács kihozatalához jelentős mennyiségű hűtő-kenő 

anyagot használnak fel. A hűtőközeg bevezetése jó tömítettséget igényel, mert a mdb. és a 

fúró egymáshoz képest folyamatosan elfordul. Ebből a szempontból legkedvezőbb az 

EJEKTOR fúrás (2.3.1.(b) ábra középső rész), mivel ennél a módszernél kettős csőköpeny 

között nyomással áramlik be a hűtőközeg a forgácsolási zóna közelébe, ott két részre 

osztódik, egy része, a fúrófej közelében, hárafelé irányított fúvókákon át visszaáramlik, ami 

szívó hatással van a forgácsolási zónában lévő forgácsra és az ott lévő hűtőközegre. Ezért 

ebben az esetben a tömítés viszonylag egyszerűbb. 

A mélyfúrással a csigafúróknál általában sokkal mélyebb, pontosabb (kisebb alakhibájú, 

kedvezőbb tűrésű) és jobb felületi érdességű furatokat lehet nagyobb termelékenységgel 

előállítani. A furatokat süllyesztőkkel lehet felbővíteni, jobb felületi érdesség és kisebb tűrés 

pedig dörzsárakkal érhető el. A dörzsárak széles választékát alakították ki a szerszámgyártók, 

ezek szokásosan leggyakrabb választékát a 2.3.2. ábra mutatja. 
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2.3.2. ábra: Gyakran használt dörzsártípusok a) fix dörzsár, b) élezéskor méret utánállítható dörzsár, c) nagyobb 

mérettartományban állítható betétléces dörzsár [4] 

 

A dörzsölt furatok tűrése eléri az IT7 értéket. 

A fix dörzsárak tűrésmezeje az elkészítendő furat tűrésmezőjének (IT) felső tartományában 

van a tűrésmezőjének felső határa: ¾ IT és alsó határa: ½ IT . 

A dörzsárak homlokszöge rendszerint: γ=0°. A vékonyfalú munkadarabok fala tágulhat a 

dörzsölés során, ami megváltoztatja a munkadarab geometriát. 

A dörzsölésen kívül, még a finomfúrás és az üregelés éri el az IT 7-es tűrés értéket. 
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http://www.grinding.com/pages/images/pages/Walter_Tool_Studio_web.pdf
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2.4 Üregelőszerszámok szerkezeti és gyártási sajátosságai 
 

Az üregelő szerszámok külső és belső alakos felületek megmunkálására alkalmas szabályosan 

többélű, zárt forgácsterű szerszámok. Szerkezeti kialakításuk lehet monolit vagy szerelt. A 

szerszámok méretezésénél különös gonddal kell eljárni a forgácshorony méreteinek 

meghatározásakor, valamint az élalak helyes kialakításánál. A forgácshorony térfogata, 

méretei olyanok legyenek, amelyekben képes eltárolni a munkadarabon áthaladás során a 

leválasztott forgácsot. A forgács leválásakor beletekeredik a forgácshoronyba, de nem lesz 

teljesen tömör az alakzata ezért egy forgácstér-kitöltési tényezővel (K1) is számolnunk kell. 

A szerszám geometriai ellenőrzése ezért többirányú: 

- a szerszám alak- és méretpontosság,  

- a forgácshorony alak- és méretellenőrzése, valamint 

- a forgács megosztás kialakítása a hosszú élvonalak mentén. 

Az üregelő szerszám vázlata és elvi működése látható a 2.4.1 ábrán. 

 

befogó gépaszta l

készülék

m unkadarab

L L L L L L Lbef nyak bev forg szab hm hb

L sz

 
2.4.1. ábra: A hengeres furatüregelő szerszám vázlata és elvi működése 

 

2.4.1 Az üregelőszerszám geometriai méretezése 

 

A szerszám fogai a munkadarab felületéről „fz” fogankénti előtolás vastagságú és „Lmdb” 

hosszúságú forgácsot választanak le (2.4.2. ábra), amelyet a „h” mélységű forgácshoronyba 

deformálnak, de a forgácstér kitöltése nem teljes, amit egy „K1” forgácstér kitöltési 

tényezővel vehetünk figyelembe. 
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2.4.2. ábra: Az üregelő szerszám jellegzetes forgácsterének kialakítása tengelymetszetben 

 

A feladatot egyszerűség kedvéért hosszmetszetben meghatározva a forgácshorony 

keresztmetszeti területének mérete: 

 

h
2
 ·π/4 = Lmdb·fz·K1 

 

A reteszhorony üregelőknél ez a számítás kielégítő a forgácstér ellenőrzéséhez.  

Az egyes tényezőre az irodalom elég sok adatot közöl, ezek közül az 

fz értéke: 0,02…0,15mm; a munkadarab anyagától függően, 

K1 értéke: 2,5…4,5 rideg, tört forgácsot adó anyagoknál kisebb, szívós anyagoknál 

nagyobb. 

A h értéke a szerszám üregbeli méretével összefügg és a fogak osztására (így a majdani 

szerszám hosszára) is kihatással van, ezért a tervezésnél az fz értékét a legkedvezőbb esetre 

gyakran iterációval határozzák meg. A leválasztandó rétegvastagság „Δ”, mint ismert adatból 

és az „fz” ismeretében meghatározható a „z” forgácsoló fogak száma:  

 

Z= Δ/ fz 

 

A forgácsoló fogak rendszerint azonos fogankénti előtolással készülnek, de megfelelő 

indokok alapján ettől el lehet térni. A forgácsoló fogakat, az élezési tartalékot is képző 

szabályozó (kalibráló) fogak követnek. Ezeknél a fogaknál már nincs lényegében 

forgácsleválasztás, csak a felületi egyenlőtlenségek lesímítása, a jobb méret és alakpontosság 

és felületi érdesség elérése a cél, a fogankénti előtolás értéke: fz = 0. A kalibráló fogak száma 

(zkal= 4…8)  legalább annyi, mint az egyidejűen fogásban lévő fogak száma. 

Hengeres furatüregelő szerszámok esetén (2.4.3. ábra) a forgácsot a forgácstérbe bele 

kell csavarni. A forgács leválasztása a D átmérőn valósul meg, míg a betekerés az alsó d 

átmérőre történik. A leválasztott forgácshossz a kerület hosszával megegyező: 

 

K = D · π; 

 

A forgácstér belső átmérőjén a kerület kisebb:  k = d · π; 

 

Annak érdekében, hogy a szerszámba betároljuk a forgácsot, az eredeti kerületet „n” darab 

„a” szélességi méretű forgácsosztó hornyokkal megosztjuk. A forgácsosztók száma legyen 

könnyen osztható (pl: n: 6; 8; 12; 16 stb.). 
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Az előzőek alapján felírható a következő számítás az n darab horony a szélességének 

meghatározására: 

D · π  – d · π = n · a; 

π · (D – d) = π · 2h = n · a 

 
2.4.3. ábra: A hengeres furatüregelő forgácsosztó hornyainak elhelyezése és méretei 

 

 

A forgácsmegosztás miatt a forgács darabok külön, külön göngyölődnek a forgácstérbe, de a 

megosztó horony miatt a forgácsvastagság az eredeti kétszerese lesz (2.4.4. ábra), ezt a 

forgácstér kitöltés számításánál is figyelembe kell venni. 

 
2.4.4. ábra: A megosztott forgács keresztmetszeti alakja 

 

2.4.2 A forgácsolóerő meghatározása 

 

Az üregelőgépek különböző teljesítményűek és többségükben változtatható sebességűek. A 

sebességváltoztatási tartományon belül a maximális erőt gépjellemzőként szokás megadni, 

amelyet a legnagyobb befogható, és működtethető szerszámhosszal együtt a 

szerszámtervezésnél figyelembe kell venni. A szerszámgéphez csatlakoztatását és az erő 

átadását a befogó szerkezetek biztosítják. A szerszám túlzott igénybevételének elkerülésére a 

szerszámra felírják a tervezett maximális forgácsolóerőt, valamint a forgácstérkitöltés 

szempontjából is döntő jelentőségű maximálisan üregelhető munkadarab hosszat Lmdb. 

 

Az üregelőszerszám egyidőben több fogával végez forgácsolást, ami a szerszám 

önmegvezetése és a fellépő fajlagos erőingadozás csökkentése szempontjából is fontos 

(2.4.5. ábra).  
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2.4.5. ábra: A forgácsoló erő növekedése, ingadozása: κ = 90°-os főélelhelyezési szög esetén (ψ = 3,5) 

 

 

Az egyidőben forgácsoló fogak számát a kapcsolószám (ψ) fejezi ki. 

 

 
Ahol: 

Lmdb - az egy lökettel üregelt összes mdb hossz (mm), 

t - az üregelőszerszám fogainak osztása (mm).  

 

Az egy fogra jutó forgácsolóerő Fcz: 

 

afCF FX

zfcz
**  

ahol:  

fz - a fogankénti előtolás (mm), 

a – fogásban lévő élvonal hossz, (mm)  

xF- forgácsoló erő kitevő 

 

A szerszámra ható maximális forgácsolóerő (ha ψ nem egész szám): 

 
 

A forgácsolóerő ingadozása esetenként longitudinális rezgéseket kelt a megmunkálás 

közben. Ennek káros hatása lehet a szerszámra (váratlan szerszámtörés) és a megmunkált 

felület minőségére is. Az erőpulzálás elkerülésére csavarthornyú és kereszthornyú 

szerszámokat fejlesztettek ki a BME-en Bakondi Károly professzor vezetésével (2.4.6. ábra). 
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2.4.6. ábra: Hengeres furatüregelő szerszámok (felső kettő) és négyszögletes furat megmunkáló alul 

 

Az üregelésre jellemző a kis forgácsvastagság. Ilyen esetekben nő az él lekerekedési 

sugarának „rn” jelentősége, nagyobb élsugárhoz megnövekedett fajlagos forgácsoló erő (ks) 

tartozik, mivel az él forgácsolási (diszpergációs) munkájához viszonyítva megnő a vasalásra 

fordítódó munka mennyisége. Forgácsolás közben a kopási folyamat, bár időben és térben 

nehezen kézbentartható, mindenképp élsugár-növekedéssel jár, ezzel pedig a forgácsolóerőt 

növeli meg. Ezért az üregelők gondos élezése (esetenkénti élfenése) igen fontos.  

 

 
 

2.4.7. ábra: Az üregelő élsugarának lekerekedése megváltoztatja az erő nagyságát és irányát 

 (Forrás: Káldos et al. [1]) 

 

 

A forgácsolóerő változás jellege látható a 2.4.7. ábrán. 

A nagy rn/fz viszony miatt a forgácsvastagság tényleges alakulása a tervezetthez képest esetleg 

foganként is eltérést mutathat. Ezért biztonsági okokból célszerű a forgácsteret az elméletileg 

szükségesnél nagyobbra méretezni, főleg kis fogankénti előtoláskor, továbbá vékonyfalú 

munkadarabok üregelése esetén, amely esetben a falak deformálódása valószínű. 
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2.5 Menetmegmunkáló szerszámok jellegzetes kialakítása 
 

A csavarfelületek származtatása: a leírógörbe forgástengely szerinti elforgatása során az 

elfordítás mértékével arányos tengelyirányú eltolást valósítunk meg (2.5.1. ábra). Ebből az 

általános felületből számos egyszerűbb felület származtatható. A csavarfelület zárt, ha a 

leírógörbe átmegy a tengelyvonalon. A csavarfelület nyílt, ha a leíró görbe kitérő a 

tengelyvonaltól. 

 
 

2.5.1 ábra: A csavarfelületek származtatása [9] 

 

A járműiparban felhasznált menetek döntő többsége zárt éles csavarfelület. Ennek 

ellenőrzésére a tengelymetszet és a tengelyre merőleges metszet elkészítésével kaphatunk 

mérési adatokat. 

A menetmegmunkálások két nagy csoportba sorolhatók: „felületazonos” és „felületidegen” 

eljárások.  

A felületazonos eljárásoknál a szerszámél a megmunkálás során végig súrolja a megmunkált 

felületet (menet esztergálás, menetmetszés, menetfúrás).  

A felületidegen eljárásoknál az élek burkolópalástja érinti a megmunkálandó felületeket 

(menetmarás, menetköszörülés).  
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A menetesztergáló szerszámok termelékenységét többkéses megoldásokkal szokták növelni  

(2.5.2. ábra). A radiálisan működtetett kések a menetmélységet a munkamenet végén a 

menettő elérésekor érik el. A tangenciális kések a tengelyvonalon túl futtatandók, hogy a 

homlokfelületük utolsó pontja is túlfusson a tengelysíkon. 

 
2.5.2. ábra: Menetmegmunkáló késfejek késelrendezése: a) radiálisan elhelyezett és radiálisan működtetett ké-

sekkel, b) tangenciálisan elhelyezett és tangenciálisan működtetett késekkel, c) radiálisan elhelyezett és működ-

tetett körkésekkel [9] 

 

A menetfúrók talán az esztergálás után leggyakrabban használt menetmegmunkáló 

szerszámok. A menetfúrók hagyományosan gyorsacélból készülnek, de a járműiparban 

egyre több keményfémet is használnak. A menetfúrók kialakítása eltérő attól függően, hogy 

kézi vagy gépi megmunkáláshoz tervezték. A gépi szerszámok megforgatása és előtolása 

folyamatos a gép energiájának felhasználásával. A kézi szerszámok furatba vezetése és a 

forgatása kézi megtámasztású és energiájú, gyakran a megmunkálás során visszaforgatásra 

van szükség, ezért a szerszámok geometriája eltérő (2.5.3. ábra). A kézi szerszám, a 

bekezdő részen „l1 „hosszon (A-A szelvény) hátra van köszörülve a bekezdő kúpot érintő 

köszörű koronggal, a menetközépátmérő nincs hátraköszörülve. A kalibráló részen (B-B 

szelvény), γ = 0° homlokszögű, és hátszöge α =  0°-os. A gépi szerszámok a pozitív 

homlokszög miatt (nem zárt csavarfelület) korrigált profillal készülnek, hogy a menet 

megfeleljen a tűréseknek. 
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2.5.3. ábra: Menetfúrók szerkezeti kialakítása [9] 

 

A menetfúrók egyenes horonnyal készíthetők legegyszerűbben, de a forgácskihozatalt az 

egyenes hornyok nem segítik. Ezért ferde hornyú szerszámokat a forgácskihozatal miatt 

gyakran használnak, esetenként az egyeneshornyú szerszámot készítik el ferde bekezdő 

résszel (2.5.4. ábra). 

 

 

 
 

2.5.4. ábra: Forgácskihozatalt segítő geometriai kialakítások menetfúróknál [9] 

(a) Előre kihordó  (b) Hátra kihordó  (c) Előre kihordó 
 

A menetes orsók kialakítsa viszonylag egyszerű a menetmetszőkkel. A menetmetszők 

geometriai felépítését a 2.5.5. ábra szemlélteti. A menetmetszők a felületazonos elv szerint 

középátmérőn a kalibráló részen, α =  0°-os hátszöggel készülnek. A forgácsoló részeket a 

bekezdő kúp mentén hátraköszörülik. A bekezdő kúpot mindkét oldalról be szokták munkálni. 

A köszörülési beállítások a 2.5.5. és 2.5.6. ábrán láthatók. 
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2.5.5. ábra: A menetmetsző szerkezeti kialakítása és a bekezdő kúp köszörülése [9] 

 

 
2.5.6. ábra: A menetfúró köszörülése: (a) a homlokfelületen, (b) bekezdő kúp hátszögénél [9] 

 

A menetmetszők általában gyorsacélból készülnek. Utánélezésük helyett szokták a szerszámot 

felnyitni hossza menti osztó horony köszörülésével, utána pedig a metszőfejben a 

középátmérő szűkebbre állításával csökkentik a kopás hatását.  

 

A menetmarók a következő nagyobb csoport. Ezek a szerszámok a menetközépátmérőnek 

megfelelően bedöntve kerülnek munkahelyzetbe, lehetnek szimmetrikus, vagy aszimmetrikus 
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kialakításúak (2.5.7. ábra). Az aszimmetrikus kialakítás esetén a maróorsó csapágyazása 

könnyebben megoldható, főleg hosszabb meneteknél. A menetmarók működését abból a 

szempontból is érdemes megvizsgálni, hogy a menetközépátmérőn adódó menetemelkedési 

szög szerinti bedöntés esetén is jelentkezik elhordás. A menettető és a menetárokban a 

menetemelkedési szög ugyanis eltérő, így a pontos tengelymetszeti profilú szerszám a 

forgácsolásba belépéskor az egyik oldalt hordja el míg kilépés előtt a másik menethorony 

oldalon lesz elhordás. A pontos menetprofil eléréséhez a szerszámot korrigált profillal kell 

elkészíteni. 

 

 
 

2.5.7. ábra: A menetmarók jellemző kialakítása: a) szimmetrikus, b) aszimmetrikus [9]  

 

A kúpos menetek előállítása különleges feladatot jelent a legtöbb esetben. Szokásosan 

használhatók a rövid menetmarók. A szerszám tárcsás kivitelű, a teljes menetmélységre állás 

után egy teljes munkadarab fordulat megtétele alatt elkészül a menet, miközben az egy 

fordulatra jutó előtolás, a kúp alkotója mentén meggyezik a menetemelkedés értékével.  

 

 
2.5.8. ábra: Kúpos menetmarás fésűs rövidmenetmaróval. 

(a) radiális előtolással (b) a kúppalást irányú előtolással 

 

A menetmarás egyik legtermelékenyebb eljárása az örvénylő menetmarás. Az örvénylő 

menetmarás esetén is a középátmérőn mérhető menetemelkedési szöggel be kell dönteni a 

maró tengelyét a munkadarab tengelyéhez viszonyítva (2.5.9. ábra). A módszer inkább külső 
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felületek megmunkálására terjedt el, de (geometriai kötöttségekkel) használható belső 

menetek előállítására is. Az örvénylő késfej (2.5.9.b. ábra) rendszerint keményfém élű 

szerszámokkal dolgozik nagyobb termelékenységgel. A szerszámok éleinek beállítása optikai 

mikroszkóppal segített. A forgácsleválasztási terv többnyire megosztott, hogy lehetőleg kis 

inerciájú forgácsszelvények legyenek a megmunkálás során. 

 

 
2.5.9. ábra: Örvénylő menetmarás: a) belső, b) külső menetes felületekhez, c) késfej bedöntés [9] 

 

A forgácsoló menetmegmunkálások során az előgyártmányokból, a menetet a 

szálelrendeződés átmetszésével alakítják ki a szerszámok (2.5.10. b. ábra). Ennek vannak 

kedvezőtlen hatásai a szilárdsági tulajdonságok alakulására. Az anyagszerkezetet kedvezőbbé 

teszik, a menetek terhelhetőségét növelik a képlékenyen alakító menetmegmunkáló 

szerszámok (2.5.10. a. ábra). 

 
2.5.10. ábra: A menetkialakítás hatása az előgyártmány szálelrendeződésére: 

 (a) képlékenyen alakított, (b) forgácsolt 

 

A képlékenyen alakító menetmegmunkáló szerszámok legfontosabb változatait foglalja össze 

a 2.5.11. ábra. A képlékeny menetalakításkor az előgyártmány átmérője a menetközép-

átmérőre készül, mert a képlékeny alakítás (a térfogat állandóság elve alapján) az anyagot a 

középátmérő fölötti részekbe deformálja. A szerszámok közös jellemzője, hogy a 

menetemelkedési szögeik megegyeznek a menetközépátmérő menetemelkedési szögével. 

Ezt a méret és bekezdésszám ennek megfelelő arányával érik el. Ezek az eljárások a  

sorozatgyártásban készülő kötőelemek legtermelékenyebb eljárásainak tekintendők. 

A külső menetalakítások mellett a menetfúrás is elvégezhető képlékenyen alakító 

menetfúróval (2.5.12. ábra). A menetfúró gyorsacélból készült, poligon keresztmetszetű, a 

bekezdő részén kúpos menet van, ami azonos menetemelkedéssel átmegy a hengeres 

szabályozó részre.  
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2.5.11. ábra: Képlékeny menetalakító szerszámok (a) mángorlás, (b) hengerlés 3db hengerrel, 

(c) hengerlés 2db hengerrel és alátámasztással, (d) menetmángorlás szegmensekkel [9] 

 

 

 
 

2.5.12. ábra: Képlékenyen alakító menetfúró konstrukció (BME) 



86  JÁRMŰGYÁRTÁS FOLYAMATAI II. 

www.tankonyvtar.hu   Takács János, BME 

Irodalomjegyzék a 2.5 fejezethez: 

 

[1] Káldos E., Nagy E., Takács J.: Forgácsolás és szerszámai. (J4, 790/a), Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1981; 1985. p.120. 

[2] Káldos E., Nagy E., Takács J.: Forgácsolás és szerszámai. Laboratóriumi útmutató (J4, 

790), Tankönyvkiadó, Budapest, 1981; 1985. p.120; 

[3] http://www.sandvik.coromant.com/en-

gb/industrysolutions/automotive/stampingdies/Pages/default.aspx 

[4] Lukovics L.; Tündik I.: Forgácsolószerszámok élezése, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 

1975. ISBN 963 10 0652 2 

[5] Lipovszky Gy.; Sólyomvári K.: Szerkezeti anyagok technológiája III., Műegyetemi 

Kiadó, Budapest, 1995, Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Kar  

[6] Takács J., Lettner F.; Garaguly J.: Gépgyártás, javítás ábragyűjtemény, BME, 

Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1995. p.215  

[7] Scsogoljov A.V.: Üregelőszerszámok tervezése, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1965; 

p.: 347; 

[8] Gorski E.: Alakos megmunkáló szerszámok, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1976. 

p.:320, ISBN: 963 10 1182 8 

[9] Alexejev G.A., Arsinov B. A., Kricsevszkaja P.M.: Konsztruirovanyije insztrumenta, 

Masinosztrojenyije, Moszkva, 1979 p.: 384 
 

 

2.6 Fogazatmegmunkáló szerszámok jellegzetes kialakítása 
 

A fogazatok megmunkálása két alap csoportba sorolható: 

 profilozó (tárcsás modulmaró és újjmaró, Shear speed, üregelő, profil görgőző), 

 lefejtő (Pfauter lefejtőmaró, MAAG fogazó fésűskés, Fellow metszőkerék, 

foghántoló). 

A profilozó szerszámok a geometriai kontúrjukat a kinematikai mozgásviszonyok szerint 

átmásolják a munkadarabba, mivel az előtoló mozgás vf vektora a gyártandó fogazat fogárok 

horony irányába mutat és ez a szerszám pályája. Ezekhez, a szerszámokhoz szükséges a 

fogárok koordinátageometriai leírása, amelyet az 2.6.1. ábra szemléltet. Ezt a geometriát kell 

a szerszámon kialakítani a tervezés és a szerszámgyártás lépései során. 

A lefejtő szerszámok a kinematikai mozgásviszonyok eredőjeként alakítják ki (fejtik le) a 

kívánt munkadarab fogárok profilját, jellemzőjük, hogy legördülnek és így alakítják ki az 

egyébként egyszerűbb profilú éleikkel a szükséges evolvens geometriát.   

 

http://www.sandvik.coromant.com/en-gb/industrysolutions/automotive/stampingdies/Pages/default.aspx
http://www.sandvik.coromant.com/en-gb/industrysolutions/automotive/stampingdies/Pages/default.aspx
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2.6.1. ábra: A fogárok profil pontok Mxy geometria helyének meghatározása az xy koordináta rendszerben 

 ([3] alapján) 

 

Ahol: a modul-m, a fogszám- z, a gördülőkör sugara: rg;   és ismert, hogy: 

2 · rg  = dg = m·z; és t = m·π = 2·sg ; 

  xM = rx · sinδx;  ahol: δx = δo+ invαx;  és  δo = δg – invα0;    

  yM = rx · cosδx ;   

ezen adatok alapján az evolvens pontok meghatározhatók. A profilozó szerszámok 

geometriájához ebből kell kiindulni és a hátraesztergáló kést ennek ismeretében lehet 

megtervezni. 

2.6.1 Profilozó szerszámok 

A profilozó szerszámok (2.6.2. és 2.6.3. ábra) fogait hátraesztergálással, illetve hátra-

köszörüléssel alakítják ki. A hátraesztergálás irányát a geometria függvényében alakítják ki 

(ne legyen κ = 0°-os élszakasz, 2.6.4. ábra), és ehhez az irányhoz kell a hátraesztergáló kést 

megtervezni. 

           
 

2.6.2. ábra: Pofilmásoló tárcsás modul maró              2.6.3.ábra: Profilmásoló modul [3]  

                       újjmaró [3] 
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A hátraesztergálás után következik a hőkezelés és a pontosabb megmunkálási igényekhez a 

hátraköszörülés, profilos hátraköszörűvel. 

 

 
2.6.4. ábra: Fogaskerék modul ujjmaró profiljának hátraesztergálási irányainak hatása a profilra: 

a) radiális; b) axiális, c) ferde hátramunkálás [3] 

 

A fogárok profil a többi profilozó szerszámhoz is szükséges bemenő geometriai ismeret, 

mivel a szerszám profil ezen az alapon határozható meg. 

A Shear Speed eljárás (2.6.5. ábra) az autóipar egyik tömeggyártó eljárása volt a XX. század 

közepétől. Egyidejűen minden fogárokhoz készül egy-egy kés, amelyeket egy fejben helyezik 

el és a fogvésés során a fejjel együtt alternáló (véső) mozgást végeznek. A késeket kettős 

kúpfelületek között felhajló szárukkal tudják elmozdítani sugárirányban. A kések fejéle a 

művelet kezdetén a fogaskerék fejkörét érinti, majd kettőslöketenként radiálisan a középpont 

felé tolják be a késeket a kettős kúppal, ebből adódik az egy lépésben leválasztott réteg 

vastagsága. A műveletet addig folytatják, amíg a kések fejéle eléri a lábkör méretét, ekkor 

elkészül a teljes fogkoszorú fogazata. 

A szerszámtervezés és gyártás feladata a késfejbe, az adott fogszámhoz tartózó fogárok profil 

bemunkálása, a kések hátszögének megfelelő profiltorzulással (lásd: Hasábos kések!). 
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2.6.5. ábra: A nagytermelékenységű profilozó fogazat előállítási módszerek: 

(a) SHEARSPEED eljárás, egyidejűen az összes fogárkot kimunkáló hajlított késekkel;  

(b) bordázat görgőző szerszámblokk; (c) evolvens kötéshez a furatban profilos hornyokat kimunkáló  

üregelőszerszám ([3] alapján) 

 

A nagytermelékenységű fogazat gyártás a fogazat behengerlés görgőzéssel, ezt az eljárást 

inkább nagyoló megmunkálásként használják, esetenként meleg állapotban. A görgő profil 

ezeknél a szerszámoknál a gyártandó fog, vagy horony árok profil alapján az alakító művelet 

során bekövetkező (technológia kísérletekkel meghatározott) visszarugózás számításba 

vételével alakítható ki. 

Az üregeléssel viszonylag kedvező pontossággal, jó felületi érdességgel, termelékenyen lehet 

fogazatokat előállítani, úgy külső, mint belső felületeken (2.6.5 (c) ábra). A fogak profilja, a 

gyártandó fogazat, a fogárok profiljának megfelelő alakú, a fogankénti előtolásnak megfelelő 

lépcsőzetesen növekvő felépítéssel. A nagyméretű üregelők akár több méter hosszúak is lehetnek, 

ilyenkor általában tengelyirányban betétlécekkel szerelik. A betétléceket leggyakrabban 
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készülékben állítják be, majd ragasztással rögzítik. A ragasztással kedvezőtlenebb lehet a 

kiüregelt hornyok (pl. fogazat, belső fogú fogkoszorúban) osztáspontossága. Ennek javítására 

rendszerint huzalelektródás szikraforgácsolással készre gyártott szerelt gyűrűs fogkoszorúkat 

használnak kalibráló fogakként. 

2.6.2 Lefejtő szerszámok 

A fogaskerékgyártás egyik legtermelékenyebb eljárása a „Pfauter” elvű lefejtőmarás 

(2.6.6. ábra). 

A fogaskerék lefejtőmaró szerszám gyártásakor egy trapézmenetű csavarfelületű csiga képezi 

az alaptestet. A trapézmenet normál osztása (t) megegyezik a gyártandó fogaskerék fogosztás 

értékével (2.6.7. ábra). A trapézmenet magassági értéke a simító lefejtőmaró szerszámoknál 

megegyezik a fogmagasság értékével. A trapézmenet középátmérőjén lévő menetemelkedési 

szögre merőleges irányban fogárok hornyokat kell marni, megfelelő profilszögű (2.6.8. b 

ábra) szögmarókkal. Ebben az állapotban kezdhető meg a lefejtőmaró hátraesztergálása, 

trapéz szelvényű villával rendelkező hátraesztergáló késsel (2.6.8. a ábra). A villa oldaléleit a 

menethez illesztve, a fog leendő fejélétől a foghát végéhet illesztve a kést. A hátraesztergálási 

fogásvételekkel egyre közelebb kerül a kés a későbbi fejélhez, míg azt elérve a hátramunkálás 

befejezhető. A hőkezelés után következhet a fogak hátraköszörülése, fejélen, az oldaléleken 

kúpos köszörű szerszámokkal, majd az élezés a homlokfelületen (2.6.9. ábra). A hátra-

köszörülésnél különös figyelmet érdemel a lehetséges legnagyobb korong átmérő 

meghatározása, úgy hogy az munkája közben ne ütközzön bele a következő fogba. 

 

 

 
 

2.6.6. ábra: Fogaskerék megmunkálása fogaskerék lefejtő maróval, a maró beállítása a fogmarás megkezdéséhez 

([3] alapján) 
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2.6.7. ábra: Fogaskerék lefejtő maró konstrukciós kialakítása ([2] alapján) 

 

 

 

               
2.6.8. ábra: A fogaskerék lefejtő maró fogainak hátraesztergálása villás késsel és a későbbiekben hátraköszörült 

fogú maró fogárok horony kimarása szögmaróval ([3] alapján) 

 

 
 

2.6.9. ábra: A fogaskerék lefejtő maró homlokfelületének megköszörülése, élezése [3] alapján 
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A lefejtőmarók nagyoló, elősimító, és készremunkáló kivitelben készülhetnek. A fogak alakja 

a 2.6.10. ábra méretei szerinti eltérést mutatja. A nagyoló fogak keskenyebbek és mélyebbre 

hatolnak a fogazáskor a fogárokba, hogy utána a következő elősimító és simító szerszámok 

már csak a fogoldalakon válasszák le a ráhagyást. 

 

 
 

2.6.10. ábra: A fogaskerék lefejtő maró fogprofilja különböző készültségű fogazatokhoz  

(nagyoló, elősimító, simító szerszám) 

 

A fogaskerék lefejtőmarók leggyakrabban gyorsacélból készülnek, hőkezelésük során nagy 

hőmérsékletű megeresztéssel alakítják ki a finom karbid kiválásokat. A kész szerszámokat 

gyakran bevonatolják TiN bevonatokkal, PVD eljárással.  

A fogazatok végmegmunkálása leggyakrabban a fogköszörülés. A lefejtő fogköszörülés 

csigaköves szerszámmal geometriailag hasonló feladat a lefejtő maráshoz. A fogazott 

alkatrész keménysége hőkezelés után nem minden esetben igényel köszörülést, ilyenkor a 

hámozó lefejtőmarást is használhatjuk kellően merev felépítésű fogazógép esetén. A hámozó 

lefejtőmaró forrasztott keményfém fogú szerszám, amelyet gyémántszemcsés köszörű 

szerszámmal alakítanak ki, nagy (γ = –30°-os) homlokszöggel. A forgácsoló erő ennek 

megfelelően megnő, a fogásvétel igen kicsi, de a leválasztandó kis ráhagyás miatt még mindig 

termelékenyebb, mint a fogköszörülés. 

A keményfém gyártásfejlesztés eredményeként egyre pontosabb lapkákat tudnak előállítani, 

és bizonyos (m = 4...6 mm) tartományban megjelentek a szerelt váltólapkás keményfém 

fogazó szerszámok (2.6.11. ábra), amelyek termelékenysége lényegesen meghaladja a 

bevonatolt gyorsacél szerszámokét is. 

 

 
 

2.6.11. ábra: Nagytermelékenységű váltólapkás lefejtő maró szerszámok képe (Forrás: Sandvik Coromant [5]) 
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A lefejtő maró szerszámok a fogaskerekek evolvens fogazatát, a szerszámok egyenes oldal 

éleinek lefejtésével állítják elő. A bordástengelyek, lánckerekek gyártásához szintén 

használatosak a lefejtő szerszámok. A bordás tengelyek egyenes fogoldalú hornyokkal 

készülnek, így azok legyártásához evolvens oldal élű lefejtő marókat használhatunk, akár 

kettős hátfelületű (köszörült) kialakítással. Erre mutat be példát a 2.6.12. ábra. 

A fogárok horony ebben az esetben is merőleges a profil középátmérőn meghatározható 

menetemelkedési szögére. A profil hátraesztergáló szerszáma pedig a normálmetszeti profil 

alapján tervezhető meg. A kettős hátlapú profil hátraköszörüléséhez pedig alakos 

köszörűszerszám szükséges, amelynek profil kialakítása megfelelő profilú morzsoló görgővel 

alakítható ki. 

 
 

2.6.12. ábra: Bordástengely lefejtő maró szerkezeti kialakítása  

a) a lefejtő maró szerkezeti rajza,  b) a profil adatai,   c)  a bordástengely keresztmetszeti rajza [3]  

 

 

A lefejtő elvű fogaskerékgyártás egyik legpontosabb eljárása a MAAG féle fogvéső eljárás, 

melynek szerszáma a MAAG fogazott fésűskés. Ez a szerszám igen egyszerű geometriájú, 

prizmatikus hasábos felületekkel állítható elő, ezért igen pontosan gyártható és mérhető 

(2.6.13. ábra). 

A véső mozgás alternáló, a munkamenetben történik a forgácsolás, a visszafutás azonban 

holtmenet, emiatt a forgácsoló sebesség és a termelékenység is kisebb. 

A fogazó fésűskés homlokfelülete a 2.6.13. ábra szerint síklapú. Nagyobb pozitív homlokszög 

is kialakítható (2.6.14. ábra), azonban ekkor gondos homlokfelület köszörülés szükséges, 

hogy az egyenes élek megmaradjanak. Ez a homlokfelület köszörülés minden élezéskor 

növeli az élezési költséget.  
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2.6.13. ábra: MAAG rendszerű fogazó fésűskés felül munkahelyzetben a véső mozgás kezdetén; két szerszám 

változattal: a felsőn γ=0° homlokszöggel, az alsó ábrán γ=4°homlokszöggel [3] 

 

 
 

2.6.14. ábra: A MAAG kés oldalélein kialakítható homlokszög két beköszörülési változata  

([3] alapján) 
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A fogazás a fogaskerék fogasléc kapcsolatnak megfelelően alakul ki a 2.6.15. ábra szerinti  

A-A síkban. A geometriai összefüggések a MAAG szerszám fogainak méretezéséhez a 

következőkben foglalhatók össze: 

dg = m·z; és t = m·π = 2·sg; 

 

A fejmagasság (hfA) és a lábmagasság (hlA) együttesen a fogmagasságot 

(hA =2,25 m) adják. 

A méretezéshez az A síkban adottnak vehetjük a modult (m), a fogszámot (Z) és az előző 

összefüggéseket. Ezekből, a homlokszög (γ) és hátszög (α) ismeretében meghatározható a  

B-B szelvényben adódó fogmagasság: hB-B ,  

hB-B= hA-A/cos γ , 

 amely segítségével a MAAG kés normálmetszeti (gyártási) szelvénye is kiszámítható: 

hN-N = hB-B·cos (α+ γ). 

 
2.6.15. ábra: A MAAG fésűskés méretezési metszeti (A-A a munkadarab gyártandó szelvénye, B-B a homlokfe-

lületi szelvény, N-N a MAAG szerszám gyártási szelvénye ([3] alapján) 

 

A MAAG fogazás külön előnye, hogy nyíl fogazatú fogaskerekek is előállíthatók segítségével 

ennek elve látható a 2.6.16. ábrán. 
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2.6.16. ábra: Nyíl fogazatú fogaskerék megmunkálhatósága ferde élű MAAG késekkel ([3] alapján) 

 

 A ferde fogazatok előállításához azonban a ferde fogazathoz alkalmas szerszámot kell 

használni (2.6.17. ábra). Ezeknél a normálmetszeti fogosztás a méretezés alapja. A ferde 

fogárokban a fogoldalakon eltérő a homlokszög, ha ezt nem korrigáljuk. Erre mutat be példát 

a bal alsó képe a 2.6.17. ábrának. A kés két oldalélének a működő homlokszögét célszerű 

azonos nagyságúra kiegyenlíteni (bal alsó ábra) egyik oldalon a lenyeséssel, míg a másik 

oldalon a lokális homlokszög beköszörülésével. 

 
 

2.6.17. ábra: Ferde élű MAAG fésűskés ferde fogazat gyártásához. ([3] alapján) 

. 
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A fogaskerékgyártás egyik univerzális módszere a FELLOW–féle metszőkerekes fogazás 

(2.6.18. ábra). 

Ez az eljárás a véső mozgást a fogaskerék és a szerszám (mint fogaskerékpár) begördülésével 

valósítja meg. A véső mozgás holtlöketei ebben az esetben is csökkentik a termelékenységet. 

A szerszámtest lehet igen változatos: tárcsa, fazék, tüske alakú. Belső fogazatok is 

előállíthatók ezzel az eljárással. 

A fogazat gyártásának kezdetén a fejkör érintését követően a fogmagasságnak megfelelő 

mértékben radiális előtolással a teljes fogmélységre kell állni, utána pedig a fogaskerékpár 

begördülésével egy teljes fordulatnál egy kicsit kell többet fordulni, amikor már elkészül a 

munkadarab teljes fogazata. Ferdehornyú fogazatok is megmunkálhatók, de akkor 

ferdehornyú szerszámot kell használni. 

 
2.6.18. ábra: A Fellow rendszerű fogazás metszőkerékkel. A bal felső sarokban a működés elve, és a metszőke-

rék geometriák főbb típusai ([3] alapján) 

. 

A FELLOW szerszám geometriájánál a hátszöget azzal biztosítják, hogy a homlokfelülettől a 

vésőmozgás irányával ellentétes irányban csökkennek a méretek (2.6.19. ábra). A 

szerszámnak van egy úgynevezett II. méretezési szelvénye, ahol a modulnak és fogszámnak 

megfelelő, elemi fogazatú a fogazat e síkbeli geometriája. Az ábrán a II-es szelvénytől az I. 

szelvény felé haladva pozitív profileltolású a fogazat, míg a III. szelvény felé haladva negatív 

a profileltolás. Az egységnyi modulra (m) vonatkozó profileltolás: ξ.  

A fogosztás: t = m·π 

Előzőeknek megfelelően:  

   sc - a fogvastagság a méretezési síkban (II);  sc = t/2,  

a profileltolás: 

ξ · m = x · tgα, 

 

ahol:  x:  a vizsgált sík, méretezési szelvénytől való távolsága,   

α-  a fejélhátszög. 
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A fogazó kerék, tehát úgy képzelhető el, mintha x-irányban elemi vékony (Δx→0-hoz) 

lemezekből építenénk fel a szerszámot, amelyek fogazatai rendre a Δx-nek megfelelő 

profileltolásúak lennének. A fogvastagságok tekintetében az ábra szerint a nagyobb átmérőn a 

I síkban sc
I
:  sc

I 
> sc). 

 
2.6.19. ábra: A metszőkerék geometriai felépítése. A II-es sík a méretezési sík, ebben elemi fogazatú a geometria 

a fogvastagság sc = t/2, ettől a fog hegye felé pozitív a profileltolás (sc’> sc) ([3] alapján) 

 

A metszőkerekek is készíthetők pozitív homlokszöggel (2.6.20. ábra), ekkor azonban az 

élezés nem síkfelületű, hanem kúpos, illetve foganként a fogirányra merőlegesen beköszörült 

(a MAAG eljárásnál bemutatott 2.6.16. ábra) fogoldalanként eltérő kialakítással. 

 
2.6.20. ábra: a metszőkerék homlokfelületének köszörülése egyenes fogazatnál és a jobb oldalon a ferde fogazat-

nál fogankét élezve  [3]  
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A fogazatokat a fogazó eljárásokkal viszonylag lágy állapotban készítik el. Az igénybevételek 

növekedése a fogaskerekek hőkezelését igényli. Hőkezelés után a fogazatokat finomfelületi 

megmunkálásokkal tovább kell munkálni. A fogköszörülő eljárások általában kis 

termelékenységűek, relatív lassúak, ezért jelentősen növelik a gyártási költségeket. 

A fogköszörülésekkel a fogazat osztás és profil hibája is javítható. 

A köszörű szerszámok munkafelületei viszonylag egyszerű geometriájúak (többségében: sík, 

kúpfelületűek), kivéve a csigaköves fogköszörülést. A csigaköves köszörűkorongok 

alakadását a profil bemorzsolásával alakítják ki.  

A morzsoló szerszám készülhet szerszámacélból, amikor a profil bemunkálása után ferde 

hornyokat munkálnak a morzsoló görgőbe (esetleg kis osztás egyenlőtlenséggel), a szükséges 

hőkezelés után készítik el a végleges profilt.   

A morzsoló görgőket a tömeggyártásban gyakran a profilnak megfelelően, galvanikusan 

felvitt gyémánt szemcsés kialakítással állítják elő. 

 

2.6.3 Foghántolás 

 

A járműiparban gyakran használják a fogazatok hőkezelés utáni megmunkálására a 

foghántolást. A hántoló szerszámok készülhetnek szerszámacélból, gyorsacélból, de 

készíthetők abrazív köszörű szerszámként is (2.6.21. ábra). 

A hántoló relatív elmozdulás (vc) a fogaskerék és ferde fogú hántoló tárcsa összeforgatásakor 

a két kerületi sebesség vektor eredőjeként alakul ki. 

A hántoló kerék geometriája, a fogazat geometriájához kell kapcsolódjon, a normál osztások 

megegyeznek.  

A hántolást a fogak oldalába bevésett hántoló hornyok végzik (2.6.22. ábra: A-A szelvény). A 

hornyokat még a hántoló tárcsa hőkezelése előtt vésik be, hőkezelés után pedig a tárcsa 

fogoldalait méretre köszörülik. 

 

 
2.6.21. ábra: A foghántolás vázlata, gyorsacél hántolótárcsa a bal oldalon, míg a jobb oldalon abrazív hántolótár-

csa látható. A forgácsolási sebesség vc kialakulása a két egymáshoz képest a fogferdeségi szögben bedöntött 

kerekeken a kerületi sebességek eredőjeként. ([3] alapján) 
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2.6.22. ábra: A hántolótárcsa fogazatának geometriája (Az A-A metszetben látható a hántoló fogak keresztmet-

szeti profilja ([3] alapján) 
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2.7 Felületszilárdítás lokális, hideg képlékeny alakítással 
  

A felületszilárdítást a lokális hideg képlékeny alakváltozás hozza létre, a szerszám aktív 

felületének a munkadarabhoz nyomása hatására. Az alakított felületben megnő a díszlokáció 

sűrűség, növekszik az alakított réteg mikrokeménysége. Ez a keménységnövekedés 

kopásállóság növekedést is eredményez. A műveletek többségénél a felületi érdesség is javul, 

ezért gyakran használatosak a sorozat és tömeggyártásban, pl. nagyméretű Diesel motorok 

főtengely rádiuszait görgőzik, a nagyobb kifáradási szilárdság elérésével növelik azok 

élettartamát. 

A megmunkálások három nagy csoportba sorolhatók a szerszám és a munkadarab relatív 

elmozdulási viszonyai alapján. 

A három fő csoport:  

 vasalás, csúszó relatív elmozdulással, 

 hengerlés, gördülő relatív elmozdulással, 

 ütőtestes szilárdítás. 

 

2.7.1 Vasalás, csúszó relatív elmozdulással 

 

Felületvasaláskor a szerszám működő és a munkadarab alakítandó felülete közötti átfedés 

hatására jön létre a hideg képlékeny alakváltozáshoz szükséges felületi nyomás. A vasalási 

technológia meghatározó jellemzője, hogy a szerszám és a munkadarab felületei közötti 

relatív elmozdulás, gördülésmentes csúszást eredményez. 

Az alkalmazási területe szerint lehet: 

 felületvasalás gömb felületű szuperkemény szerszámmal (pl. karbonádó), fő- és 

előtoló- mozgással, esztergán, marógépen, 

 furatvasalás a teljes kontúrt vasaló keményfém alakító testtel (esetenként üregeléssel 

művelet kombinációban). 

A vasaló tüskével végzett furatvasalás feltétele, hogy az alkatrész anyaga képlékenyen jól 

alakítható legyen.  

Megmunkálási cél szerint meg lehet különböztetni:  

 simító vasalás (érdességcsökkentés kis átfedéssel), 

 felület vasalás (alakítás meghatározott rétegmélységben), 

 alakító vasalás (alakítás teljes keresztmetszetben), amikor a munkadarabnak nem csak 

a felületi rétegében számottevő az alakító hatás. 

A szuperkemény szerszámmal végzett vasaláskor az alakító elem kis lekerekítési sugarú gömb 

felületű szintetikus gyémántbetét. A gyémánt kedvező súrlódási és egyéb fizikai tulajdonságai 

miatt erősen ötvözött, edzett acélok (HRC 60) alakítására is jól használható. Legtöbbször 

esztergagépet használnak gyémántvasaláshoz. A szerszámot a késtartóba fogják, és a gyémánt 

(karbonádó) vasalószerszámot (3) állítható rugóerővel (1) szorítják a munkadarab (4) 

felületéhez 2.7.1 ábra. Ez a felületi csúsztató feszültségek kialakításával jár.  
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2.7.1. a. ábra: Vasalás elve gyémánt (karbonádó) 2.7.1. b. ábra: Vasalás szerszáma és munkadarab fotója 

                  szerszámmal esztergán 4 

 

 

Az előzőekben bemutatott eljáráshoz hasonlóan, de a csúszó súrlódási kapcsolatot gördülőre 

változtatva a Hegenscheidt kifejlesztette „Hawking Superfinishing Technology”-t a 

felületszilárdító görgőzést, ahol a golyó, mint gördülő elem hidraulikusan van megtámasztva, 

úszik a hidraulika folyadékban (2.7.2. ábra). A módszer tág anyagféleségeken, széles átmérő 

és hossztartományban, hengeres (furatban is), gömb és sík felületeken is használható, 

elérhetővé teszi az Ra< 0,1 μm felületi érdesség elérését. 

 
    

  

 
2.7.2. ábra: Vasalás hidraulikusan megtámasztott golyóval esztergán, és a felület megmunkálás előtt és után 

(Forrás: Hegenscheidt 8) 
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Az üregelés-vasalás műveletkombináció előnyösen használható fel hengeres furatok nagyobb 

pontosságú, jó felületi minőségű és gazdaságos gyártásában. A nagyfedésű vasalás után a 

munkadarab végein jellegzetes tölcsészerű alakhiba mérhető, amely esetenként kizárja a 

művelet alkalmazhatóságát 2.7.3. ábra. 

 

Az alakhiba csökkentéséhez célszerű tanulmányozni a folyamatot. A modellezéshez vágjunk 

ki egy szegmenst a munkadarabból és tekintsük ezt egy rugalmas-képlékeny alapra fektetett 

tartónak. A rugalmassági határig terhelve ezt a tartót, felhasználhatjuk a rugalmas szál 

differenciálegyenletét az alakváltozások, nyomatékok és nyíróerők meghatározására. A 

megoldáshoz azonban szükség van a megfelelően megállapított peremfeltételek ismeretére 

2.7.4. ábra.  

 

Mérésekkel is alátámasztható, hogy a munkadarab maximális radiális deformációja  

„W(z) max” – szokásos munkadarab befogás esetén – a szerszám útja „-Z” mentén kezdetben 

késik a szerszám (legnagyobb átmérőjű) kalibráló-szalagjához viszonyítva és csak a művelet 

végén előzi meg a szerszámot. Ez a jelenség a tartó széleinek kisebb ellenálló képességével 

van kapcsolatban és döntően ez az oka a keletkező alakhibáknak is. Az alakhiba csökkenthető, 

ha a művelet során fellépő feszültségváltozásokat, illetve az ezeket előidéző okokat 

csökkentjük. Módszere lehet külső terhelések működtetése (pl.: hidraulikus henger 

tengelyirányú, húzó előfeszítése) a megmunkálás során, kis hajlító nyomatékot adó készülék 

felfekvő felületek kialakítása, illetve a fedés (a) csökkentése. 

 

 
 

2.7.3. ábra: A nagyfedésű vasalás alakhibája 2 

 

Ha kis fedés esetén csak a rugalmassági határig terheljük a munkadarabot az alakhibák 

elenyészőek, bár ekkor rendszerint az egy lépésben elérhető érdesség javulás nem elegendő. 
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Ezért célszerű több azonos méretű vasalógyűrű használata a szerszámon, mégpedig olyan 

tengelyirányú távolságra egymástól, hogy az egyik szerszámelem okozta kontaktus nélküli 

deformáció hulláma már lecsengjen a következő gyűrűig. Így a további gyűrűk is rugalmas 

előfeszítés mellett csökkentik az érdességet. A célszerű gyűrűszám és elhelyezés függ a 

munkadarab anyagától, a kenőanyagtól, a munkadarab és szerszám geometriai jellemzőitől, 

valamint a készülék típusától és a munkadarab felfüggesztési módjától. Ez utóbbinál a 

peremfeltételként meghatározott „Mo” nyomaték hatása kisebb, ha az „sM” felfekvő felület 

átmérőjének nagyságából következő távolságot csökkentettük 2.7.4. ábra.  

 

 
 

2.7.4. ábra: A hengeres furat vasalás peremfeltételei a  kontaktus nélküli deformáció kialakulásakor 6 

 

Kísérletek szerint, C 45 anyagon 4…5 vasalógyűrűvel (illetve egy gyűrű 4…5 járatásával), 

megfelelő előgyártás esetén Ra<0,2 µm elérhető 2.7.5. ábra. 

A furatvasalásnál a szerszám jellemző hossztengely irányú relatív elmozdulása, a súrlódás 

következtében, a felületi rétegben tengelyirányú húzó maradó feszültséget is eredményezhet, 

ami bizonyos terhelési esetekben a kifáradási határt csökkenti. Ezért fontos a megmunkáló 

eljárás és a használati terhelési követelmények összehangolása. 
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2.7.5. ábra: A kiinduló felületi érdesség csökkenése a vasalószerszám járatainak (1-3-ig) növelésével 6 

 

 

2.7.2 Hengerlés, gördülő relatív elmozdulással 

 

Felülethengerléssel igen kedvező felületminőségi tulajdonságok érhetők el. Jelentősen javul 

az érdesség, keményedik a felületi réteg és maradó-nyomófeszültségek keletkeznek benne. 

Mindezek igen jelentősek az élettartam szempontjából, ha kifáradási, koptató vagy korróziós 

igénybevételnek van kitéve a felület. Képlékeny anyagú (HB 400) munkadaraboknál tehát 

igen előnyösen alkalmazható külső és belső hengeres felületek befejező megmunkálásra.  

 

 

Szilárdító hengerlés 

Szilárdító hengerléssel általában a felületi réteg viszonylag nagymélységű képlékeny alakítása 

a cél, de a felület érdesség csökkentő simítása érdekében is alkalmazzák. Szerszáma tórusz 

felületű (rádiuszos) edzett acél vagy keményfém görgő, amelyből egyidejűleg egy vagy több 

kerül alkalmazásra rugalmas előfeszítésű terhelőrendszerben 2.7.6. ábra.  

A szilárdító hengerlés alkalmazására nagyszámú kísérleti megmunkálást végeztek különféle 

lágy-, normalizált, nemesített acélanyagokon, öntöttvason, sőt feltöltő hegesztéssel javított 

vagy edzett felületeken is, jó eredménnyel [4]. A technológiai vizsgálatok kiterjedtek külső 

hengeres, alakos (pl. vasúti kerékpárabroncs), valamint sík felületekre és mindenütt 
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eredményesnek bizonyultak. A vizsgálatok különösen a kifáradási igénybevételnél igen 

jelentős élettartam-növekedést mutattak.  

A technológiai kísérletek során kifejlesztettek több esztergára és marógépre szerelhető, egy- 

és többgörgős szerszámcsaládot, amelyek ipari felhasználásra is alkalmasak.  

 
2.7.6. ábra: A szilárdító hengerlés szokásos elrendezési változatai [4] 

 

Simító hengerlésnél az elsődleges cél a felület kisimítása, bár egyéb felületminőségi 

jellemzők is kedvezően alakulnak. Szerszáma hengeres vagy enyhén kúpos, két végén 

lekerekített görgő, amelyből mindig többet használnak a rugalmas terhelőrendszerben. A 

görgő tengelyének „α” szögű (α=0,3…1,5
°
) megbillentésével, a görgő csepp alakú lenyomatot 

hagy a munkadarabon, ami a simítás alapvető feltétele. A menesztő görgő „β” szögű (2
o…

5
o
) 

elfordításával biztosítják a csúcsnélküli változatban az előtolást.  

A munkadarab érdességi mérőszáma  kísérletek szerint  1…2 nagyságrenddel is javulhat, 

esztergálást követő simítóhengerlésnél is elérheti az Ra≈0,05 μm értéket.  

A simítóhengerlés egyik fő alkalmazási területe a hidraulikus és pneumatikus hengerek 

dugattyúrúdjainak befejező megmunkálása.  

Kifejlesztettek egy csúcsnélküli simítóhengerlő célgép családot, amely Ø 2,5…140 mm 

tartományban alkalmas a művelet nagy termelékenységű elvégzésére. Egyik változata esztergára 

szerelhető hidraulikus berendezés, amely csúcsok közé fogott, hosszú munkadarabok simító 

hengerlésére is használható.  

 

Kalibráló hengerlés 

Kalibráló hengerlésnél méretre állított görgőket alkalmaznak, ami merev terhelőrendszert 

követel. Ezért a művelet pontosítása igen jó és természetesen a felületi érdességet is 

jelentősen javítja.  

Először a könnyebben gyártható golyós szerszámok fejlesztését kezdték meg. Ezek kialakítása 

egyszerűbb és majdnem olyan felületminőség érhető el velük, mint a korszerűbb kúpgörgős 

változatokkal.  
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A kúpgörgős szerszámok nagyobb termelékenységet és még jobb felületminőséget (Ra<1μm) 

tudnak biztosítani. Kifejlesztettek (Hegenscheidt) egy szerszámcsaládot Ø30…200 mm 

mérettartományban. Hidraulika hengerek belső felületének megmunkálására a finomesztergálás 

és a simító hengerlés műveletkombinációban is elvégezhető (2.7.7. ábra). 

 

 

 

2.7.7. ábra: Finomesztergálás és simító hengerlés műveletkombinációja 

 (Forrás: Hegenscheidt 8) 

2.7.3 Ütőtestes szilárdítás 

 

Ütőtestes felületszilárdításkor a felületi réteg alakváltozását a megmunkálandó anyagnál jóval 

keményebb anyagú ütőtestek okozzák, amelyek szabad-, vagy korlátozott mozgásúak. A 

szilárdítást a munkadarab felületén a szerszámtestek ütközésekor végbemenő dinamikus 

kölcsönhatás eredményezi. A berendezések működési elve szerint a szilárdítás történhet:  

 szabadon mozgó (meghatározott mozgási energiával rendelkező) ütőtestekkel, 

sörétekkel. (A sörétezés a legismertebb eljárás); 

 kötött elhelyezésű ütőtestekkel (bizonyos mértékig szabad sugárirányú elmozdulási 

lehetőséggel, 2.7.8. ábra.  

Az ütőtesteket (amelyek általában gyűrűk, tárcsák, vagy golyók) átfedésbe kell hozni a 

megmunkálandó felülettel, így a szerszám gyors forgásából adódóan az ütőtestek a 

centrifugális erőhatás miatt a külső átmérő tartományban helyezkednek el és így a 

munkadarab felületét elérik és meghatározható energiájú ütéseket mérnek arra (a szilárdított 

felület íly módon az ütésnyomok sokaságából alakul ki).  
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Az egyedi ütések nagyságát a szerszám kerületi sebességével „v” meghatározott beütési 

sebesség és az átfedés „f” befolyásolja (ami a munkadarab külső felületének és az ütőtestek 

külső átmérőn tartózkodáskori méretének egymásba irányuló nagysága). 

Az ütőtestes felületszilárdítás eredményességét lényegében meghatározza a felületegységre 

eső ütésszám „Nü”. Ennek nagysága a technológiai adatokból következik, ami az eljárás 

tervezhetőségének alapját képezi. Az eljárás elsősorban nagyszilárdságú, valamint edzett 

állapotú szerkezeti acélból készült gépalkatrészek kifáradási szilárdságának, működő 

felületeinek élettartam növelésére szolgál.  

 

 

 

2.7.8 ábra: Felületszilárdítás radiálisan elmozdulni képes,de egyébként kötött elhelyezésű ütőtestekkel [4] 

a) az esztergába befogott munkadarab és az ütőtestes szerszám elhelyezkedése,   

b) az ütőtestek (golyók) elhelyezkedése a fészkekben 

 

A fogtő és környezetének szilárdítása 

A fogazatok fogtövei rendszerint erős fárasztó igénybevételnek vannak kitéve működésük 

során. A felületszilárdítási módszerek közül mindenekelőtt a GROB-eljárást kell megemlíteni, 

amellyel a különféle alakzatok képlékeny készre alakítását végzik speciális berendezésen, a 

profil negatív formájára kialakított ütőgörgőkkel. Elsősorban kisméretű alkatrészeknél 

használható. A megmunkálás után kialakult, működés szempontjából igen kedvező felületi 

réteg tulajdonságok további megfontolások alapjául szolgálnak. Ugyanis a forgácsolással 

elkészített fogaskerék egyik, tönkremenetel szempontjából veszélyes része a fogtő és 

környezete. A kifáradási tulajdonságok javulnak, ha megfelelő profillal kiképzett ütőgörgők 

kerülnek alkalmazásra, s csak a fogtőnél történik képlékeny alakítás. Ennek analógiájára 

fejlesztették ki a 2.7.9 ábrán bemutatott dinamikusan szilárdító szerszám változatot [4.]. A 

szerszám lefejtő fogmarógépre szerelhető, s a feladattól függően, 2 mm-es modultól 

alkalmazható.  

 

 

Fogfelületek szilárdítása 

Az evolvens fogfelületek – különösen m=10…12 mm-nél nagyobb modulú 

fogaskerekek – befejező megmunkálása többnyire gyalulás, marás vagy üregelés. Az így 
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kialakított fogazat tartósság szempontjából nem minden esetben kielégítő. A felületi nyomó 

maradó feszültségek kialakítására használják az acélgolyós szilárdító szerszámokat. Az 

acélgolyós szilárdító szerszám kialakításakor bonyolultabb kérdések vetődnek fel, mint a 

hengeres vagy sík felület szilárdításakor. Egyik legfontosabb feladat a megfelelő ütőerő 

biztosítása, melynek fokozása érdekében két alapvető lehetőség kínálkozik: 

 a szerszám alakjának változtatása, 

 az olaj bevezetése a golyófészekbe. 

Az olaj állandó jelenléte miatt természetes, hogy az ütközés során lejátszódó folyamatok is 

sajátosan alakulnak.  

 
 

2.7.9. ábrán: Fogazat szilárdítás dinamikusan szilárdító szerszámmal 

a) az evolvens lefejtése a görgővel, b) a szerszám szerkezeti rajza [4] 

 

Az elvégzett vizsgálatok tanúsága szerint közel 40%-os ütőerő növekedés érhető el olaj 

bevezetéssel. Ezen túlmenően igen jelentős a zajszint csökkenés is, ami nem elhanyagolható a 

megmunkálásra jellemző frekvencia tartományban.  

A fogfelületek megmunkálása során az acélgolyós ütőtestek ütéseket mérnek a felületre. 

Kialakul egy jellegzetes geometriai alakzat, amit a technológiai adatokkal szabályozni lehet.  

Mérések szerint a szilárdítás mélysége ezred mm nagyságrendű, amiből az következik, hogy a 

művelet után a felület a szükséges hordfelületet is biztosítja. A technológiai adatokból és a 

szilárdítás előtti érdességtől függően a profilirányú átlagos érdesség nem haladja meg az 

1 μm-t. A felületi rétegben nyomó maradó feszültségek keletkeznek.  
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A cementált, edzett fogfelületeknél a kopási sebesség átlagosan 65…80%-ra, nemesített 

fogfelületeknél pedig 25…40%-ra csökkent a dinamikus felületszilárdító befejező 

megmunkálás alkalmazása után. 

 

Irodalom a 2.7 fejezethez: 

 

[1] Takács J. (szerk.): Korszerű technológiák a felületei tulajdonságok alakításában, 

Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2004, p.: 346. ISBN 963 420 789 8; 

[2] Takács J.: Hengeres furatok vasalási jellemzőinek összefüggései. IV..Szerszám és 

Szerszámanyag Konferencia, NME, Miskolc, 1982. pp.: III.3.1-III.3.4.  

[3] Elizavetin Szatel: Élettartamnövelés technológiai eljárásokkal Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest, 1972. P.:435. 

[4] Gribovszki L.: Gépipari megmunkálások, Tankönyvkiadó, budapest, 1977.  P.:454. 

[5] Takács J.: Hengeres furatok vasalási folyamatatának újabb vizsgálati eredményei. 

Korszerű Technológiák, Budapest, 1981/l. pp.: 32-38.  

[6] Takács J.: Iszledoványije konsztrukcii i uszlóvüj rabotü deformirujuscsih protjázsek pri 

obrabotke sztalnüh tonkosztyennüh detalej. (Deformáló üregelő szerszámok 

szerkezetének és munkafeltételeinek kutatása vékonyfalú acél munkadarabok 

megmunkálásánál.) Kandidátusi értekezés, MTA, 1982. p.209 

[7] Takács  J., Lettner F.; Garaguly J.: Gépgyártás, javítás ábragyűjtemény. BME, 

Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1995. p.215 

[8] http://www.hegenscheidt-mfd.de/ 

 

 

2.8 Forgácsolószerszámok élezése  
(A fejezet az [1] irodalomban összefoglaltakra épít) 

 

A szerelt lapkás forgácsolószerszámok mellett az ipar igen jelentős mennyiségben használ él 

felújításra (élezésre) szoruló forgácsolószerszámokat. Ezek közé tartoznak a különböző alakos 

szerszámok, (pl. fúró, lépcsősfúró, üregelő, menetmegmunkáló, hátraköszörült alakos, fogazó 

stb.), amelyek igen bonyolultak és újraélezésükkel visszanyerik eredeti forgácsoló 

képességüket. Az élezési műveletekhez köszörűszerszámokat használunk. 

A köszörűszerszámok újraélezésére, lehúzásukra, szabályozására pedig szilíciumkarbid, 

gyémánt lehúzókat, morzsoló szerszámokat (görgőket), illetve köszörű szerszámokat 

használunk. 

 

2.8.1 Élező szerszámok 

Forgácsoláskor ideális anyagleválasztást akkor érünk el, ha betartjuk a következő arányt: 

 

3

mdb

él

HV

HV
 

 

Szerszámok élezésekor (köszörülésekor) az egyébként is kemény szerszámanyagokat kell 

forgácsolnunk, tehát a fenti arány betartása csak igen kemény anyagokkal valósítható meg. 

Célszerű ezért összefoglalni a használatos szerszám és köszörűszemcse anyagokat 

 (2.8.1. táblázat). 
 

http://www.hegenscheidt-mfd.de/
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2.8.1. táblázat: Szerszámanyagok keménysége, hőállósága [4] 

 

Szerszám anyagok Mikrokeménység HV  Hőállóság (°C) 

Szerszámacélok 1000 - 1200 100 - 300 

Gyorsacélok (HSS) 1100 - 1300 500 - 600 

Keményfémek (WC.TiC) 1300 - 1800 1100 - 1300 

Korund (Al2O3) 1700 - 2700 1700 - 1800 

Sziliciumkarbid (SiC) 2700 - 3500 1300 - 1400 

Bórkarbid (B4C) 3900 - 5000 700 - 800 

Köbösbórnitrid (CBN) 7100 - 9800 1000 - 1200  

Gyémánt (D) 8400 - 10000 700 - 800  

 

A táblázat keménységi és hőállósági adatai iránymutatóak egy adott szerszámhoz szükséges 

köszörűszemcse anyag megválasztásához. A megfelelő kiválasztáshoz célszerű a köszörülendő 

anyag és köszörűkorong szemcse anyagának egymáshoz való affinitását is figyelembe venni. 

Ennek figyelembevételével készült a 2.8.1. táblázat. 
 

2.8.2. táblázat: Köszörűszemcse anyagok alkalmassága különféle megmunkálandó anyagokhoz 

 

Szlliciumkarbid Alumíniumoxid Köbös bómitrid Gyémánt 

Szürke- vagy 

kéregöntvény, 

sárgaréz és lágy 

bronz, alumínium 

és réz, márvány és 

kövek, gumi és 

bőr, igen kemény 

ötvözetek, 

keményfémek 

szénacélok, ötvözött 

acélok, gyorsacélok, 

lágyított 

temperöntvény, 

kovácsoltvas, szívós és 

kemény bronzok 

erősen ötvözött 

acélok, korrózióálló 

acélok, hőálló acélok, 

edzett acélok, 

gyorsacélok, állandó 

mágnesek, ferritek  

simító 

köszörüléséhez, 

élezéséhez 

keményfém, 

öntöttvas,  

acél  

(dörzsköszörülés) 

drágakövek, 

borostyán.  

Üveg, porcelán, 

kvarc, ferrit, kerámia,  

hő- és korrózió- álló 

acélok, beton, 

vasbeton  

A hagyományos szemcséjű köszörűkorongok megnevezésekor a szabványok (DIN 69100) 

(MSZ ISO 525: 1994) adják meg a szükséges adatokat (lásd: [8]). A hagyományos 

szemcsézetű köszörű- korongok kötőanyaga leggyakrabban kerámia, ritkábban műgyanta, 

gumi.  

A gyémánt (DIAMANT-"D") és köbös bórnitrid (elbor, borazon, kubonit - "CBN") 

szerszámok minősége a gyártmánykatalógusok és szabványok alapján adható meg. A 

szuperkemény szemcsés köszörűkorongok kötőanyaga műgyanta, bakelit, fém, a CBN 

szemcsék esetén kerámia is lehet. 

A hagyományos kerámiakötésű korongokban ágyazott hagyományos szemcsék eléletlenedés 

után (letompulás) a megnövekvő erő hatására a kötésből kifordulnak, illetve a szemcsék 
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elpattannak, így ezt követően mindkét esetben forgácsolóképes új élek lépnek működésbe. A 

köszörűszerszámok "lehúzásakor", alakadáskor, az előbb leírtak szerint fogynak a szemcsék 

és változik a korongméret. A korongok szabályozására felhasznált eszközök a feladattól 

függően igen eltérőek. A köszörűszerszámok igen nagy kerületi sebességgel dolgoznak  

(10-160 ms
-1

), így nagyon fontos a jó kiegyensúlyozottság. Ezt részben a gondos gyártással 

(szuper kemény szerszámok), másrészt az utólagos statikus és dinamikus kiegyensúlyozással 

biztosítják. A megmunkált felületek minőségére és pontosságára ezen kívül nagy hatással van 

a gép főorsójának és vezetékeinek állapota is. 
 

 

2.8.2 Élezési típustechnológiák 

 

A forgácsolószerszámok és az újraélezésükhöz használt köszörülési módok változatossága 

miatt a köszörülési technológiát is meg kell tervezni. Az élezési műveletek meghatározása 

leggyakrabban kettős feladatot jelent. Egyrészt élezési típuscsoportok képzésére van szükség, 

másrészt, ezekre a csoportokra élezési típustechnológiákat kell kidolgozni. A típuscsoportok 

képzése a forgácsolószerszámok osztályozását jelenti olyan csoportokba, amelyek azonos 

utánélezési technológiát követelnek meg. Az egyes csoportokon belül úgynevezett vezértípus 

határozható meg. 

 

Az élezési típustechnológia forgácsolószerszám vezértípusokra meghatározott élezési 

technológiát jelent, és a következők meghatározását tartalmazza: 

- az élezési művelet megnevezése és a jellegzetes szerszám köszörűkorong helyzet 

feltüntetése, 

- ajánlott köszörűkorong (alak, szemcseanyag, szemcsenagyság, kötéskeménység, 

tömörség, kötőanyag), 

- forgácsolási jellemzők (forgácsolósebesség, fogásmélység, előtolás, hűtő-kenő 

folyadék), 

- élezőgép, készülék. 

 

A 2.8.1 ábrán az esztergakésekre ajánlott élezési típustechnológiák láthatóak. 
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2.8.1. ábra: Esztergakésekre ajánlott élezési típustechnológia (Forrás:Lukovics-Tündik [4]) 

 

Az élezési típus művelettervek meghatározásakor a megengedett kopáshatárig elhasznált 

forgácsolószerszámot kell alapul venni, ezen kívül célszerű a túlkopott vagy sérült 

szerszámok utánélezéséhez szükséges egyéb kiegészítő élezési műveleteket is feltüntetni.  

2.8.3 Szerszámélező gépek 

A szerszámélező gépek feladata az újonnan gyártott, vagy a rendeltetésszerű felhasználás 

során elkopott szerszámokon a megfelelő élgeometria kialakítása. A gépek - feladatuknak 

megfelelően: 

- egyetemes szerszámélező gépek, 

- egycélú, vagy különleges szerszámélező gépek. 
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Egyetemes szerszámélező gépek 

 

Egyetemességüknél fogva - a szükséges tartozékokkal felszerelve - az összes forgácsoló 

szerszámfajta élezésére alkalmasak, továbbá palást-, furat-, és síkköszörülésre is használhatók 

(2.8.2 ábra). 

 

 
 

2.8.2. ábra: Hagyományos egyetemes szerszámélező gép (Forrás: Káldos et al. [1]) 

 

Az egyetemes szerszámélező gépek legfontosabb különleges tartozékai: az osztókészülék, 

csigafúró élező készülék, palást- és furatköszörülő készülék, magassági szegnyereg, 

csavarhorony vezető készülék. 

 

Egycélú élezőgépek 

 

Meghatározott feladat végrehajtására használhatók. A különleges élezőgépek legelterjedtebb 

típusai a következők: 

- késélező gépek, 

- csigafúró-élező gépek, 

- menetfúró, menetmetsző-élező gépek, 

- marófej-élező gépek, 

- elektrolitikus-élező gépek. 

Az egyélű forgácsolószerszámok élezéséhez számos különféle késélező gépet alakítottak 

ki. A legismertebbek a kétkorongos köszörűbakok, illetve a háromkorongos késélező gépek, 

amelyeken az egyélű forgácsolószerszámok tükrösítése is megvalósítható. A szerszámok 

élszögeinek pontos beállítását ezeken a gépeken szögbeállító támasz, késélező satu, illetve 

finombeállítóval ellátott billenthető késélező készülék segítségével valósíthatjuk meg. A 

keményfémlapkás szerszámok finomköszörülésére és tükrösítésére gyémántkorongos élező 

gépeket célszerű használni. 

Az utánélezéskor elkövethető legfőbb hibát általában a meg nem engedhető mértékű helyi 

felmelegedés okozza, ami különösen keményfémlapkás kések esetén veszélyes. 

Ezért kerülendő a túlzott köszörülési nyomás, gondoskodni kell a korong megfelelő időnkénti 

szabályozásáról (gyémántszemcsés korong esetén a korong felületének tisztításáról} és be kell 

tartani a hűtésre vonatkozó előírásokat. A speciális szerszámélező gépek el vannak látva a 

hűtést biztosító berendezésekkel is. 
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CNC köszörű-, élezőgépek 

A szerszámélezésben új generációt jelentett a CNC technika és a számítógépes tervezés 

integrációja, komplett tervező rendszerek jelentek meg, amelyekkel a CNC program a gépre 

generálható és a méréssel is egybe kapcsolható. Ennek egyik példája a WALTER cég 2.8.3. 

ábrán bemutatott gépe, alatta a négy egyidejűen felszerelt korongból egy munkahelyzete is 

látható. 

 

2.8.3. ábra: 5 tengelyes WALTER Helitronic CNC köszörűgép (Forrás: Walter [3]) 

Az 5 tengelyes WALTER Helitronic CNC köszörűgép a nemzetközileg is elismert Helitronic 

Power Production csúcstechnológiáját képviseli. Az egyik legfejlettebb szerszámköszörű a 

forgásszimmetrikus szerszámok (3 és 320 mm közötti átmérő tartományban), valamennyi 

szokásos szerszám anyagok megmunkálására alkalmas, igen komplex geometriák esetén is 

nagy pontossággal és jó felületi érdességgel, a korábbiaknál nagyobb teljesítménnyel  

(2.8.4. ábra). 
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a)      b) 

 
2.8.4. ábra: WALTER Helitronic CNC köszörűgép (a) egy korongja a modellen munka közben és (b) egy lép-

csősfúró modellje a tervező rendszerben (Forrás: Walter [3]) 

 

2.8.4 A szerszámélezés szervezeti formája, szerszámgazdálkodás 

 

A korszerű szerszámélezéshez megfelelő szervezeti formára van szükség. Az üzemen belüli 

szerszámélezésnek két alapvető szervezeti formája van: 

- a helyi élezés és 

- a központosított élezés. 

Helyi élezés esetén a termelő gépek közötti bakköszörűn - bonyolultabb szerszámnál az 

élezőműhelyben - a gépen dolgozó szakmunkás élezi meg a szerszámot. A központosított 

élezés a termelőrésztől független műhelyben történő élezésszervezést jelent. 

Lehet teljes vagy részleges. Központi szerszámélező műhely tervezhető az egész üzem 

kiszolgálására, vagy kialakítható egyes üzemrészeket kiszolgáló élezőrészlegként is. 

A központi élezés nagyobb üzemeknél fokozza a gazdaságosságot, mert nemcsak a forgácsoló 

dolgozó folyamatos gépi munkáját biztosítja, hanem a jobb minőségű élezéssel a szerszámok 

nagyobb éltartamát is. 

A szerszám ellátást az üzemen belül a termelési programokhoz kell igazítani. Az egyes 

műveletek éltartam időinek alapján meghatározható, hogy a sorozatok legyártásához mennyi 

és milyen szerszámra van szükség. A szerszámok megrendelésénél az esetleges véletlen hibák 

miatti többletszerszámra is gondolva, tartalékkal kell a szerszámokat biztosítani. Ezek 

beszerzésekor célszerű, megfelelő idő ütemezéssel rendelni a szerszámokat, hogy a felesleges 

készletekben ne álljon a forgótőke. 

A nagy járműipari cégek az élezési feladatokat többnyire kiszervezik és különálló cégtől 

folyamatos szolgáltatásként, rendelik meg a folyamatos szerszámellátást. A termelési  

(pl.: motorgyártási) folyamatok, ezáltal elválnak szervezetileg és minőségirányításilag a 

szerszámellátástól, de a szolgáltatási szerződések arra vonatkoznak, hogy nem lehet 

termeléskiesés a gyártásban szerszámhiány miatt. 

Új termékek gyártásának beindítását mindig megelőzi a gondos szerszámtervezés, az egyedi 

rajzos szerszámok legyártása, majd a szerszámozás véglegesítése próbagyártás során. 

Ahol a megrendelések változatosak a piaci igények szerint, célszerű, ha saját szerszám 

tervezéssel és gyártással tudják segíteni a rendelések elvállalását. 
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2.8.5 Keményfém szerszám köszörülési eljárások 

 

Forgácsolókések köszörülése  

 

A keményfémlapkás szerszámok élezéséhez szilíciumkarbid szemcséjű vagy 

gyémántszemcsés köszörűkorongokat használhatnak, K10 jelű keményfém köszörülésekor a 

következő anyagleválasztás érhető el [1]: 

 

SiC szemcséjű szerszám 1 g-jával      8-12 g keményfém, 

természetes gyémánt szerszám 1 g-jával      300-500 g keményfém, 

műgyémánt szerszám 1 g-jával 2000-2500 g keményfém. 

 

Az összehasonlításból kitűnik, hogy műgyémánt-korong használatával a jobb felületi 

minőségen túlmenően többszörös teljesítmény-növekedést lehet elérni a SiC szemcséjű 

korongokkal szemben. 

 

Forgácsolókések elektrokémiai köszörülése 
 

A keményfémlapkás szerszámok élezésére elektrokémiai eljárást dolgoztak ki. Az 

elektrokémiai megmunkáláskor az anyagleválasztás egyrészt az egyenáram elektrokémiai 

oldóhatása, másrészt a gyémántkorong mechanikus köszörülő hatása következtében jön létre. 

Az elektrokémiai köszörülés elvi vázlata a 2.8.5. ábrán látható. Az eljáráshoz külön 

szerszámgépre van szükség. Az anódként kapcsolt keményfémlapkás szerszámot  

p=50-200 N/mm
-2

 nyomással nyomjuk a gyémántszemcsés köszörűkoronghoz. A 

megmunkálás helyére - a köszörűkorong és a keményfémlapka közé - elektrolitot vezetünk. 

Elektrolitként nátriumnitritet tartalmazó sóoldatot használnak. Az elektrokémiai oldás 

hatására létrejött oldástermékeket mechanikusan, kis forgácsolóerővel leválasztjuk. A 

folyamatban az elektrokémiai oldás a legdöntőbb. A leválasztott anyagmennyiség a Faraday-

törvények alapján határozható meg: 

I 
e

AM  

ahol: 

 M - a  leválasztott anyag tömege (g) 

 I - áramerősség (A) 

   - az elektrokémiai oldás ideje (s).  

 Ae - a leválasztandó fém elektrokémiai egyenértéke. 

 

 
2.8.5 ábra: Az elektrokémiai köszörülés vázlata (Forrás: Káldos et al. [1]) 
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Amennyiben a feszültséget folyamatosan változtatjuk, először a Co kötőanyag oldása indul 

meg (2.8.6. ábra). A Co oldása után karbidváz marad vissza, amelynek szilárdsága jelentősen 

csökken. 

 

 
2.8.6. ábra: A keményfém alkotóinak statikus oldási sebessége a feszültség függvényében  

(Forrás: Káldos et al. [1]) 

 

A WC oldása három fázisban játszódik le.  

A karbidok anódos oxidációja: 

 

22
4384 HCoWOeOHWC   

222
363 HCoTiOeOHTiC   

 

több lépésben megy végbe, s vízben oldhatatlan termék keletkezik, amelyet pl. dörzsöléssel 

kell az anódról eltávolítani. Keményfémeket ezzel a kombinált elektromechanikus eljárással 

munkálhatunk meg. 

A leválasztott anyagmennyiség a Faraday-törvény szerint lineárisan függ az áramerősségtől, 

illetve az áramsűrűségtől. A generátorfeszültség állandó értéken tartása mellett az 

áramerősség függvénye a forgácsolókör ellenállásának. A forgácsolókör ellenállását (R) 

három tényező szabja meg: 

)
*

(
cA

a
fR

k

  

 

Ahol:  c - az elektrolit fajlagos vezetőképessége, 

 a - a  munkahézag nagysága, 

 Ak, - a munkadarab érintkezési felülete. 

 

Az elektrokémiai köszörülési folyamatra jellemző az elektrokémiai hatásfok: 

E

ME

E
V

VV 


 
 

Ahol:  VE- az elektrolitikusan leválasztott anyagmennyiség, 

VM - a mechanikusan leválasztott anyagmennyiség. 

A folyamatban a köszörűkorongnak sokrétű feladatot kell ellátnia: 

- biztosítani kell az állandó nagyságú munkahézag fenntartását (a = 0,02-0,08 mm), 

- a keletkező anódfilm és reakciótermékek lehordása és az áram hozzávezetés 

biztosítása, 
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- az elektrolit egyenletes elosztása a munkahézagban. 

Az anyagleválasztás működési vázlata a.2.8.7. ábrán látható. 

 
2.8.8. ábra: Az elektrokémiai – mechanikus anyagleválasztás modellje (Forrás: Káldos et al. [1]) 

 

Az elektrokémiai köszörülés előnye az egyéb élezési eljárásokkal szemben: 

 a köszörülési folyamat "hideg", tehát nem áll fenn a hő okozta repedések veszélye, 

 felületi mikroszerkezet változás nem lép fel, 

 az előállított felület minősége jobb a hagyományos SiC szemcsés koronggal élezett 

felület minőségénél, és azonos a gyémántszemcsés élezéssel előállított felület 

minőségével, 

 az anyagleválasztási teljesítmény keményfémek köszörülésekor a hagyományos 

köszörüléssel elérhető teljesítmény 3-5-szöröse, 

 egyszerre munkálható meg a szerszám szára és a keményfém lapka, 

 a nagyoló és a simító megmunkálás egy felfogásban végezhető. 

  

2.8.6  Többélű forgácsolószerszámok élezése 

Csigafúrók élezése 

A csigafúró legjellegzetesebb kopásfajtái: 

- a keresztél kopás, a külső sarokpont kopás, 

- a fúró főélének lekerekedése, 

- hát- és homlokkopás. 

A csigafúró kopásait a hátfelület köszörülésével tudjuk eltávolítani. A fúró hátfelületét a 

gyakorlatban többféleképpen alakíthatjuk ki (2.8.9. ábra): 

 
2.8.9. ábra: A csigafúró hátfelületének jellemző kialakítási formái. (a) síkfelület, (b) kúpfelület, (c) kúpfelület, 

(d) csavarfelület (Forrás: Káldos et al. [1.]) 
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- sík hátfelületet csak kis átmérőjű (D < 2 mm) fúróknál készítünk és sokszor ilyen 

lesz a felület, ha kézből élezik a szerszámot (2.8.9.a. ábra), 

- a kúpfelület köszörülése a csigafúró hátlapjára a legáltalánosabban használt módszer.  

Erre a célra külön élezőkészüléket használnak. Két változata van. Egyik esetben a 

hátfelületet alkotó kúp csúcsa, a főél meghosszabbított vonalán, a fúró tengelyének 

átellenes oldalán van. (2.8.9.c. ábra), a másik esetben a kúp csúcsa a főéllel azonos 

oldalon helyezkedik el (2.8.9..b. ábra). 

A megfelelő hátszögek a 2.8.10. ábrán megadott méretek (C) beállításával alakulnak ki. A 

lengetés tengelye a fúró tengelyével (ρ) szöget zár be, amit a szerszám csúcsszögének (2κ ) 

ismeretében meghatározhatunk: 

 

 
rr   (2.12.2.(a).ábra) 

 
rr  (2.12.2.(b). ábra) 

 

Csavarfelületet köszörülnek a szerszám hátlapjára az automata csigafúró élező gépek  

(2.8.9.d. ábra). Ekkor a csigafúró főélének csúcs felé eső része homorú. A hátfelület 

kialakítása szempontjából legkedvezőbb a csavarfelület (2.8.9.d. ábra), valamint az él 

átellenes oldalán levő csúcsponttal készített kúpfelület (2.8.9. c. ábra) . Ha a csigafúró 

tengelyével koncentrikus hengermetszetet síkba terítjük (2.8.9. ábra) és berajzoljuk a 

különböző eljárásokkal készült hátfelületek metszetgörbéit, látható, hogy sík hátlap esetén  

- figyelembe véve az előtolás hatását is - a borda hátsó sarka a forgácsolt felületre ütközhet. 

Kúppalásttal készített hátfelület esetén, közepes méretű csigafúróknál a külső sarokponton a 

hátszög szokásos értéke αf =6-8°, a belső sarokponton pedig αf = 25-27°, mivel a hátszög az 

átmérő függvényében változik. 

 

 

 
2.8.10. ábra: Kup-hátfelület kialakítása készülőben (Forrás: Káldos et al. [1]) 
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2.8.11. ábra: Csavarfelület kialakítása automata élezőgépen (Forrás: Káldos etal. [1]) 

 

 
2.8.12. ábra: A hátfelületek hengerpalást menti metszet-görbéi kiterítve (Forrás: Káldos etal. [1]) 

 

 

Marók élezése 

 

Marószerszámok esetén a nagyobb mérvű kopások és csorbulások eltávolítása érdekében 

először a szerszám palástfelületét (henger) köszörülik meg. A martfogú palástmarók 

legelterjedtebb fogkialakítási módja a kettős hátlapú fogkiképzés (2.8.13 ábra). 

 

 
2.8.13. ábra: Kettős hátlapú marófog kiképzése, maró élezéséhez (Forrás: Káldos et al. [1]) 

 

 

A hátlap köszörülését fazék alakú köszörűkoronggal célszerű végezni. A kívánt hátszög úgy 

érhető el, hogy a maró csúcsok közé fogott tengelyvonalát H értékkel magasabbra helyezzük 
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el, mint a köszörült fog homlokfelületének ujj-támaszát (2.8.14. ábra). A maró tengely-

felemelésének nagyságát a 

f

D
H sin

2
  

 

összefüggés alapján határozhatjuk meg. A működő hátszöget a horonyferdeségi szög (λ) is 

befolyásolja, így a ferdehornyú marók esetén a hátszög nagysága a feltételezett munkasíkban: 

 

 cos
nf

tgtg  

 

A hátszög kialakításánál csak az elsődleges hátlapot köszörülik oly mértékben, hogy a maró 

hátlapján a hengeres élszalagból legfeljebb f = 0,01-0,02 mm szélességű ún. csillogó 

maradjon. A hátszög köszörülésekor az ujj-támaszt úgy kell beállítani, hogy az asztal 

köszörülés közbeni alternáló mozgatása alatt megfelelő élvezetést is szolgáltasson. 

 

 
2.8.14. ábra: Ferdehornyú palástmaró élezése (Forrás: Lukovics-Tündik [4]) 

 

A támasz hátránya, hogy a köszörülés így nem végezhető éllel szemben, ami pedig a jó 

minőségű élezés egyik feltétele lenne. 

Egy másik élezési módszer, amelynél a támaszt nem használják, de másolóvonalzó és egy 

áttételező mechanizmus segítségével biztosítható a megfelelő élfutás. 

A harmadik módszer a CNC élköszörülés. 

 

Üregelőszerszámok élezése 

 

Az üregelőszerszámok szabályozó része a munkadarabba másolja profilját, így a méret- és 

alakpontosság megtartása miatt a szerszámokat homlokfelületükön élezik. A forgácsolóerő 

csökkentés céljából célszerű nagy homlokszöget választani. 

Furatüregelő szerszámoknál a homlokszög növelésének korlátozó tényezője a homlokfelület 

esetleges alámetszése (2.8.15 ábra). 
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2.8.15. ábra: Vázlat a legnagyobb lehetséges korongátmérő meghatározásához hengeres furatüregelő szerszám 

élezésekor (Forrás: Gorski [9]) 

 

Ez a feltétel akkor teljesül, ha a korong kúpfelületének görbületi sugara a legnagyobb átmérőn 

nem haladja meg az üregelőszerszám kúpos homlokfelületének görbületi sugarát a 

forgácshorony fenékrészének a tövében. Mindkét kúpfelület közös görbületi sugara az AC 

szakasz, amely  

 

n

c
d

AC
sin2

      illetve: 

 

)sin(2
n

Dc
AC

 
   továbbá: 

 

 
n

 

 

Ahol: ε a korong forgástengelye és az üregelőszerszám tengelyvonala által bezárt szög. A 

legnagyobb használható korongátmérő tehát a következő képlettel számítható: 

 

n

n

cc
dD





sin

)sin(
max


  

 

A képlet alapján megállapítható, hogy a γn homlokszög növelésével csökken a használható 

korongátmérő.  
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3. Hideg- és melegalakító szerszámok gyártási 

sajátosságai (Dr. Balla Sándor) 

Nagysorozatú termékek termelékeny és a gazdaságos gyártása az adott termék geometriáját a 

legkevesebb művelettel, a legkisebb anyagfelhasználással és a legrövidebb gyártási idővel 

létrehozó szerszámokkal valósítható meg. Ezeket a szerszámokat tehát a legyártandó készter-

mék geometriai sajátosságaihoz, anyagminőségéhez, költségviszonyaihoz, a gyártási kultúrá-

hoz stb. kell igazítani, vagyis a szerszámot a termékhez kell megtervezni. Mivel a legyártandó 

termék geometriáját alapvetően a szerszám pontossága határozza meg, ezért a szerszámok fő 

méreteinek tűrésmezejét a termék tűréséhez képest kisebbre választják. Ez képezi azt az alap-

vető különbséget, ami a szerszámgyártást a klasszikus értelemben vett alkatrészgyártástól 

megkülönbözteti. 

A szerszámgyártás az alkatrészgyártáshoz hasonlóan rendszerint forgácsoló műveletekből 

épül fel. A felhasznált szerszámalapanyagok sajátos tulajdonságainak kombinációja (kemény-

ség, kopásállóság, melegszilárdság, hősokkállóság, kifáradással szembeni ellenállóság stb.) 

megfelelő anyagválasztással és hőkezeléssel érhető el, így a forgácsolási műveletek között 

különböző hőkezeléseket kell elvégezni. A szerszámgyártás klasszikus technológiai sorrendje 

nagyoló forgácsoló megmunkálásból, feszültségmentesítő hőkezelésből, elősimító forgácso-

lásból, hőkezelésből – amely általában edzést vagy nemesítést jelent –, majd simító forgácso-

lásból áll. A legyártandó szerszám geometriai sajátosságai, illetve annak alapanyaga lehetővé 

teszi egyes részfolyamatok megkerülését, azonban az alapvető cél mindig a gyártási idő csök-

kentése a minőségi színvonal megtartásával. 

 

Ez a fejezet azokat a technológiákat tárgyalja, amelyek egyik fő alkalmazási területe a szer-

számgyártás. Az egyes technológiák és a kapcsolódó szakterületek alapösszefüggéseit a Jár-

műszerkezeti anyagok II. és a Járműgyártás folyamatai I. jegyzetek tárgyalják, így az olvasó 

ilyen irányú ismeretét ez a fejezet feltételezi. 

 

3.1 A szerszámok főbb típusai 
 

A szerszámok típusait az azokat alkalmazó technológiák határozzák meg. Ennek megfelelően 

az alábbi csoportokat különböztetjük meg: 

 

3.1.1 Hidegalakító szerszámok 

Kivágó-lyukasztó szerszámok, stancoló szerszámok, mélyhúzó szerszámok stb. 
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3.1. ábra: Példa kivágó-lyukasztó szerszámra [1] 

 

A hidegalakító szerszámok közös jellemzője az, hogy a munkadarab méretpontosságának és a 

technológia zavartalan működésének közös feltétele az egymáson elmozduló szerszámelemek 

(bélyeg és vágólap, vezetőcsapok, vezetőoszlopok stb.) illesztésének állandósága (3.1. ábra). 

Ez a szerszámgyártás oldaláról azt jelenti, hogy ezeket a szerszámelemeket nagy pontossággal 

és kis érdességgel kell legyártani. Ezért itt jellemzően különböző köszörülő műveleteket és 

szikraforgácsoló műveleteket alkalmaznak. 

 

3.1.2 Melegalakító szerszámok 

 

(Kovács szerszám, zömítő szerszám, folyató szerszám, műanyag fröccsöntés, nyomásos fém-

öntés stb.) 

 

 
 

3.2. ábra: Példa fröccsöntő szerszámokra [2] 

 

A melegalakító szerszámok közös jellemzője az, hogy a termék alakját megadó formaüreg 

geometriáját és érdességét kell nagy pontossággal kialakítani (3.2. ábra). Ez azt jelenti, hogy 

legalább 3D-s üregek kialakítása képezi a szerszámgyártás egyik jelentős lépését. Ezért itt 

jellemzően többtengelyes marást vagy tömbös szikraforgácsolást alkalmaznak. Természetesen 
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az egymáshoz illesztett felületek érdességét, illetve az alakhűséget ebben az esetben is köszö-

rüléssel és szikraforgácsolással lehet kialakítani. 

 

3.2 Szerszámgyártásban alkalmazott forgácsoló technológiák 

3.2.1 Nagyoló megmunkálások 

 

Nagysebességű marás (High Speed Cutting HSC) és keménymarás 

 

A nagysebességű marás olyan marási technológia, ahol a modern szerszámanyagok és bevo-

natok a különböző szerkezeti anyagú munkadarabok megmunkálásakor a lehető legnagyobb 

forgácsoló sebességet teszik lehetővé. A szerszám- és formagyártás területére vonatkoztatva a 

legnagyobb alkalmazási területet a modell- és elektródagyártáshoz használt, könnyen forgá-

csolható szerkezeti anyagok (jellemző forgácsoló sebesség 800 - 2000 m/min), valamint az 

edzett szerszámacélok (forgácsoló sebesség 100 - 500 m/min) jelentik (3.3. ábra). Szerszám-

ként finomszemcsés keményfémeket használnak, amelyeket a munkadarabok szerkezeti anya-

gaihoz illeszkedő bevonatokkal látnak el. A szerszám- és formagyártásban a jellemző szer-

számátmérők D = 0,2 mm-től D = 16 mm-ig terjednek, ahol a legnagyobb élhossz / szerszám-

átmérő arányszám L/D = 10…15 lehet [3]. 

 

 
3.3. ábra: Példa HSC marással gyártott grafit elektródákra [2] 

 

 

Nagysebességű marással jellemzően alakos felületeket munkálnak meg, ezért a megmunká-

lási sebességet felület/időegység formátumban, mm
2
/perc-ben adjuk meg [4]. Nagysebességű 

marásnál axiális irányban kis fogásmélységekkel dolgoznak. A nagy teljesítményű szerszá-

moknak és nagy forgácsolási sebességeknek – kombinálva a nagy előtolásokkal – köszönhe-

tően olyan leválasztási teljesítmény érhető el, amely többszöröse lehet a konvencionális marás 

leválasztási teljesítményének. Jellemző alkalmazási területek a szabad felületek pl. PET pa-

lackok alumínium fröccsöntő formáinak gyártása (3.4. ábra), vagy mikromegmunkálás kis 

szerszámokkal az óra- és ékszeripar területén [4]. 
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3.4. ábra: HSC marással készült fröccsöntő formák PET palackok gyártásához [5] 

 

Nagysebességű marás alkalmazása csak rendszerszemléletben képzelhető el, vagyis a szük-

séges feltételek megteremtésével kialakuló rendszer helyes működtetése járul hozzá a folya-

mat sikerességéhez (3.5. ábra). Ezek a rendszerelemek a következők: nagyteljesítményű szer-

számok, nagyteljesítményű főorsó, dinamikus tengelyhajtások és merev gép, dinamikus CNC 

vezérlés, helyesen megválasztott marási stratégia. 

 

 
 

3.5. ábra: A HSC folyamat rendszerszemléletű ábrázolását [4] 

 

A HSC alkalmazása során a nagy forgácsolási és előtolási sebesség mellett az egyes 

szerszámélek kisebb vastagságú forgácsot választanak le, mint a hagyományos marás esetén. 

Így a forgácsleválasztás teljesítményének növekedése mellett a kialakuló felület felületi minő-

sége is javul. A felületi minőség megközelítheti, vagy el is érheti a köszörült felület minőségét, 

ezzel a költséges és nagy időigényű köszörülési művelet egyes esetekben elhagyható. A HSC 

jelentőségét növeli az, hogy ezzel a módszerrel akár edzett (pl. 62 HRC keménységű) acélból 

készült munkadarabok megmunkálása is lehetséges. Az újonnan létesített üzemekben már 

megjelent a „keménymegmunkálás” fogalom, illetve üzemrész is [6].  

 

A keménymegmunkálás alatt rendszerint edzett acélok megmunkálását értjük. Mivel a ke-

ménymegmunkálás a HSC fejlődése révén jött létre, ezért ugyanazon rendszerelemek megte-

remtése és helyes működtetése vezethet eredményre ebben az esetben is (gép, szerszám, szer-

számrögzítés, forgácsolási stratégia, tudás, tapasztalat). 
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A keménymegmunkálás – elsősorban keménymarás – alkalmazása esetén a szerszámüregek 

felülete elérheti a köszörüléssel megvalósítható felületi érdességet, a munkadarabon sorja 

képződés csak kismértékben figyelhető meg. A megmunkált darab deformációja kisebb, mint 

köszörülés esetén, tehát szerszámok alakadó üregeinek készre munkálására alkalmas. Alak-

pontosság 5-20 m-en belüli, ami részben a szerszámgép merevségének, pontosságának, va-

lamint a szerszám kopásának függvényében alakul ki. Az anyagleválasztás sebessége 

 ~3000 mm
3
/min. 

 

3.2.2 Nagyoló-simító megmunkálások 

 

Szikraforgácsolás 

 

Napjainkban a klasszikus szerszám- és formagyártás kulcstechnológiáihoz tartozik a nagyse-

bességű marás (HSM) mellett a szikraforgácsolás (EDM) is. Míg a nagysebességű marás a 

geometriailag meghatározott éllel történő forgácsleválasztó eljárásokhoz tartozik, addig a 

szikraforgácsoló megmunkálási eljárás termikus anyagleválasztáson alapul [7]. 

A szikraforgácsoló technológiánál két feszültség alá helyezett elektródát elektromosan szi-

getelő folyadékban (dielektrikum) addig közelítenek egymáshoz, míg az elektromos mezők 

csúcsain töltéskisülés következik be (3.6.a ábra), és ennek következtében az elektródák között 

létrejön egy plazmacsatorna (3.6.b ábra). Az elektródák felületére nagy sebességgel becsapó-

dó töltések kinetikus energiája hővé alakul át, így a plazmacsatorna és az elektródák érintke-

zési felületén az elektróda anyaga megolvad 3.6 (c). A megolvadt elektródaanyag egy része 

már az elektromos töltések becsapódásakor elgőzölög, vagy pedig kihordódik a kialakuló krá-

terből. Ha ezután a tápfeszültség megszakad, a plazmacsatorna igen kis idő alatt összeomlik 

(3.6.d ábra). Az így keletkező vákuum növeli a folyamat hatékonyságát, a túlnyomás és váku-

um váltakozása miatt pedig egyre több megolvadt elektródaanyag hordódik ki a kráterből 

(3.6.e ábra). Ennek a folyamatnak a sorozatos ismétlésével jelentős anyagmennyiség választ-

ható le szinte az összes, elektromosan vezetőképes elektródaanyagból [3]. 

 

 
3.6. ábra: A szikraforgácsolás alaplépései [8] 

 

A szikraforgácsoló technológiákat tömbös és huzalos eljárásokra tagoljuk (3.7. ábra). Az el-

ső esetben az elektróda az előírt, jellemzően háromdimenziós süllyeszték végső geometriájá-

nak felel meg, és a süllyeszték formáját ezzel az elektródával hozzuk létre. A második esetben 

egy folyamatosan feszített és előtolt elektródahuzallal két- vagy háromdimenziós alakzatokat 

vágunk. A huzalos szikraforgácsolás 3 tengellyel történik, az U- és V-tengelyek döntésével 

pedig kúposan is lehet vágni. A kiegészítő A- és B-tengellyel különleges megmunkálások 
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végezhetők el. A szikraforgácsolással szinte minden olyan anyag megmunkálható, amely 

elektromosan vezetőképes. A technológia alapját képező megmunkálási elv miatt az eljárás 

teljesen független a munkadarabanyag keménységétől és összetételétől. Az elhanyagolható 

megmunkáló erők olyan különleges tulajdonságokat eredményeznek, amelyek ezt az eljárást 

már régen a szerszám- és formagyártás területére predesztinálták, és a mai napig egy techno-

lógia sem tudta teljesen helyettesíteni [3]. 

 

 
(a)                                                                 (b) 

 

 
(c) 

3.7. ábra: Huzalos (a), (b) és tömbös (c) szikraforgácsolás menete és egy-egy munkadarabképe [8, 9, 10] 

Szikraforgácsolással gyártott munkadarabokra jellemző a felület beégése. A folyamat fizikai 

tulajdonságaiból adódóan sorja nem képződik, deformáció nem alakul ki. Az alakpontosság 

2-5 m, az anyagleválasztás sebessége ~900 mm
3
/min [7]. 
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3.2.3 Simító megmunkálások 

 

Köszörülés 

 

Szerszámok befejező megmunkálása rendszerint valamilyen finomfelületi megmunkálási mű-

velet. Egymásra illeszkedő síkfelületeket vízszintes tengelyű síkköszörű gépeket simítanak le. 

Hengeres, kúpos vagy gömbsüvegszerű illeszkedő szerszámelemek befejező művelete a pa-

lástköszörülés. A megnevezett technológiák gépi berendezését és paramétereit a Járműszerke-

zeti anyagok II. jegyzet foglalja össze.  

 

Helyzet- és profilköszörülés 

 

Szerszámházak körüregeinek palást- és homlokfelületét, vagy alakos kivágó-lyukasztó szer-

számok bélyegeinek, vágólapjainak, betéteinek kontúrját helyzetköszörű és/vagy profilköszö-

rű gépen lehet kialakítani. A hagyományos helyzetköszörű gépek nagypontosságú furatok és 

körüregek finommegmunkálását teszik lehetővé, míg a CNC profilköszörűk sokféle geometria 

pontos legyártására alkalmasak (3.8. ábra). Egyes szerszámgépgyártók olyan gépeket is építe-

nek, amelyek kombinálják a nagysebességű marást és a CNC profilköszörülést, így egy felfo-

gásban lehet készre munkálni előre hőkezelt alapanyagból a legyártandó szerszámot. 

 

 

 
 

3.8. ábra: Az egyszerű zömítés alapesete párhuzamos síklapok között [2] 

 

Polírozás 

 

Polírozás során a felület érdességének csökkentése a cél a geometria változtatása nélkül. Mű-

anyag fröccsöntő szerszámok gyártásának befejező lépése a formaüreg érdességének beállítá-

sa polírozással (3.9. ábra). Ez történhet mechanikus úton, vagy elektrolitikus módon. A mec-

hanikus polírozás emberi erőforráshoz kötött technológia, automatizálása nem megoldott. Ez 

elektrolitikus polírozás elektrokémiai folyamat könnyen automatizálható. Ennek alkalmazása 

nem eredményes olyan fényes felületet, mint a mechanikus polírozás, ugyanakkor élelmiszer-

ipari és gyógyszeripari alkalmazások esetén gyakran megkövetelt technológiai lépés az ezzel 

az eljárással elérhető kis fajlagos felület miatt. 
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3.9. ábra: Példa polírozott formaüregű fröccsöntő szerszámra [5] 
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4. Készüléktervezés (Weltsch Zoltán) 

 

A fejezet megírásához alapvető irodalomként került felhasználásra Dr. Molnár József –  

Dr. Szabó János: Készüléktervezés című könyve [1]. 

 

A készülékek, és azok tervezésének alapjaival már más tárgyak jegyzeteiben is találkoztunk. 

A Járműgyártás és javítás jegyzetben főleg a forgácsoló készülékek alapjairól volt szó. 

Szerelés minőségbiztosítás jegyzetben főképp a szereléshez kapcsolható készülékek kerültek 

ismertetésre.  

A járműgyártás javítás szakos hallgatóknak alapvető fontosságú, hogy részletesebben 

megismerjék a napjainkban a gyártás szinte minden területén alkalmazott készülékeket.  

 

4.1 Készülék fogalma és alkalmazásának célja 
 

Az alkatrészgyártás megmunkáló rendszere, mint ismeretes a szerszámgépből (gyártó 

berendezésből), szerszámokból, készülékekből és a munkadarabból épül fel, ezt kiegészíthetik 

a rendszerhez kapcsolt munkadarab- és szerszámkezelő eszközök (alrendszerek).  

A készülék feladata és alkalmazásának célja többirányú. Alapfeladata, hogy a megmunkálás 

során lehetővé tegye a munkadarab és a szerszám szerszámgépre (gyártóberendezésre) való 

felfogását, azaz a viszonylagos helyzeteik meghatározását és megmunkálás közben azok 

biztonságos fenntartását, valamint tegye lehetővé a munkadarab és szerszám közötti 

kapcsolatot, azok gyors cseréjét. 

 

A készülék alapfeladatát azonban nem elég csak teljesíteni. A készüléknek úgy kell a feladatát 

betöltenie, hogy a gyártott termék minősége és a gyártás termelékenysége is javuljon. Ennek 

megfelelően: 

 

 Biztosítsa az alkatrészrajzon megadott pontossági és felületminőségi előírásokat, tartva a 

gyártás során a termék minőségének az állandóságát. 

 Tegye lehetővé az alkatrész előgyártmányból való előrajzolásához (kiszabásához) vagy 

összeállításához szükséges magasan kvalifikált munkaerő kiváltását és az előrajzolás (vagy 

összeállítás) nagy időigényének a megtakarítását 

 A készülékbe való gyors be- és kifogás, valamint a több munkadarab soros, vagy párhuzamos 

úgynevezett sorozat megmunkálását lehetővé téve járuljon hozzá a megmunkálás 

időigényének a csökkentéséhez, a gazdaságosság és termelékenység javításához 

 A gyakran sokirányú felkészültséget igénylő befogás adott szintű automatizálásával segítse az 

egyszerűbb és olcsóbb munkaerő alkalmazását. 

 Több munkadarab egy készülékbe való befogásával járuljon hozzá a többgépes kiszolgálás 

kialakításához. 

 Több szerszám egyidejű befogása és munkája ugyancsak segítheti a minőség állandóságát és 

az időigény csökkentését a kapacitás igény csökkentését, a gazdaságosság és termelékenység 

javítását. 

 

Összegezve az elmondottakat rögzíthető, hogy a készülékek alkalmazása lehetővé teszi az 

alkatrészekkel kapcsolatos minőségi követelmények teljesülését, ezzel biztosítva az 

alkatrészek cserélhetőségét, növeli a termelékenységet, biztonságot, javítja a gyártás 

gazdaságosságát, valamint a munkafeltételeket. 
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4.2 A gyártóeszközök osztályozása 
 

A gyártóeszközök lehetnek szabványosak, egyetemes jellegű géptartozékok, (pl. tokmányok, 

satuk, osztófejek stb.), vagy különleges eszközök, amelyeket adott gyártási feladat 

megoldásához tervezünk, hozunk létre. A különleges gyártóeszközök, noha mindegyik közös 

célja a szerszámgép lehetőségeinek kiterjesztése, a munka biztonságának a növelése, a 

minőség állandóságának, a termelékenység javításának a biztosítása, konkrét műszaki 

feladataikat és kialakításukat tekintve nagyon is különbözőek lehetnek, amint az a 4.1. ábrán 

is látható. 
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4.1. ábra: Gyártóeszközök összefoglalása [1] alapján 
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A 4.1. ábra szerint mind a munkadarabok, mind a szerszámok befogására szolgáló eszközöket 

készüléknek tekintjük, minthogy mind a két készüléknek van hasonló feladata: a munkadarab, 

vagy szerszám szerszámgéphez viszonyított helyzetének a meghatározása és a megmunkálás 

során fellépő erők ellenében a helyzetmeghatározó elemeken tartása. Természetesen 

mindeközben egyéb funkciókat is teljesítenek, amelyek a különbözőséget erősítik, mint pl. 

egy nyomatékhatároló menetfúró-befogó a szerszámot adott technológiai feltételek esetén 

még törés ellen is biztosítja. Ez azonban az adott készülék olyan sajátossága, ami csak 

kiegészíti, és nem mond ellent a helyzetmeghatározás és meghatározott helyzetbeli rögzítés 

feladatának, így az adott típusú besorolásnak. 

A munkadarab-, és szerszámbefogó készülékek nagyobb csoportjainak megkülönböztetése 

több szempontból, sok jellemző szerint lehetséges. A szakirodalom szerint azonban 

legsajátosabb jellemzők a művelethez és a konstrukciós elvhez kötődnek. Ennek megfelelően 

a megkülönböztetés lehetséges az eljárás, a készülékbe fogott munkadarabok száma (soros 

és/vagy párhuzamos megmunkáláshoz), a készülék mozgatása szerint, vagy a megmunkálás 

tömegszerűséget is figyelembe vevő elvnek megfelelően. Lehet a készülék ugyanis többcélú 

(azaz egyetemes, vagy csoportkészülék) amihez különböző alkatrészek és szerszámok, esetleg 

a családelvnek megfelelő, de változó méretű alkatrészek ülékre való fogását az ülék 

állításával, vagy az aktuális méretűre cserélésével oldják meg. Az egycélú készülék valamely 

alkatrész, valamely műveletéhez készül.  

A katalógus elemekből, építőszekrényelven épülő készülékek is valamely alkatrész valamely 

műveletéhez készülnek. Az alkalmazásukat indokolhatja: munkadarab befogásához a raktáron 

tárolt, nagy pontosságú elemekből gyorsan szerelhető össze a készülék, tehát gyorsan 

munkába adható (az egycélú készülékek elkészülte előtt), más esetben felhasználásukkal az 

egyedi gyártás igényesen, a nagyobb sorozat szintjén is készülékezhető. 

Szokásos még mozgás szerint is csoportosítani a készülékeket, így beszélünk körmozgású és 

hosszmozgású készülékekről is. A mozgás a művelet jellege szerint mind a két esetben lehet 

folyamatos, vagy szakaszos. 

A munkadarab vagy szerszám mozgatására szolgáló készülékeknek az a feladata, hogy a 

munkadarabot, vagy szerszámot valamely tároló helyről a munkatérbe vezesse, ott a 

szükséges helyzetbe hozza és az előírt időben, módon és helyre a munkatérből kivigye. A 

munkadarab, vagy szerszám mozgatása tehát mindazon valamilyen szinten automatizált 

folyamatot jelenti, amelyek 

szükségesek ahhoz, hogy a fenti követelmények (feladatok) megvalósuljanak.  

A speciális gyártóeszközként is felfogható mérőeszközök felhasználásukat tekintve 

minőségileg eltérnek a munkadarab tulajdonságainak megváltoztatásában közvetlenül 

résztvevő eszközök funkciójától. Kiegészíthetik azonban az anyagleválasztás folyamatát a 

felügyeleti szerepükkel (pl. aktív mérés), vagy az alakítási folyamattól függetlenül - a 

munkatéren kívül alkalmazva - valósít meg a munkadarabok alakításához alkalmazott befogó 

készülékben szokásos feladatokat; azaz a munkadarabot méréshez meghatározott helyzetbe 

viszi és a mérési feladat során ebben a helyzetben tartjuk. A munkadarab befogására szolgáló 

egység lehet alkatrész-specifikus, vagy egyetemes. E csoportban külön kell szólni arról, hogy 

a 3D mérőgépekre is fejlesztettek ki építőszekrény-rendszerű készülékeket, amelyeknek csak 

az a feladata, hogy a gyártórendszerbe illesztett, vagy azon kívül lévő mérőállomáson a 

mérési feladat végrehajtása során a munkadarab helyzetét meghatározott helyzetben tartsa (A 

kis tapintó nyomás miatt a mérni kívánt alkatrész erővel való rögzítése el is maradhat). 

Egy másik csoport a futatok egytengelyűségének, tengelyek távolságának, felületek 

merőlegességének ellenőrzésére szolgáló célkészülékek, amelyeket adott alkatrész, előírt 

tulajdonságának minősítésére terveznek és gyártanak. 
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4.3 Készülékek gazdaságossági vonatkozásai 
 

A készülékek gazdaságossági vonatkozásai alapvető fontosságúak, a gyárak a profit 

növekedésének érdekében alkalmazhatnak készülékeket. A profit növekedést realizálhatja 

például a gyorsabb gyártási művelet, vagy a képzett munkaerő kiváltása is. A gyártási 

folyamatok részletes vizsgálata szükséges ahhoz, hogy megéri-e az adott folyamathoz 

készüléket alkalmazni. Sokszor gazdaságossági mérlegelés nélkül mindenképpen kell 

készüléket alkalmazni, például a bonyolult művelet vagy a nagy pontosság miatt. 

A gazdaságosság gyakran relatív fogalom, általában a relatív gazdaságosságot vizsgáljuk. 

Ennek az a lényege, hogy több lehetséges változat közül, amelyek mindegyike megfelel a 

kitűzött műszaki célnak, gazdaságossági mérlegelés alapján választjuk ki a megfelelőt.  

Gazdaságossági számítások alapján lehet eldönteni, hogy a vizsgálat tárgyát képező termék, 

termelő, vagy gyártóeszköz, gazdaságos-e, milyen gazdaságossági hatékonyságot lehet vele 

elérni, a szóba jövő változatok közül melyik a leghatékonyabb [2]. 

 

A készülékek alkalmazása akkor gazdaságos, ha használati ideje alatt legalább megtérül a 

készülék beszerzési vagy előállítási költsége. Ekkor figyelembe kell venni a készülék 

elhasználódási idejét. 

 

Készülékek alkalmazásával felmerülő költségek: 

 tervezési, 

 gyártási, 

 javítási , 

 karbantartási, 

 energia, 

 élettartam alapján az egy évre jutó készülékköltség. 

 

Készülékek használata révén elérhető magtakarítások 

 fő- és mellékidő csökkenése, 

 rezsiköltség csökkenése, 

 utómunkálás elmaradása, 

 órabércsökkenés (alacsonyabb képzettségű munkaerő is el tudja végezni a feladatot), 

 felhasznált anyagmennyiség csökkenése, 

 selejtköltségből származó megtakarítás, 

 minőség javulásából fakadó magasabb érték, 

 nagyobb termelékenység (műveleti idő csökkenéséből). 

 

Készülékek használatakor legtöbbször emelkedik a termelékenység, mellyel többleteredmény 

jelentkezhet. 

4.4 A készüléktervezés alapjai 
 

A készüléktervezés alapjai azok, amelyeket meg kell vizsgálni, meg kell oldani a műveletben 

megfogalmazott feladattól elindulva a készülék gyártásba adásáig: 

  A munkadarab szükséges helyzete, annak biztosítási módja és elemei. 

  A szorítás kidolgozása és a szorító elemek, szerkezetek számítása, kialakítása, 

alkalmazása. 

  A készüléktestek kialakításának, anyagának megválasztása. 
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  A szerszámok beállításához, vezetéséhez szükséges eszközök, alkalmazások és 

beépítések. 

  A munkadarabok egy befogásban különböző helyzeteit megvalósító szerkezetek. 

  A készülékek gépre való felfogásának megoldása, a helyező elemek kialakítása, 

beépítése. 

4.5 A helyzetmeghatározás és elemei 
 

A helyzetmeghatározással a Járműgyártás és javítás jegyzetben találkoztunk és foglalkoztunk, 

e jegyzet keretében csak röviden, a készülékhez kötődő sajátosságaival kell csupán 

foglalkoznunk  

 

A helyzetmeghatározás 

Helyzetmeghatározás alatt a munkadarabnak (munkadarab befogónak), vagy a szerszámnak 

(szerszám befogónak) az egyértelmű elrendezését értjük a munkavégzéshez szükséges 

helyzetben. 

Nyilvánvaló tehát, hogy megadott tűrésen belül munkadarabot előállítani csak úgy lehet, ha a 

szükséges viszonylagos helyzeteket a kívánalmaknak megfelelően előállítottuk. Mint korábbi 

tanulmányainkból már tudjuk, a helyzetmeghatározási problémák megoldása a merev testekre 

érvényes szabadságfok elvre épül, ami szerint a merev testnek hat szabadsági foka van. 

Ugyanis a testhez kötött koordinátarendszer három tengelye irányában eltolható és a három 

tengely körül el is forgatható Ez a hat elmozdulási és elfordulási lehetőség jelenti a hat 

szabadságfokot. A merev test a térben tehát akkor van rögzítve, ha a három¬három mozgási 

lehetőséget megszüntetjük, azaz a hat szabadságfokot lekötjük 

A munkadarab készülékbeli helyzetének a meghatározásához azonban nemcsak a merev test 

szabadságfokait kell lekötnünk, hanem azt a térbeli koordinátarendszert is meghatározott 

helyzetbe kell hoznunk a szerszámhoz viszonyítva, amelyet a szabadságfokok lekötésénél 

használtunk fel (így a szerszámbefogó készülék esetén a térbeli koordinátarendszert a 

munkadarabhoz viszonyítva kell meghatározott helyzetben rögzíteni). Ebben játszik közvetítő 

és meghatározó szerepet a megmunkáló gép. 

A lekötni kívánt szabadságfokok száma a megmunkálási feladattól függ. Ez azonban egyben 

azt is jelenti, hogy csak annyi szabadságfokot kötünk le, amennyit a megmunkálási feladat 

szükségessé tesz. A munkadarabnak azokat a felületeit (szerkesztési bázisok), amelyekhez 

viszonyítva adjuk meg más elemeinek a helyzetét, használjuk fel felfogási bázisként; azaz 

olyan elemként, amelyen felfektetjük, irányítjuk, vagy ütköztetjük a munkadarabot. Abban az 

esetben azonban, ha nincs meg annak a lehetősége, hogy a szerkesztési bázis egyben felfogási 

bázis is, akkor a fenti követelménynek nem tudunk eleget tenni. A működésfüggő szerkesztési 

bázis és a gyártásfüggő felfogási bázis ez esetben különválik, ami hibát okoz. Ez eredményezi 

a bázisválasztási hibát, amelyet elsőrendű hibának tekintünk. Másodrendű hibának tekintjük 

viszont azt a hibát, amely abból ered, hogy a készülékbe befogott munkadarab, vagy szerszám 

a készülékkel nem elméleti, hanem valóságos felületen érintkezik. A tényleges érintkezés így 

az elméletitől eltérő felületen valósulhat meg, ami ugyancsak hibás helyzetet, azaz 

megmunkálási hibát eredményezhet. Ez a hiba általában jelentősen kisebb az elsőrendűnél. 

Ismerete mégiscsak fontos, különösen, ha olyan alkatrészeket kell előállítani, amelyekkel 

szemben magas pontossági követelményeket támasztanak. A különböző forrású és rendű 

hibák megmunkálás során való összegeződése miatt tehát a készülékek kialakításakor is 

különös gondot kell fordítani az egyes hibaokok feltárására és elhárítására.  

 

A készülék tervezésekor a következő fontosabb szabályok betartására kell ügyelnünk: 
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 A szerkesztés és gyártás bázisa csak kényszerhelyzetben lehet a munkadarab 

különböző eleme. Az így kialakuló hiba azonban ez esetben is csak az összegezett 

hiba által korlátozott módon alakulhat (ez a szabály minden helyzetmeghatározási 

mód esetén érvényes követelmény). 

 A munkadarab felfektetéséhez a legnagyobb kiterjedésű, irányításához a leghosszabb, 

és ütköztetéséhez a legkisebb kiterjedésű felületét kell felhasználni. 

 

4.5.1 A munkadarab helyzetmeghatározása és központosítása 

 

A készülékbe beépített helyzetmeghatározó elemek kialakítása és beépítésük sajátossága a 

helyzetmeghatározás módjához kötődik. Külön kell megnéznünk ezért a meghatározás, a 

központosítás és a tájolás készülék elemeit és azok megoldásait. Az olyan szerkezeteket 

azonban, amelyek a helyzetmeghatározást más funkcióval együtt valósítják meg, mint pl. a 

központosító szorítás, külön fejezetben tárgyaljuk.  

A 4.2. ábrán egy belsőégésű motor hajtókarjának a rögzítése látható. A hajtókar két oldalról 

szimmetrikusan kerül rögzítésre, és leszorításra is azért, hogy a forgácsoláskor fellépő összes 

erő hatására se mozduljon el a bázistól a darab. 

 

 
 

4.2. ábra: Hajtókar megfogása és központosítása [6] 

 
a) A helyzetmeghatározás készülékelemei 

A meghatározás készülékelemei az egyszerű ülékek. Ezek lehetnek álló, határoló- és mozgó 

ülékek. 

Az álló ülékek a munkadarab egy pontjának helyzetét ütköztetéssel határozzák meg (4.3. 

ábra). A munkadarabbal érintkezve nem mozdulnak el, készülhetnek merev és beállítható 

kivitelben. 

Az álló merev ülékek kialakításukat tekintve lehetnek csapos, lapos és kombinált ülékek. 

Amennyiben csak lehetséges, készülékbe álló merev üléket tervezzünk. Működés közben, tárolás 

során nem mozdul el; a nagy keménysége miatt durva behatásra is inkább törik, mint deformálódik, 

így az ülék jósága egyszerűen ellenőrizhető és esetleges károsodása selejtet nem okoz. 

A csapos ülékek sima (A alak), rovátkolt (R alak) és domború (C alak) kivitelben készülnek. 

Közülük a síkfelületű sima üléket a munkadarab megmunkált felületén való felfektetéséhez, a 
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rovátkolt üléket durván megmunkált munkadarab felfektetéséhez (az üléken való elcsúszás 

megnehezítéséhez; kvázi „súrlódás" növeléséhez) míg a domború üléket durva öntött, 

hengerelt kovácsolt (azaz nyers felület) felfektetéséhez használjuk. 

 

 
4.3. ábra: Álló ülék [7] 

 

A beállítható álló üléknek az a lényege, hogy a munkadarab méretének, esetleg alakjának 

változása szerint az ülék állítható, de beállítás után, a beállított helyzetet anyával rögzítjük. 

A határoló ülék (4.4. ábra) feladata az ülékekkel egyirányban meghatározott munkadarab 

oldalirányú elmozdulását a megakadályozza. Ily módon a munkadarab helyzetét annak tűrése 

által megszabott határok között biztosítja. Ebből természetesen az is következik, hogy a 

határoló ülékeket úgy kell elhelyezni, hogy a legnagyobb méretű munkadarab is betehető 

legyen a határoló ülékek közé. 

A mozgó ülék (4.4. ábra) feladata annak a problémának a feloldása ami akkor keletkezik, 

amikor a munkadarabot több ponton lenne célszerű, vagy kellene felfektetnünk mint amennyi 

a helyzetmeghatározás szabályainak megfelelne Ez a helyzet mindannyiszor előáll 

valahányszor a munkadarabot valamely nem létező (úgynevezett virtuális) pontján, vagy 

lépcsős felületére kell felfektetni. 

 

 
4.4. ábra: Határoló ülék (bal), mozgó ülék (jobb) [7] 

 

b) A központosítás-készülék elemei 

A munkadarab egy vagy több középsíkjának a helyzetét az úgynevezett központosító 

ülékekkel határozzuk meg. Ezek az elemek lehetnek 

  álló központosító ülékek, 

  határoló központosító ülékek és 

  mozgó központosító ülékek. 

 

Álló központosító ülékek 

Az álló központosító ülékek a munkadarab helyzetét ütköztetéssel határozzák meg és 

helyzetük a munkadarab befogásakor nem változik meg. Ilyen álló központosító ülékek a 

felfogó prizmák (4.5. ábra) és a különféle kúpok. 
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4.5. ábra: Központosító ülék [7] 

 

Hosszú munkadarab központosításához két keskeny prizmát kell a készülékbe beépíteni. Ez 

esetben a prizma olyan hosszú legyen, hogy a rögzítő csavar furata és az illesztőszeg 

egymásután (egy síkban) biztonsággal elhelyezhető legyen. Természetesen ki kell elégíteni 

azt a feltételt, hogy a prizmák felfekvő felületei egy síkba essenek.  

Az álló központosító ülékek csoportjába tartoznak a központosító kúpok. Feladatuk a 

hengeres, vagy kúpos munkadarabok helyzetének a meghatározása. Itt a 

helyzetmeghatározásban résztevő felületek hibája miatt a munkadarab, vagy szerszám 

tengelyirányú helyzete jelentősen szóródhat. 

 

Határoló központosító ülékek 

A határoló központosító ülékek hengeres felületűek Lehetnek központosító csapok, tüskék, 

központosító gyűrűk vagy hüvelyek.  

A központosítás lehetséges a munkadarab belső- vagy külső felületén. A határoló ülékek a 

központosítást a munkadarabbal, játékkal, vagy szilárd illeszkedéssel valósítják meg. 

Játékkal való illeszkedés esetén a központosítás hibás lesz. A hiba (excentricitás) nagysága a 

nagyjáték fele lesz. Ezért játékkal való illesztés esetén a tüske névleges méretét úgy válasszuk 

meg, hogy az a furat alsó, csap esetén a felső határmérettel legyen egyenlő és a kisjáték 

lehetőleg nulla legyen. A tüske központosító méretének illesztése általában IT3-IT5 

minőségű. 

 

Mozgó központosító ülékek 

A mozgó központosító elemek feladata a helyzetmeghatározás hibájának a kiküszöbölése az 

ülékelemek elmozdításával (az ülék és munkadarabok közötti játék megszüntetésével). 

 

4.5.2 Tájoló elemek 

A tájolás gyakorlati megvalósítása nem egységesíthető. Mondhatnánk ahány probléma az 

elemek annyiféle megoldás szükséges. 

Ennek az az oka, hogy a központosító és tájoló funkciót betöltő furatok és csapok mérete, 

valamint egymáshoz viszonyított helyzete csak hibával valósítható meg, ami miatt a 

munkadarab és a készülék egymáshoz illesztése esetleg nem biztosítható.  

 

4.5.3 Támaszok 

A támaszok nem elemei a helyzetmeghatározásnak, mégis ebben a főfejezetben szólunk róluk, 

mert bizonyos szempontból kiegészítő feladatot töltenek be a készülékben a helyzet-

meghatározó elemek mellett.  
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A támaszok feladata, hogy elősegítsék a helyzetmeghatározás meglehetősen szigorú 

szabályainak betartásával meghatározott helyzetű munkadarabok termelékeny és tartósan jó 

minőségű megmunkálását. Ezt azzal érik el, hogy a szorítóerővel szemben nyújtanak 

biztonságos támasztást, vagy a megmunkálást korlátozó munkadarab-merevséget a munka-

darabnak a forgácsoló erővel szembeni alátámasztásával megnövelik. 

 

A támaszok lehetnek: merevek vagy beállíthatók. 

A merev támaszok (4.6. ábra) helyzete a munkadarab cseréjekor nem változik. A 

helyzetmeghatározásban nem vesznek részt, csak a szorítással szembeni biztonságos 

megtámasztást szolgálják.  

 
4.6. ábra: Csavaros merev támasz [8] 

 

A beállítható támaszok helyzete a munkadarab cseréjével változik. Kialakításukat tekintve 

lehetnek állíthatók, vagy önbeállóak. Az állítható támaszokat hozzáállítjuk a munkadarabokhoz. 

Következésként az érintkezési erő a kezelő érzékelésétől függ és ügyelni kell arra, hogy a 

támasztással a helyzetmeghatározást ne változtassuk meg. Az önbeálló támaszok automatikusan 

érintik meg a munkadarabot, tehát az érintkezési erő beállítható. Az automatikus működtetés, 

az önbeállás megvalósítható mechanikusan (rugóval), pneumatikusan vagy hidraulikusan. 

 

4.6 A szorítás 
 

A szorításnak a készülékben az a feladata, hogy a már meghatározott helyzetű munkadarabot 

a megmunkálás során biztonsággal a helyén tartsa. Ez kicsit általánosabban értelmezve azt 

jelenti, hogy a fellépő erők 

      – nem mozdíthatják el a munkadarabot a helyzetmeghatározó elemek által meghatározott 

helyéről, 

  nem okozhatják munkadarab lehajlását, 

  nem hozhatják lengésbe a munkadarabot, 

  nem okozhatnak balesetet, 

  nem károsíthatják a munkadarabot. 

 

A szorítás tehát a munka biztonságát és a minőséget is szolgálja. 

A szorítás lehet úgynevezett alap-, vagy helyezőszorítás. Az alapszorítás feladata a fellépő 

erők fenti hatásainak a kivédése, a helyezőszorítással pedig a munkadarabot a tervezett 

megmunkálási helyzetébe visszük és tartjuk. Ebből következik, hogy a helyezőszorítás időben 

mindig megelőzi az alapszorítást. Esetenként pl. kisméretű furatok fúrásakor lehetővé teszi az 

alapszorítás elmaradását is. A helyezőszorítást általában rugalmas szorítóelemmel (pl.   

rugóval) valósítjuk meg. Nehéz munkadarabok helyezéséhez azonban merev szorítóelemeket 
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(pl. csavart) célszerű alkalmazni. Ez esetben a helyező feladaton kívül az alapszorítást is 

megoldhatjuk a merev szorítóelemmel 

 

A rugalmas és merev szorítóelemek szorításhoz való alkalmazása nem jelenti egyben a 

szorítás rugalmas, vagy merev voltát is. A szorítás ugyanis akkor lesz rugalmas, ha a 

munkadarab és az ülék erő okozta viszonylagos elmozdulása ellenére a szorítóerő nagysága 

nem változik meg, állandó marad. Merev pedig akkor lesz a szorítás, ha a munkadarab és ülék 

erő okozta viszonylagos elmozdulását a szorítóelemek nem tudják követni a szorítóerő 

nagyságának a megváltozása nélkül (merev szorítás esetén, ugyanis a szorítóerőt a készülék 

meghatározott elemeinek a rugalmas alakváltozása során akkumulált alakítási munka 

eredményezi). 

 

Fontos meghatározni a szorítás megfelelő irányát, melyet a készülék használata során fellépő 

erőirányoknak megfelelően kell megtervezni. Akkor jó a szorítás iránya, ha minden fellépő 

erő irányával ellentétesen hat szorítóerő.  

Jó példa lehet erre egy fúrókészülék, ahol a fő forgácsoló erőn kívül ébredhetnek más irányú 

erők is, mint például a fúrószár kihúzásakor, ezért kell leszorítani a munkadarabot igaz sokkal 

kisebb mértékű erővel, mint az előtoló erő irányában. 

 

4.6.1 A szorítóerő 

A készülék használata során (pl. a munkadarab és szerszám kölcsönhatásában) fellépő erő a 

munkadarabról a készülékre adódik át és a készüléknek, valamint a gépnek a közvetlen 

kapcsolata révén záródik az erőfolyam.  

A munkadarab helyzetének meghatározásától függően a szorítás lehet erőzáró, vagy alakzáró.  

 

4.6.2 A szorítóerő forrásai 

Attól függően, hogy a szorításhoz szükséges erőt maga az ember hozza létre, vagy ehhez 

megfelelő szerkezeteket alkalmaz, beszélünk kézi, vagy gépi szorításról. 

A kézi szorításnál közvetlenül az ember erőkifejtésére támaszkodhatunk Az emberek azonban 

e tekintetben is különbözőek és a munkaidő teljes tartamában biztosítanunk kell az előírt 

technológiai körülményeknek megfelelő szorítóerőt.  

Kézi szorításra mutat példát a 4.7. ábrán látható gyorsszorító, melyet előszeretettel 

alkalmaznak a munkadarab gyors cseréje miatt. 

 

 
4.7. ábra: Gyorsszorító csuklós mechanizmussal [9] 
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A gépi működtetésű erőkifejtő szerkezetek alkalmazásának műszaki, gazdasági és humán 

kihatásai vannak. Ugyanis lehetővé teszik: 

 az alkatrész pontossága által korlátozott szorítóerő beállítását, 

 az erő nagysága állandóságának a biztosítását, 

 a működtetéshez szükséges idő és ezzel a nagyértékű gépek kieső időinek a csökkentését, 

megkímélik a dolgozót a tartós és fárasztó erőkifejtéstől, ami különösen a rövid műveletidejű 

munkadarabok megmunkálásakor lehet nagyon jelentős és 

 automatikus rendszerekbe illeszthetők. 
 

A készülékekben alkalmazott gépi erőkifejtő szerkezetekhez szükséges energiaforrás többféle 

lehet a munkadarabok befogását a szolgáló készülékben: 

 elektromos, 

 mágneses energiával, 

 nyomásátadó közeggel (nagynyomású olaj, -levegő, -hidroplasztikus anyag), 

 vákuum. 
  

4.6.3 Különleges szorítási módok 

Ebbe a csoportba tartoznak azok a szorítási módok, melyeket a hagyományos szorításokkal 

nem, vagy csak túlzott költséggel lehetne megoldani. 

Az utóbbi évek fejlesztéseink köszönhetően jelentek meg a csatolóközeggel ellátott 

szorítások. Ide tartozik a jéggel való szorítás, ahol a megfelelő pozícióba emelve a 

munkadarabot víz megfagyasztásával rögzítik (8/a, c. ábra). Így bármilyen bonyolult 

alkatrészt tudunk nagy felületen megszorítani. A nagy felületnek köszönhetően még a 

szorítóerőre érzékeny darabok is megfoghatóvá válhatnak. 

A jéggel való szorításhoz hasonló elven működnek más csatolóközeges szorítások, 

amelyeknél más folyékony halmazállapotú anyag megszilárdulásával alakul ki a leszorítás. E 

megszilárduló anyaggal körbeöntik a darabot, majd a megfelelő művelet elvégzése után 

kiolvasztják (4.8/d. ábra). 

A különleges szorítási módokat az 4.8. ábra mutatja be. 

 

(a) (b) 

(c)  (d) 
 

4.8. ábra: Különleges szorítási módok: a, c jég szorítás, b vákuum szorítás, d kötőfolyadékos szorítás [10] 
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A 4.8/a ábrán egy jéggel működő gyorsszorító látható. Működésének a lényege, hogy a 

felületén lévő vékony víz réteget gyorsan meg tudja fagyasztani, így azokat a munkadarabokat 

is meg tudjuk fogni speciális helyzetben, melyeket máshogy nem lehetne. Erre egy jó példa az 

ábrán látható villanykörte is. 

A 4.8/b ábrán látható vákuumos szorítás lényege az, hogy folyamatosan szívókorongokon 

keresztül vákuumot próbál létesíteni a munkadarabbal, így az nagy erővel a 

szívókorongokhoz, az alaphoz rögzül. Hátránya, hogy nem lehet minden esetben alkalmazni, 

csak azon esetekben, ahol megfelelően nagy érintkezési felület van a szívókorongoknak. 

4.8/d ábrán látható kötőanyagos szorítás hasonló elven működik, mint a jéggel történő 

szorítás, de kiküszöböli annak hőállósági kérdéseit. Itt egy gyantaszerű anyaggal körbeöntjük 

az alkatrészt, amit a folyamat befejeztével magas hőmérsékleten tudunk leolvasztani a 

munkadarabról.  

 

4.6.4 Erőátviteli elemek és szerkezetek 

A forgácsolási készülékek mechanikai szorító elemei az ékek, csavarok, excenterek 

szorítóspirálok és karos szorítók. Működésük - kivéve a karos szorítókat - a lejtő elvén 

alapszik, ami azért is fontos, mert kézi működtetésük esetén önzáróknak kell lenniük ahhoz, 

hogy a készülék használata közben a szorítóerő biztonsággal fennmaradjon. 

 

A szorítóék 

Az ékszorítás az erőátvitel jellege szerint közvetlen, vagy közvetett megoldású A közvetlen 

ékszorításnak az a lényege, hogy kalapács energiáját felhasználva az erőt a munkadarabra 

maga az ék adja át, közvetett szorítás esetére azonban az éket mozgató erőt csavarral, 

excenterrel, gépi erőforrással stb. hozzuk létre és közbetételemmel visszük át a munkadarabra. 

A közvetlen ékszorítást csak alárendelt esetekben alkalmazhatjuk, amikor nem okoz gondot 

az, hogy az ellenőrizhetetlen szorítóerő hatására az ék deformálhatja a munkadarab felületét, 

azaz szorítási nyomot hoz létre. Az alkatrész megmunkálása során számolni keli ezért azzal, 

hogy a hibás felületet egy további műveletben majd meg kell munkálni. 

 

Csavarszorítás 

A szorításhoz alkalmazott csavarok általában szabványosak. Lehetnek metrikus normál, vagy 

finommenetek, míg nagy szorítóerő kifejtésére trapézmenetek. A metrikus menetek anyaga 

legyen C45, vagy Cr2 minőségű. 

 

A szorítóexcenter 

A szorítóexcenter egyszerű tárcsa, amelyet egy excentrikusan elhelyezkedő középpont körül 

elforgatva szorítjuk le a munkadarabot (4.9. ábra). Ez úgy valósul meg, mintha a tárcsa 

kerületére éket csavartunk volna fel Következésként működtetése gyors, az átfedhető 

lökethossz azonban kicsi. Ennek az az oka, hogy a szorítást a megmunkálás során fenn kell 

tartani akkor is, ha a külső erőt közben nem tudjuk működtetni. Ebből következően az 

excenternek önzárónak kell lennie. 
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4.9. ábra: Szorítóexcenter [11] 

 

Karos erőátviteli elemek és szerkezetek 

A karos erőátviteli elemek és szerkezetek feladata a létrehozott szorítóerő módosítása 

Legegyszerűbb elemei a szorító vasak. A szorítóvasak készülhetnek vezetés nélkül, vagy 

vezetéssel, attól függően, hogy a szorítás folyamatát egyszerűsíteni kell-e vagy sem.  

 

4.6.5 Központosító szorítás 

A központosító szorítás kettős feladatot old meg: központosít és szorít. Az e feladatra 

alkalmas eszközöket tehát úgy kell kialakítani, hogy a központosítás helyén érvényes 

nagyjátékot át tudjál fedni. A nagyjáték nagysága azonban esetről-esetre változhat. A változás 

mértéke több milliméter, vagy mikrométer tartományba is eshet, ezért a különböző feladatok 

megoldására alkalmas eszközök kialakítása is jelentősen eltérő. 

A központosító szorításhoz való bakok (pofák) működtetéséhez különféle síktárcsák, 

tokmányok használatosak. 

A szorítóhüvelyek fontos központosító szorító elemek, mind a munkadarabok, mind a 

szerszámok befogásához használatosak. Munkadarabhoz való alkalmazásuk elsősorban 

automatán szokásos, de alkalmazhatók egyszerű kézivezérlésű gépekben is. A szorítóhüvelyt 

működtető készülékek egyaránt lehetnek gépi, vagy kézi működtetésűek. 

 

4.7 A készüléktestek 
 

A készüléktestek feladata (akár munkadarab, akár szerszám befogására való a készülék) a 

munkadarabszerszám kölcsönhatásban megjelenő erő közvetítése a géptestre, hogy az 

erőfolyam a géptesten keresztül záródjon. A készüléktest másrészt bázis alkatrész is, 

meghatározza azon alkatrészei készülék testhez és egymáshoz viszonyított helyzetét, amelyek 

a megmunkálás pontossága szempontjából fontosak.  

A készüléktestek készülhetnek öntött-, egy darabból kimunkált, hegesztett, vagy szerelt 

kivitelben. 

A költségek csökkentése és az öntöttvas kedvező tulajdonságainak alkalmazhatósága 

érdekében a magyar szabvány készüléktest elemeket szabványosított.  

A könnyűfémből öntött készüléktestek azonos merevség mellett jelentősen könnyebbek, de 

ugyanakkor jelentősen drágábbak is az öntöttvas készüléktesteknél. Alkalmazásuk ezért csak 

ott indokolt, ahol nagyméretű és ezért súlyos készüléket kell a gépasztalon mozgatni. 

Készülhetnek készülék testek öntött műanyag kivitelben is. Megfelelő vázanyag erősítéssel a 

szilárdsága kielégítő és a rezgéseket is csillapítja. A működés során kopásnak kitett elemeit 

azonban célszerű előregyártott acélelemként a készüléktestbe öntéssel befoglalni. Az 

utánmunkálási igény nem jelentős, míg a súlycsökkenés nagymértékű, ennek ellenére 

alkalmazása nem elterjedt. 
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A tömör anyagból forgácsolással kimunkált készüléktest anyaga lehet öntöttvas, 

könnyűfém, műanyag, vagy acél is. Fontos, hogy egyszerűbb feladatokhoz, kisméretű 

munkadarabok megmunkálásához használatosak. 

A 4.10. ábrán látható készüléktestek széles körű alkalmazást tesznek lehetővé, esetleges 

konstrukció változáskor a meglévő elemek más pozícióba, és új elemek is felszerelhetőek rá, 

ugyanakkor ezen univerzális készülék alapok költségesebbek. 

 

 
4.10. ábra: Szabványos készüléktestek, bal oldalon hornyos kivitelű, jobb oldalon furatos kivitelű [8] 

 

Az acéllemezből hegesztett készüléktestek, különösen egyedi készülékek gyártásához, 

elterjedtek. Előállításuk egyszerű, gyors és viszonylag gyorsan alkalmazásba adhatók. A 

súlycsökkentésére megfelelően bordázott, vékonyabb falú készüléktesteket alakítunk ki  

A készüléktestek tervezéskor azonban figyelemmel kell lenni arra is, hogy az előgyártott 

készüléktestet csak további megmunkálással tehetjük felhasználásra alkalmassá. 

 

4.8 A készüléktájoló elemek 
 

A készüléktájoló elemeknek az a feladata, hogy meghatározzák a készüléknek a géphez 

viszonyított helyzetét. Ebből kiindulva egy elemcsaládhoz kell sorolnunk a készüléklábakat, a 

készülék tájolására szolgáló tuskókat, valamint a reteszelőelemeket is.  

 

A készüléklábak alapfeladata, hogy a készüléknek a géphez viszonyított helyzetét egy 

irányban meghatározza. Az ehhez szükséges három felfekvési pontot megvalósító három láb 

helyett azonban a készüléket egyrészt konstrukciós, másrészt üzemelési biztonsági okokból 

mindig négy lábbal alakítjuk ki. A lábak méretét mind a felfekvés síkjában, mind arra 

merőlegesen a befolyásoló körülményekre figyelemmel határozzuk meg, így 

a felfekvés síkjában: 

 a rögzítőhornyokat, menetes furatokat fedje át, 

 az önsúlyból, valamint a forgácsolóerőből adódó terhelés ne deformálja gépasztal felületét; 

a felfekvésre merőleges irányban: 

 biztosítsa a zavartalan szerszámkifutást, 

 tegye lehetővé a forgácseltávolítást a készülék alól, 

 segítse a kiszolgáló elemek biztonságos kezelését. 
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A készüléklábak egyben biztosítják: 

 a készülék elmozdíthatóságát és szükség szerinti elfordíthatóságát, 

 a készülék biztonságos felfekvését azzal, hogy egymástól a lehető legtávolabb helyezzük el 

(így bármely terhelő erő a lábak által meghatározott területen belül helyezkedhet el.) 

 

A készülék tájoló tuskók ugyancsak a készülék helyzetének a meghatározására szolgálnak. 

Feladatuk, hogy a készüléklábbal meghatározott helyzetű készüléket irányítsák.  

 

Az osztóberendezések a gépen felfogott munkadarab helyzetét változtatják meg anélkül, 

hogy a felfogásváltozást, azaz bázisváltozást hoznának létre.  

 

4.9 Szabványos elemekből felépülő készülékek 
 

A piaci változások a készülékezés szemléletében (egy termék valamely alkatrészének egy 

gyártási műveletéhez való készülék megtervezése, legyártása) is módosulást eredményeztek. 

Ezt segítette az a felismerés, hogy a különböző feladatokhoz szükséges különleges 

készülékekben sok azonos, vagy hasonló alakú, anyagú, méretű stb funkcionális elem van (pl. 

különböző ülékek, helyező-, szorító-, beállító-, vezető elemek stb.), amelyeket felesleges 

minden egyes készülékben kitalálni, megrajzolni, legyártani. Természetes tehát az a törekvés, 

hogy a készülékek tervezése, megvalósítása során érvényesüljön az egyetemesítésre és a 

moduláris felépíthetőségre irányuló törekvés így alakultak ki: 

 a minél több szabványos elemből felépült készülékek, 

 a típus- és csoportelvhez kötődő készülékek, 

 az építőszekrényelvre épülő készülékek, 

 a rugalmas gyártáshoz való készülékek 

 

 

A felsorolt okok és célok arra vezettek, hogy minden - a funkciója, vagy gyakorisága szerint 

jelentős - készülékelemet világszerte, így nálunk is szabványosítottak. A szabványok 

jelentősebb része megadja a készülékelem kész alakját, és méretét (teljes méretválasztékban), 

míg van olyan szabvány is, amely csak a kiinduló alak - előgyártmány - ajánlásait 

tartalmazza, választékot kínálva a különféle testalakok, készméretek kialakításához. Vannak 

azonban olyan szabványok is, amelyek komplett készüléket ajánlanak bizonyos gyakran 

előforduló feladatokhoz (pl. tokmányok, éktárcsák, gépsatuk, fúrókészülékek, 

szerszámbefogók stb.). Ily módon a magyar szabványosítási törekvések is lehetővé teszik a 

tervező munka időigényének a csökkentését, bevált elemek alkalmazását, de megteremtette 

annak a lehetőségét is, hogy nagyobb darabszámban, így olcsóbban gyártva kereskedelemben 

is megvásárolhatók legyenek. 

 

4.9.1 A típus- és csoportkészülékek 

A fejezet kettősségre utal: 

 egyrészt azt jelenti, hogy a készülék típuselemekből épülhet fel,  

 de azt is jelenti, hogy termékek típusalkatrészeinek, vagy a családelv szerint összetartozó 

hasonló alkatrészek valamely összetételének a gyártásához szükséges készülékekről van szó. 

Az elsőre példaként a párizsi Petit Mecanique de Precision vállalat által kifejlesztett 

úgynevezett NORELEM készlet szolgál. A készlethez különféle alakú és méretű idomok bő 

választékban tartoznak, amelyek raktárról voltak beszerezhetők és félkész alkatrészként 
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utólagos megmunkálással, vagy esetleg változtatás nélkül ékeléssel, csavarral, hegesztéssel, 

szegecseléssel stb. rögzíthetők a kívánt helyzetben a különleges készülékbeli alkalmazásához. 

A készülék bizonyos elemei, így pl. az a szorítóvasak, kötőelemek, fogantyúk más 

készülékben is felhasználhatók az adott készülék megszüntetése után. 

A csoportkészülékek a családelv szerinti összetartozó alkatrészek gyártásához valók. Az ilyen 

készülékekben a munkadarab helyzetének a meghatározására, a szerszám beállítására, vagy 

vezetésére, a szorítására szolgáló elemek az alkatrészcsoport tagjai szerint cserélhetők, vagy 

átállíthatok.  

 

4.9.2 Az építőszekrény elvű készülékek 

Az építőszekrény-készülékek családjába a készülékek két csoportba soroljuk: 

 az egyedülálló katalóguselemekből, oldható kötéssel összeállított készülékek (az 

építőszekrénykészülék-rendszerek), 

 a gyakran ismétlődő feladatok megoldására megfelelő módszer szerint kialakított nem 

szabványosított modulok (a moduláris készülékegységek, strukturált rendszerek). 

Gyakran a két rendszerrel, azokat egy készülékbe összeépített változatával is találkozunk. 

 

 
 

4.11. ábra: Építőszekrény elvű készülékelemek, és példák az alkalmazásukra [15] 

 

A 4.11. ábrán építőszekrény elvű készülékelemek láthatóak, és felettük a belőlük kialakított 

mintapéldák láthatóak. Ilyen készülékelemekből, a gyakorlatban előforduló feladatok közül 

nagyon sok megoldható, ugyanakkor az elemek sokasága, a többszörös illesztések miatt a 

nagy pontosság, kis tűréseket igénylő feladatokhoz nem, vagy csak nagy költséggel 

alkalmazhatóak. 

 

Az építőszekrény-készülékrendszerek 

Az egyedülálló nem szabványosított (de katalógus szerint moduláris) oldható kötéssel 

összekapcsolt (tehát visszanyerhető) elemekből felépülő készülékek megszületése a II 

világháború idejére tehető. Mind az angol, mind a német hadiipar ugyanazon kényszerek 

hatására fejlesztette ki a maga rendszerét. Ezek közül a fontosabbak: 

 magasszintű készülékezettség megvalósítása nagyon rövid idő alatt, 

 meghibásodott különleges készülékek gyors helyettesítése, 
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 nem várt okok miatt kialakuló szűk keresztmetszetek gyors feloldása (új munkahelyek 

kialakításával). 

Az adott irányú készülékféjlesztés Angliában a Wharthon cég nevéhez kötődik. A 

készülékrendszere „T" hornyos rendszerű és tartalmaz alaplapokat, felfogóelemet (különböző 

magasságú, hossz- és keresztirányú „T" horonnyal), merev és állítható magassági elemet 

(sima horonnyal), merevítő támasztóelemet, szögállítóelemet, szorító- és a szükséges 

kötőelemeket. Méretei IT5 minőségűek, a síkok és hornyok helyzetére vonatkozó 

párhuzamossági és merőlegességi előírások is igényesek: 0,007/100 mm értékűek.  

 

Az alkalmazás korlátait jelenti: 

 nagy az építőszekrény-készülékrendszer beszerzési ára, ismételt rendelés esetén a 

készüléképítés idő és költségigénye (különleges készüléket csak ki kell vételezni a raktárból), 

 korlátozott a készülék merevsége (korlátozott technológiai adatok), a munkadarab 

megengedett méretei, az esetlegesen nagy műveletkoncentráció, 

 a kiadódó nagy készülékméret és/vagy súly, 

 az építés sajátosságai miatt esetleg nagy szerszámkinyúlás szükséges. 

 

Mindezeket megfontolva az alkalmazás feltételei az alábbiak szerint adhatók meg. Célszerű 

alkalmazni az építőszekrénykészülék-rendszert: 

 egyedi és kis sorozatnagyság esetén, 

 a sorozatgyártás felfutásakor (a különleges készülékek elkészültéig), 

 prototípusgyártásban, vevőszolgálati rendelések, kifutott termékek pótalkatrészeinek a 

gyártásában, (különleges készülék nem áll rendelkezésre), 

 meghibásodott különleges készülékek helyettesítésére (azok javítási ideje alatt), 

 gyártmány és gyártáskutatásban, amikor gyakran változik az alkatrész, vagy a gyártási eljárás. 

 

A moduláris készülékegységek 

A moduláris készülékegységek gyakran ismétlődő feladatok megoldására szolgáló, de nem 

szabványosított építőelemek, amelyek lehetnek egy, vagy több funkciójúak (pl. szorítás, 

szorítás és helyzetmeghatározás). 
 

4.10   Készülékek a rugalmas gyártórendszerekben 
 

Viszonylag nagyszámú alkatrészféleség, kicsi sorozatnagyság, rövid átfutási idő és a 

termelékenység növelésének az igénye megkívánja a gyártórendszer készülékeitől 

 a nagy rugalmasságot (a különböző geometriai konfigurációjú és méretű munkadarabok 

befogására alkalmas legyen), 

 a megfelelést, biztonságot és minőséget különböző megmunkáló eljárások esetén is, 

 az automatizált gyártásba való illesztés lehetőségét, 

 a kicsi körülfogási fokot (jó hozzáférhetőséget a munkadarabhoz). 

 

A felsorolt igények egymásnak gyakran ellentmondó követelményeket jelentenek, 

amelyeknek a teljesítése különösen prizmatikus alakú alkatrészcsaládokhoz való készülékek 

kialakításakor okoz jelentős gondot (a nagy alak és méreteltérések miatt). 

A munkadarab helyzetének meghatározása és szorítása a gyártórendszerben is feltétele a 

megvalósítás minőségének és biztonságának Ez esetben azonban a csatlakozó folyamatokra is 

figyelemmel kell lenni. Az alkalmazott készüléket ugyanis meghatározzák: 

 a munkadarabnak a munkaállomás munkaterébe való beadása, 

 a helyzetének meghatározása, 

 a szorítása és a szükség szerinti alátámasztása, 
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 az adott művelet folyamatai, 

 a szorítás oldása, 

 a munkadarab kivétele a munkatérből és 

 továbbadása. 

 

Abból adódóan pedig, hogy a rugalmas gyártórendszerekben a számítógéppel segített gyártás 

miatt ezek a részfunkciók automatikus lefolyásúak kézi munkadarab befogás a rugalmas 

gyártórendszerben nem lehetséges. Következésként a munkadarabot a megmunkáló állomás 

munkaterébe vagy az úgynevezett palettára (munkadarab-hordozóra) felfogva kell bevinni, és 

azt meghatározott helyzetbe hozni, vagy munkadarab-hordozó nélkül szállítva a 

munkadarabot, a helyzetét a munkatérben határozzuk meg és rögzítjük (természetesen 

mindezt automatikusan). A forgástestalakú munkadarabok megmunkálásához ez a feladat jól 

megoldott.  

A munkadarabok hasonló alakú (pl. forgástest) befogó felületeihez kialakultak az automatikus 

rendszerbe illeszthető gépi működtetésű tokmányok, tüskék, hüvelyek, csúcsok, stb., amelyek 

mozgását a gép, vagy a robotvezérlésébe integrálva, esetleg központi számítógép által 

kezelhetjük.  

A munkadarabokat a megmunkálógép környezetébe palettán, egységrakományként, vagy 

darabonként megfelelő kialakítású szalagon szállítjuk, amelyről robot viszi a munkadarabot a 

munkatérben lévő készülékbe, majd a művelet befejeztével a készülékből vissza a 

tárolóhelyre (palettára; szalagra). 

 

4.10.1 A munkadarab befogása munkadarab-hordozók 

A munkadarab-hordozónak az a feladata, hogy a készülékbe befogott munkadarabokat 

műveletről műveletre, azaz munkaállomásról munkaállomásra vigye az automatizált 

gyártósoron (amely nagy darabszámú azonos munkadarabok megmunkálására készül). A 

munkadarab-hordozó útja az egyes munkaállomásokon keresztül vezet és a munkadarab-

befogó készülék a munkadarabnak megfelelően különleges lesz. 

Következésként olyan egyetemes jellegű munkadarab-hordozóra van szükség, amely a 

különböző fúró-, marógép, megmunkálóközpont asztalaként működhet és alkalmas a 

különböző alkatrészekhez való forgácsoló készülékek befogadására is. 

 

 
4.12. ábra: Nullpontkészülék működése [12] 

 

A munkadarabok befogására való készülékek (mint az a munkadarabok darabszámából is 

következik) építőszekrény-rendszerből épülnek fel. Ezeknek a rendszereknek a jellegéből 

következően pedig a készülékeket a gyártórendszeren kívül szerelik össze, alakítják át a 

változó munkadarabok szerint, vagy szerelik szét. A rugalmas gyártórendszer zavartalan 
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működéséhez szükséges nagy palettaigénynek - azaz a nagy költségráfordításnak - a sokféle 

különböző munkadarab mellett ez is alapvető oka. 

A munkadarab felrakható kézzel, vagy automatikusan. A kézzel felrakott munkadarabok 

rögzíthetők kézi-, vagy gépi működtetésű szerkezettel, míg az automatikus munkadarab-

befogáshoz csak gépi, általában hidraulikus működtetésű szorítószerkezet alkalmazható. Ez 

esetben azonban problémát okozhat, ha akár megmunkáló központon több (törekvés az, hogy 

mind a négy) oldalon akarjuk elvégezni a megmunkálást, akár különböző munkaállomásokon 

kell azonos befogásban megmunkálni a munkadarabot. Ilyenkor a külső energiaforrásról le 

kell kapcsolni a készüléket, a szükséges szorítást azonban fenn kell tartani. A megmunkálás 

befejezése után azonban ismét rá kell kapcsolni a palettát a hálózatra, hogy a munkadarab 

szorítását oldani lehessen.  

A paletták hidraulikus rendszereinek automatikus nyomás alá helyezésére egy hengerrel 

működtetett automatikus kapcsolórendszer szolgál. A szükséges szorítóerő elérése után a 

szorítórendszerben a nyomást hidraulikusan működtetett visszacsapó szelepek tartják fenn. A 

működés egyik lehetséges elvét a 4.12. ábra  egy alkalmazási példát a 4.13. ábra szemlélteti. 

 

 
4.13. ábra: Nullpont befogásos megmunkálás [12]. 

 

A rugalmas gyártórendszer építőszekrény-készülékrendszereiből épülő készülékekkel való 

ellátása a készülékek szétszerelése, ellenőrzése és kezelése nagy élőmunka-kapacitást igényei. 

Egyrészt ennek a csökkentésére, másrészt a piaci igényeknek minél gyorsabb kiszolgálásához 

szükséges az építőszekrény-készülékrendszer elemeiből épített készülékek szerelésének az 

automatizálása.  

 

A készülékek automatikus szerelésekor nincs mód a kézi beavatkozásra, ezért az elemek és 

illesztéseik kialakításának és pontosságának kell az ismétlési pontosságot, valamint a gépi 

„szerelésbarát" feltételeket biztosítaniuk. Ez részletesebben kifejtve azt jelenti: 

 az építőszekrény-készülékrendszer elemeknek legyen olyan szelvénye, amely minden 

elemen azonos és így változatlan megfogókarral szerelhető, 

 a kívánt pozicionálási pontosság elérésére az elemek önközpontosítása legyen 

megoldott. 
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4.10.2  Munkadarab-hordozó nélküli munkadarab befogása 

Mint láttuk, a munkadarab-hordozó alkalmazása műszakilag kielégítő, megbízható, az automatikus 

rendszerbe illeszthető megoldás. Az alkalmazás esetén szükséges paletták nagy száma, a 

szerelőállomások kialakítása, működtetése, a mozgatás, a kezelés eszközei, a raktározása és 

nem kevésbé a jelentős mennyiségű építőszekrény-készülékrendszer nagyon drágává teszi az 

alkalmazást. Gazdasági szükség késztette tehát a Stuttgarti Egyetem Szerszámgép Intézetében 

azt a kutatást, amely rugalmas gyártórendszerben a munkadarab-hordozó nélküli munkadarab-

befogás lehetőségeinek a feltárására irányult. Ez a munka eredményesnek bizonyult és 

elvezetett az úgynevezett befogógépek kidolgozásához és megvalósításához 

A befogógépekkel kapcsolatos munka során a működés két elve bizonyult kedvezőnek, és-

pedig a kettős revolver-elv és a csúszószános elv, amelyek mozgásai szabadon programozhatók. 

 

A kettősrevolverre épülő befogógépeknél megállapítható mind a felfektetésre, irányításra 

(azaz helyzetmeghatározásra) szolgáló üléket, mind a szorítás elemeit a mindenkori 

munkadarabhoz beállíthatjuk. Ennek során az ülékek és szorítóelemek a fő- és mellék-

revolverek forgó mozgásának egymásra szuperponálásával a súrolt sík bármely pontjába 

vihetők. A felületek mélységi eltérései pedig az ülékek, szorítóelemek tengelyirányú 

mozgásával egyenlíthetők ki. A helyzetmeghatározáshoz, szorításhoz szükséges és kedvező 

felületképet az alkatrész geometriai adatrendszere segítségével határozhatjuk meg. Ez késztet 

arra, hogy a befogáshoz, szorításhoz szükséges felületeket már az alkatrészkonstrukció során 

kialakítsuk. A CAD-rendszerrel kapott háromdimenziós geometriai adatrendszer kedvezően 

elégíti ki ezt a követelményt, mert lehetővé teszi a befogási programhoz szükséges 

útkoordináták és kapcsolási funkciók megadását, azok számítógéppel segített kidolgozását. 

 

A programozott és numerikusan vezérelt befogókészülékek 

 helyettesítik a munkaállomás asztalát, 

 kiszolgálásuk személytől független, 

 az egyszer beállított befogóprogram szükség szerint ismét előhívható (pótlólagos költségek 

nélkül) és, 

 zavartalan működésük feltételez olyan átadóberendezések alkalmazását, amely kapcsolatot 

teremtenek az előgyártmánytár és a munkaállomás, valamint a munkaállomás és a 

továbbítóberendezés között (Mivel ennek az átadó berendezésnek a befogó felületeit is 

kettősrevolver-elv szerint alakítják ki, meglétük lehetővé teszik a munkadarab hatoldalról való 

megmunkálását). 

 

4.11  A módszeres készüléktervezés 
 

A készüléktervezés alapvetően konstrukciós tervezőtevékenység, de hatékony együttműködési és 

munkamegosztási kapcsolatot tételez fél az alkatrész (gyártmány) kialakítását megtervező 

technológusi tevékenységgel. Végső cél egy olyan konstrukció létrehozása, amely egy 

technológiai művelet elvégzéséhez kialakított funkcionális műszaki gondolatot részletez, 

műszaki dokumentáció formájában rögzítetten. Ezen dokumentációnak az anyagi 

megvalósításra (legyártásra, kivitelezésre, összeállításra) kell alkalmasnak lennie. 

A módszeres készüléktervezés egy lehetőség arra, hogy a feladatot logikailag rendezett 

alaplépésekkel oldjuk meg. A módszer alkalmazásának előnyei bonyolult, összetett feladatok 

megoldásánál jelentkeznek és eredményesen felhasználható a tervezés menetének didaktikus 

bemutatására, tehát az oktatás segítésére és a tervezés megtanulására. A készüléktervezés sem 

nélkülözheti a szakirányú tudáson és gyakorlaton alapuló megoldási intuíciók (ötletek) 
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felhasználását. Végső soron a módszeres és az intuitív tervezési, gondolkodási alapműveletek 

komplex alkalmazása szükséges a hatékony és eredményes feladatmegoldáshoz. 

A készüléktervezés sajátosságaként még ki kell emelni, hogy gyakori a kész – szabványos, 

egységesített, gyártói, kereskedelemből beszerezhető – elemek és részegységek felhasználása, 

amelyekre tervezési-alkalmazási irányelveket kell betartani. Ez a tény a feladatmegoldás 

ésszerűsítéseként értékelendő, viszont tudomásul kell venni, hogy a tervezés módszerességére, a 

gondolati lépések stratégiájának megválasztására hatással van. 

 

4.12  Készülékek típusai gyártási eljárások alapján 
 

Az előzőekben leírt készüléktervezési alapelvek minden készüléktípusra alkalmazhatóak. 

Vannak típus specifikus készülékelemek (pl. fúrópersely), de ezeket ebben a jegyzetben 

terjedelmi korlátok miatt nem ismertetjük. 

A készülékek apavető felépítéseinek, működésük megértése után fontos, hogy a különböző 

készüléktípusokra jellemző sajátosságokat is bemutassuk. Minden készüléktípusról külön 

könyvek találhatóak a szakirodalomban, ezért a következőekben a teljesség igénye nélkül a 

legjellemzőbb sajátosságokat írjuk le. 

 

4.12.1 Forgácsoló készülékek 

Eddigi tanulmányok során a forgácsolásról, mint technológiáról rengeteg szó esett, de talán 

fel sem merült, hogy számos forgácsoló készülékről már tanultunk, mint például a tokmány. 

Mivel a korábbi tanulmányokban a forgácsolásról, és a hozzá kapcsolódó eszközökről, 

készülékekről részletesen eset szó ezért ebben a fejezetben csak csoportosítjuk a forgácsoló 

készülékeket, és néhány speciális példát említünk meg. 

 

Forgácsoló készülékek csoportosítása: 

 megvezető 

o szerszám (pl. fúrópersely) 

o munkadarab (pl. báb) 

 befogó 

o szabványos (pl. tokmány) 

o speciális (pl. kardáneszterga készülék, 4.16. ábra) 

 

 

Szerszámbeállító-, vezetőelemek és alkalmazásuk 

A szerszámok beállítására szolgáló készülékelemekkel a szerszám és munkadarab egymáshoz 

viszonyított helyzetét állítjuk be. Mivel ez a feladat más technikát és eszközöket igényel 

akkor, ha a gép munkaterében, vagy a munkatéren kívül oldjuk meg, célszerű a két esetet 

külön választani. 

A szerszámot munkatéren belül általában kézi vezérlésű gépeken állítjuk be. Ez esetben is 

törekszünk a megfelelő minőség elérésén túl a minőség állandóságának a biztosítására. A 

beállító elemet ezért a munkadarab helyzetét meghatározó ülékhez viszonyítva állítjuk be és 

mereven kötjük a készüléktesthez. 

 

A furatmegmunkáló szerszámok helyzetének beállítására az úgynevezett fúróperselyeket 

alkalmazzuk. Ezek beépíthetők a kézi vezérlésű gépekhez szokásos fúrókészülékbe; furatok 

valamely alapfelülethez, vagy egymáshoz viszonyított helyzetének a meghatározásához 

helyzetét a gépen, annak e célra kialakított felületei határozzák meg. A feladat most már csak 
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az, hogy a kazetta helyzetmeghatározó elemeihez viszonyítva állítsuk be a szerszám helyzetét, 

ez megvalósítható a feladatnak megfelelő beállító készülékben sablon, mérőóra, vagy 

nagypontosságok esetén különböző vezérlésű (kézi, vagy NC) mérőgépek alkalmazásával. 

 

 

Speciális forgácsoló készülékek 

A speciális megvezető készülékekre egy jó példa a CNC báb, mely pozíciója a 

megmunkálásnak megfelelően változik. 

 

A speciális befogó készülékek csoportjába tartozik például a dörzsár szerszám szerszámgépbe 

való befogó készüléke, mely csuklós mechanizmusa révén kiegyenlíti a megmunkálás közben 

a szerszámgép és munkarab közötti tengelyeltéréseket. 

 

 
4.14. ábra: Dörzsárbefogó készülékek [14] 

 

A dörzsárazásnál gyakran előfordul, hogy a megmunkálandó furat és a megmunkáló szerszám 

nem egytengelyű, szöghibás. Ilyen esetben, a mereven befogott dörzsár pontatlan, rossz 

felületminőségű furatot eredményez, s a szerszám is rendellenesen kopik. Az úszó-lengő 

dörzsárbefogó a dörzsár számára az előmunkált furat tengelyébe történő szabad beállást 

biztosít (a beállított tartományon belül), azaz a furat vezeti meg teljes egészében a szerszámot. 

Az úszó-lengő dörzsárbefogó alkalmas úgy függőleges mint vízszintes helyzetű működéshez, 

valamint jobbos és balos forgásirányhoz (4.14. ábra). 

 

Gépi menetfúró szerszámoknál egy olyan speciális szerszámbefogó készüléket találtak ki, 

mely alkalmas a forgásirány megfordítására, a gép leállítása nélkül (4.15. ábra). 
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4.15. ábra: Menetfúró befogás automatikus irányváltóval [13] 

 

Kardánkereszt esztergálása egy összetett folyamat, régebben csak több újrabefogással lehet 

megmunkálni. Mivel a járműiparban nagy sorozatban kerülnek legyártásra ezek az darabok, 

ezért találták ki a folyamatnak az egyszerűsítésére a kardánbefogó készüléket, melynek 

segítségével nem szükséges átfogni a munkadarabot. 

 

 
4.16. ábra: Kardánkereszt esztergáló készülék [13] 

 

A szerszámok gyors cseréje mindig alapvető fontosságú a gyors munkadarabidő érdekében, 

ezét mindig újabb és újabb szerszámcserélő készülékek jelennek meg a piacon. Ezekre mutat 

egy példát a 4.17. ábra. Az ábrán látható szerszámbefogó gyors, és automatikus 

szerszámcserét biztosít. 
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4.17. ábra: Szerszámbefogók [18] 

 

 

4.12.2  Szerelőkészülékek 

Szerelőkészülékekkel részletesen a szerelés minőségbiztosítás jegyzet foglalkozik. 

 

Magyarországra a járműipari gyártók főleg összeszerelő üzemeket telepítenek, ahol főleg a 

szerelési műveleteket végzik el beszállított alkatrészekből, csak azon alkatrészek gyártását, 

megmunkálását végzik el helyben, melyeknek gazdaságtalan lenne a szállítása, tárolása. 

A szerelési műveleteknél nagyon fontos, hogy gyorsan és hibamentesen történjen meg a 

művelet, megfelelő minőségbiztosítási eljárás szerint. Ennek elérésében van nagy szerepe a 

szerelőkészülékeknek, melyek megkönnyítik a munkás számára a szerelési műveletet, a 

szerelési selejtek esélyét minimálisra csökkentik. 

A szerelési folyamatoknál az emberi erőt sokszor robotokkal váltják ki, de ezen esetben is 

szükség lehet szerelőkészülékekre. 

 

Ma az alkatrészgyártással, így az alkatrészgyártásban alkalmazott gyártóeszközzel szemben 

támasztott követelmények is fokozottak. Feladat ugyanis az alkatrészek mindig nagyobb 

pontosságának, a pontosság tartósságának, a minimális gyártási költségeknek a biztosítása. Ez 

azt jelenti, hogy a lehető legnagyobb megmunkálási teljesítményt elérve kell a nagy 

pontosságú gyártást, a gyártás pontosságának állandóságát a legkisebb időráfordítással 

megvalósítani Az alkalmazott gyártási készülékek tervezésekor tehát számolni kell azzal, 

hogy nő a megmunkálás termelékenysége, de alapvető igény a folyamat folytonosságának a 

növelése is Következik mindezekből: a folyamatokat mechanikailag merev, automatizálást 

megvalósító eszközökkel kell kiszolgálni. Természetesen ez a megállapítás nem mai eredetű. 

Az egyes termékek gyártásához szükséges különleges gyártóeszközöket egyedileg tervezték 

és gyártották Valamely termék teljes felszerszámozásához szükséges idő azonban eléri akár a 

6-18 hónapot is. A termékek üzemszerű és szabatos előállításának megindítása így nagyon 

hosszú időt igényel. Ugyanakkor a vásárlók igényeit közvetítő piac hatására gyorsul a 

termékek változása, új termékek megjelenése és így csökken a tervezett gyártmányélettartam 

ideje. Mindemellett a vállalat létérdeke, hogy a termékkel minél gyorsabban tudjon a piacon 

megjelenni. Az utóbbi jelenségek következményei: 

 gyorsul a gyártásban felhasznált különleges készülékek kopása (a fizikai élettartam nem 

használható ki), ezért megnő a termékegységre eső költséghányad, 

 a termék gyors piacra kerülése érdekében csökkennie kell a készülék átfutási idejének, 



158  JÁRMŰGYÁRTÁS FOLYAMATAI II. 

www.tankonyvtar.hu   Weltsch Zoltán, BME 

 a követelményeknek úgy kell teljesülniük, hogy egyidejűen a készülékköltség a gazdaságosság 

határain belül maradjon.  

 

 
4.18. ábra: Paletták a szerelési folyamatban [11] 

 

A 4.18. ábra egy szerelési művelet során alkalmazott palettákat mutat be. Egy paletta végig 

követi az egész szerelési művelet során a munkadarabot, segíti annak szerelési folyamatát. 

Sok esetben, például belsőégésű motor szerelésekor is a palettának biztosítani kell a 

munkadarab különböző pozícióit, annak elforgatásával. 

 

4.12.3  Hegesztőkészülékek 

A fémek hegesztésének alapfogalmaival foglalkozó terminológiai szabvány a munkadarabok 

együttes rögzítésére, kedvező helyzetbe állítására, forgatására és mozgatására használatos kézi 

vagy gépi működtetésű eszközöket nevezi hegesztőkészülékeknek. 

A gyakorlatban azonban különválasztjuk a munkadarab kedvező helyzetbe állítására alkalmas 

rögzítő- és helyező- (tájoló-) készülékeket a munkadarabot és/vagy a hegesztőberendezést 

beállító, valamint mozgató segédberendezésektől és a célberendezésektől, amelyek a 

hegesztőgéppel egyesített segédberendezések. 

A hegesztőkészülék egyre több esetben szükséges eszköze a műveletnek, mert 

 hegesztés előtt a munkadarabok helyezési és rögzítési műveleteit megkönnyíti; 

 hegesztés közben a munkadarab szükséges mozgatását meggyorsítja; 

 lehetővé teszi a munkadarab beállítását a hegesztéshez legalkalmasabb helyzetbe; 

 a vetemedéseket csökkenti, sőt a nemkívánatos elhúzódásokat megelőzi; 

 lehetővé teszi a korszerű hegesztőeljárások és hegesztési munkarend előnyeinek 

kihasználását; 

 a készülék nélküli gyártáshoz szükséges szakemberekkel szemben kevésbé képzett 

dolgozók is munkába állíthatók; 

 hegesztés után egyszerűbb az ellenőrzés, az átvétel, és a munkadarab csereszabatos 

lehet. 

 

A lehetőségek felsorolásából is világosan látszik, hogy a hegesztőkészülékek a gépi hegesztés 

kiterjesztése, a mellékidők csökkentése és a hibák keletkezésének megelőzése révén 

egyidejűleg szolgálják a minőség javítását és a termelékenység növelését. A hegesztő 

munkafolyamatban ugyanis a főidő a darabidőnek 10-80%-a. A darabidő rövidítése tehát 

elsősorban a varratok készítésekor szükséges helyezési, rögzítési, mozgatási stb. idők 

csökkentésével érhető el. Paradox módon egészen a legutóbbi időkig a termelékenység 

növelésének ez a fontos része lényegesen elhanyagoltabb volt, mint például a hegesztő- 

eljárások gépesítése vagy a gépi hegesztés kutatásfejlesztése és bevezetése. 
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A felhasználók mennyiségi igényeinek növekedésére a gyártók kezdetben a hegesztés 

műveletének gépesítésével válaszoltak. Egy ponton túl azonban a termelékenység további 

növelése pusztán a hegesztés gépesítésével már nem oldható meg. Ekkor kezdődik a 

technológia egészének összehangolt fejlesztése, amely kiterjed a hegesztést megelőző, hozzá 

kapcsolódó és a hegesztést követő műveletekre is. Tulajdonképpen erre épül a korszerű 

technológia: a gyártósorokba rendezett hegesztő célgépek és az őket kiszolgáló készülékek, 

segédberendezések stb. üzemeltetése. A fejlesztés fontos jellemzője, hogy az embert 

fokozatosan felváltják az egyre nagyobb teljesítményű gépek és hegesztőkészülékek. 

A felhasználóknak nemcsak a mennyiségi, hanem a minőségi igényei is növekednek így 

napjainkban világszerte egyre több szó esik a gyártás egészét jellemző minőségi mutatókról. 

A minőség javításának folyamatában pedig a hegesztett szerkezetgyártás fontos tényezője a 

készülékezés. A hegesztőkészülékek ésszerű alkalmazása az ellenőrzési munkát is 

csökkentheti, és felszabadíthatja a gyártás minőségi kapacitástartalékait (elérhető legjobb 

minőség közelítésével). 

 

A hegesztőkészülékek fajtái és felépítésük 

Mivel a hegesztőkészülék a hegesztendő munkadarab és a hegesztőgép között létesít 

kapcsolatot, illeszkednie kell a munkadarab szerkezeti kialakításához, a hegesztőgéphez, 

valamint mindazokhoz a gyártási körülményekhez, amelyek között dolgozni fog. A 

hegesztőkészülék szempontjából döntő, hogy alapvetően síkszerkezet vagy térbeli szerkezet 

hegesztésére használható-e. Ezen belül is külön tárgyalandók a nagyméretű acélszerkezetek, a 

vastag falú nyomástartó berendezések, a főleg vékony lemezekből kialakított jármű-

szerkezetek, a nagy pontosságot igénylő gépállványok vagy a kisméretű munkadarabok 

hegesztőkészülékei. 

A hegesztett szerkezetekre általában jellemző, hogy több szerkezeti elemből állnak, és az 

egyes elemek közötti kapcsolatot a hegesztés hozza létre. Ebből következik, hogy hegesztés 

előtt a szerkezeti elemeket először össze kell állítani, esetleg fűzéssel a megfelelő helyzetben 

rögzíteni, és ezek után lehet csak a hegesztést elvégezni. Ennek megfelelően a 

hegesztőkészülékek technológiai rendeltetése szerint megkülönböztetünk összeállító (fűző-) 

készülékeket és a hegesztést segítő készülékeket. 

A hegesztőkészülékeknek mindig ki kell elégíteni a technológia sajátosságaiból adódó 

követelményeket. Ezek közül legfontosabb a varratok készítésével járó zsugorodások lehetővé 

tétele. A jó hegesztőkészülék lehetővé teszi a felmelegedés - lehűlés folyamatát követő 

zsugorodásokat, de a szerkezeti elemek helyes beállításával és a jó hőelvezetéssel 

nagymértékben csökkenti, sőt esetleg megszünteti a hegesztett szerkezet vetemedését. Ha 

hegesztés után esetleges utókezelés (pl. hőkezelés) is szükséges, és közben a szerkezet nem 

vehető ki a készülékből, akkor a hegesztőkészüléknek lehetővé kell tenni az utókezelés 

elvégzését is. 

A hegesztőkészüléknek a hegesztőgéphez és a gyártási körülményekhez való illesztését jelenti 

a hegesztőgép helyszükségletének megteremtése, vagy pl. gépi hegesztés esetén a 

hegesztőgépet vezető sínpálya kialakítása. 

A hegesztőkészülékek esetében is figyelembe kell venni a gyártás tömegszerűségét. Tömeggyártáshoz 

a gyors működésű, különleges készülékek is gazdaságosak. Egyedi gyártásban általában 

egyetemes készülékek alkalmazására törekszünk. Sorozatgyártás esetén a körülmények 

elemzése adhat választ az alkalmazandó hegesztőkészülékre. 
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4.19. ábra: Hegesztőkészülék [16] 

 

A 4.19. ábrán egy hegesztőrobothoz csatolható több munkadarab hidraulikus befogására 

alkalmas hegesztőkészülék látható. A munkadarabokat (az ábra nem tartalmazza) a 

kezelőmunkás helyezi a készülékbe, majd a rögzítésük után egy elzárt térben végzi a 

hegesztőrobot a hegesztési műveletet. 

 

4.12.4  Mérőkészülékek 

Mérőkészülékek azok a készülékek, melyek a munkadarab vagy szerszám mérése közben a 

mérési folyamatot segítik. Ezek a készülékek segíthetik a munkadarab, mérőeszköz 

megfogását, vagy azok megvezetését. 

A legtöbb esetben a mérőkészülékek gyorsítják a mérési folyamatot, de vannak olyan mérési 

feladatok, melyek készülékek nélkül meg sem valósíthatóak. 

A mérőkészülékekkel részletesen nem foglalkozunk terjedelmi korlátok miatt, ez a témakor 

részletesebben más tárgy keretében kerül bemutatásra. 

 

 
4.20. ábra: Mérés készülékben koordináta mérőgépen [17] 
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A 4.20. ábrán egy koordináta mérőgépre szerelhető készülék látható, mely segít a 

munkadarabot a megfelelő mérési pozícióba helyezni. 
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5. Üzemtelepítés (Dr. Göndöcs Balázs) 

 

Az utóbbi évtizedekben a magyar gazdaság átalakulása során a jelentős fejlesztések 

elsősorban a járműgyártási ágazatban, és az elektronikai iparban érvényesültek. A fejlesztések 

fő területei jelenleg is az új anyagok és technológiák, az informatika, a logisztika és a 

környezetvédelem (újrahasznosítás).  

A piac új kihívásai az alábbi területeken jelentkeztek: 

 az új termékek konstrukciós tervezésénél, az új gyártástechnológiák fejlesztésénél új 

feladatokat és követelményeket támaszt a piac,  

 a gyártás helyének megválasztásánál és a létesítményeinek a tervezésénél az új termelési 

filozófiának („lean” termelés) megfelelően átalakultak a létesítés körülményei,  

 az üzemfenntartás átalakulása során a karbantartás, a diagnosztika, a kockázatelemzés és a 

felügyelet kapcsolata, továbbá az informatika szerepe az üzemeltetésben egyre fontosabb. 

A szervezés területén megjelentek a logisztika, a beszállító-ipar, az  “outsourcing” (erőforrás 

kihelyezés), és az új szerviz-filozófia, amely a javítás és karbantartás új szemléletét tükrözi. 

A fentiekből jól érzékelhető, hogy a mai éles piaci versenyhelyzetben a műszaki 

értelmiségnek komplex ismeretekkel kell rendelkezni a döntések megalapozásához. Ennek 

megfelelően a termék teljes piaci jelenlétének folyamatos követéséhez a tervezés, a gyártás és 

javítás infrastruktúrájának ismerete is szükséges.  

Az üzemtelepítés meglehetősen nagy területéből a korlátozott terjedelem miatt az alábbi 

témákkal kell foglalkozni: 

1. A beruházási folyamatok értelmezése, forrásai, csoportosítása és szakaszai, 

2. A LEAN termelés célja, feladatai, és eszközrendszere, 

3. Az innováció és a fejlesztés értelmezése a mai termelésben itthon és az EU-ban, 

4. Találmányok és szabadalmak a fejlesztés szolgálatában, 

5. A forgácsoló, hegesztő, sajtoló és szerelő üzemek kialakításának fő szempontjai, 

6. Gépjármű javító műhelyek kialakítása általában és márkaszervizek létesítésének a 

folyamata. 
 

5.1 A beruházási folyamatok  
 

A beruházások indításánál alapvető kérdések a forrásoldal tisztázása, a cél meghatározása, a 

gazdaságos végrehajtás feladatainak átgondolt meghatározása. Például más feladatokat jelent 

egy futó termékre kapacitásnövelő beruházás létesítése vagy egy vadonatúj gyártmány 

előállítására való berendezkedés, vagy a javítást és karbantartást célul kitűző beruházás 

megvalósítása. A beruházás tartalmát tekintve fejlesztési tevékenység, amely irányulhat 

eszközre (gép, műszer stb.), üzemre, gyárra stb. 

A beruházásokat különböző szempontok szerint lehet csoportosítani: 

 hazai és külföldi, 

 pénzeszközök szerint: állami, vállalati, egyéni vállalkozói, 

 döntési jogkör szerint: központi, önkormányzati, vállalati, vállalkozói, 

 jellegük szerint: gyártó, forgalmi, kommunális, szociális stb., 

 kapcsolatok szerint: alapberuházás (telekhatáron belül), kapcsolódó (telekhatáron kívül 

más pénzforrásokból fizetett beruházás), 

 szinttartó vagy fejlesztő. 
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A beruházás előkészítése során a kiindulás mindig a gyártás illetve a javítás tárgyát képező 

konstrukció. Az alapos műszaki-gazdasági megfontolásoknak ki kell terjedni a konstrukción 

kívül a környezetre, a termelésre, a munkakörülményekre, a dolgozók egészségére, szociális 

ellátottságára, a környezetvédelemre. 

Külön ügyelni kell a költségeket befolyásoló tényezőkre, például a gazdasági veszteséget 

okozó tájékozatlanságra, szakszerűtlenségre, az előírások hiányos ismeretére, a spekulációra 

stb.  Az előbbiek jelentőségét kockázatelemzéssel kell meghatározni. 

A beruházás megvalósítása a tervezést, a kivitelezést, és az üzembe helyezést foglalja 

magába. 

A tervezés során elkészítendők az alábbi tervek:  

 megvalósíthatósági tanulmánytervek (pl. regionális lehetőségek, 

      közművek, távközlő rendszerek, hőenergiai, pályaépítés stb.), 

 beruházási programok (pl. vasútnál jelző- és biztosítóberendezés, stb.), 

 előzetes tervek (pl. vázlattervek), 

 engedélyezési tervek (pl. csatornamű engedélyezési terv stb.) 

 kivitelezési tervek (pl. hegesztési és szigetelési kivitelezési terv stb.) 

A tervezés során alaposan ügyelni kell az aktuális hazai és EU jogszabályok (pl. tűzvédelem 

stb.) betartására, illetve a szabványok (pl. anyagmozgatás, hegesztés stb.) alkalmazására.  

A beruházás értékelése az utolsó szakasz, amely fontos következtetéseket tartalmaz a 

beruházónak, és a kivitelezőnek egyaránt. A kiértékelés nemcsak a műszaki átadást követő 

rövid próbaüzemre terjed ki, hanem a tartós üzemelés további szakaszaira is. 

A beruházások korszerű megvalósítását szolgálja az új projektmenedzsment (projekt-

irányítás) módszerek alkalmazása. Ez tételesen jelenti a kezdeményezések és részletes 

cselekvési tervek kidolgozását, a szükséges erőforrások és technikai támogatás biztosítását, a 

kapacitásfejlesztést, az alkalmazott eljárások kidolgozását és a szükséges menedzsment 

struktúrák létrehozását, továbbá a kivitelezési folyamatok felügyeletét. A teljes program során 

minden lépésnél kritikus megvalósítási és sikertényező az érintettek elkötelezettségének 

fenntartása. Ez a projektvezető (mint intelligens szabályozó) számára segítséget jelent az 

irányítás és lebonyolítás során. Egy adott projekt fő jellemzői a következők:  

 a projekt-szerződés, 

 a projekt felépítése (struktúrája), 

 a projekt előrehaladása, 

 határidők, 

 folyamatok, 

 ráfordítások / költségek, 

 szükséges források, 

 kapcsolódó kapacitások, 

 a várható siker / eredményességi kilátások. 

A fentieknek megfelelően a feladatokat is hasonlóan lehet meghatározni: 

 a projekt terjedelmének ellenőrzése, 

 a projekt idő/ütemezés menedzselése, 

 a projekt költségek ellenőrzése, 

 minőségbiztosítás, 

 a projekt humán erőforrás menedzselése, 

 a projekt kommunikáció menedzselése, 

 kockázatkezelés, 

 a változások menedzselése, 

 a szolgáltatások és az árubeszerzés menedzselése. 
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5.2 A korszerű termelésszervezés, a Lean-termelés 
 

A mai technikai színvonal, az új anyagok, az új technológiák és eszközeik, továbbá a piac 

változó követelményrendszere a gyártással szemben új szervezési követelményeket támaszt.  

Elsősorban a járműiparban alkalmazzák az un. Lean termelési rendszert, amelynek lényege a 

„soványított termelés”, illetve a gazdaságosság.  

A Lean gyártás gyökerei a japán Toyota gyár által kifejlesztett termelési rendszerbe nyúlnak 

vissza. 1996-ban Womack és Jones (amerikai menedzsment szakértők) a „Lean thinking” c. 

könyvükben öt alapelvet határoztak meg: 

1. Olyan terméktulajdonságok, szolgáltatások, tevékenységek meghatározása, amelyek a 

vevő számára értéket jelentenek. 

2. Azon tevékenységek meghatározása, amelyek a termék vagy szolgáltatás 

előállításához szükségesek. 

3. Az előbbiek után az értékteremtő műveletek megszakítás nélküli folyamattá 

szervezése. 

4. A „húzó” logisztika alkalmazása a hagyományos termelésszervezés helyett. Így a 

gyártás ütemét a mindenkori vevői igények határozzák meg. 

5. Folyamatos fejlesztés a vevői elvárások teljesítése érdekében. 

 

A fentiekkel kapcsolatban meg kell említeni néhány kapcsolódó témát: 

 A Just-In-Time filozófiát, amelynek lényege az „éppen a megfelelő időben” való 

rendelkezésre állás. 

 A TQM –a teljes körű minőségirányítás megvalósítását, amely „3 lépés a szüntelen javítás 

útján” – ezek a vevőközpontúság, a folyamatjavítás, és a teljes elkötelezettség. 

 Az  „outsourcing” (erőforrás kihelyezés) alkalmazását a hatékonyabb gazdálkodás 

érdekében. 

 A beszállítási tevékenység, mint az új vevőközpontú (rugalmas) és gazdaságosabb 

termelés megvalósítása. 

 A „clusterek” és ipari parkok elsősorban a kis- és közepes vállalkozások szabad szakmai 

szerveződése a hatékonyabb érdekérvényesítés és termelés érdekében. 

 A teljesítménymérési módszerek bevezetése (az állandó jobbítás érdekében): 

 Benchmarking: teljesítménymérés a termékek és a szolgáltatások területén, 

továbbá az üzleti folyamatok során.  

 Balanced Scorecard: a múlt teljesítményét tükröző pénzügyi mutatókat kiegészítő, 

a jövő teljesítményét legjobban befolyásoló tényezőkről pontos információt nyújtó 

menedzsmentmódszer. 

 

A fenti korszerű termelés kapcsán meg kell említeni a 7 fő veszteséget, amelyre állandóan 

ügyelni kell: 

 túltermelés vagy túl korai termelés, 

 szükségtelen várakozási idő, 

 szükségtelen anyagmozgatás, 

 felesleges készletezés, 

 felesleges mozgások, mozdulatok a termék előállítás során, 

 szükségtelen megmunkálások (technológia), 

 selejtes gyártás vagy hibás termékek javítása. 
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5.3 A műszaki fejlesztéspolitika és módszertana 
 

A műszaki fejlesztési politika egy cég stratégiájának egyes céljainak megvalósulását 

szolgálja, és kiterjed a termékszerkezet, a termékbevezetés és a gyártmányfejlesztés területére. 

 Korábban Magyarországon a tervgazdálkodás keretei közepette működött az ipari 

nagyvállalatok műszaki fejlesztési politikája (MÜFA). Az ipari szerkezet átalakulása és a 

tulajdonviszonyok piaci változása után 1990-től ennek központi koordinációja teljesen 

lecsökkent és átalakult. Ehhez járult hozzá később az ország 2004-es EU csatlakozása is. Az 

új európai uniós tagsággal új szerepvállalás és módszertan is megjelent a fejlesztés-

politikában.  

2000-ben megfogalmazásra kerültek az EU új fejlesztéspolitikai kezdeményezései: 

vállalkozáspolitika, akcióterv a vállalkozások versenyképességének a növelésére, innovációs 

politika a tudásalapú gazdaságban. Ahhoz, hogy egy dinamikus, önálló innovációs rendszer 

működjön, kapcsolatot kell teremteni a kutató, a vállalkozó, a befektető és a jogalkotó között.  

Az EGK (Európai Gazdasági Közösség) kezdte, majd az EU folytatólag keretprogramokat 

indított a kutatások és a fejlesztések koordinálására és az erőforrások összefogására illetve az 

előbbiekben megfogalmazott célok fokozatos elérésére. Példaként említem a keretprogramok 

közül a 2007-ben indult 7. kutatás-fejlesztési  keretprogramot, amely 2011-ben zárult.  

2000. március 23-24-én az Európa Tanács rendkívüli ülésen, Lisszabonban azokat az új 

stratégiai célokat tárgyalta, amelyekkel az Európai Unió a következő évtizedben a 

legversenyképesebb lesz és a legdinamikusabb tudásgazdasággal fog rendelkezni a világon. A 

cél volt, hogy az EU tagállamai 2010-re a GDP 3%-t fordítsák K+F-re.  

A következőkben néhány gondolat a fejlesztéspolitika lényegéről. 

A fejlesztés első, és alapvető fázisa a cég termékstratégiájának kidolgozása. Ez 

tartalmazza a termékszerkezet fejlesztését és ezen belül a gyártmányfejlesztést.  

A műszaki fejlesztés feladatainak megfelelő időzítése és a termelési-, értékesítési 

elképzelések megalapozása szükségessé teszik a termék élettartamgörbe alakulásának 

folyamatos figyelését. Jelenleg kiemelten kezelik a szakemberek az élettartamra való 

tervezést, LCM=Life Cycle Management.  

A műszaki fejlesztés érzékelhető eredménye a megvalósult innováció. Az innovációs politika 

mindazon döntések rendszere, amelyek meghatározzák a cég magatartását az újdonságok 

(konstrukciós, technológiai, szervezési) befogadása tekintetében.  

A műszaki fejlesztési politika ennek az elõbb említett magatartásnak a valóra váltása 

megfelelő intézkedések sorozatának a végrehajtásával. A mûszaki fejlesztés olyan rendszeres 

és összetett innovációs tevékenység, amelynek során a cég termékeit, illetve termelési 

folyamatát vagy ennek egy szakaszát a korábbinál magasabb színvonalon és hatékonyabban 

tudjuk megvalósítani. 

A cégeknél végbemenő innovációs folyamatokat az alábbi módon lehet csoportosítani: 

 egyszerű innováció: mennyiségi változás minõségi változás nélkül, 

 műhely szintű innováció: új piacok keresése a gyártmány számára, 

 üzemi szintű: a minőség még nem változik, de a gyártmánystruktúra 

összetételét a korszerűbb irányába változtatják, 

 üzemegység szintű: a technológia változtatása, 

 céges innováció: a technológiai lánc minőségi megváltoztatása, 

 cégközi innováció: a gyártmánycsalád új generációjának kifejlesztése. 

Az innovációs folyamatok ágazati szinten is értelmezhetõk és a gazdasági élet más területeire 

is vonatkoztathatók. Az innovációs folyamatok műszaki-gazdasági kiértékelésének szempontjai a 

következők: 



166  JÁRMŰGYÁRTÁS FOLYAMATAI II. 

www.tankonyvtar.hu   Göndöcs Balázs, BME 

 általános szempontok: 

 tömegszerűség, 

 termelés műszaki színvonala, 

 gyártmány korszerűsége, 

 gyártástechnológia, 

 piaci pozíciók megítélése, 

 piaci rugalmasság és stabilitás, 

 termelési és infrastrukturális háttér. 

 Speciális (soroló) szempontok: 

 a gyártmány vagy munkadarab készültségi foka, 

 kvalifikált munka aránya, 

 hazai alapanyag- és energiabázis, 

 eszközigényesség, 

 munkaerőigény szakmai és területi vonatkozásai, 

 termelési hagyomány, 

 fejlesztés időigénye, 

 környezeti ártalmak. 

A műszaki fejlesztés fontos eszközei a találmányok védelme (iparjogvédelem a szellemi 

termékek védelmének a szolgálatában) továbbá a technológia transzfer hatékony és 

gazdaságos megvalósítása.  

A technológia transzfer a technológiák átvétele, átadása és közvetítése. A technológia 

transzfer elemei:  

 a graduális képzés, 

 a posztgraduális képzés, 

 a technológiai transzfer centrumok, 

 a rendezvények, 

 a közvetlen tevékenységek pl. szabadalmak, 

 az információszolgáltatás. 

Az ötlet önmagában oltalom alá nem helyezhető. Az ötletet megvalósító műszaki megoldás 

szabadalommal, illetve használati mintaoltalommal védhető. Egy tárgy alakja, formája 

formatervezési minta-oltalom hatálya alá tartozik. Az oltalom, azaz a jogi védelem lényege, 

hogy a bejelentő meghatározott ideig kizárólagos jogot élvez a megoldása tárgyának 

hasznosítására.  

A szabadalom a találmányra engedélyezett kizárólagos jog, amelynek alapján a jogosult a 

találmányt hasznosíthatja, és mindenki más el van tiltva annak hasznosításától. Az EU 

csatlakozás a magyarországi szabadalmak érvényességét nem érintette. Európai szabadalom 

az Európai Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott bejelentéssel szerezhető. 

Ha az ötlet egy megjelölésre vonatkozik, amely alkalmas áruk és szolgáltatások 

megkülönböztetésére, védjegyként lajstromozható. A védjegy oltalom 10-10 évre 

meghosszabbítva korlátlan ideig biztosít kizárólagos jogot a védjegy használatára.  

Ha az ötleten alapuló megoldás egyéni, eredeti jelleggel rendelkező művészeti, irodalmi vagy 

tudományos alkotás, akkor a mű szerzői-jogi védelem hatálya alá tartozik. 

A használatiminta-oltalom a szabadalmaztatható találmány műszaki színvonalát el nem érő, 

új szerkezeti megoldások oltalmára szolgál. Az oltalmi idő 10 év, az engedélyezési eljárás 

gyors és egyszerű. Elmarad a közzététel és az újdonságkutatás elvégzése, továbbá az 

újdonságot és a feltalálói lépést nem vizsgálja, csak védelmezi a hivatal.   
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5.4 A szabványok és előírások szerepe a tervezésben 
 

A beruházások tervezésének minden fázisában be kell tartani az adott országra vonatkozó és a 

nemzetközileg meghatározott előírásokat, szabványokat (például MSZ, DIN vagy ISO stb. 

szabványokat, illetve az EU direktívákat). Az EU direktívák, más néven műszaki előírások 

olyan európai közös „szabványok”, amelyeket azzal a céllal dolgozták ki a szakemberek, 

hogy minden tagország egyaránt használni tudja. Az EU direktívák a tagországok 

szabványaira épülnek részben és a cél érdekében általánosak. A direktívák végrehajtási 

utasítása azonban nagyon részletes. Például a terjedelem oldaláról közelítve egy 

épületgépészeti direktíva 12 oldal, azonban a végrehajtási utasítása már 500 oldalas, mert 

minden részletet tartalmaz az alkalmazó számára.  Ezért a tervezés különböző fázisaiban 

körültekintően kell eljárni. Az EU műszaki szabályozás jelenleg is kidolgozás alatt van 

számos területen. Az elmúlt tizenöt évben számos szabályozás elkészült és bevezették. Az EU 

1968-1985-ig un. régi típusú irányelveket alkotott, amelyek formájukban a nálunk használt 

termékszabványokra hasonlítottak. Ma csak az új direktívákban gondolkozunk, mivel olyan 

általános, alapvető követelményeket fogalmaznak meg forgalmazási feltételként a termékek 

széles körére, mint az egészségvédelem, a higiénia, az üzembiztonság, a tűzvédelem és a 

környezetvédelem. Az új megközelítésű irányelvek egyik lehetséges, de általánosan 

elfogadott értelmezését kívánják meghatározni az ún. harmonizált európai szabványok. Ezek 

kidolgozása folyamatos. 

Az üzemtelepítés szempontjából az alábbi szabályzatok és szabványok ismerete fontos: 

 technológiai előírások, 

 tűzvédelmi szabályzat, 

 munkavédelmi szabványok, 

 tűzveszélyes anyagok kezelése, 

 környezetvédelmi előírások, 

 munkahelyek kialakításának követelményei (ergonómia), 

 építészeti előírások, 

 zajvédelmi követelmények. 

 

5.5 Termelési (gyártási) rendszerek általában 
 

A termelési feladat végrehajtása során az anyag átalakítási rendszerébe beépített termelési 

tényezők fokozatos állapotváltozásokon mennek át. Ezek az állapotváltozások a 

munkahelyeken mennek végbe. A munkahelyek láncolata alkotja a technológiai folyamatot. A 

technológiai folyamatot kiegészíti a továbbítást szolgáló anyagmozgatási folyamat és a kettő 

összehangolására szolgáló irányító folyamat. A jelenlegi gyártási folyamatokban a 

vezérlésekbe gyakran korszerű felügyeleti rendszereket is integrálnak.  

A gyártási főfolyamat kialakításánál a legfontosabb teendők az alábbiak: 

 a technológiai műveletláncok elkészítése, 

 a gyártási menettervek elkészítése (folyamatábrák, hálótervek),  

 a főfolyamat anyagmozgatási módszerének a megtervezése,  

 a főfolyamat ellenőrzési és szabályozási módszerének a megtervezése, 

 a folyamat hatékonyságát jellemző paraméterrendszer kidolgozása. 

A főfolyamat valamely vertikális fázisban kialakított önálló megjelenési formáját gyártási 

rendszernek nevezzük.  A termelési (gyártási) rendszer a kitűzött termelési cél elérése 

érdekében létrehozott munkahelyek és termelő berendezések csoportjai, a közöttük 
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megvalósított anyag- és információs rendszerrel és az egészet átfogó termelésirányítási 

rendszerrel.  Alapvető jellemzői a következők: 

 munkahely elrendezések, 

 a termelő berendezések térbeli csoportosítása, 

 a gyártási folyamat technológiai sorrendje, 

 az anyagmozgatás módszere, 

 a folyamat térbeli és időbeli irányítása és felügyelete. 

A termelési (gyártási) rendszer a munkahelyek csoportosítása szempontjából lehet: 

 technológiai csoportosítású: azonos technológiát végző munkahelyek egy 

csoportba szervezése - műhelyrendszerű gyártás (pl. esztergaműhely stb.) 

 tárgyi csoportosítású: adott alkatrész, szerelvény, vagy gyártmány 

megmunkálásához szükséges munkahelyek egy csoportba szervezése.   

 Integrált gyártórendszer: Ropohl szerint a gyártóberendezések olyan sora, amelyet 

közös vezérlő és anyagmozgató rendszerrel úgy kapcsoltak össze, hogy a gyártás 

teljesen automatikusan megy végbe, és egy adott zárt területen belül különböző 

munkadarabokon különböző megmunkálási feladatok végezhetők, anélkül, hogy a 

folyamat a megmunkáló gépek átállása miatt megszakadna. Helm szerint a 

termeléssel összefüggő valamennyi alrendszer - megmunkáló, raktározó és 

anyagmozgató, minőségellenőrző, a segédfolyamatokat magába foglaló alrendszer 

(forgács eltávolítás, hűtőfolyadék ellátás, stb.) – az ezeket összehangoló 

termelésirányító alrendszer felügyeletével végzi a tevékenységét. 

Az egyedi hely struktúra lehet: 

Elszigetelt gép: egyetlen gép látja el egy nagyobb vertikum igényét  

                             (pl. rugótekercselő gép, koptató gép stb.) 

 Speciális egyedi munkahely: olyan munkahely, amely egyedi elhelyezési 

                                         követelményeket igényel (pl. mérőgép elhelyezése az  

     üzemben vagy mérőszoba kialakítása  pormentes 

     környezetben és állandó hőmérséklettel) 

 Egyműveletes munkahely csoport: egy meghatározott technológiai 

     műveletcsoport elvégzésére alkalmas egy vagy több azonos 

     gépből álló centralizált rendszer.(pl. kemence, sajtológép 

     stb.) 

 Kisterhelésű gyártóműhely elszigetelt gépekkel: kísérleti, egyedi gyártásra 

     alkalmas műhely, javítóműhely vagy szerszámműhely. 

Ha az azonos és hasonló technológiai műveletek elvégzésére alkalmas gépeket helyileg és 

területileg, egymástól elkülönítetve csoportosítják, akkor műhelyrendszerű gyártásról 

beszélhetünk. A műhelyrendszerű gyártás előnyei a géppark áttekinthetősége, a termelési 

terület gazdaságos kihasználása és a profilváltozásra való csekély érzékenység. A hátránya a 

gyártmányért való felelősség elmosódása, hosszú átfutási idő, és a szerszámozás és 

készülékezés is a folyamatosan változó munkadarabok miatt sem oldható meg gazdaságosan. 

A csoportos (ciklusos) gyártást a térben egymáshoz közel elhelyezett, de különböző 

technológiai munkahelyek rendszeres termelési kapcsolata jellemzi. A csoportos gyártás 

bevezetése ott indokolt, ahol a szükséges műveletek egy csoporton belül elvégezhetők.  

A ciklus az azonos csoportba sorolt alkatrészek teljes gyártását elvégző gépekből álló gyártási 

rendszer. Ennek mértéke a csoport zártsági fokával jellemezhető. Termék szempontjából 

akkor zárt a csoport, ha a termék összes gyártási művelete a csoporton belül megy végbe. A 

gyártóberendezés szempontjából akkor zárt a csoport, ha a gépeken csak a csoportba tartozó 

termékek műveleteit végzik.  
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Technológiai szakosítású: adott technológiai műveleteket az ide csoportosított gépekkel 

minden gyártandó munkadarabon el kell végezni 

Homogén gépcsoportok, (5.1.b. ábra) amelyek alatt olyan gépcsoportot értünk, amelyeken 

azonos munkák azonos technológiai feltételek mellett elvégezhetők. 

Homogén munkahelycsoportokból álló vegyes géprendszer átmenet a műhely és a ciklus 

rendszer között. A műhelyrendszeren belül a gépek elrendezési sorrendjét a gyakorlati 

szempontok határozzák meg, például a súlycsoportok, a megmunkálási pontosság, a 

nagyságrendek, hasonló technológiák (5.1.c. ábra) stb.  

Soros struktúra (5.1.d. ábra): a soros gépstruktúrához tartozó folyamatos gyártási rendszer is 

a munkahelyek tárgyi elrendezésén alapul, és itt a munkahelyeket a műveletek sorrendjében 

helyezik el. A munkadarabok nem kerülnek vissza ugyanarra a munkahelyre.  

A műhely és a csoportos gyártási rendszer között képez átmenetet a fészek vagy gépkör 

szervezeti felépítésű gyártási rendszer. A bázisműveletes gépkör (5.1.(a) ábra) olyan 

munkahely elrendezési forma, amely olyan tételek gyártására alkalmas, amelyeknél azonos az 

induló művelet, de a befejezés egy vagy több különböző technológiájú munkahelyhez van 

kötve. 

 
5.1. ábra: Termelőrendszerek munkahely struktúrája [4] 
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A gépkör gépei szoros munkakapcsolatban állnak egymással. A bázisműveletet végző gépről 

a munkadarab közvetlenül a következő munkahelyre kerül. Ez a legrövidebb alkatrészmozgást 

eredményezi és végül a kész termék elhagyja a gépcsoportot. A géppark egyenletes terhelését 

a gyártott termékek gondos megválasztásával kell biztosítani. A helyesen szervezett 

bázisműveletes gépkör átlagos gépterhelése eléri a 90%-t. A jó hatásfok akkor biztosítható, ha 

a kiegészítő műveletek száma kevés. A gépcsoport irányítása csak akkor sikeres, ha a 

programozás pontos.  

A csoportos rendszerű gyártás előnyei: 

 a csoportba tartozó munkahelyeken hosszabb ideig hasonló műveleteket végeznek, 

ezért a szerszámozás és készülékezés költségei csökkenthetők, 

 a termelés irányítása egyszerűbb, 

 specializáltabbak a munkahelyek, 

 a termék minőségéért való felelősség egyértelműen érvényesíthető. 

A csoportos rendszerű gyártás hátrányai: 

 érzékeny a konstrukciós változtatásokra, 

 nem mindig biztosítható a csoportba tartozó gépek jó kihasználtsága, 

 a műveleti idők összehangolása miatt műveletközi raktárakat kell kialakítani, amely 

területnövekedést eredményez. 

A folyamatos gyártás olyan munkahelyek tárgyi elrendezésén alapul, amelyek a technológiai 

műveletek sorrendjében helyezkednek el, és a munkadarabok folyamszerűen áramlanak. 

 A folyamatos gyártás jellemzői: 

 a folyamat elemi műveletekből áll, amelyeket meghatározott munkahelyeken kell 

elvégezni, 

 a munkahelyeket a technológiai sorrendnek megfelelően kell egymásután 

elhelyezni, 

 az anyagmozgató gépek többnyire helyhez kötötten működnek, 

 a munkadarabok a munkahelyek között egy irányba haladnak. 

A folyamatos gyártásnál az ütem meghatározására nagy figyelmet kell fordítani. A 

számításnál külön kell kezelni a vonal kibocsátási ütemét és a munkahely ütemét. A „vonal” 

és a munkahely ütemazonosságának biztosítását szinkronizálásnak nevezzük. A gyártás az 

ütem szempontjából lehet: kötött és kötetlen ütemű (szabadon szabályozott).  

A folyamatos gyártási rendszer előnyei a következők: 

 a nagy tömegszerűség lehetővé teszi a munkaidőben összehangolt részekre 

bontását, 

 lehetővé válik a magas műszaki színvonal elérése és biztosítása, célgépek és 

automaták beállítása is, 

 az átfutási idő és a szállítási utak lerövidülnek, 

 a munkaidő és a gépek kihasználtsága kedvező, 

 a termelési terület jól kihasználható, 

 a gyártás programozása, irányítása és ellenőrzése egyszerűbb, 

 a gyártás ügyvitele és a teljesítmény elszámolása egyszerűbb. 

A folyamatos gyártási rendszer hátrányai: 

 másik termékre való átállás költséges, 

 érzékeny a zavarokra, 

 nagy a beruházási igénye. 
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Tipikus kialakítási változatai a következők: 

a./ egyszerű folyamatos gyártósor, 

b./ komplex folyamatos gyártósor, 

c./ váltakozó tárgyú elágazásos gyártósor, 

d./ folyamatos és csoportos rendszer kombinációja. 

 

A gyártási rendszerek kialakításának lépéseit az 5.2. ábra szemlélteti.  

 

 
 

 

                                

 

 

Gépelrendezési sorrend 

Gépfelállítási irány 

Gépi és nem gépi munkahelyek kialakítása 

 
5.2. ábra: Gyártási rendszerek kialakítása. 

A gépek elrendezése az egyes gyártási rendszerekben eltéréseket mutat. 

Az üzemtelepítés szempontrendszere az általános fő irányelveken túl az egyes üzemek 

kialakítási szempontjaiból tevődik össze. Manapság egyaránt különös jelentősége van a 

korszerű gyártási rendszereket alkalmazó húzóágazatokban az üzemek kialakításának, és a 

beszállítói tevékenységet végző kis- és közepes vállalatok gyártási körülményeinek és 

feltételrendszerének gazdaságos megteremtésének.  

 

5.6  Forgácsolóüzemek 
 

A forgácsolóüzemek kialakítása a járműiparban a legújabb követelményeknek megfelel (nagy 

teljesítményű forgácsolás, pontosság, minőségbiztosítás, logisztika).   A gépparkra manapság 

kizárólagosan a különböző bonyolultságú CNC gépek, cellák, gyártórendszerek jellemzőek.  

Gyártási rendszerek 
kialakítása 

Munkafeladatok előírá-
sa 

A termelő berendezé-
sek kiválasztása 

Az irányítás és anyag-
mozgatás megszerve-

zése 

Gyártási menettervek és sor-
rendtervek készítése 

Berendezések térbeli elrende-
zése 

Anyagfolyam ábrák elkészítése 
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A munkahelyek, illetve üzemek kialakítása a korszerű technológia szerint történik és megfelel 

a LEAN gyártás logisztikai és minőségi követelményeinek. 

Az informatika fejlődésével a gépek bonyolult gyártórendszerbe szervezhetőek. A gépek 

lehetnek egyszerűbb (egyféle technológiára alkalmazható) autonóm gépek (például 5.2.ábra). 

 

 
5.3. ábra: Egy és több gép robotos kiszolgálása [4] 

 

A gép közvetlen környezetében általában lehetőség van a szerszámok és készülékek 

tárolására. Kiszolgálása történhet kézi és automatikus megoldással. Az 5.3. ábrán  látható az 

egy illetve több gépet kiszolgáló  robotos megoldás. Különösen figyelemmel kell lenni a 

megmunkálásra váró és a kész darabok tárolására.  

A feladat bonyolultsága és az üzemeltetés szerint a következő „fokozat” a megmunkáló 

központ, amelyben a munkatér kiszolgálása kézi és automatikus módon lehetséges. A gépek 

az automata palettacserélésre is alkalmasak. 

A gyártás következő bonyolultsági fokozata a rugalmas gyártó cella, amelyre példát mutat a 

5.4. ábra. A gyártócella négy féle közvetítő kar gyártására alkalmas. A gyártó cella 2 darab, 

kétorsós megmunkáló központból áll, amelyeket egyenes, sínen mozgó robot szolgál ki. A 

piaci követelményeknek megfelelő mennyiségi növekedés bővítő beruházással fokozatosan 

követhető. A gyártó cella rugalmassága lehetővé teszi az új alkatrészek gyártására való 

átállást is.  
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5.4. ábra: Gyártó cella [3] 

 A következő fokozat a rugalmas gyártórendszer (sor), amelyre példát lehet látni az 

 5.5. ábrán.   

 
 

5.5. ábra: Rugalmas gyártórendszer [3] 

A rendszer 24 különböző motorhoz és hajtáshoz szükséges alkatrész gyártására alkalmas, 

igény szerinti tömegszerűség esetén (1-50 db). A gyártórendszer 2 cellából áll, amelyek 

egyenként 5 egyorsós megmunkáló központot tartalmaznak, és sínen mozgó palettás szállító 

rendszer köti össze. A cellák között a kapcsolatot függő konvejor is biztosítja.  

Az új anyagok és új technológiák megjelenése mellett a „teljes megmunkálás” filozófiája a 

gépek bonyolultságának növekedéséhez vezetett, és így a géptelepítés kiegészül számos 

szervezési feladattal is. 
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A forgácsoló üzemek kialakításánál a következő szempontokra kell ügyelni: 

 gépek tartozékkal való ellátása és készülékezés, 

 gépek megmunkálandó alkatrészekkel való ellátása: raktározás, anyagmozgatás, 

 gépelrendezés, 

 központi forgácskezelés, 

 szellőztetés, 

 szerszámozás: szerszámcsere, újraélezés, szerszám beállítás, szerszám diszpozíció („tool-

management”), 

 gépek közötti kapcsolat gazdaságos megteremtése (mellékidő csökkentése), 

 karbantartás, javítás és felügyelet. 

 

5.7 Sajtolóüzemek 
 

A járműgyártásban jelentős arányt képviselnek az alakítási technológiák. A karosszéria 

elemek gyártása a lemezalakító üzemekben (elsősorban karosszéria elemek sajtolása, 

kivágása) történik. Erre mutat példát a 5.6. ábra. 

A gépek telepítése során meghatározó szempontok a következők: 

 a gépek sorrendje, elrendezése, a modulok, és a szerszámok tárolása, 

 a lemezek alakítás előtti tárolása és a kész elemek tárolása, 

 a gépek közötti és az üzemen belüli anyagmozgatás megoldása, 

 az automatizált munkahelyek munkavédelem szempontjából helyes kialakítása, 

 a dolgozói létszám meghatározása, 

 a gépkiszolgálás biztonsága, ha emberek végzik a munkát. 

 
 

5.6. ábra: Sajtolóüzem [8]                       
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5.8 Szerelőüzemek 

A szerelési folyamatot megvalósító különböző gépesítési és automatizálási szintű 

munkahelyeket, és rendszereket tartalmazó üzemek kialakítását az alábbi szempont csoportok 

befolyásolják: 

 a szerelés tárgyát képező gyártmány konstrukciós jellemzői (súly, geometria, bonyolultság 

stb.), 

 a termelési adatok (darabszám, változatok száma stb.), 

 új termék szerelésére vagy meglévő termék javítására szolgál,  

 a szerelési műveletek elvégzésének gépesítési, automatizálási szintje, 

 új létesítménybe vagy meglévő létesítménybe kerül telepítésre a munkahely vagy a 

rendszer, 

 a termeléshez és a környezethez való kapcsolata (gyártási folyamattal való kapcsolata), 

 a termelési folyamatban való helye szerint (pl. beszállító stb.).  

A szerelőrendszerek között a legszélesebb körben alkalmazható a BOSCH cég szabványos 

elemekből felépíthető szerelőrendszere, amely a szerelés tárgyát képező termék több 

súlytartományában, és a kis- és közepes térfogatú termékek szerelése során különösen 

gazdaságosan alkalmazható. A több mint 50 féle alumíniumprofilból, és számos kötési 

lehetőségből a szállítópályákon túl munkahelyek, polcok, állványok és védőberendezések is 

építhetők. Az elemrendszer elsősorban a folyamatos szerelésnél – kötött és kötetlen ütem 

esetén is – alkalmazott sorok kialakításánál előnyös és gazdaságos. A szállítópályák 

tetszőleges geometriai elrendezésben alakíthatók ki és alkalmasak a kézi és gépi 

szerelőmunkahelyek összekötésére. Lehetőség van a rendszer bővítésére is. 

Rendszerelemekből építhető egyedi, kézi szerelőmunkahely felépítését szemlélteti a  

5.7. ábra. A munkahelyeket ergonómiailag helyes kialakítás jellemzi és megfelel az MTM- 

módszerrel (mozdulatelemzés alkalmazása a technológia kidolgozáshoz) vagy REFA-módszerrel 

(időelemzéses módszer technológia tervezéséhez) történő szerelés követelményeinek is. 

 
5.7. ábra: Egyedi kézi szerelő munkahely 
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Az ábrán látható elemek a következők: 

1. szerelőasztal, 

2. szerelőszék, 

3. állvány a műveletvégző eszköz felfüggesztésére és a műveletterv szemmagasságban 

való elhelyezésére, 

4. rugós függeszték ( balancer ), 

5. függeszték másik változata, 

6. pl. csavarbehajtó kisgép, 

7. levegő előkészítő egység, 

8. alkatrésztárolók, 

9. alkatrésztárolók állványa, 

10. ládák az  alkatrészek tárolására, 

11. ládaemelő. 

A kézi szerelőmunkahelyek általános jellemzői a következők: 

 a munkahely és a munka tárgyának relatív mozgása,  

 a munkahelyen végzendő szerelőműveletek száma és típusa, 

 a műveletvégzés gépesítésének a foka, 

 a műveletvégző eszköz vezérlésének és irányításának módja, 

 a munkahelyi alkatrészkezelés mennyiségi és műszaki megoldása, 

 a bázisalkatrész és a készre szerelt egység kezelésének a megoldása, 

 a munkahely energiaellátása, 

 kézi szerelés esetében a dolgozó munkavégzési testhelyzete (ergonómia) űlő és álló 

munkahelyen, 

 a munkahely rugalmas alkalmazhatósága, átépíthetősége. 

A gépesítés színvonalának emelésével – a követelményeknek megfelelően az automatizálási 

fok növelésével - lehetőség van robotok szerelésbe való alkalmazására, és rendszerbe való 

illesztésére is.  

A magas követelményeknek megfelelő teljesen automatizált szereléstechnikai megoldásra 

mutat példát a 5.8. ábrán látható szerelőcella. A szerelőcellában az egyes tételszámok alatt a 

következő berendezések láthatók: 

1. TS 2 típusú palettás, ikerhevederes szállítórendszer négyszög elrendezéssel. 

2. TS 4 típusú, görgős láncos szállító rendszer, négyszög elrendezésben. 

3. TS 2 és TS 4 állványlábak különböző szintekhez. 

4. 240x240 mm paletták (munkadarab hordozó) 

5. 400x400 mm alkatrésztár 

6. TS 2 hajtómű. 

7. TS 4 hajtómű láncfeszítővel 

8. TS 2 üresjárati egység 

9. TS 4 üresjárati egység 

10. TS 2 emelő továbbító egység 

11. TS 4 emelő továbbító egység 

12. B állomás tárpozicionáló 

13. Szabványos profilokból épített gépállvány az A állomáshoz 

14. Szabványos profilokból épített gépállvány az B állomáshoz 

15. Portál elrendezésű, 5 tengelyes megfogóval felszerelt szerelőrobot 

16. Portál elrendezésű, 5 tengelyes revolverfejes megfogó tartóval felszerelt 

szerelőrobot 

17. PC/NC vezérlés, egyedi NC tengelyvezérléssel. 
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5.8. ábra: Szerelőcellák [5] 

 

Egy másik szerelőrendszer és munkahely kialakítási filozófia a  LANCO svájci óragyártó cég 

nevéhez fűződik, amely  évtizedek óta foglalkozik a finommechanika területén szerelő-

munkahelyek és rendszerek fejlesztésével. A cég 5.9. ábrán látható kétféle kézi 

szerelőmunkahelyének közös jellemzője a technológiai sorrendbe tárolt alkatrésztárolók 

alkalmazása a munkahelyen. Az alatta látható szerelőrendszer is az alkatrésztárolás előírt 

sorrendbe történő biztosítását tartalmazza.  
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5.9. ábra: Szerelőmunkahely és rendszer [6] 

A cég folyamatos fejlesztései során a korábbi, telepítés, és a karbantartás szempontjából 

igényes megoldásoknál egyszerűbb és gyorsabban átépíthető konstrukciókra helyezte a 

nagyobb hangsúlyt. Például a hatszög elrendezésű transzfer rendszere 10-15 paletta egyidejű 

jelenlétét teszi lehetővé maximálisan 200x200 mm-es palettákat feltételezve. A továbbítást 

ikerhevederes vagy görgős megoldással is ki lehet alakítani. A hat oldalú rendszerben a 

középső rész hosszabb kialakítására is van lehetőség. Ez különösen az ikerhevederes 

megoldásnál választható. A rendszer kézi és automata munkahelyek kedvezőbb együttes 

alkalmazását teszi lehetővé, és könnyebb a további bővítés illetve a kézi munkahelyek 

kiváltása automatával. A rendszert telepítés szempontjából előnyös helykihasználás jellemzi 

és a munkahelyek közötti távolságok is gazdaságosak.  

A járműgyártásban, a végszereldékben elterjedt a konvejorral összekapcsolt munkahelyek 

rendszere. A több szinten kiépített konvejor rendszer egyben közbenső tárolóként is szolgál. 

A függesztett hordozóelemek egyben lehetővé teszik a sokoldalú hozzáférést és a szerelési 

műveletek elvégzését is. A 5.10. ábrán egy viszonylag bonyolult megoldás látható a ZF 

Saarbrücken-i sebességváltó gyárából vett példán.  
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5.10. ábra: Konvejor-rendszer [7]                                

 

A konvejorok építőelem készlete sokféle elrendezést tesz lehetővé azonos szinten és 

különböző szinteken is. Az ábrán látható számok jelentése a következő: 

1. Átvétel a gyártásból 

2. Átemelés a tárolási szintre 

3. A feltöltött és üres hordozók tárolási szintje 

4. A tároló és közbenső szint közötti átemelés 

5. Közbenső szint, torlódási szakaszok a funkcióellenőrző állomásokon át 

6. Emelő a funkcióellenőrző állomásokhoz 

7. Funkcióellenőrző állomások 

8. Közbenső tároló 

9. Emelő a funkcionálisan megvizsgált sebességváltók tárolója és a kézi 

szerelőmunkahelyek szállító szintje között 

10. A szélső kézi szerelőmunkahelyek szállító szintje 

11. Emelő a hordozóellenőrzési tartományhoz 

12. Emelő a sebességváltó újraszereléséhez 

13. Emelő az üres hordozótárolóhoz 

A konvejoron haladó hordozók lehetnek szabványos és emelővel ellátott megoldások. Az 

autógyárak a karosszéria üzemekben számos speciálisan a karosszériaelemekhez kifejlesztett 

kombinált hordozót alkalmaznak.  

A járműipari szerelőüzemekben a munkahelyek közötti kapcsolatot más anyagmozgató 

eszközökkel is biztosítani lehet: szerelő kocsival, robot kocsival, és görgősorokkal is. A 

szerelő kocsi és a robot kocsi is alkalmas a munkahelyeken, a szerelvény továbbításán túl a 

műveletek elvégzésére is. A munkahelyek és rendszerek kialakításánál ezt is figyelembe kell 

venni. 
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5.8.1 Hegesztőüzemek 

 

A hegesztés során különösen fontos a technológia ismerete és a megfelelő veszélyforrások 

figyelembe vétele. Például az elektromos hegesztéseknél a veszélyforrások a következők: 

 villamos áramütés: a hegesztő berendezés áramütés elleni védelmet biztosítson, 

továbbá a  védőruházat viselése kötelező a technológia során, 

 elektromágneses tér: kellő tájékoztatás mellett a megfelelő technológiák alkalmazása, 

 gépesítés, robotizálás során a mozgó gépek esetében: az áramforrás ne legyen túl közel 

a dolgozó géphez, és az egyenáramú berendezést előnyben részesíteni. 

További veszélyforrások a következők: 

• fénysugárzás: fényvisszaverődés ne legyen, a munkaterület fény szempontjából védett 

legyen, védőfelszerelés használata kötelező, 

• hősugárzás: a munkahely közvetlen környezetét hatásosan kell szellőztetni, a dolgozó 

kényelmes testhelyzete biztosítható legyen, 

• levegőszennyezés: beltéri hegesztésnél pontelszívó, mozgatható fejjel ellátott elszívó, 

helyiség megfelelő szellőztetése, esetleg légtisztítós védőfelszerelés használata 

szükséges, 

• tűz és fröcskölés veszély: a hegesztés környezetében ne legyenek tűzveszélyes 

anyagok, tűzálló védőfelszerelés használata, 

• zajártalom: a zajos munkahelyeket el kell választani, a hang terjedését hangelnyelő 

felületekkel kell megakadályozni, fülvédő használata. 

A lézerek esetében több speciális biztonsági előírásnak is meg kell felelni: 

• a nyitott nyaláb utakat kerülni kell, vagy szemmagasságtól eltérő magasságban kell 

vezetni, 

•  a lézeres területeken tájékoztató jelzéseket kell elhelyezni. 

A hegesztéssel kapcsolatban számos szabvány és előírás biztosítja az eredményes, minőségi 

munkavégzést: például hegesztési, palackkezelési, munkavédelmi előírások. Például a 

palacktárolást szigorú előírások, és szabványok szabályozzák. Ennek néhány szempontja: a 

palackok hőhatásnak ne legyenek kitéve, rögzítve legyenek, hogy ne tudjanak eldőlni, 

színekkel jól megkülönböztethetők legyenek. 

Fontos része a munkahely vagy üzem létesítésének az adott munkakörben feltalálható 

veszélyforrásokról történő tájékoztatás, rendszeres munkavédelmi oktatás. 

Ergonómiai szempontból lényeges a készülékek és berendezések megfelelő kialakítása, 

például a munkavégzés magassága legyen megfelelő. 

Az elrendezést a technológiai sorrendnek megfelelően, az ergonómia figyelembevételével kell 

megtervezni. 

A gépek és a dolgozók  biztonsága érdekében mechanikus védelem alkalmazása szükséges, 

például korlát, rács, kapu. 

 

5.9  Termelést kiszolgáló létesítmények 
 

Az üzemtelepítés kapcsán nem lehet figyelmen kívül hagyni olyan kiszolgáló létesítményeket, 

amelyek részben technológiai létesítmények (például hőkezelő, felületkezelő, festő stb.), 

részben olyan létesítmények, mint a szerszám- és készülékraktár, az újraélező, a 

szerszámbeállító műhely vagy a szerelősoron meghibásodó eszközök, és berendezések 

közvetlen javítását végző műhely. Továbbá szükség van raktárakra (készülék, anyag, 

késztermék stb.), irodákra, szociális létesítményekre (öltözők, ebédlő stb.) is.  
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5.9.1 Járműjavítás 

 

Jelenleg a korszerű terméktervezés két új elve az élettartamra tervezés (LCM – Life Cycle 

Management) és a karbantartás-szegény megoldás. A járműipar bővelkedik az új anyagból 

készült megoldásokkal, elektronikával és szerkezetekkel. Ennek megfelelően a javítás 

technológiája, és ennek műhelyszerű megvalósítása új követelményeket támaszt (például 

elektronikai műhely szoftverrel való ellátottsága). 

A járműiparban az új konstrukciós megoldásoknak megfelelően a nagy autógyártók (a fúziók 

révén „óriásokká” nőttek) a globalizációs tendenciáknak megfelelően a márkaszerviz 

hálózatukat akarják bővíteni oly módon, hogy a szabad szervizeket meggyőzik a márkaszerviz 

előnyeiről. Ezzel szemben áll a szabad szervizek törekvése és a márkaszervizek 

szabadságfokainak növeléséért folytatott küzdelem. Az új szervizek létesítésének  

módszertanát  ez a kettősség meghatározza.    

 

5.9.2  Járműszervizek létesítésének általános szempontjai 

 

A járműfenntartó létesítmények alatt a közúti személy- és áruszállítás gépjármű állományának 

forgalmazására, karbantartására, javítására, felújítására és tárolására valamint az ehhez 

szükséges alkatrészek raktározására és forgalmazására alkalmas területeket és építményeket 

értjük.  

A létesítmények típusai: márkakereskedések és szervizek, szolgáltató létesítmények, 

gépjármű üzemeltető telepek, gépjármű felújító létesítmények, különleges rendeltetésű 

létesítmények.  

A személygépkocsi szervizek méret szerint lehetnek:  

 törpe szervizek: 1-5 gépkocsi állás, 

 kisszerviz: 6-10 gépkocsi állás, 

 közepes szerviz: 11-25 gépkocsi állás, 

 nagy szerviz: 25 gépkocsi állás felett. 

A különleges rendeltetésű létesítmények az Autóklub műszaki állomás, és a hatósági 

vizsgálati állomás. 

Gépjármű üzemeltetési telepek lehetnek a központi gépjárműtelepek, az autóbusz telep, vagy 

gépjármű felújító cégek.  

A tervezés általános szempontjai a következők:  

1. a tevékenység részletes megfogalmazása: jármű jellege (pl. haszonjármű, 

személygépkocsi stb.), kereskedelem, javítás, 

2. piaci helyzet elemzése: hasonló létesítmények a kiszemelt helyen és környékén,  

3. a helység és terület kiválasztásának további szempontjai: forgalmas közút mellett legyen, 

közműves legyen, területbővítés lehetséges legyen, meglévő épültek dokumentáltak 

legyenek, 

4. engedélyezési tervek elkészítése: hatósági előírások, jogszabályok betartása, 

5. kiviteli tervek elkészítése, 

6. kivitelezés, 

7. üzembe helyezés. 

A létesítmények belső terének illetve az épületek helyiségeinek kialakításánál az alábbiak 

szerint kell a szempontokat kezelni: 
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 munkafelvételi állás, 

 gyorsjavító állás, 

 diagnosztikai és hatósági vizsgasor, 

 szerelőműhely, 

 akkumulátortöltő helyiség, 

 alkatrészmosó, 

 gépkocsi mosó, 

 belső takarító állás, 

 karosszéria műhely, 

 leszerelő raktár, 

 fényező előkészítő, 

 fényező fülke, 

 festékraktár és keverő helyiség, 

 összeszerelő és „komplettírozó” helyiség, 

 alkatrész raktár, 

 raktári kiadó, 

 szociális és iroda helyiségek. 

A márkakereskedések és márkaszervizek kialakítására minden autógyár saját szempont-

rendszert dolgozott ki és ezt meg is követeli a szerződött partnereitől. A márkaszerviz 

létesítési kézikönyv tartalma a következő: 

1. Irányelvek, programok, célok: értékesítési irányelvek, szerviz követelmények, szerviz 

programok és célok. 

2. Szervezeti felépítés és működés: a gyártó szervezeti felépítése, a kereskedő szervezeti 

felépítése, funkció leírások. 

3. Információ: szerviz információs eszközök, számítógép, információ a kereskedőnél. 

4. Üzemgazdaság: megbízás teljesítése, adatok és intézkedések a szervizben, óradíjak. 

5. Piaci munka: piaci felelősség, szerviz teljesítmények, szerviz reklám. 

6. Üzem és műhely: kereskedői mellékletek, építészeti tanácsadás. 

 kereskedői megjelenés, nyitvatartási és munkaidők, műhely felszerelés és 

            berendezések. 

7. Szerviz minőség: munka- és ügyfélkezelési minőség, külső megjelenés, 

minőségbiztosítási rendszer, auditálás, minősítés. 

8. Személyzet és tanfolyamok: a személyzet vezetése, létszámtervezés, tanfolyamok, 

képzés- és továbbképzés, aktuális képzési ajánlat. 

9. Törvények és rendeletek: üzemi környezetvédelem, személyzet munkabiztonsága, 

gépkocsi átvizsgálás, javítási feltételek. 

10. Kiegészítő szolgáltatások: lízing, finanszírozás, biztosítások. 

11. Alkatrészek, tartozékok: alkatrész marketing, piacfigyelés, eredeti és csere 

alkatrészek, alkatrész cikkszámok, alkatrész beszerzés, raktárszervezet, 

raktárrendszerek, raktár, raktárberendezés, pultos eladás, tartozékok. 

12. Másolható anyagok: előnyomtatott anyagok, formanyomtatványok. 

Ezeket a szervezési kézikönyveket partnereik rendelkezésére bocsátják.   

Az utóbbi években gyakorlattá vált az elektronikus raktárkezelés, az internetes alkatrész 

beszerzés, illetve ügyvitel új megoldásainak alkalmazása. Mindezek a minőségbiztosítás 

egyre hatékonyabb működését teszik lehetővé, az ügyfél tökéletesebb kiszolgálásának 

érdekében. 
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